
KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW I UMOWA PRZEDMIOTOWA Z HISTORII  
 

1. Na lekcjach historii  obowiązuje systematycznie prowadzony  zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń i podręcznik. Na zajęciach oceniane będą na bieżąco wiadomości i umiejętności  objęte 

programem nauczania z danego działu. 

2. Każdy uczeń będzie oceniany systematycznie. Formy oceny to: sprawdziany, prace klasowe, testy, kartkówki, referat, dłuższa praca pisemna przygotowana w domu, prace domowe, analiza 

źródeł różnego typu, prezentacja multimedialna, zeszyt ćwiczeń, projekt, rozprawka ). Szczegółowy schemat oceny prac pisemnych i ustnych określa §65 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 

w Jaworznie . 

3. Na lekcji oceniana będzie  także aktywność w formie plusów, które będą   przeliczane   na   oceny  ( 6 plusów- cel; 5 plusów – bdb; 4 plusy -  db; itd.). Za brak aktywności (niewywiązywanie 

się z poleceń dotyczących treści lekcji) uczeń może otrzymać minusy; 6 minusów = ocena ndst.; Za aktywność uczeń może także otrzymać ocenę wyrażoną stopniem, w skali od 1 do 6, 

z pominięciem systemu plusów i minusów. 

4. Sprawdziany obejmujące większą partię materiału będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.  

5. Kartkówki, które swym zakresem będą obejmowały trzy ostatnie lekcje (lub mniej) nie muszą być zapowiedziane. 

6. Uczeń w ciągu semestru może zgłosić jeden raz nieprzygotowanie do lekcji (np.), jeden raz brak zeszytu przedmiotowego (bzp.), brak zadania (bz.), brak zeszytu ćwiczeń (traktowane jako 

bzp.) lub podręcznika. Każdy kolejny brak, to ocena niedostateczna. Nieprzygotowanie i braki można zgłaszać tylko na początku lekcji (podczas wyczytywani nazwiska z listy obecności). 

Uczeń, który nie zgłosi na początku zajęć nieprzygotowania lub braku,  otrzymuje ocenę niedostateczną.  

7. Podczas lekcji powtórzeniowych, sprawdzianów  i  zapowiedzianych kartkówek  uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania. 

8. Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole przynajmniej tydzień, a nieobecność ta była usprawiedliwiona,  nie jest oceniany na zajęciach bezpośrednio po powrocie. Musi jednak podczas 

najbliższych dwóch  tygodni uzupełnić wiedzę, umiejętności i zeszyt. 

9. Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie i była to nieobecność usprawiedliwiona, to ma obowiązek napisania go w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Niewywiązanie się z tego 

obowiązku jest równoznaczne z oceną niedostateczną. Konsekwencją nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie jest  ocena niedostateczna, bez możliwości poprawy. 

10. Jeżeli uczeń podczas sprawdzianu, kartkówki, wypracowania, rozmawia lub ściąga zostaje mu odebrana praca  i oceniona na ocenę niedostateczną. 

11. Uczeń ma prawo do zmiany jednej, dowolnej oceny, pod warunkiem, że zmiana ta może wpłynąć na ocenę semestralną (roczną), o czym decyduje nauczyciel.  

12. Zmianie może podlegać tylko jedna z ocen cząstkowych uzyskanych w semestrze. Termin poprawy uczący uzgadnia z całym zespołem klasowym lub indywidualnie z zainteresowanym 

uczniem/uczniami. Zmianie nie może podlegać ocena, która jest wynikiem odmówienia przez ucznia napisania pracy kontrolnej. 

13. Końcowa ocena z  historii   nie będzie wystawiana w oparciu o średnią arytmetyczną. Najważniejsze będą oceny z dłuższych prac klasowych, sprawdzianów  i testów. Ocena  z  aktywności 

może obniżyć lub podnieść ocenę semestralną lub roczną. Skala ocen:  

- stopień niedostateczny                poniżej 30%   poprawnych odpowiedzi, 

- stopień dopuszczający                       od 30%   poprawnych odpowiedzi, 

- stopień dostateczny          od 50%   poprawnych odpowiedzi, 

- stopień dobry                        od 75%   poprawnych odpowiedzi, 

- stopień bardzo dobry                       od 90%   poprawnych odpowiedzi, 

- stopień celujący                                          100%                poprawnych odpowiedzi. 

 

14. W przypadku niemożności ustalenia oceny końcowej z ocen cząstkowych (byłaby ona pośrednia, np. między 3 a 4) nauczyciel, w porozumieniu z uczniem, ma prawo poddać ucznia, 

dodatkowemu sprawdzianowi wiedzy z zakresu całego semestru lub zweryfikować jego wiedzę podczas odpowiedzi ustnej z wyznaczonego zakresu materiału. 

15. Minimalna ilość ocen cząstkowych, niezbędna do klasyfikacji wynosi:  3 oceny uzyskane w semestrze  w przypadku realizacji 1 godziny dydaktycznej przedmiotu w tygodniu lub  4 oceny 

przy realizacji 2 godzin w tygodniu. 

16. Szczegółowe kryteria umiejętności  niezbędne do uzyskania  poszczególnych  ocen określa §66 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 w Jaworznie. 
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