PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM
im. ks. WOJCIECHA BOROWIUSZA W CMOLASIE
DLA KLASY II
Przedmiotowy System Oceniania z historii został opracowany na podstawie:






Cele nauczania historii są zgodne z Rozporządzeniem MEN 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 (Dz. U. Nr 83, poz. 562) z póź. zm.
(Dz.U. Nr 130, poz. 906) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia
2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dziennik Ustaw Nr 156 poz. 11950)
Statutu Szkoły
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla gimnazjum. Wyd. Nowa Era

Przedmiotem oceny są:



wiadomości i umiejętności,
zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się (aktywność).

Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów:






prace kontrolne (sprawdziany, testy),
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),
zeszyt.



Informacja nauczyciela o sposobie kontrolowania i oceniania (kontrakt):




nauczyciel zapowiada pracę kontrolną co najmniej tydzień wcześniej
i omawia jej zakres (poprawia zaś w terminie dwutygodniowym),
praca kontrolna (test lub sprawdzian) jest poprzedzona co najmniej jedną
lekcję powtórzeniową,
prace kontrolne są obowiązkowe (co najmniej dwie w ciągu semestru). Jeśli
uczeń nie może napisać pracy kontrolnej w określonym terminie, ma
obowiązek uczynić to na najbliższych zajęciach (nie później niż w ciągu

















dwóch tygodni, w przeciwnym przypadku otrzymuje ocenę
niedostateczną),
uczeń może poprawić ocenę niedostateczną tylko z pracy kontrolnej,
do której może przystąpić jeden raz; poprawa jest dobrowolna,
brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych
źródeł w czasie prac pisemnych, oddawanie do oceny prac, które nie zostały
napisane samodzielnie skutkuje oceną niedostateczną, uczeń traci prawo do
ich poprawy,
oceny z kartkówek nie podlegają poprawie, kartkówki mogą obejmować
2-3 tematy wstecz, organizowane są bez zapowiedzi i są równoważne
z odpowiedzią ustną,
uczeń ma prawo do nie oceniania po dłuższej, usprawiedliwionej
nieobecności,
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), dotyczy
to również braku zadania, zeszytu, podręcznika,
zeszyt przedmiotowy jest obowiązkowy; przy jego ocenie bierze się pod
uwagę: kompletność notatek, zadań, estetykę prowadzenia,
brak zeszytu, podręcznika, 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,
wszystkie oceny, które uzyskuje uczeń są jawne i uzasadniane; przy
ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia,
uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonane prace
nadobowiązkowe oraz sukcesy w konkursach.

Ocenie podlega:









stopień opanowania materiału faktograficznego,
dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych,
stylistyczna, poprawna wypowiedź,
umiejętność selekcji wydarzeń historycznych,
stopień rozumienia tematu,
znajomość chronologii, pojęć, postaci historycznych,
określenie rodzaju źródła historycznego, umiejętność jego interpretacji,
umiejętność porównywania, dostrzegania podobieństw i różnic w procesie
dziejowym,
 odróżnianie fikcji od prawdy historycznej,
 umiejętność pracy z mapą.

Ocenianie prac kontrolnych:
Prace kontrolne są punktowane według oddzielnego schematu, w zależności od
złożoności zagadnienia. Punkty są przeliczane na oceny według zasad pomiaru
dydaktycznego:

0 – 29 % - niedostateczny
30 – 49 % - dopuszczający
50 – 70 % - dostateczny
71 – 85% - dobry
86 – 100% - bardzo dobry
celujący - 100% + zadanie/a wykraczające poza treści podstawy programowej
Uwzględnia się indywidualne możliwości edukacyjne każdego ucznia, jego
zaangażowanie, wkład pracy, systematyczność oraz informacje zawarte w opinii
PPP.
Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są wg odrębnych zasad zalecanych przez
Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.
Uczeń z opinią PPP (dysleksja) jest oceniany z uwzględnieniem, iż występują
u niego następujące problemy w procesie nauczania-uczenia się:
 trudności z zapamiętywaniem dat i chronologii,
 trudności ze zrozumieniem dłuższego tekstu,
 utrudnione czytanie tekstów źródłowych, szczególnie napisanych
nietypową czcionką,
 problemy z analizowaniem i czytaniem map i wykresów,
 nieumiejętność pisania samodzielnie zwięzłych notatek.
W testach obejmujących wiedzę i umiejętności, kryteria oceny za wartość
merytoryczną pracy mogą zostać obniżone do 10%( w zależności od stopnia
trudności zadań).
Ilość i częstotliwość pomiarów jest zależna od poziomu oraz możliwości
intelektualnych klasy i w zależności od realizowanego programu modyfikowana.
Zasady informowania o wymaganiach i postępach w nauce:




