PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny ze Statutem oraz Wewnątrzszkolnymi Zasadami
Oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Tryb.
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych:
Poziom wymagań koniecznych (ocena dopuszczająca)
Uczeń:
– ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej,
– sytuuje najważniejsze wydarzenia w czasie i przestrzeni,
– rozpoznaje związki przyczynowo - skutkowe,
– przedstawia przy pomocy nauczyciela wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej,
– określa rodzaj źródła historycznego, odszukuje najważniejsze informacje w źródle pisanym.
Poziom wymagań podstawowych (ocena dostateczna)
Uczeń:
– ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej,
– selekcjonuje podstawowe fakty,
– wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo - skutkowe,
– odnajduje najważniejsze informacje zawarte w kilku źródłach pisanych, dokonuje ich wspólnej
analizy,
– odróżnia fakty od opinii,
– przeprowadza podstawowe rekonstrukcje genezy, mechanizmów przebiegu oraz konsekwencji
wybranego zjawiska z jednej płaszczyzny procesu historycznego,
– samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej.
Poziom wymagań rozszerzających (ocena dobra)
Uczeń:
– ma wiedzę i umiejętności historyczne określone w podstawie programowej, potrafi się nimi
posłużyć w typowych sytuacjach,
– analizuje i porównuje informacje zawarte w różnych źródłach,
– przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji,
– dokonuje wszechstronnej rekonstrukcji genezy, mechanizmów przebiegu oraz konsekwencji
wybranego zjawiska historycznego.
Poziom wymagań dopełniających (ocena bardzo dobra)
Uczeń:
– ma wiedzę i umiejętności historyczne określone w podstawie programowej, potrafi się nimi
posłużyć w różnych sytuacjach problemowych,
– analizuje i porównuje dane zawarte w różnych źródłach historycznych, potrafi je samodzielnie
zinterpretować,
– zauważa rozmaite interpretacje wydarzeń i procesów historycznych,
– samodzielnie ocenia postacie, wydarzenia i procesy,
– aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji i w trakcie zajęć pozalekcyjnych,
– formułuje problemy historyczne.
Poziom wymagań wykraczających (ocena celująca)
Uczeń:
– ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową; zna literaturę historyczną,
potrafi zastosować wiedzę w różnych sytuacjach problemowych,
– samodzielnie rozwija swoje zainteresowania,
– startuje w konkursach i olimpiadach historycznych i odnosi w nich sukcesy
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– samodzielnie formułuje i rozwiązuje problemy historyczne z wykorzystaniem popularnonaukowych
i naukowych źródeł informacji.
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów :
1) Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
1) prace klasowe obejmujące treść całego działu
2) sprawdziany, testy;
3) kartkówki;
4) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;
6) wypowiedzi ustne;
7) praca w zespole;
8) aktywność podczas zajęć
2) W pracy pisemnej ocenie podlega:
a) zrozumienie tematu,
b) znajomość opisywanych zagadnień,
c) sposób prezentacji,
d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna,
e) język.
3) W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:
a) znajomość zagadnienia,
b) samodzielność wypowiedzi,
c) kultura języka,
d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.
4) Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń.
5) Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego.
6) Uczeń jest zobowiązany do pisania pracy klasowej obejmującej kompleksową część materiału. W
przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian. Termin zaliczenia wynosi 1
tydzień od daty napisania sprawdzianu przez klasę, przy dłuższej nieobecności ucznia termin
zaliczenia uczeń uzgadnia z nauczycielem).
7)Pracę klasową napisaną na ocenę niedostateczną, uczeń może poprawić. Poprawa jest dobrowolna
i odbywa się w ciągu 1 tygodnia od dnia podania informacji o ocenie. Dla wszystkich chętnych ustala
się jeden termin poprawy. Ocena otrzymana za poprawę sprawdzianu jest wpisana do dziennika obok
oceny z pracy klasowej i ma taką samą wartość. Ocenę można poprawiać tyko jeden raz.
8) Pisemne sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo i przeliczane na oceny
zawarte wg zasady:
100% i ½ zadania dodatkowego – celujący,
90% - 100% - bardzo dobry,
75% - 89% - dobry ,
51% - 74% - dostateczny,
35% - 50% - dopuszczający
< 35% - niedostateczny.
9) Uczeń ma prawo 2 razy być nieprzygotowanym do lekcji w ciągu okresu bez
uzasadniania przyczyny. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed każdą lekcją. Nieprzygotowanie
nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji.
10) Aktywność na lekcji jest nagradzana + (plusami) za 5 zgromadzonych plusów uczeń otrzymuje
ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie
poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie ćwiczeń na lekcji, aktywną pracę w grupie.
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