PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KL.IV-VI

FORMY PRACY UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIANIU:
 sprawdziany- sprawdzające stopień opanowania większej partii materiału
 kartkówki- sprawdzające stopień opanowania bieżącego materiału
 aktywność na lekcji- sprawdzająca zaangażowanie, umiejętność wnioskowania,
rozwiązywania zadań problemowych
 odpowiedzi ustne- sprawdzające poziom opanowania bieżącego materiału
 prace wykonywane w grupie
 zadania domowe
 przygotowanie do lekcji
 inne prace podjęte i przygotowane samodzielnie przez ucznia
OCENIANIE SPRAWDZIANÓW I INNYCH FORM PRACY UCZNIA:
 po danym bloku tematycznym przeprowadzony zostanie sprawdzian
 zostanie podany uczniom zakres materiału, który będzie sprawdzany (tydzień przed
planowanym sprawdzianem)
 nauczyciel sprawdza i ocenia prace pisemne uczniów w terminie nie przekraczającym
14 dni od daty napisania pracy
 jeżeli uczeń otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, może ją poprawić na
zasadach ustalonych przez nauczyciela
 termin poprawy uzgadniany jest z nauczycielem (do dwóch tygodni od czasu
otrzymania oceny)
 w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek uzgodnić z
nauczycielem dodatkowy termin pisania pracy, nie późniejszy niż 2 tygodnie od końca
swej nieobecności
 na kartkówkach obowiązuje materiał z trzech ostatnich lekcji
 kartkówki mogą być niezapowiedziane
 aktywność na lekcji-5 plusów ocena bdb
Uczeń ma prawo 2 razy w semestrze zgłosić brak przygotowania do zajęć bez podania
przyczyny.Należy to zrobić na początku lekcji. Prawo to nie dotyczy lekcji, na której
przeprowadzane są zapowiedziane sprawdziany.
W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi nieprzygotowania do zajęć otrzymuje ocenę
niedostateczną od razu.
Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić braki.

Prace klasowe i pozostałe formy pisemne oceniane będą według skali:
100% - 98 % celujący
97% - 91% - bdb
90% - 75% - db
74% - 50% - dst
49% - 30% - dop
poniżej 30% - ndst
Przy ustaleniu oceny okresowej i końcowej nauczyciel bierze pod uwagę oceny ucznia z
poszczególnych obszarów według następującej kolejności:
- prace klasowe
- aktywność na zajęciach
- kartkówki i odpowiedzi ustne
- prace domowe i prace w grupie