wszystkie oceny są jawne, uzasadniane i podawane na bieżąco,
prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu na lekcji, a rodzice podczas
kontaktów indywidualnych i na zebraniach,
prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca danego
roku szkolnego.

System motywacyjny i naprawczy:


uczeń mający kłopoty z opanowaniem materiału może zwrócić się o pomoc
do nauczyciela i jeżeli jest to pożądane, wspólnie ustalają program
wspomagający np. pomoc nauczyciela przedmiotu, pomoc koleżeńska,
uczestnictwo w dodatkowych zajęciach.

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z historii w klasie II
I. Polska i świat w XII – XIV wieku. II. Społeczeństwo średniowiecza.
III. U schyłku średniowiecza. IV. Narodziny nowożytnego świata.
V. Rzeczpospolita w XVI wieku. VI. Wiek wojen.

Skala ocen:
6 – celujący
5 – bardzo dobry
4 – dobry
3 – dostateczny
2 – dopuszczający
1 - niedostateczny
Ocena celująca (6)
Wiedza ucznia wykracza poza treści podstawy programowej, a jego umiejętności
charakteryzują się integralnym traktowaniem procesów historycznych, dostrzega ich
złożoność, potrafi dokonać samodzielnej analizy faktów, precyzyjnie wyraża swoje
myśli, biegle posługuje się mapą, samodzielnie odnajduje związki przyczynowoskutkowe. Dostrzega problemy, podejmuje próby ich samodzielnego rozwiązywania.
Ciągle poszerza swoją wiedzę. Bierze udział w konkursach historycznych z bardzo
dobrym skutkiem. Potrafi kierować pracą zespołu zadaniowego.
Ocena bardzo dobra (5)
Uczeń przyswoił treści podstawy programowej w stopniu wyczerpującym. Aktywnie
uczestniczy w lekcji, przewodzi zespołowi zadaniowemu, jest krytyczny przy
wykorzystaniu źródeł historycznych, uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach
i olimpiadach, podejmuje się i staranie wykonuje zadania dodatkowe, prawidłowo operuje
słownictwem historycznym, zagadnienia historyczne przedstawia jako ciąg przyczynowoskutkowy.

Ocena dobra (4)
Uczeń dość dobrze opanował treści podstawy programowej, ale widoczne są niewielkie
braki w jego wiedzy i umiejętnościach. Jest aktywny na lekcjach, zadania trudne wykonuje
z pomocą nauczyciela, w miarę poprawnie interpretuje teksty źródłowe, potrafi
samodzielnie zdobywać informacje z różnych źródeł.

Ocena dostateczna (3)
Wiedza ucznia jest niepełna, fragmentaryczna. Pod kierunkiem nauczyciela zdobywa
podstawowe informacje, sytuuje je w czasie i przestrzeni. Wykazuje się niewielką
aktywnością na zajęciach, nie potrafi interpretować wydarzeń historycznych w ciągu
przyczynowo-skutkowym.

Ocena dopuszczająca (2)
Uczeń ma duże braki w wiadomościach podstawowych. Pod kierunkiem nauczyciela
wykonuje zadania o małym stopniu trudności, nie potrafi łączyć posiadanej wiedzy
w logiczną całość, jego postawa na lekcji jest bierna, jednakże podejmuje próby poszerzenia
wiedzy i umiejętności.

Ocena niedostateczna (1)
Uczeń posiada tak duże braki w wiedzy i umiejętnościach, że nie potrafi ich pokonać nawet
przy pomocy nauczyciela. Jego postawa na zajęciach jest pasywna, ma trudności w czytaniu
i rozumieniu czytanego tekstu, nie odrabia zadań domowych i nie wykonuje żadnych

dodatkowych prac.
Ocena nie może być średnią z ocen uzyskanych przez ucznia w trakcie semestru/roku
szkolnego.

