PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA
W KLASACH IV - VII
ZASADY OGÓLNE PSO

1. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen. Stosuje się również plusy i minusy przy ocenach.
2. Uczeń zobowiązany jest do noszenia na każdą lekcję podręcznika, zeszytu, skoroszytu
z kartami pracy.
3. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek w zeszycie i ćwiczeniach na czas swojej
nieobecności w szkole.
4. Uczeń niepiszący sprawdzianów z powodu nieobecności w szkole jest zobowiązany do
napisania ich w ciągu 2 tygodni po przyjściu do szkoły, (jeśli tego nie zrobi, pisze
sprawdzian lub karkówkę na najbliższej lekcji po upływającym terminie).
5. Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianu, kartkówki w ciągu 2 tygodni od daty
otrzymania pracy pisemnej. Poprawy można dokonać tylko raz.
6. Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika elektronicznego obok pierwszej.
7. Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału na tydzień przed planowanym sprawdzianem
w formie NACOBEZU.
8. Nauczyciel sprawdza i ocenia sprawdziany uczniów w terminie 14 dni od daty napisania
prac przez uczniów, zaś kartkówki w terminie 7 dni.
8. Oceny końcowe nie są arytmetyczną średnią ocen, gdyż oceny ze sprawdzianów mają inną
wagę, niż oceny z kartkówek, czy innych prac.
9. Dwa razy w półroczu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie bez żadnych sankcji. Przez
nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak pracy domowej, zeszytu przedmiotowego lub
zeszytu ćwiczeń, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji
(o przyniesienie których prosił nauczyciel).
10. Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie do lekcji, nie jest pytany, ale ma obowiązek
uczestniczyć w lekcji.
11. Uczeń powinien zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie i wszystkie braki (książek,
przyborów, podpisów) - za każdy brak otrzymuje minus (-). 3 minusy zamieniane są na
uwagę negatywną, wpisaną jako niewypełnianie obowiązków szkolnych. Minusy można
likwidować plusami, które otrzymuje się za różne formy aktywności w czasie lekcji,
zadania dodatkowe, itp. 5 plusów zamienia się na ocenę bdb. Jeżeli uczeń nie zgłosi braku
zadania, zeszytu itd. nie otrzymuje minusa lecz uwagę negatywną.
12. Systematyczny i aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych, udział w konkursach może
mieć wpływ na podwyższenie oceny z przedmiotu.

13. Punkty na kartkówkach, testach, sprawdzianach przekładane są na ocenę według progów
procentowych ustalonych w Statucie Szkoły.

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU
1. Wypowiedzi ustne, np.
głos w dyskusji;
analiza tekstów źródłowych;
prezentacja tematu.
2. Wypowiedzi pisemne, np.
kartkówki;
sprawdziany pisemne (testy);
rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń;
zadania domowe.
3. Zadania praktyczne, np.
projekty;
wystawy;
albumy, plakaty.

METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ
1. Prace klasowe - testy z wiedzy i umiejętności z zamkniętego działu tematycznego - 1-2
testy w ciągu półrocza..
2. Krótkie kartkówki (ok.10 - 15 minutowe) z trzech ostatnich lekcji - 2-3 kartkówki
w półroczu.
3. Przygotowane zadania praktyczne .
4. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego .

