ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W MRĄGOWIE
Przedmiotowe zasady oceniania:
historia
historia i społeczeństwo
I.

Podstawa prawna.
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 83 poz. 562 z dnia
11 maja 2007r. z późniejszymi zmianami.
2. Statut Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie.
3. Wewnątrzszkolny Zestaw Oceniania.
II. Kontrola i ocena
1. Uczeń otrzymuje oceny w skali 1-6.
2. Ocenie podlegają następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia:
- czytanie mapy i korzystanie z atlasu;
- czytanie ze zrozumieniem (tekstu podręcznika, tekstu źródłowego);
- odpowiedzi ustne;
- sprawdziany pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki);
- aktywność (udział w lekcji i na konkursach);
- umiejętność łączenia faktów, myślenia przyczynowo skutkowego, porównania epok, ustrojów
politycznych, społecznych i gospodarczych na przestrzeni dziejów;
- posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu chronologii: obliczanie czasu wydarzeń, długości
ich trwania, umieszczanie ich na taśmie chronologicznej;
- wykorzystania ilustracji, filmu, nagrania audio jako źródła informacji (dokonanie opisu w formie ustnej
lub pisemnej);
- praca w grupie;
- zlecone prace pisemne i prezentacje multimedialne;
- praca w zeszycie przedmiotowym.
3. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe, zapowiadane uczniom i wpisywane do dziennika
z tygodniowym wyprzedzeniem.
4.Uczeń zobowiązany jest zaliczyć wszystkie przewidziane w danym semestrze prace klasowe
i sprawdziany.
5. Uczniowie znają zakres materiału przewidzianego do kontroli.
6. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze. Nie dotyczy to zapowiedzianych

prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek. Nieprzygotowanie obejmuje: odpowiedź, niezapowiedzianą
kartkówkę, brak zadania domowego, brak zeszytu, brak materiałów ćwiczeniowych. Nieprzygotowanie
uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji.
7. „Szczęśliwy

numerek"

zwalnia

z

prac domowych, odpowiedzi ustnych

i niezapowiedzianych kartkówek;
8. Odpowiedzi ustne i kartkówki dotyczą materiału z ostatnich trzech lekcji. Nie przewiduje się poprawy
ocen z nich otrzymanych.
9. Uczeń, który opuścił pracę klasową lub sprawdzian pisze je w terminie ustalonym przez nauczyciela.
10. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub pracy klasowej w terminie
uzgodnionym z nauczycielem. Nie zgłoszenie się ucznia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z
utrzymaniem oceny.
11. Ocenę niedostateczną uzyskaną za pierwszy semestr uczeń ma obowiązek poprawić od
rozpoczęcia

następnego

semestru

w

terminie

i

formie

uzgodnionym

z

nauczycielem

prowadzącym.
12. Praca domowa - kontrolowana na bieżąco. Uczeń musi być przygotowany z trzech ostatnich lekcji lub
z zadanej partii materiału (np. działu) - po wcześniejszym zapowiedzeniu przez nauczyciela.
13. Prace domowe mogą być pisemne, ustne lub polegać na przygotowaniu określonych materiałów
potrzebnych na lekcję. Prace mogą być krótko lub długoterminowe.
14. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac
pisemnych, oddawanie do oceny prac nie napisanych samodzielnie, plagiatów z Internetu równa się
ocenie niedostatecznej.
15. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za nieuczciwe zachowanie na sprawdzianie
(odpisywanie, rozmawianie, posiadanie „ściągi” itp.) traci prawo do jej poprawiania.
16. Prace pisemne napisane nieczytelnie lub rażąco nieestetyczne nie podlegają ocenianiu (ocena
niedostateczna) chyba, że uczeń ma orzeczenie poradni o dysfunkcjach.
17. Uczeń ma obowiązek systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym winny
znaleźć się wszystkie zapisy lekcji i zadania domowe.
18. Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z obowiązku nadrobienia zaległości i uzupełnienia
braków. W przypadku długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności uczeń uzgadnia z nauczycielem
termin wykonania tego obowiązku.
19. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć w semestrze może być nieklasyfikowany.
20. Praca klasowa, sprawdzian lub kartkówka powinny być sprawdzone i ocenione z uzasadnieniem w
terminie do trzech tygodni. Uzasadnienie ma formę ustną. Nauczyciel oddając ocenioną pracę pisemną,
wyjaśnia popełnione błędy, uczeń potwierdza uzasadnienie oceny wpisem na swojej pracy: „ocena
uzasadniona, data, własnoręczny podpis ucznia”, nieobecny uczeń ma obowiązek zgłosić się po

uzasadnienie do nauczyciela. Odpowiedzi ustne i z zadań praktycznych nauczyciel uzasadnia w formie
ustnej, na bieżąco zgodnie z PZO w obecności klasy.
21. Wszystkie prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego,
udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom (prawni opiekunowie)

w obecności nauczyciela

oceniającego pracę.
22. W przypadku przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo uczeń powinien być
oceniony co najmniej 2 razy w semestrze.
23. Ocena klasyfikacyjna wynika z ocen cząstkowych, ale nie jest ich średnią arytmetyczną.
24. W ostatecznej klasyfikacji rolę dominującą odgrywają oceny za prace klasowe, sprawdziany,
kartkówki i odpowiedzi ustne.
25. Ocena roczna jest wystawiana na podstawie cząstkowych ocen z II semestru i oceny za I semestr.
26. Ustalona w wyniku klasyfikacji roczna ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku
egzaminu poprawkowego na zasadach ustalonych w statucie szkoły.
27. Na 10 dni roboczych przed końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej
nauczyciel informuje uczniów i zainteresowanych rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych.
28. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
29. Szczegółowe warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych reguluje Statut Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie. Ocena może być
poprawiona o jeden stopień.
30. Punkty uzyskane z prac pisemnych przelicza się na oceny wg poniższej skali:
Procent uzyskanych punktów Stopień

III.

0-39 %

Niedostateczny

40 % - 50 %

Dopuszczający

51 % - 70 %

Dostateczny

71 % - 85 %

Dobry

86 % - 95 %

Bardzo dobry

96%- 100%

Celujący

Dostosowanie PZO z historii i społeczeństwa do możliwości uczniów ze specjalnymi
wymaganiami edukacyjnymi

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o specyficznych
trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania
indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.
2. Nauczyciel
dostosowuje
wymagania
edukacyjne
do
psychofizycznych

i

edukacyjnych

ucznia

indywidualnych potrzeb

posiadającego

opinię poradni

psychologiczno - pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
IV.Kryteria wystawiania ocen
Ocena celująca
Uczeń:
• ma wiedzę i umiejętności, których zakres jest szerszy niż wymagania programowe,
• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.
• proponuje nietypowe rozwiązania.
• bierze udział w konkursach przedmiotowych i odnosi sukcesy,
• wiąże wiadomości w logiczny układ.
• korzysta z różnych źródeł informacji.
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
• wyczerpująco opanował cały materiał podstawy programowej.
• umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i w praktyce bez pomocy nauczyciela.
• właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska historyczne.
• samodzielnie interpretuje dane z różnych źródeł historycznych,
• łączy wiedzę z różnych przedmiotów nauczania.
Ocena dobra
Uczeń:
• opanował wymagania określone w podstawie programowej,
• analizuje i porównuje informacje zawarte w różnych źródłach historycznych,
• wyjaśnia przyczyny i skutki omawianych wydarzeń.
• podstawowe pojęcia i prawa ujmuje w terminach naukowych.
• samodzielnie wypowiada się w sposób umiarkowanie spójny.
• stosuje wiedze w sytuacjach teoretycznych i praktycznych.
Ocena dostateczna
Uczeń:
• w podstawowym stopniu opanował wymagania określone w podstawie programowej,

• przedstawia główne przyczyny i etapy rozwoju wydarzeń,
• potrafi logicznie połączyć wiadomości podstawowe.
• z pomocą nauczyciela wykorzystuje wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych.
• charakteryzuje źródła historyczne i analizuje informacje w nich zawarte.
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
• w niepełnym stopniu opanował wymagania określone w podstawie programowej.
• umieszcza najważniejsze wydarzenia w czasie i przestrzeni.
• rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności,
• rozpoznaje rodzaj źródła historycznego oraz odpowiada na proste pytania dotyczące tego źródła.
Ocena niedostateczna
Uczeń w sposób bierny i niedojrzały formułuje oceny i wysnuwa wnioski. Nie posiada
umiejętności i umiejscawiania czasie i przestrzeni. Popełnia poważne błędy chronologiczne.
Nie potrafi analizować źródeł historycznych. Nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych
zadań nawet przy pomocy nauczyciela. Odznacza się brakiem systematyczności i chęci do
nauki oraz biernością na lekcji. Jego język jest prosty i niekomunikatywny. Poziom wiedzy i
umiejętności uniemożliwia mu kontynuowanie nauki na wyższym szczeblu kształcenia.
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