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Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii w kl. IV- VI
Zgodne z programem nauczania „Wczoraj i dziś
W roku szkolnym 2019/2020
KONTRAKT:
I. Każdy uczeń jest oceniany w skali sześciostopniowej.
II. Ocenie podlegają:
(a) prace klasowe, testy 
(b)sprawdziany
(c) odpowiedzi ustne
(d) aktywność na lekcji
(e) zadania domowe   
III. Prace klasowe i testy  są obowiązkowe i zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem.  
IV. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową lub test  powinien napisać je w ciągu 2 tygodni.
V. Uczeń może poprawić pracę klasową. Czas na poprawę ma w przeciągu 2 tygodni od oddania pracy. Poprawia tylko raz.
VI. sprawdziany są niezapowiedziane.
VII. Prace klasowe, testy i sprawdziany są przechowywane do wglądu dla rodziców.
VIII. Uczeń ma prawo odwołać się od oceny okresowej zgodnie ze szkolnym wewnętrznym regulaminem oceniania i promowania.
 NARZĘDZIA I CZAS POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
(a) prace klasowe 
(b) testy 
(c) sprawdziany
(d) odpowiedzi ustne
(e) analizy materiałów źródłowych
(f) zeszyty ćwiczeń
(g) obserwacji ucznia:
- przygotowanie do lekcji
- aktywność na lekcji
- praca w grupach
-prowadzenie zeszytów ćwiczeń
- odrabianie zadań domowych


 OBSZAR AKTYWNOŚCI:
Na lekcjach historii będą oceniane następujące obszary aktywności uczniów:
(a) znajomość pojęć historycznych
(b) poszukiwanie i gromadzenie informacji historycznych
(c) rozwijanie dociekliwości poznawczej, zainteresowań faktami historycznymi
(d) lokalizowanie w czasie i przestrzeni omawianych wydarzeń
(e) stosowanie poznanych pojęć  różnych kontekstach w zakresie wyznaczonym programem
(f) rozumienie faktów i zjawisk oraz związków i zależności między nimi
(f) posługiwanie się mapą, wykresem, tabelą i zestawieniem
(g) praca w grupach oraz współpraca w zespole
(h) zainteresowanie tokiem zajęć lekcyjnych / aktywny udział/
KRYTERIA OCEN
Uczniowie są zapoznawani z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny.
Prace pisemne oceniane są za pomocą systemu punktowego. Stosuje się następujący sposób przeliczania punktów na ocenę szkolną:
Progi procentowe poszczególnych ocen wg skali punktowej (zgodnie z WZO):
	-     celujący	     - 96 - 100%
-     bardzo dobry   - 90 - 95%
-     dobry               - 75 -89%
-     dostateczny     - 50 - 74%
-     dopuszczający - 30 - 49%
-     niedostateczny - 0 - 29%

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU

	 dopuszczającą – uczeń powinien wykazać się znajomością elementarnej wiedzy, wyjaśniać z pomocą nauczyciela znaczenie podstawowych terminów historycznych, dokonywać opisów przeszłości i porównywać ją z teraźniejszością na podstawie materiałów ilustracyjnych;
	dostateczną – uczeń powinien posiadać podstawową wiedzę faktograficzną, czytać teksty ze zrozumieniem, dostrzegać związki teraźniejszości z przeszłością, opanować najprostsze umiejętności przedmiotowe, takie jak: dokonywanie oceny zdarzenia, opis, porównanie, określanie, w którym wieku doszło do danego zdarzenia, porządkowanie wydarzeń w kolejności chronologicznej, odczytywanie daty wydarzenia z osi czasu;
	dobrą – uczeń powinien opanować wiedzę faktograficzną na poziomie ponadpodstawowym, wykazywać się aktywnością na lekcjach, wyrażać własną opinię, dostrzegać ciągłość rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego, integrować wiedzę uzyskaną z różnych źródeł, samodzielnie poszukiwać informacji o swoim regionie i rodzinnej miejscowości, umiejętnie.
	bardzo dobrą – uczeń musi wykazać się nie tylko dużą wiedzą, lecz także zrozumieniem procesów historycznych; powinien również samodzielnie wyciągać wnioski, ujmować treści historyczne w związki przyczynowo - skutkowe, krytycznie odnosić się do wydarzeń z przeszłości oraz porównywać epoki i okresy;

•	celującą – uczeń powinien samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania i wykazywać się wiedzą ponadprogramową, uczestniczyć w pracach przedmiotowych kółek zainteresowań, łączyć i wykorzystywać wiadomości z różnych dziedzin, brać udział w konkursach przedmiotowych.








