Zasady oceniania na lekcji historii i wos – Rafał Marciniak
1. Na lekcjach historii i wos obowiązują następujące kryteria ocen, z przypisanymi wagami
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Test całoroczny
testy semestralne
egzaminy próbne
testy diagnostyczne
Testy po działach
sprawdziany obejmujące trzy ostatnie lekcje (mogą byd zapowiedziane)
kartkówki,
testy z tekstu źródłowego;
Testy z mapki
Pisemna praca problemowa – zadanie domowe
Udział w konkursach (za 90% zdobytych punktów uczeo otrzymuje
ocenę 6; 70% otrzymuje 5; 50% otrzymuje 4)
Odpowiedź ustna oraz przy mapie
Praca na lekcji z tekstem źródłowym(aktywnośd), danymi
statystycznymi i ikonografią *wspólna z nauczycielem, uczniami)
Praca z zeszytem dwiczeo; opracowywanie pytao z podręcznika – praca
na lekcji
Testy z podręcznikiem (praca na lekcji)
Praca w grupach
Projekt edukacyjny
Zadania domowe: dwiczenia, mapy, teksty źródłowe, karty pracy,
pisemne odpowiedzi na pytania, testy próbne
aktywnośd
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2. Oceny ze sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek wystawiane są na podstawie punktacji,
która jest podstawą do wyliczenia wyniku procentowego określającego ocenę:
 celujący - 100-99 % uzyskanych punktów;
 bardzo dobry - 98-90 % uzyskanych punktów;
 dobry - 89 - 72 % uzyskanych punktów;
 dostateczny - 71-50 % uzyskanych punktów;
 dopuszczający - 49- 30 % uzyskanych punktów;
 niedostateczny - 29 - 0 % uzyskanych punktów
3. Ocena semestralna i jest wystawiana na podstawie średniej ważonej za określony semestr
a. Ocena koocoworoczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej z II semestru,
uwazględniając ocenę z I semestru
b. Obowiązują następujące punktacja średniej ważonej na poszczególne oceny:
Średnia punktów
5,70 i powyżej
4,70 – 5,69
3,70 – 4,69
2,70-3,69
1,70-2,69
0-1,69
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4. Poprawy z kartkówek dopuszczane są tylko z oceny niedostatecznej.

5. Poprawa oceny z pracy klasowej lub sprawdzianu dotyczą tylko ocen niedostatecznych.
6. Poprawa powinna byd dokonana przez ucznia w ciągu tygodnia od wystawienia oceny w
dzienniku lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem jeżeli będzie wymagad tego
sytuacja.
7. Uczeo, któremu brakuje niewiele w punktacji średniej ważonejdo oceny dobrej lub bardzo
dobrej najpóźniej na2 tygodnie przed ostatecznym terminem wystawienia ocen
semestralnej i koocowo – rocznej, może dokonad poprawynastępujących ocen: jedną pracę
klasową niezależnie od otrzymanej wcześniej oceny oraz jedną z kartkówek napisaną.
8. Uczeo, który nie zaliczył pracy klasowej, sprawdzianu lub kartkówki jest zobowiązany do
uzupełnienia go w ciągu tygodnia od wystawienia ocen w dzienniku.
a. W przypadku niezaliczenia w terminie nauczyciel zapisuje w i-dzienniku ocenę
niedostateczną, którą uczeo ma prawo w ciągu tygodnia do jej poprawy przez
napisanie określonej formy sprawdzianu pisemnego.
9. Uczeo ma prawo poprawid ocenę niedostateczną z innych kategorii w ciągu tygodnia od jej
wystawienia w i-dzienniku lub w terminie ustalonym z nauczycielem.

