Elżbieta Terlecka – Pacut
ZASADY OCENIANIA
Z HISTORII
(klasy realizujące poziom podstawowy)

§1
Ocenianie
1. Nauczyciel monitoruje pracę ucznia, przekazuje informację o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się,
poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Ocenianiu podlega:
• poprawność merytoryczna wypowiedzi ustnej lub pisemnej zgodna z wymaganiami edukacyjnymi, przyjętymi dla
poszczególnych klas i poziomów,
• samodzielność w rozwiązywaniu zadań i problemów,
• trafność formułowania sugestii, ocen i sądów,
• rozumienie złożonych i skomplikowanych treści oraz wnikliwość obserwacji,
• zdolność do logicznego i abstrakcyjnego myślenia,
• kreatywność, twórczość w realizacji podjętych zadań,
• jakość, jasność, precyzja językowa i merytoryczna, poprawność formułowania myśli,
• kultura i estetyka wypowiedzi ustnej lub pisemnej,
• aktywność i tempo pracy podczas lekcji,
• poczucie obowiązku i pracowitość,
• motywacja i zapał do nauki.
Nauczyciel ustnie uzasadnia ocenę.
2. Obszary oceniania:
2.1 Wiadomości objęte programem (z realizowanym rozszerzeniem),
2.2 Umiejętność:
• posługiwania się mapą,
• dokonania analizy przyczynowo-skutkowej,
• wnioskowania i uogólniania,
• redagowania odpowiedzi,
• analizy tekstów źródłowych,
• łączenia wiedzy historycznej z wiedzą uzyskaną poza tokiem szkolnym.
3. Ogólne kryteria oceny:
1. Ocena celująca - ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych
programem nauczania oraz potrafi :
• twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
• pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania,
• udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach historycznych lub olimpiadach pokrewnych,
• posiada wiedzę historyczną wyraźnie wykraczającą poza obowiązujący program nauczania,
• pracuje nad pogłębieniem wiedzy historycznej czytając literaturę popularno – naukową.
2. Ocena bardzo dobra - ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych
programem nauczania oraz potrafi:
• sprawnie poruszać się w tematyce historycznej,
• samodzielnie rozwiązywać problemy,
• wykazać się znajomością pojęć i terminów oraz umiejętnością poprawnego ich zastosowania w sytuacjach typowych i
nietypowych,
• posługiwać się poprawnie terminologią historyczną,
• samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności,
• przeprowadzać prawidłową analizę związków przyczynowo-skutkowych i dostrzegać zależności pomiędzy nimi,
• w oparciu o źródła przeprowadzić analizę procesów historycznych i określić ich konsekwencje,
• dokonać oceny wybitnych jednostek i ich działań.
3. Ocena dobra - ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz
wybrane elementy programu nauczania a także potrafi:
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•
•

samodzielnie wyjaśniać typowe zjawiska i procesy historyczne,
posługiwać się terminologią historyczną z nielicznymi potknięciami i błędami, sprawnie przeprowadzić prostą analizę
związków przyczynowo-skutkowych,
• samodzielnie dokonać analizy danych przedstawionych w źródłach,
• jest aktywny w czasie lekcji.
4. Ocena dostateczna - ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą
programową, co pozwala mu na:
• wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i terminów historycznych,
• stosowanie poznanych pojęć i terminów w sytuacjach typowych,
• wskazywanie elementarnych związków przyczynowo-skutkowych,
• wykazywanie znajomości i zrozumienia najważniejszych aspektów z historii Polski i powszechnej.
5. Ocena dopuszczająca – ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą
programową w takim zakresie, że potrafi:
• samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonać ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności,
• wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć i terminów historycznych,
• rokuje uzupełnienie braków w czasie dalszego kształcenia.
6. Ocena niedostateczna - ocenę tę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności
wynikających z podstawy programowej oraz:
• nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć i terminów historycznych,
• nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych poleceń,
• nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełniania braków oraz nabycia podstawowej wiedzy i
umiejętności.

