
PRZEDMIOTOWY     SYSTEM     OCENIANIA-     HISTORIA     KL.     IV-VII  I   SP  

CELUJĄCY

 uczeń zna wszystkie daty zapisane w zeszycie
 swobodnie określa na osi czasu i na mapie
 systematycznie pogłębia wiedzę
 bierze aktywny udział w lekcji
 zna najważniejsze wydarzenia z historii Polski
 widzi związki między wydarzeniami
 ocenia proste fakty
 zna ważne postaci historyczne omawiane na lekcji
 zna polskie symbole narodowe 
 posiada systematyczny i starannie prowadzony zeszyt

BARDZO DOBRY

 uczeń zna daty zapisane w zeszycie

 aktywnie uczestniczy w lekcji

 zna najważniejsze wydarzenia omawiane na lekcji

 zna podstawowe pojęcia oraz najważniejsze postaci

 zna symbole narodowe

 ma staranny i systematyczny zeszyt

DOBRY

 uczeń zna najważniejsze daty

 posiada wiadomości o najważniejszych wydarzeniach
omawianych na lekcji

 wymieni poznane na lekcji postaci  historyczne
 zna główne pojęci historyczne
 posiada prawidłowo prowadzony zeszyt
 bierze udział w lekcji

DOSTATECZNY

 uczeń zna najważniejsze daty
 posiada ogólne wiadomości o najważniejszych wydarzeniach 

omawianych na lekcjach
 wymieni kilka ważnych postaci historycznych
 posiada systematycznie prowadzony zeszyt

DOPUSZCZAJĄCY
 uczeń posiada ogólne wiadomości o podstawowych wydarzeniach
 posiada zeszyt

NIEDOSTATECZNY

 uczeń nie ma zeszytu
 ucieka z lekcji
 przeszkadza w prowadzeniu lekcji
 brak jakichkolwiek wiadomości
W każdym semestrze uczeń otrzymuje oceny za następujące formy pracy:

1. Sprawdziany- z większych partii materiału, poprzedzony lekcją powtórzeniową, zapowiedziany co najmniej 
tydzień wcześniej.

2. Praca domowa.
3. Praca na lekcji- oceniana plusami (trzy plusy=ocena bardzo dobra)



4. Dodatkowe prace (referaty, zagadki itp.) zaproponowane przez ucznia.
5. Kontroli podlega także zeszyt (porządek zapisu, systematyka estetyczność).

Uczeń może poprawić oceny w terminie do dwóch tygodni i w formie uzgodnionej z nauczycielem przedmiotu.

Sprawdziany pisemne będą oceniane w zależności od ilości zdobytych punktów

100-95%-cel 6
94-93%-bdb+ 5+
92-90%- bdb 5
89-88%- bdb- 5-
87-85%- db+ 4+
84-80%- db  4
79-75%- db- 4-
74-68%- dst+ 3+
67-59%- dst 3
58-51%- dst- 3-
50-45%- dop+ 2+
44-38%- dop 2
37-31%- dop- 2-
30-0%- ndst 1

…............................... ..     …....................................... …....................................

    podpis nauczyciela podpis rodzica podpis ucznia



PRZEDMIOTOWY     SYSTEM     OCENIANIA-     WIEDZA     O     SPOLECZEŃSTWIE     KL.VIII  

CELUJĄCY (6)

 uczeń ma duży zasób wiadomości, wyróżnia się szeroką wiedzą 
 zna terminologię przedmiotową
 posługuje się ze zrozumieniem zdobytymi informacjami
 podejmuje się z własnej woli różnych zadań, wykazuje własną inicjatywę
 umiejętnie wykorzystuje wiedzę przy realizacji samodzielnych zadań
 aktywnie uczestniczy w lekcji
 systematycznie odrabia prace domowe
 posiada staranny i systematyczny zeszyt
 umie prowadzić dyskusję i jest partnerem w rozmowie z innymi

BARDZO DOBRY (5)

 opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem
nauczania

 wyraża własne zdanie
 poprawnie stosuje poznaną terminologię
 aktywnie uczestniczy w lekcji
 umie współpracować w grupie
 starannie wykonuje prace
 systematycznie odrabia prace domowe
 posiada staranny i systematyczny zeszyt

DOBRY (4)

 opanował w dobrym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem
nauczania

 poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji
 odrabia prace domowe
 systematycznie prowadzi zeszyt
 wykonuje polecenia nauczyciela
 uczestniczy w lekcji

DOSTATECZNY (3)

 opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania

 umie pracować w grupie i wykonać powierzone zadania

 nie przeszkadza innym w pracy

 bez zapału przystępuje do działań

 posiada w miarę systematyczny zeszyt

DOPUSZCZAJĄCY (2)
 ma braki w wiadomościach
 zadania i polecenia, które uczeń wykonuje, często przy znacznej pomocy nauczyciela,
mają niewielki stopień trudności,
 ma zeszyt
 wykonuje minimum w ramach przydzielonych zadań

NIEDOSTATECZNY (1)

 odmawia wykonywania przydzielonych zadań

 przeszkadza w prowadzeniu lekcji

 nie ma zeszytu



 ucieka z lekcji

 nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania

 nie rozumie poleceń, nie zna podstawowych pojęć

 nie potrafi wypowiedzieć się na dany temat nawet przy pomocy nauczyciela

W każdym semestrze uczeń otrzymuje oceny za następujące formy pracy:

 Sprawdziany- z większych partii materiału, poprzedzony lekcją powtórzeniową, zapowiedziany co najmniej tydzień wcześniej.

 Praca domowa.

 Praca na lekcji- oceniana plusami (trzy plusy=ocena bardzo dobra)

 Odpowiedź ustna z dwóch ostatnich lekcji.

 Kontroli podlega także zeszyt (porządek zapisu, systematyka estetyczność).

Uczeń może poprawić oceny w terminie do dwóch tygodni i w formie uzgodnionej 
z nauczycielem przedmiotu.

Sprawdziany pisemne będą oceniane w zależności od ilości zdobytych punktów

100-95%-cel 6
94-93%-bdb+ 5+
92-90%- bdb 5
89-88%- bdb- 5-
87-85%- db+ 4+
84-80%- db  4
79-75%- db- 4-
74-68%- dst+ 3+
67-59%- dst 3
58-51%- dst- 3-
50-45%- dop+ 2+
44-38%- dop 2
37-31%- dop- 2-
30-0%- ndst 1
…............................... ..     …....................................... …....................................

  podpis nauczyciela podpis rodzica podpis ucznia


