NARZĘDZIA POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
1. Prace pisemne:
- sprawdziany
- krótkie formy wypowiedzi pisemnej - kartkówki
2. Odpowiedzi ustne
3. Zadanie domowe
4. Aktywnośd
5. Inne formy aktywności ...
6. Kontrola zeszytu
Prace pisemne będą ocenianie wg procentowego przedziału - określona ocena
przyporządkowana do określonego przedziału procentowego:
OCENA

PRZEDZIAŁ %

celujący

100 %

bardzo dobry

91 - 99 %

dobry

76 - 90 %

dostateczny

51 - 75 %

dopuszczający

31 - 50 %

niedostateczny

0 - 30 %

Uczeo ma obowiązek pisania prac pisemnych (całogodzinnych).
Sprawdzian pisemny całogodzinny jest poprzedzony powtórzeniem materiału.
Nauczyciel określa termin pracy pisemnej.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym nauczyciel
wyznacza w porozumieniu z uczniem tzw. drugi termin (do 2 tygodni).
Nieusprawiedliwiona nieobecnośd na sprawdzianie lub na drugim terminie jest
równoznaczna z oceną niedostateczną.
Kartkówki oraz odpowiedzi ustne obejmują treści z 2 - 3 lekcji wstecz.

Kartkówki nie są zapowiadane przez nauczyciela.
Uczeo nieobecny podczas kartkówki zobowiązany jest ją napisad. Termin wyznacza
nauczyciel w porozumieniu z uczniem - 2 tygodnie. Jeżeli uczeo nie napisze zaległej kartkówki
w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.
Ilośd ocen z prac pisemnych ustala nauczyciel (1 - 2 oceny).
Nieobecnośd ucznia na obowiązkowej aktywności będzie oznaczona w dzienniku
elektronicznym cyfrą "zero". Nie zaliczenie obowiązkowej aktywności skutkuje oceną
niedostateczną.
Obowiązkową aktywnośd określa nauczyciel.

Zeszyt / zadanie domowe:
W dniu kontroli zeszytu / zadania , ustalonym przez nauczyciela (dotyczy wszystkich uczniów
w klasie), zasada "brak zeszytu / zadania" nie obowiązuje, uczeo otrzymuje ocenę
niedostateczną (nauczyciel podaje datę kontroli zadania, którą uczeo ma obowiązek zapisad
w zeszycie).
Zadanie domowe nie zawsze musi byd oceniane.

Oceny są średnią ważoną:
FORMA

WAGA

sprawdzian pisemny (całogodzinny)

3

odpowiedź ustna

2

kartkówka / krótkie formy wypowiedzi pisemnej

2

zadania domowe / zeszyt

1

analiza źródeł historycznych / chronologia / orientacja
na mapie historycznej

2

aktywnośd

1

Inne formy aktywności ...

1

Oceny semestralna i roczna zostaną ustalone na podstawie średniej wszystkich ocen:

OCENA

ŚREDNIA

celujący

5,30

bardzo dobry

4,71 - 5,29

dobry

3,71 - 4,70

dostateczny

2,51 - 3,70

dopuszczający

1,51 - 2,50

niedostateczny

- 1,50

"np" - przez nieprzygotowanie należy rozumied niegotowośd do lekcji (uczeo się nie nauczył)
oraz brak zeszytu, zeszytu dwiczeo i innych materiałów
W semestrze uczeo może byd 2 x nieprzygotowany. Kolejne "np" skutkuje oceną
niedostateczną.
Nieprzygotowanie uczeo zgłasza przed rozpoczęciem lekcji.
"bz" - skrót oznacza brak zadania domowego.
Uczeo może 1x w semestrze zgłosid "brak zadania domowego". Kolejne skutkuje oceną
niedostateczną.
Brak zadania uczeo zgłasza przed rozpoczęciem lekcji.
W / w zasada nie dotyczy zadao sprawdzanych przez nauczyciela klasie - nauczyciel podaje
termin sprawdzenia zadania.

Aktywnośd:
- 5 "plusów" - ocena bardzo dobry
- 4 "plusy" - ocena dobry - i.t.d.
- 5 "minusów" - ocena niedostateczna
Niepożądana aktywnośd na lekcji (uczeo przeszkadza, nie reaguje na uwagi; niewłaściwe
zachowanie ucznia rozprasza uwagę kolegów, nauczyciel przerywa lekcję) skutkuje uwagą
niedostateczną.

Minimalna ilośd ocen:
 klasy IV - (jedna godzina tygodniowo) - 3 oceny
 klasy V - VII (dwie godziny tygodniowo) - 5 ocen

Długotrwała nieobecnośd ucznia, spowodowana jego chorobą:
 klasy IV - 2 oceny
 klasy V- VII - 4 oceny

Stosuje sie "+" i "-" przy ocenie cząstkowej:
"-" - 0,25 - np. 3-, tj. 2,75
"+" - 0,50 - np. 3+, tj.3,50

