HISTORIA
Kryteria oceniania – rok szkolny 2018/2019 klasa IV,V,VI
W trakcie zajęć kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne i prace praktyczne.
1.

2.

Pisemne:
- odpowiedź na pytania
- rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń
- testy
- kartkówki
Ustne:
- kilkuzdaniowa wypowiedź
- udział w dyskusji
- prezentacja pracy własnej lub grupy
- wytwory pracy np. album, praca plastyczna
- posługiwanie się mapą, atlasem, słownikiem, tekstem źródłowym
- współpraca w grupie
- samokształcenie

Na zajęcia uczeń przynosi:
 zeszyt w kratkę min. 32- kartkowy,

podręcznik
 materiały podawane na bieżąco w ciągu roku szkolnego.
Podczas zajęć obowiązuje ocenianie punktowe, w semestrze uczeń uzyskuje minimum cztery oceny
cząstkowe.
Ocenie podlegają:








testowe prace klasowe (3 – 4 w semestrze) – 30 pkt
odpowiedzi ustne ( obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji lub lekcji bieżące z zagadnień
omówionych na lekcji do momentu, w którym uczeń został poproszony o odpowiedź.) – 3
pkt.
kartkówki (obejmują materiał z 5 ostatnich lekcji, mogą być nie zapowiadane) - 5 pkt.
dodatkowe prace np. referaty, wywiady itp. – 4%
prace domowe 3 pkt.
Praca na lekcji – ćwiczenia, projekty, praca w grupach, wypowiedzi czasie lekcji, odpowiedź
na pytani kluczowe - 5 – 10pkt. Za pracę na lekcji uczeń otrzymuje „+” z aktywności suma
plusów przeliczana jest na punkty. W przypadku braku pracy na lekcji uczeń otrzymuje „-„ .
Otrzymanie minusa skutkuje wyzerowaniem zebranych dotychczas „+”. Brak pracy na lekcji
oznacza: brak aktywnego udziału w pracy grupy, nie wykonanie przydzielonego zadania, nie
udzielenie odpowiedzi na pytania związane z bieżącą lekcją. W przypadku braku dostatecznej
liczby „+” uczeń nie zostaną przyznane w końcowym rozliczeniu punkty za pracę na lekcji.

Testy (praca klasowa)








Sprawdziany są przeprowadzane po każdym dziale tematycznych.
Sprawdzian poprzedzony jest zawsze lekcją powtórzeniową, jest zapowiadany przynajmniej z
tygodniowym wyprzedzeniem.
Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału i umiejętności sprawdzanych na sprawdzianie.
Nauczyciel sprawdza i podaje wyniki testu do wiadomości uczniów w terminie do 14 dni od daty
pisania.
Sprawdzian można poprawić w ciągu 2 tygodni, ostateczną ocenę stanowi średnia z poprawy i
pierwszej oceny otrzymanej z testu.
Uczeń ma obowiązek poprawić test jeśli uzyska wynik poniżej 30% wymaganych punktów.

Każdy uczeń może otrzymać dodatkowe punkty za wykonanie tzw. „zadań na szóstkę”
podczas sprawdzianów – do 10% bazy punktów (bez względu na wynik sprawdzianu).

Kartkówki:




Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału i umiejętności obejmujący wiadomości z 5 ostatnich
lekcji
Nauczyciel sprawdza i podaje wyniki kartkówki do wiadomości uczniów w terminie do 7 dni od daty
W ramach sprawdzenia wiadomości uczniów możliwa jest kartkówka pod koniec bieżącej lekcji.

Prace dodatkowe i bonusy
W ciągu roku możliwe jest uzyskanie maksymalnie 4% rocznie za prace dodatkowe,
Uczeń może uzyskać max 3% rocznie za wyjątkowe zaangażowanie, sukcesy w konkursach, postępy w nauce.

Uczeń może otrzymać bonus w wysokości 4% rocznie jeśli był przygotowany do każdych zajęć
(prace domowe, potrzebne przybory i materiały).
Praca w grupie
Ocena według następujących kryteriów:





zaangażowanie w pracę grupy
realizacja wyznaczonego zadania
pełnione funkcje i role
umiejętności pracy w grupie

Prowadzenie i ocena zeszytów przedmiotowych
Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia zeszytu przedmiotowego.
Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas swojej nieobecności.
Prace domowe:






Uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych.
Nauczyciel określa zasady wykonania zadania - sposób, termin
Uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu wykonania zadania
Nauczyciel dostosowuje termin realizacji zadania do stopnia jego trudności
Nauczyciel sprawdza wykonane zadania w wyznaczonym terminie.

Nieprzygotowanie:

W każdym semestrze można zgłosić 2 razy nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, podręcznika,
pracy domowej). Jest to nieprzygotowanie bez ponoszenia konsekwencji. Nieprzygotowanie należy
zgłosić przed lekcją, każde następne nieprzygotowanie to utrata 1 %.
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