HISTORIA - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
w roku szkolnym 2018/2019
nauczyciel: Alicja Woźniak

klasy: 4b, 8b, 8c, G3k

nauczyciel: Małgorzata Wierszuła

klasy: 4a, 5a, 8a, G3a, G3c, G3d, G3e, G3f, G3g, G3h

1.

Uczeń powinien na lekcji:
a) posiadać wymagany podręcznik i zeszyt (lub zeszyt ćwiczeń, zawsze uzupełniony i ten sam przez cały rok)
b) być przygotowany z zadanego zakresu materiału
2. Uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie w okresie (od drugiej klasy dwa nieprzygotowania w
okresie), zgłasza je przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sprawdzianów).
3. Brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, podręcznika, pracy domowej uczeń zgłasza przed rozpoczęciem zajęć
(zgłoszenie kończy się minusem, trzy minusy lub brak zgłoszenia równa się ocena niedostateczna).
4. Uczeń oceniany jest na podstawie:
 sprawdzianów (po każdym dziale)
 kartkówek (2-5) – materiał z trzech ostatnich lekcji
 odpowiedzi ustnych – j.w.
 aktywności (ocena lub „+” – pięć plusów = ocena bardzo dobra)
 prac domowych
 osiągnięć w szkolnych i pozaszkolnych konkursach historycznych
5. Uczeń ma prawo poprawić każdy sprawdzian, z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Ocena ostateczna to
średnia ocen ze sprawdzianu i poprawy. W ciągu roku uczeń może też poprawić jeden sprawdzian, z którego
otrzymał inną ocenę niż ocena niedostateczna. Termin poprawy musi być uzgodniony wcześniej z
nauczycielem i nie może być późniejszy niż do końca maja. Ocenę celującą ze sprawdzianu uczeń otrzymuje,
jeśli uzyskał minimum 98% punktów.
6. Uczeń nieobecny na sprawdzianie (tylko w danym dniu) pisze sprawdzian zaraz po przyjściu do szkoły; w
przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej (powyżej tygodnia), uczeń pisze sprawdzian po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Sprawdzian pisany w drugim terminie może być w innej
formie (nie musi) niż ten pisany przez klasę. Kartkówek poprawiać nie można.
Uwaga: sprawdzian lub kartkówka pisane niesamodzielnie przez ucznia kończą się oceną niedostateczną
bez możliwości poprawy (w wypadku sprawdzianu).
7. Oceny z próbnych egzaminów gimnazjalnych liczone są jako sprawdzian.
8. Uczeń musi napisać 100% sprawdzianów i 100% kartkówek. Aby otrzymać ocenę pozytywną za okres/rok
średnia sprawdzianów musi wynosić minimum 1,5. Jeżeli uczeń nie dopełni obowiązku ustalenia z
nauczycielem terminu napisania zaległej pracy lub po uzgodnieniu terminu nie napisze jej z powodów
nieusprawiedliwionych, jest zobowiązany do napisania takiej pracy na najbliższej lekcji, na której będzie
obecny.
9. Ocena okresowa/roczna jest wystawiana na podstawie średniej ważonej, gdzie sprawdzianom przypisana jest
waga 2, a pozostałe oceny liczone są z wagą 1. Ocenę roczną wyznacza średnia wszystkich ocen z całego roku
(oraz patrz pkt 8).
10. Progi procentowe ocen:
0 – 1,74
niedostateczny
1,75 – 2,74
dopuszczający
2,75 – 3,74
dostateczny
3,75 – 4,74
dobry
4,75 – 5
bardzo dobry
powyżej 5
celujący

11. Uczeń może otrzymać wyższą ocenę roczną (od średniej ważonej x,73) w przypadku np. wykonania
dodatkowej pracy lub przy uwzględnieniu jego całorocznej aktywności, zaangażowaniu lub osiągnięciach w
konkursach przedmiotowych.
W sytuacjach losowych ocena końcowa może odbiegać od uzyskanej średniej.
12. Uwaga: podczas lekcji nie wolno bez zgody nauczyciela korzystać z telefonów komórkowych oraz innych
nośników informacji, muzyki itp. Niezastosowanie się do zakazu może skutkować karną kartkówką lub
odpowiedzią ustną.

