Przedmiotowe zasady oceniania
z historii, historii i społeczeństwa i wiedzy o społeczeństwie
w roku szkolnym 2016/2017
Uczeń ma obowiązek:
 być przygotowanym do lekcji i pracować na nich, nie przeszkadzając innym;
 zawsze posiadać własny egzemplarz podręcznika i zeszyt oraz inne materiały zlecone
czasowo przez nauczyciela;
 starannie i systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
 czytać lektury historyczne (dotyczy klas humanistycznych).
Uczeń ma prawo:
 zgłosić przed lekcją swoje nieprzygotowanie do niej, podając jego przyczynę;
 zgłaszać na bieżąco swoje trudności w nauce przedmiotu;
 zgłaszać swoje indywidualne potrzeby w zakresie rozszerzania wiedzy;
 korzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielem, po uprzednim umówieniu się;
 brać udział w zajęciach dodatkowych (historia, wos, różne formy lekcji poza murami
szkoły);
 przystąpić do poprawy wszystkich sprawdzianów i prac klasowych w terminie
uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu; ocena z poprawy jest ostateczna.
Elementy oceny:
 test diagnozujący – obejmuje zakres materiału gimnazjalnego, zapowiedziany
z tygodniowym wyprzedzeniem;
 kartkówka – nie musi być zapowiedziana; obejmuje zakres materiału od 1 do 3
tematów lekcyjnych; 0-15 pkt;
 sprawdzian – zapowiedziany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem; obejmuje
zakres materiału 4-5 tematów lekcyjnych; 0-25 pkt;
 praca klasowa – zapowiedziana z minimum tygodniowym wyprzedzeniem; obejmuje
zakres materiału powyżej 5 tematów lekcyjnych; 0-35 pkt;
 prace typu maturalnego (wewnętrzne i zewnętrzne akcje sprawdzające) –
zapowiedziane z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem; 0-50 pkt;
 projekt edukacyjny – 0-15 pkt;
 prezentacja multimedialna – 0-10 pkt;
 lektura historyczna (dotyczy klas humanistycznych) – 1 na semestr; narzucona przez
nauczyciela przedmiotu; obowiązek rozliczenia w terminie określonym przez
nauczyciela; 0-15 pkt;
 praca historyczna – 0-15 pkt;
 odpowiedź ustna – obejmuje zakres materiału 3 ostatnich tematów lekcyjnych;
0-15 pkt;
 zadanie domowe – 0-5 pkt;
 zakończony sukcesem udział w konkursach i olimpiadach – etap szkolny: 10 pkt,
etap rejonowy: 20 pkt, etap wojewódzki/okręgowy: 30 pkt, etap centralny: 50 pkt;
 aktywność na lekcji – 1-10 pkt;
 karta pracy – 1-10 pkt;
 aktywność pozalekcyjna (np. lekcje poza murami szkoły, udział w uroczystościach
patriotycznych, spotkania z ludźmi historii, polityki itp.) – 1-10 pkt;
 100% frekwencja z przedmiotu w semestrze – 15 pkt.