§2
Zasady oceniania

1. Każdy uczeń powinien w ciągu półrocza uzyskać co najmniej 3 oceny cząstkowe.
2. Uczeń powinien być oceniany systematycznie. Ocenianie może mieć formę:
• sprawdzianu,
• kartkówki,
• zadania domowego,
• pracy grupach,
• kart pracy,
• aktywności na lekcji,
• wypowiedzi ustnej,
• ćwiczeń sprawdzających wybrane umiejętności i wiedzę,
• innego sposobu sprawdzania wiedzy i umiejętności np. przygotowania prezentacji multimedialnej, udziału w debacie,
konkursie, projekcie itp.
3. Oceny bieżące ustala się według następującej skali:
•
stopień celujący 6
•
stopień bardzo dobry 5
•
stopień dobry 4
•
stopień dostateczny 3
•
stopień dopuszczający 2
•
stopień niedostateczny 1
bez możliwości rozszerzania ich o ,,+’’ lub ,,-‘’.
4. Obowiązują odpowiedzi ustne tzw. „przy tablicy”, z materiału z trzech ostatnich tematów lekcyjnych. Odpowiedzi ustne nie
muszą być zapowiedziane. W odpowiedzi uwzględnia się zakres rozumienia problemu, zawartość merytoryczną, sposób
argumentacji i uzasadnianie. Uczeń może być przepytany również w czasie trwania lekcji z materiału realizowanego w trakcie
zajęć.
5. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisaniem do dziennika.
6. Kartkówki nie muszą być zapowiedziane, obowiązują na nich treści z trzech ostatnich tematów lekcyjnych.
7. Prace pisemne są oceniane według skali procentowej, według kryteriów WSO.
8. W razie niesamodzielnej pracy w czasie sprawdzianu czy kartkówki uczeń otrzymuje cząstkową ocenę niedostateczną , której
nie może poprawić.
9. Praca na lekcji podlega bieżącej ocenie za pomocą punktów. Punkty zostają przeliczone na ocenę. Liczba wymaganych
punktów:
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Liczba punktów
15
10 - 14
6-9
3-5

Ocena
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający

10. Szczególna aktywność ucznia podczas lekcji może zostać nagrodzona oceną cząstkową. Uczeń może otrzymać ocenę za udział
w lekcji, polegający m.in. na przygotowaniu dodatkowych materiałów, udzielaniu krótkich odpowiedzi w czasie głównego toku
lekcji (polegających na odnoszeniu się do nowych treści realizowanych po raz pierwszy lub pytań nawiązujących do lekcji
poprzednich), efektywnej współpracy w grupie.
11. Ocenianiu podlega aktywność podejmowana w ramach pracy grup zadaniowych (np. debat, dyskusji). Podczas oceniania brany
jest pod uwagę poziom gotowości do współpracy, podejmowanie konstruktywnych ról zadaniowych, a także poziom
merytoryczny przygotowywanych materiałów, wystąpień, prezentacji itp. Oceny lub punkty za aktywność mogą otrzymać
pojedynczy uczniowie (liderzy, kreatorzy pomysłów) lub / też całe grupy w zależności od ich zaangażowania i jakości efektów
pracy. Osoby, które w sposób destruktywny wpływają (lub próbują) wpłynąć na grupę zadaniową mogą otrzymać stopień
negatywny.
12. Zadanie domowe jest obowiązkowe dla wszystkich. Uczeń musi umieć wykazać się wiedzą z zadanych treści czyli
poprawnością merytoryczna, poprawnością użytej terminologii, logicznym tokiem rozumowania, zgodnością odpowiedzi z
poleceniem, starannością i samodzielnością. W przypadku braku wiadomości dotyczących treści zadania domowego uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną.
13. W ocenie prezentacji/ referatu uwzględniany będzie stopień realizacji tematu, sposób przedstawienia wiedzy i umiejętności
oraz stopień wykorzystania dostępnych źródeł. Prezentacja/referat musi być przedstawiony nauczycielowi co najmniej tydzień
przed planowymi zajęciami. W przeciwnym razie nauczyciel może nie zezwolić uczniowi na jego wygłoszenie.

§3
Przygotowanie do zajęć
1. Uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania w półroczu bez podania przyczyny. Za kolejne nieprzygotowanie uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną.
2. Uczeń ma prawo zgłosić dodatkowe nieprzygotowanie po co najmniej dwutygodniowej usprawiedliwionej nieobecności w
szkole.
3. Uczeń zgłasza tzw. nieprzygotowanie od razu po wejściu do klasy, przed rozpoczęciem lekcji.
4. Nieprzygotowanie chroni przed niezapowiedzianą kartkówką, odpowiedzią „przy tablicy” i działa jako brak zadania.
5. Nieprzygotowania nie można zgłosić przed zapowiedzianym sprawdzianem przez nauczyciela.
6. Tzw. ,,szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia wyłącznie z bieżącej odpowiedzi (ewentualnie niezapowiedzianej kartkówki),
natomiast nie zwalnia z obowiązku pisania zapowiedzianego sprawdzianu pisemnego.
7. Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika oraz przynoszenia go na lekcje. Brak podręcznika może być uznany za brak
przygotowania do lekcji.

