
ZASADY OCENIANIA I PRACY NA LEKCJACH HISTORII

1. Na lekcjach nie przeszkadzamy nauczycielowi i innym rozmowami czy zachowaniem
zakłócającym ciszę pracy w klasie.

2. Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres
sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

3. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane i obejmują 3 ostatnie
tematy.

4. Uczeń, który nie był na zapowiadanej pracy klasowej jego nieobecność jest
usprawiedliwiona, może pisać ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli
nieobecność ucznia jest nieusprawiedliwiona lub uczeń był nieobecny tylko w dniu
pisania pracy klasowej, może ją pisać na dowolnej lekcji. Odmowa pisania przez
ucznia jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

5. Test, sprawdzian napisany na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia można poprawić.
Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu  tygodnia od podania informacji o
ocenach.
Uczeń poprawia ocenę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawianej i
poprawionej.

6. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia ma on obowiązek uzupełnić braki do
dwóch tygodni.

7. Braki zeszytu uczeń zgłasza przed lekcją, otrzymuje (-). Trzy minusy skutkują oceną
niedostateczną. Jeżeli uczeń nie zgłosił braku i zostanie przyłapany na nim otrzymuje
ocenę niedostateczną.

8. Uczeń ma obowiązek prowadzić starannie zeszyt, jednak nie podlega on ocenie.
9. Uczeń może zgłosić przed lekcją, jedno nieprzygotowanie w semestrze(oprócz lekcji

powtórzeniowej, zapowiedzianej kartkówki czy sprawdzianu).
10. Za ściąganie na kartkówce, zadaniu klasowym uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną .
11. Ocena śródroczna i końcowo roczna to wynik średniej ważonej. Ocena podnoszona

jest od średniej powyżej 1,75; 2,75 itd.
12. Waga ocen; prace klasowe – 3, kartkówki, odpowiedzi ustne – 2, praca na lekcji

indywidualna i grupowa, praca domowa – 1.
13. Ocena  śródroczna i końcowo roczna jest oceną wiedzy i umiejętności za cały semestr

lub rok. Przed wystawianiem oceny nie ma zdawania na ocenę wyższą (dopytywania).
14. Na lekcjach przestrzegamy zasad BHP

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA zawiera
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA.


