Przedmiotowe zasady oceniania
historia, historia i społeczeństwo, wos,
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia lub jego rodziców/opiekunów.
2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności.
3. Uczeń który nie napisał pracy klasowej w przewidzianym terminie z przyczyn losowych
ma obowiązek ją napisać w ciągu 2 tygodni od czasu pojawienia się w szkole lub
w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W przeciwnym przypadku do obliczenia średniej bierze się pod uwagę 1 pkt. za tę pracę klasową.
4. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej / testu w ciągu tygodnia od dnia oddania sprawdzonych
prac. Uczeń, który nie poprawił oceny w określonym terminie, traci prawo do następnych poprawek.
Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.
5. Krótkie sprawdziany (testy) mogą obejmować materiał z ostatnich lekcji (trzech/czterech). Uczniowie
nieobecni na krótkich sprawdzianach piszą je w najbliższym terminie. Krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie.
6. Nie ma możliwości poprawiania ocen na dwa tygodnie przed klasyfikacją.
7. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może nie być klasyfikowany z przedmiotu.
8. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie.
9. Uczeń otrzymuje poprawione i sprawdzone pisemne: prace klasowe, testy, sprawdziany, prace domowe.
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Forma aktywności

Waga ocen

Praca klasowa, test, sprawdzian
Kartkówki
Pisemna analiza źródła
Samodzielny referat
Prace domowe, zeszyt ucznia
Aktywność / Odpowiedzi ustne / ćwiczenie-zadanie
Udział w konkursach i olimpiadach
Prace długoterminowe
Próbna matura / test kompetencji
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Punkty uzyskane przez ucznia z prac pisemnych przelicza się na oceny szkolne wg skali procentowej, którą
ustalają nauczyciele przedmiotowi.
Ramowym przelicznikiem jest:
- poniżej 40% - ndst
- ponad 40% - dop
- ponad 55% - dst
- ponad 70% - db
- ponad 85% - bdb
-ponad 98% - celujący
W zależności od specyfiki przedmiotu, predyspozycji uczniów czy trudności pracy pisemnej, nauczyciel
ma możliwość zmiany (podniesienia, obniżenia) progów punktowych.
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