PZO
Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE



Przedmiotem oceniania są:
a- wiadomości – uczeń wie i rozumie
b- umiejętności – uczeń potrafi
c- postawy – aktywność



Kontrakt zawarty między uczniem a nauczycielem na sposób
oceniania [ zgodny z regulaminem i statutem szkoły ]
Informacje o terminie i zakresie prac klasowych oraz
sprawdzianów podawane są z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem. Termin pracy zostaje
wpisany do dziennika.
2. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi w ciągu 2
tygodni po powrocie do szkoły pracę zaliczyć w formie
i czasie ustalonym przez nauczyciela.
3. Uczeń złapany na ściąganiu w czasie pracy klasowej
nie ma prawa jej poprawiać.
4. Uczeń ma prawo poprawiać każdą pracę klasową i
sprawdzian w ciągu 2 tygodni od momentu oddania
pracy, w formie i czasie ustalonym przez nauczyciela.
5. Kartkówki nie są zapowiadane i ocena z nich nie
podlega poprawie, nie trzeba ich zaliczać w
przypadku nieobecności.
6. Kartkówki i odpowiedzi ustne obejmują zakres 3
ostatnich tematów lekcyjnych.
7. W czasie prac klasowych i sprawdzianów telefony
komórkowe muszą być wyłączone i znajdować się w
teczce ucznia. Nieprzestrzeganie tego zakazu będzie
traktowane jak ściąganie.
8. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje 0 punktów,
pracę tę ma obowiązek uzupełnić.
9. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt
przedmiotowy, który podlega kontroli nauczyciela.
10.
Uczeń ma obowiązek nosić podręcznik i zeszyt.
11.
Uczeń może w semestrze zgłosić 2 razy nie
przygotowanie do lekcji bez podania powodu,
1.

dokonuje tego na kartce podając swój numer w
dzienniku na początku lekcji.
12.
Uczeń wracający do szkoły po chorobie ma prawo
być przez 2 dni nie pytany.
13.
Prace pisemne ucznia są udostępniane na jego
wniosek w formie np. zdjęcia.
14.
Nie wolno wnosić do klasy jedzenia i gorących
napojów.
15.
Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej
sytuacji losowej.
16.
Ocenę niedostateczną z I semestru uczeń ma
obowiązek poprawić w terminie i formie ustalonej
przez nauczyciela.
17.
Uczeń, który opuści 50% godzin w semestrze
będzie musiał zdawać egzamin klasyfikacyjny.
18.
PSO zostanie poddany ewaluacji pod koniec roku
po konsultacjach z uczniami.
19.
Uczniom z deficytami obniża się wymagania
edukacyjne w porozumieniu z pedagogiem szkoły.


Formy i zasady kontroli

Obowiązkowe formy kontroli
a - odpowiedź ustna
b - praca klasowa
c - pisanie pracy na podany temat
d- sprawdzian
e- kartkówka
f - praca domowa
g- prezentacja multimedialna
h – praca w grupach
1.

2. Nadobowiązkowe formy aktywności ucznia
a- udział w olimpiadach i konkursach
b- aktywność na zajęciach lekcyjnych
c- wykonanie pomocy dydaktycznej, gazetki
d- opracowanie referatu i wygłoszenie go na lekcji
IV. Kryteria oceny
Stosuje się punktowy system oceniania.
− prace klasowe – według punktacji przyjętej dla danego testu
− sprawdziany – 15 pkt

−
−
−
−
−
−
−
−
−

kartkówki – 10 pkt
prace domowe – 2 pkt
referat – 5 pkt
prezentacja multimedialna – 5 pkt
prezentacja multimedialna z his – 15 pkt
praca pisemna typu maturalnego – 12 pkt
aktywność – 2 pkt
karty pracy z his – 5 pkt
odpowiedź ustna – 2 pkt

Prace klasowe, karty pracy itp. mogą zawierać dodatkowo punktowane
zadania pozwalające uczniowi zdobyć ponad 100% pkt.
0 pkt otrzymuje uczeń za nieobecność na zapowiedzianej pracy
klasowej, sprawdzianie, lekcji powtórzeniowej, nieoddanie pracy
domowej.
Uczeń za dodatkowe działania może otrzymać 20 pkt w ciągu roku.
Punkty nie wykorzystane w I semestrze przechodzą na II semestr.
Za udział w konkursach i olimpiadach uczeń otrzyma:
− etap szkolny - 0-5 pkt
− etap rejonowy lub powiatowy - 5 – 10 pkt
− etap wojewódzki - 10 – 15 pkt
− laureat - 20 pkt
4. Odpowiedź ustna:
- ocena celująca:
uczeń samodzielnie i poprawnie przedstawia wiadomości przekraczające
program nauczania, prezentuje własne opinie, potrafi dokonać samodzielną
analizę porównawczą
- ocena bardzo dobra:
odpowiedź samodzielna i poprawna, wyczerpująca w zakresie treści i
umiejętności programowych, swobodnie operuje faktami i dostrzega związki
między nimi, umiejętnie wykorzystuje mapę w trakcie odpowiedzi
- ocena dobra:
odpowiedź zasadniczo samodzielna i wykraczająca poza podstawę
programową, uczeń wykazuje jednak pewne trudności w operowaniu
wiedza np. w doborze faktów, wniosków, potrafi powiązać wiedzę z treścią
mapy
- ocena dostateczna:
uczeń wykazuje znajomość podstawowych faktów ale nie potrafi ich
interpretować i wyciągać wniosków, potrafi posługiwać się mapą
▪

- ocena dopuszczająca:
odpowiedź niesamodzielna, przy pomocy nauczyciela, poniżej wymagań
programowych, uczeń nie potrafi wyciągać wniosków, wypowiedź zawiera
błędy merytoryczne, ma jedynie elementarną znajomość mapy
- ocena niedostateczna:
uczeń nie posiada elementarnych wiadomości pozwalających kontynuować
proces nauczania

▪

WYSTAWIENIE OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ

▪

Wystawienie oceny ustala się wg punktów procentowych:

▪

0 > 35% - niedostateczny

▪

35 > 50 – dopuszczający

▪

50 > 75 – dostateczny

▪

75 > 89 – dobry

▪

89 > 97 – bardzo dobry

▪

97 i wyżej - celujący

▪
▪

Nauczyciel może wystawić uczniowi wyższą ocenę roczną niż
wskazywałaby na to średnia roczna pod warunkiem, że uczeń w II
semestrze osiągnął średnią wyższą minimum o 15 %.
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