
Przedmiotowy system oceniania na lekcjach historii. 
 
1.Na każdą lekcję uczeń zobowiązany jest do posiadania : podręcznika, ćwiczeń  -  jeżeli jest w danym roku , zeszytu przedmiotowego ,  
przyborów. 
- odrabiać zadania domowe 
-uczyć się systematycznie i być przygotowanym na każdą lekcję 
Brak powyższych przedmiotów lub zadania domowego jest równoznaczne z nieprzygotowaniem do lekcji. 
 
2.Uczeń ma obowiązek sumiennie prowadzić zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń ) oraz uzupełniać notatki 
    za czas nieobecności w szkole. 
 

3. Brak pracy domowej lub nieprzygotowanie się do lekcji uczeń zgłasza nauczycielowi jeszcze przed   rozpoczęciem  danej lekcji 

-jeżeli uczeń tego  nie zgłosi przed lekcją – otrzymuje ocenę niedostateczną  
 
4.W ramach przygotowania do zajęć od ucznia jest wymagana wiedza i umiejętności z trzech ostatnich lekcji. 
 
5.W ciągu półrocza uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, które będzie odnotowane w dzienniku. Przez 
nieprzygotowanie rozumiemy: brak zeszytu przedmiotowego, wykonania ćwiczeń, pracy domowej , nieprzygotowanie do odpowiedzi, brak 
pomocy potrzebnych na lekcji. 
 

6.Wszystkie zaległości spowodowane nieobecnością ucznia lub nieprzygotowaniem do lekcji , ma obowiązek  uzupełnić na następną lekcję. 

7. Możliwości zdobycia ocen  
- sprawdzian – zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem (podany zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności ) 
- jeżeli uczeń nie może napisać sprawdzianu z cała klasą, pisze w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem 
-jeżeli nie zgłosi się, zaległy sprawdzian napisze w dowolnie wskazanym terminie przez nauczyciela 
-uczeń może poprawić sprawdzian lub test, jeśli uzyskał oceny : niedostateczną ,dopuszczającą, dostateczną 
-kartkówka- oceny niedostatecznej nie ma możliwości poprawy 
- testy ,odpowiedź ustna ,zadania domowe  
- praca na lekcji, aktywność na lekcji  za 3 plusy ocena b. dobra 
- brak pracy na lekcji, brak notatek z lekcji –ocena niedostateczna  
-zadania dodatkowe( np. referaty) uzgodnione tematy i forma z nauczycielem 
- przygotowanie do lekcji, prowadzenie zeszytu 
-Wszystkie inne zasady oceniania reguluje WSO 
- Za udział w konkursach uczeń może otrzymać ocenę cząstkową 6.Laureat konkursu historycznego o zasięgu wojewódzkim lub olimpiady 
historycznej otrzymuje celującą ocenę końcową. 
Oceny śródroczne i końcoworoczne  będą wynikały ze średniej ważonej. 
Po sprawdzeniu i ocenieniu  pracy –uczeń otrzymuje do domu. 

8.Przy formułowaniu oceny śródrocznej i na koniec roku szkolnego hierarchia ważności ocen cząstkowych jest następująca :sprawdziany, 

kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność ucznia, praca dodatkowa 

9. Ocena niedostateczna semestralna – uczeń ma obowiązek zaliczenia materiału z semestru pierwszego do końca marca. 
 

10.Na koniec półrocza/roku nie przewiduje się żadnych sprawdzianów/odpowiedzi poprawkowych czy zaliczeniowych. 

11.Punkty uzyskane ze sprawdzianów ( testów ) przeliczane są wg następującej skali : 

      Poniżej 31% „ niedostateczny” 

      od 31% do 49% „dopuszczający” 

      od 50% do 70% „dostateczny” 

      od 71% do 85% „dobry” 

      od 86% do 95% „bardzo dobry” 

      od 96% do 100% „celujący” 
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