PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII
W GIMNAZJUM W SOLARNI
Przedmiotowy System Oceniania z historii został opracowany na podstawie:
Ø Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych z późniejszymi zmianami,
Ø Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977) z późn. zmianami.
Ø Statutu Szkoły,
Ø Programu nauczania „Śladami przeszłości”, Program nauczania ogólnego historii
w klasach I-III gimnazjum, autorzy - T. Kowalewska, T. Maćkowski, Nowa Era 2009,
Ø Podręcznika do historii „Śladami przeszłości”- Wyd. Nowa Era
Przedmiotem oceny są:
Ø wiadomości i umiejętności,
Ø zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się (aktywność).
Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

prace kontrolne (sprawdziany, testy) – po każdym rozdziale podręcznika ,
kartkówki,
odpowiedź ustna,
prace domowe (np. odpowiedzi na pytania, rozprawki, referaty, projekt),
aktywność na lekcji (np. kilkuzdaniowa wypowiedź, praca w grupie, praca z tekstem,
źródłowym, mapą).

Informacja nauczyciela o sposobie kontrolowania i oceniania :

Ø

Ø nauczyciel zapowiada pracę kontrolną co najmniej tydzień wcześniej i omawia jej
Ø zakres,
Ø
Ø praca kontrolna jest poprzedzona co najmniej jedną lekcją powtórzeniową,
Ø prace kontrolne są obowiązkowe. Jeśli uczeń nie może napisać pracy kontrolnej
w określonym terminie, ma obowiązek uczynić to na najbliższych zajęciach (nie
Ø później niż w ciągu dwóch tygodni);
Ø uczeń ma prawo nie być ocenianym po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności,
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Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w semestrze bez podania
przyczyny (nie dotyczy to wcześniej zapowiadanych sprawdzianów i zajęć, na
których wystawiana jest ocena końcowa),
uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny
znajdować zapisy tematów notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac
domowych, miejsce na oceny. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie.
W przypadku nieobecności ucznia w szkole, powinien go uzupełnić na najbliższe
zajęcia;
brak zeszytu, pracy domowej, nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza na początku
lekcji,
obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych,
znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy,
ale nie sprawdzał jej zawartości merytorycznej,
ocenianie prac może nastąpić natychmiast po upływie terminu ich realizacji lub
podczas kontroli zeszytów,
na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego,
wszystkie oceny, które uzyskuje uczeń są jawne i uzasadnione; przy ocenianiu
nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia,
uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonane prace nadobowiązkowe, udział
w zajęciach poza lekcyjnych oraz sukcesy w konkursach.

Zasady poprawiania ocen:
1. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub testu w terminie 14
dni od otrzymania pracy.
2. Uczeń może poprawić ewentualnie oceny wyższe od niedostatecznej, ale po
uzgodnieniu z nauczycielem.
3. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel
chętnie udzieli pomocy.
4. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać sprawdzianu lub testu
w określonym terminie, wówczas ma obowiązek napisać sprawdzian (test) w innym
terminie, ustalonym z nauczycielem.
Sposoby informowania uczniów i rodziców.
1. Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie zostają zapoznani z powyższym PSO
oraz wymaganiami na poszczególne oceny.
2. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o kryteria oceniania.
3. Wszystkie prace pisemne nauczyciel przechowuje w szkole, przy czym są one do
wglądu dla uczniów i ich rodziców. Prace pisemne są przechowywane w szkole do
końca bieżącego roku szkolnego.
4. O ocenach cząstkowych z przedmiotu informuje rodziców wychowawca . O ocenach
cząstkowych lub końcowych za pierwszy semestr informuje się rodziców na
zebraniach rodzicielskich, udostępniając zestawienie ocen lub w czasie
indywidualnych spotkań z rodzicami.
5. Miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) nauczyciel informuje ucznia
o przewidywanej ocenie.
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OCENIANIE SPRAWDZIANÓW I TESTÓW PISEMNYCH

PROCENT PRAWIDŁOWYCH
ODPOWIEDZI

OCENA

0-34%

niedostateczna

35-50%

dopuszczająca

51-74%

dostateczna

75-89%

dobra

90-99%

bardzo dobra

100%

celująca

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie:
Stopień celujący (6)
Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami na stopień bardzo dobry, ale ponadto
dysponuje wiedzą wykraczającą poza treści obowiązkowe. Osiąga sukcesy w konkursach
szkolnych i pozaszkolnych (np. w olimpiadach historycznych). Bierze czynny udział w życiu
szkoły, wykazuje się aktywną i prospołeczną postawą, np. pomagając słabszym koleżankom
i kolegom w nauce.
Stopień bardzo dobry (5)
Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia, a także prezentuje wątki
poboczne omówionych tematów - opanował więc pełen zakres wiedzy i umiejętności
przewidzianych w danej klasie. Logicznie kojarzy fakty. Formułuje własne opinie i wnioski
oraz potrafi przekonująco uzasadnić swoje zdanie. Posługuje się bogatym i poprawnym
językiem, słowa artykułuje w sposób wyraźny. Dba o styl wystąpienia. Aktywnie
współpracuje z grupą, zachęca inne osoby do aktywności oraz troszczy się o dobrą jakość
efektów pracy drużyny. Wykazuje inicjatywę, nie będąc zachęcany przez nauczyciela. Bierze
aktywny udział w życiu klasy.
Stopień dobry (4)
Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia oraz wykonuje zadania
złożone. Potrafi kojarzyć fakty, formułować własne opinie i wnioski. Dba o styl wystąpienia.
Z zaangażowaniem pracuje w grupie i zachęca inne osoby do aktywności. Często sam zgłasza
się do odpowiedzi.
Stopień dostateczny (3)
Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić najważniejsze terminy i zagadnienia oraz
wykonać typowe zadania o średnim stopniu trudności. Potrafi kojarzyć niektóre fakty. Nie
popełnia zbyt często błędów składniowych ani językowych. Aktywnie współpracuje z grupą,
czasami sam zgłasza się do odpowiedzi.
Stopień dopuszczający (2)
Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić niektóre z terminów i zagadnień omówionych
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na lekcjach oraz wykonać najprostsze zadania. Nie potrafi kojarzyć faktów. Posługuje się
ubogim słownictwem. Popełnia liczne błędy językowe i składniowe. Nie unika współpracy
z grupą, ale nie wykazuje się własną inicjatywą. Uaktywnia się tylko na wyraźne polecenie
nauczyciela.
Stopień niedostateczny (1)
Uczeń nie potrafi wyjaśnić najważniejszych terminów ani zagadnień omówionych na
lekcjach, nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań, nawet z pomocą nauczyciela. Nie
interesuje się tematyką zajęć oraz nie współpracuje z grupą.
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