§4
Poprawa ocen
1. Uczeń może poprawić jedną ocenę niedostateczną w półroczu z wybranego przez siebie sprawdzianu, z wyjątkiem sytuacji,
gdy uzyskana ocena jest efektem niesamodzielnej pracy. Poprawa oceny jest możliwa w formie i terminie ustalonym przez
nauczyciela.
2. Ocena z poprawy zostaje wpisana do dziennika obok oceny pierwotnej, przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej uwzględnia się
obie oceny.
3. Nieprzystąpienie do poprawy sprawdzianu z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej pozbawia ucznia możliwości dalszej
poprawy.
4. Poprawa ocen niedostatecznych odbywa się w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
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§5
Nieobecności
1. Uczeń jest zobowiązany przystąpić do sprawdzianu, na którym był nieobecny.
2. Nieobecność na zapowiedzianych sprawdzianach usprawiedliwiają opiekunowie prawni ucznia przed wyznaczonym terminem
sprawdzianu lub w dniu, kiedy odbywa się sprawdzian w formie telefonicznej lub przez e- dziennik.
3. W przypadku długiej nieobecności (powyżej pięciu dni), uczeń ma obowiązek napisać zaległe prace pisemne w terminie
wskazanym przez nauczyciela. W przypadku dłuższej nieobecności termin uzupełniania zaległości jest ustalany indywidualnie.
4. Obowiązek ustalenia z nauczycielem terminu pisania zaległej pracy pisemnej czy kartkówki spoczywa na uczniu w terminie nie
dłuższym niż 1 tydzień od powrotu do szkoły.
5. W przypadku dłuższej (powyżej pięciu dniu) usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach lekcyjnych uczeń ma prawo do
tygodniowego zwolnienia z ustnych i pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności w celu uzupełnienia zaległości.
6. Uczniowie, którzy wcześniej planują nieobecność (zawody, badania lekarskie, wyjazd i inne), są zobowiązani napisać pracę do
dwóch dni po powrocie do szkoły.

§6
Sposób udostępniania prac uczniom
1. Pisemne prace uczniów (sprawdziany, wypracowania) są gromadzone w szkole.
2. Uczeń ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy własnej w obecności nauczyciela
uzasadnienia otrzymanej oceny. W przypadku prac ocenianych według kryteriów procentowych
informacja o uzyskanych punktach za poszczególne zadania oraz łączna suma punktów.
3. Prawo wglądu do prac mają także rodzice lub opiekunowie prawni ucznia podczas zebrań z
indywidualnych spotkań z nauczycielem przedmiotu.
4. Na prośbę ucznia lub opiekuna prawnego dopuszcza się przekazanie zainteresowanym kopii lub
ucznia.

i uzyskania zwięzłego
uzasadnienie zastępuje
rodzicami lub podczas
zrobienie zdjęcia pracy

§7
Klasyfikacja śródroczna i roczna
1. Ocena klasyfikacyjna (śródroczna i końcoworoczna) odzwierciedla stopień opanowania wiadomości i umiejętności określonych
wymaganiach edukacyjnych oraz wkład pracy, zaangażowanie i systematyczność ucznia w ich przyswojenie.
2. Ocena klasyfikacyjna wystawiana jest w oparciu o średnią arytmetyczną.
3. Ocena końcoworoczna jest ustalana na podstawie oceny śródrocznej oraz ocen cząstkowych uzyskanych w drugim półroczu.
4. Warunki i tryb uzyskania wyższej(o jeden stopień) niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej ustala nauczyciel biorąc
pod uwagę: systematyczność odrabiania zadań domowych, przygotowanie i aktywność na zajęciach, frekwencję na lekcjach.
5. Uczeń chcący podnieść ocenę o stopień wyżej od oceny proponowanej przez nauczyciela pisze sprawdzian obejmujący
materiał z całego semestru. Poprawa odbywa się w terminie wskazanym przez nauczyciela. Zmiana proponowanej oceny
następuje wtedy, gdy uczeń uzyskał ze sprawdzianu powyżej 85% przewidywanych punktów.

§8
Postanowienia końcowe
1. Zasady Oceniania z historii są integralną częścią Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
2. Wszystkie sprawy nie ujęte w przedmiotowym systemie oceniania rozstrzygane będą zgodnie z WSO.
3. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej określa Statut XXI LO im. H. Kołłątaja.
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