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A. Odpowiedź pisemna i ustna:
Ocena
Celująca

Bardzo dobra

Dobra

Dostateczny

Dopuszczająca

Niedostateczny

Kryteria oceny
Odpowiedzi ucznia wskazują na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając
kryteria oceny bardzo dobrej, uczeń wyraża trafne, samodzielne sądy i popiera je
logiczną argumentacją, samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji, porządkuje
je, przechowuje i na forum klasy prezentuje posiadaną wiedzę historyczną, inicjuje
rozwiązywanie problemów i zadań w pracy pozalekcyjnej, uczestniczy w konkursach
historycznych, doskonale opanował zakres omawianych treści, wypowiada się
poprawną polszczyzną, jego wypowiedzi są poprawne pod względem merytorycznym
i językowym.
* ocenę celującą za pracę pisemną otrzymuje uczeń, który uzyskał 96 - 100%
przewidywanej ilości punktów oraz w swojej pracy zawarł oryginalne
i samodzielne sądy, powołuje się na przykłady z literatury samodzielnie przeczytanej,
jego praca dowodzi dojrzałości intelektualnej oraz umiejętności posługiwania się
pojęciami z treści podstawy programowej
Odpowiedzi ucznia są wyczerpujące i przemyślane, poprawnie komponuje wypowiedź,
która jest prawidłowa pod względem merytorycznym i językowym, uczeń wyraża
samodzielne sądy i potrafi je uzasadnić, używa właściwych argumentów, swobodnie
operuje faktami wokół zagadnień podstawy programowej, dociera do źródeł informacji
wskazanych przez nauczyciela, poprawnie posługuje się pojęciami historycznymi,
dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych, porządkuje posiadaną wiedzę
i swobodnie z niej korzysta, swobodnie operuje faktami wokół zagadnień podstawy
programowej.
Odpowiedzi ucznia są poprawne, lecz niewyczerpująco realizują zagadnienia, uczeń
wyraża własne sądy, które nie zawsze potrafi uzasadnić, potrafi korzystać
z prezentowanych informacji, trudniejsze zadania i problemy historyczne rozwiązuje
pod kierunkiem nauczyciela, uczeń zasadniczo odpowiada samodzielnie.
Uczeń w sposób niepełny realizuje temat, próbuje wyrażać własne sądy, wypowiedź
cechuje nieporadność językowa, składniowa i kompozycyjna, uczeń zna najważniejsze
fakty i pojęcia, w odpowiedzi występują nieliczne błędy rzeczowe, z podstawowych
źródeł informacji potrafi korzystać pod kierunkiem nauczyciela, samodzielnie wykonuje
tylko proste zadania.
Uczeń fragmentarycznie wypowiada się na zadany temat, myśli wyrażone nieporadnie,
uczeń popełnia liczne błędy rzeczowe, cechuje go ubogi zasób słownictwa, posiada
niezbędną wiedzę, nieodzowną w toku dalszego kształcenia, zna podstawowe fakty
i pojęcia i przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi, mówi o przebiegu zdarzeń
rzadko zachowując chronologię wypowiedzi; słabo odczytuje teksty.
Uczeń nie potrafi się wypowiedzieć, nie zna zakresu tematu, wypowiada się nie na
temat, odpowiedź nie spełnia wymagań podanych kryteriów oceny pozytywnej, nie
potrafi dyskutować, argumentować i wnioskować.
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B. Kryteria śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej.
L.P
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Niedostateczna

KRYTERIA OCENY

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę
i umiejętności określone podstawą programową dla danego
przedmiotu na danym poziomie, samodzielnie i twórczo rozwija
własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub
praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe. Proponuje śmiałe, odważne i twórcze
rozwiązania problemów i zadań.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę
i umiejętności określone podstawą programową, opanował całość
materiału. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował
wiedzę i umiejętności określone podstawą programową, który
poprawnie i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne
i praktyczne z danego przedmiotu. Jego wiadomości
i umiejętności pozwalają na zrozumienie większości materiału.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, posiada wiedzę
i umiejętności określone podstawą programową, który opanował
podstawowe wiadomości z przedmiotu na tyle, że jest w stanie
czynić dalsze postępy w uczeniu się. Rozwiązuje zadania
o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki
w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności
zawartych w podstawie programowej, który pracuje przy wydatnej
pomocy nauczyciela, korzysta z jego uwag i sugestii oraz potrafi
rozwiązywać proste zadania, typowe z danego przedmiotu. Jego
braki są duże, często niewiele opanował z podstawowych
wiadomości.
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował
wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej,
który nie opanował nawet minimum podstawowych wiadomości.
Nie potrafi rozwiązywać prostych zadań nawet przy pomocy
nauczyciela.
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