PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII
1. Każdy uczeń będzie oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości
2. Przyjmuje się skalę punktową od 1 (ocena niedostateczna) do 6 (ocena celująca)
3. Ocenie podlegać będą wszystkie formy aktywności uczni, to jest:
- prace klasowe
- kartkówki
- prace domowe
- odpowiedzi ustne
- aktywność ucznia na lekcji
- przygotowanie do lekcji
- aktywność poza lekcjami
4. Uczeń otrzyma minimum 8 ocen w ciągu roku szkolnego
5. Prace klasowe są obowiązkowe.
6. Jeżeli uczeń opuści pracę klasową z przyczyn losowych to powinien napisać ją w ciągu
jednego tygodnia od dnia powrotu do szkoły.
7. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu tygodnia od dnia oddania
sprawdzonych prac.
8. Nie ma możliwości poprawienia oceny tydzień przed klasyfikacją.
9. Nie ocenia się negatywnie uczniów do trzech dni po dłuższej (minimum 5 dni)
usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
10. Dla uczniów nieklasyfikowanych przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny jeśli Rada
Pedagogiczna dopuści ucznia do takiego egzaminu
11. Przyjmuje się następujące kryteria oceny pisemnych prac uczniów:
100 % - ocena celująca
99 – 91 % - ocena bardzo dobra
90 – 71 % - ocena dobra
70 – 51 % - ocena dostateczna
50 – 30 % - ocena dopuszczająca
29 – 0 % - ocena niedostateczna
12. Przedmiotem samooceny ucznia są: wiadomości i umiejętności, indywidualna praca w trakcie
zajęć oraz praca w grupie. Uczeń dokonuje samooceny w formie ustnej lub pisemnej.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
1. Każdy uczeń będzie oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości
2. Przyjmuje się skalę punktową od 1 (ocena niedostateczna) do 6 (ocena celująca)
3. Ocenie podlegać będą wszystkie formy aktywności uczni, to jest:
- prace klasowe
- kartkówki
- prace domowe
- odpowiedzi ustne
- aktywność ucznia na lekcji
- przygotowanie do lekcji
- aktywność poza lekcjami
4. Uczeń otrzyma minimum 6 ocen w ciągu roku szkolnego.
5. Prace klasowe są obowiązkowe.
6. Jeżeli uczeń opuści pracę klasową z przyczyn losowych to powinien napisać ją w ciągu
jednego tygodnia od dnia powrotu do szkoły
7. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu tygodnia od dnia oddania
sprawdzonych prac.
8. Nie ma możliwości poprawienia oceny tydzień przed klasyfikacją
9. Nie ocenia się negatywnie uczniów do trzech dni po dłuższej (minimum 5 dni)
usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
10. Dla uczniów nieklasyfikowanych przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny jeśli Rada
Pedagogiczna dopuści ucznia do takiego egzaminu
11. Przyjmuje się następujące kryteria oceny pisemnych prac uczniów:
100 – 91 % - ocena bardzo dobra
90 – 71 % - ocena dobra
70 – 51 % - ocena dostateczna
50 – 30 % - ocena dopuszczająca
29 – 0 % - ocena niedostateczna
12. Przedmiotem samooceny ucznia są: wiadomości i umiejętności, indywidualna praca w trakcie
zajęć oraz praca w grupie. Uczeń dokonuje samooceny w formie ustnej lub pisemnej.

