Przedmiotowy System Oceniania
HISTORIA
Gimnazjum

Zasady pracy na lekcjach historii w gimnazjum
•

Na zaj cia lekcyjne ucze zobowi zany jest przynosi podr cznik, zeszyt przedmiotowy i inne pomoce w zale no ci
od potrzeb.

•

Zeszyt przedmiotowy najlepiej w kratk , najwa niejsze, aby by prowadzony systematycznie. W zeszytach ucze
wykonuje prace domowe, które s sprawdzane na bie co lub w momencie sprawdzania zeszytu po zako czeniu
ustalonej partii materia u (np. epoki historycznej, dzia u). Nauczyciel prosi ucznia o zeszyt w trakcie odpowiedzi
ustnej. Ucze zawraca uwag na b dy ortograficzne, które w pracach domowych obni aj ocen .

Formy i cz stotliwo

sprawdzania wiadomo ci i umiej tno ci:

1. Sprawdzian pisemny:
- sprawdzian wiadomo ci z wi kszej partii materia u (epoka, dzia itp.), zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem,
-poprzedzony powtórzeniem wiadomo ci,
-uczniowie zobowi zani s do uczestnictwa w sprawdzianie w okre lonym dniu,
-nieobecno

na sprawdzianie mo e by usprawiedliwiona chorob ucznia, potwierdzon przez rodziców

-w przypadku nieobecno ci na sprawdzianie, ucze zobowi zany jest do zaliczenia sprawdzianu w terminie
uzgodnionym z nauczycielem,
-termin oddania ocenionej pracy do dwóch tygodni,
-ucze ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu, która musi odbywa si poza lekcjami historii, w czasie wyznaczonym
przez nauczyciela
- na popraw sprawdzianu wiadomo ci (z wi kszej partii materia u) ucze
sprawdzonych prac, ucze ma jedn mo liwo

ma dwa tygodnie czasu od momentu oddania

poprawy danej pracy

-wszystkie oceny ze sprawdzianów i popraw znajduj si w dzienniku i s brane pod uwag przy wystawianiu oceny z
przedmiotu
- w semestrze przewiduje si , co najmniej dwa sprawdziany
Kryteria ocen:
•

Poprawno

•

Dobór argumentów

•

merytoryczna

ciwe wykorzystanie tekstów ród owych

•

Poprawno

stylistyczna i gramatyczna

•

Kulturalne i adekwatne do tematu i formy pracy s ownictwo

2. Praca z tekstem ród owym:
- umiej tno

analizy tekstu ród owego b dzie sprawdzana przez udzielenie odpowiedzi na zadane pytania

3. Krótki sprawdzian:
- sprawdziany 10 - 15 minutowe niezapowiedziane, podlegaj ocenie
- sprawdziany 10 - 15 minutowe zapowiedziane, podlegaj ocenie
- zakres ich tre ci obejmuje trzy ostatnie lekcje
- kartkówk mo na poprawi zg aszaj c si do odpowiedzi z bie cej partii materia u sprawdzanej kartkówk partii materia u (po
ustaleniu z nauczycielem).

4.Odpowied ustna:
- obejmuje zakres z trzech ostatnich lekcji
- na ocen odpowiedzi ustnej sk adaj si :
•

zawarto

merytoryczna

•

argumentacja i wyra anie s dów

•

stosowanie j zyka historycznego

•

sposób prezentacji

- w semestrze przewiduje si , co najmniej dwie oceny z odpowiedzi
- ocen z odpowiedzi mo na poprawi zg aszaj c si do odpowiedzi z bie cej partii materia u
5. Aktywno

ucznia na lekcji:

- za poprawn odpowied , której ucze udzieli podczas lekcji, jest przyznawany plus (+)
- uzyskanie pi ciu plusów skutkuje wpisaniem do dziennika oceny bardzo dobrej
- szczególna aktywno

ucznia mo e by nagrodzona ocen celuj

lub bardzo dobr

- za pasywn postaw w czasie lekcji ucze otrzyma minus (-)
- trzy minusy powoduj wpisanie do dziennika oceny niedostatecznej
- za odmow wykonania polecenia nauczyciela ucze mo e otrzyma ocen niedostateczn
6. Prowadzenie zeszytu:
- ocenie podlega tre , systematyka i stylistyka notatki
- w semestrze przewiduje si , co najmniej jedn kontrol zeszytu
7. Zadania domowe:
-oceniana jest samodzielna praca, wykorzystanie ró nych róde informacji
-ocen niedostateczn z pracy domowej lub za jej brak mo na poprawi uzupe niaj c zaleg
8. Praca w grupach:
Kryteria oceniania:
•

sformu owanie celu

•

podejmowanie dzia

•

umiej tno

•

stopie zaanga owania w dzia ania grupy

do jego realizacji

wspó pracy w grupie

9. Prace dodatkowe:
-wykorzystanie pozapodr cznikowych róde informacji

ci.

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM (klasy I - III)

Ocena celuj ca
Ucze posiada wiedz historyczn wykraczaj

poza podstawy programowe. Zasób wiedzy i umiej tno ci ucznia wiadczy

o wyra nych i sprecyzowanych uzdolnieniach humanistycznych. Ucze
dociekliwo

czynnie uczestniczy w lekcjach, prezentuje

podczas rozwi zywania problemów historycznych, nie sprawia mu trudno ci interpretacja tekstów ród owych,

drzewa genealogicznego oraz mapy, starannie i systematycznie wykonuje powierzone mu zadania. Ucze uczestniczy i
osi ga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach.

Ocena bardzo dobra
Ucze

w pe ni przyswoi sobie wiadomo ci obj te podstaw

programow , wykazuje zainteresowanie przedmiotem,

uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach, wykorzystuje ró ne ród a wiedzy, wiedz zdobyt na
lekcjach historii potrafi skorelowa z wiedz z pokrewnych przedmiotów, aktywnie uczestniczy w zaj ciach lekcyjnych,
potrafi zinterpretowa tekst ród owy, sprawnie pos uguje si map starannie wykonuje dodatkowe zadania wykraczaj ce
poza podstawowe wymagania programowe.

Ocena dobra
Ucze

ma niewielkie braki w zakresie wiedzy historycznej, poprawnie rozwi zuje zadania o pewnym stopniu

trudno ci oraz zadania wymagaj ce opanowania umiej tno ci przewidzianych programem (praca z tekstem ród owym,
map ), wykazuje aktywno

na zaj ciach lekcyjnych.

Ocena dostateczna
Ucze

wykazuje

rednie opanowanie materia u przewidzianego programem, wiedza ucznia jest wyrywkowa i

fragmentaryczna, nie

czy wydarze historycznych w logiczne ci gi, nie potrafi dokona interpretacji tekstu ród owego,

trudno ci sprawia mu praca z map poprawnie wykonuje zadania przy pomocy nauczyciela, aktywno

na lekcji jest

sporadyczna.

Ocena dopuszczaj ca
Ucze wykazuje spore braki w wiadomo ciach obj tych programem, wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna,
ucze nie

czy wydarze historycznych w logiczne ci gi, nie potrafi korzysta z mapy. Ucze jest bierny podczas zaj

lekcyjnych, ale jest w stanie przy znacznej pomocy nauczyciela wykona proste zadania, wymagaj ce zastosowania
podstawowych umiej tno ci.

Ocena niedostateczna
Ucze nie opanowa materia u przewidzianego w podstawie programowej na ocen pozytywn . Luki w wiadomo ciach
posiadanych przez ucznia s trudne do uzupe nienia. Ucze notorycznie nie przygotowuje si do lekcji, nie rozumie i nie
potrafi wykona prostych zada nawet przy pomocy nauczyciela. Ucze odznacza si brakiem systematyczno ci i ch ci do
nauki oraz bierno ci na lekcji.

