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Na lekcjach historii oceniane będą:
 czytanie ze zrozumieniem (tekstu z podręcznika), analiza prostego tekstu źródłowego,
 posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu chronologii, obliczanie czasu
wydarzeń, długości ich trwania, umieszczenie ich na taśmie czasu,
 umiejętność łączenia faktów, myślenia przyczynowo – skutkowego,
 wypowiedzi ustne oraz pisemne (zadania domowe, wypracowania na tematy historyczne),
 sprawdziany pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki),
 zaangażowanie i wkład pracy ucznia, udział w konkursach historycznych,
 praca w grupie rówieśniczej,
 prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.
Formy oceny wiedzy i umiejętności uczniów
 zadania klasowe – 45 minut, zapowiedziane 2 tygodnie wcześniej, obejmujące
wiadomości i umiejętności z danego działu, poprzedzone powtórzeniem,
 sprawdziany – ok. 15-20 minut obejmujące trzy lekcje, zapowiedziane
 kartkówka – 15 minut, niezapowiedziana, obejmująca wiadomości i umiejętności z
jednej lekcji albo z zagadnień zleconych do przygotowania przez uczniów na daną
lekcję,
 odpowiedź ustna – obejmująca trzy ostatnie tematy lekcyjne, wypowiedź podczas lekcji
powtórzeniowych lub wypowiedź na temat lekcji bieżącej,
 praca domowa – pisemna, prezentacja zebranych informacji, referat,
 plusy i minusy – pięc plusów ocena bardzo dobra, pięc minusów ocena niedostateczna –
plus oznacza: poprawne wykonanie ćwiczenia, przygotowanie materiałów do lekcji,
aktywna praca w grupach, aktywność na lekcji przejawiająca się rzeczowymi
wypowiedziami ustnymi; minus oznacza: brak zeszytu, brak niezbędnych materiałów
potrzebnych do realizacji tematu lekcji, niewykonanie prostych czynności w toku lekcji,
biernej nieaktywnej pracy w grupach.
Uczeń ma prawo jeden raz w semestrze zgłosić „np.” na wszystkie formy sprawdzania wiedzy i
umiejętności z wyjątkiem lekcji powtórzeniowej i zadania klasowego.
W razie nieobecności na lekcji należy ją niezwłocznie uzupełnić (wiadomości, notatkę w zeszycie
oraz pracę domową).
Uczeń może poprawić jeden raz ocenę z zadania klasowego lub sprawdzianu w terminie 2 tygodni
od daty jej otrzymania.
Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną z prac pisemnych i sprawdzianów w terminie
2 tygodni od daty jej otrzymania i może ją poprawic 1 raz.
Każde niepisane zadanie klasowe należy zaliczyć w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły w
razie nieobecności w czasie pisania pracy, w przypadku niezaliczenia wpisywana jest ocena
niedostateczna.
Uczeń pracuje na ocenę przez cały semestr. Nie ma możliwości poprawiania na ocenę wyższą przed
końcem semestru czy roku.

Prace dodatkowe nie są obowiązkowe, a oceny za ich wykonanie nie podlegają poprawie. Przy
ustalaniu oceny z prac dodatkowych brane są pod uwagę: możliwości ucznia, wkład pracy,
pomysłowość, poprawność wykonania zadania.
Formy pisemne są oceniane za pomocą punktów przeliczanych na oceny według następujących
progów:

0%-30%

- niedostateczny (1) – ocena negatywna

31%-50%

- dopuszczający (2) – ocena pozytywna

51%-70%

- dostateczny (3) – ocena pozytywna

71%-89%

- dobry (4) – ocena pozytywna

90%-97%

- bardzo dobry (5) – ocena pozytywna

98%-100%

- celujący (6) – ocena pozytywna

