PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z WIEDZY O KULTURZE
Główne źródła wiedzy o osiągnięciach ucznia to:
1. prace pisemne:
a) sprawdziany:


są obowiązkowe



obejmuje wcześniej omówiony i powtórzony materiał;



uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w ciągu 2 tygodni od oddania; uczeń nieobecny i
usprawiedliwiony w szkole zobowiązany jest napisać sprawdzian w terminie 2 tygodni od dnia
powrotu do szkoły;



Jeśli uczeń nieobecny na sprawdzianie, nie napisze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od powrotu do
szkoły, wówczas otrzymuje ocenę niedostateczną z prawem poprawy tej oceny;



uczeń może poprawić każdą pracę w terminie do 2 tygodni od dnia oddania pracy;



ocena z poprawy wpisywana jest obok oceny z pierwszego terminu, przy wystawianiu oceny
śródrocznej lub rocznej pod uwagę brana jest ocena z poprawy;.



uczeń, który nie zaliczył którejś z prac klasowych lub sprawdzianu , nie może otrzymać na koniec
roku oceny bardzo dobrej lub celującej.

b) kartkówki


mogą być niezapowiedziane i podlegają poprawie w terminie 2 tygodni od oddania; po upływie 2
tygodni od oddania uczeń może poprawić kartkówkę,



w przypadku kartkówki zapowiedzianej uczeń nieobecny zobowiązany jest napisać kartkówkę w
terminie 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły, w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną.
Zachowuje jednak prawo do poprawy tej oceny w ciągu 2 tygodni,



obejmują materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji



kartkówki mogą trwać nie dłużej niż 20 min.

UWAGA! Korzystanie przez ucznia w czasie prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek i innych form
sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny
niedostatecznej.
2. prace domowe - mogą być zadawane i są sprawdzane na lekcji;
3. praca na lekcji – aktywność ucznia


ocena za aktywność zostaje wystawiona na podstawie znaków „+” , które uczeń zdobył na lekcji: 6
plusów to ocena celująca, 5 plusów – ocena bardzo dobra, 4 plusy – ocena dobra, 3 plusy – ocena
dostateczna, 2 plusy – ocena dopuszczająca.
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uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie w semestrze

4. dodatkowe prace:


referat



prezentacja ustna



prezentacja multimedialna



prezentacja graficzna

5. kontrola zeszytu przedmiotowego


Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt z notatkami z każdej lekcji. W przypadku ich braku
otrzymuje ocenę niedostateczną.



Uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia notatek z lekcji na której był nieobecny.

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA
W ocenianiu bieżącym po przeliczeniu punktów na procenty obowiązuje następująca skala ocen:


0% - 30% - ocena niedostateczna (1)



31% - 49 % - ocena dopuszczająca (2)



50% - 69 % - ocena dostateczna (3)



70 – 84 % - ocena dobra (4)



85 % - 95% - ocena bardzo dobra (5)



96% -100 – ocena celująca (6)

Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią ocen cząstkowych, ale nie może od niej znacząco odbiegać :

DODATKOWE UWAGI:
- uczeń oceniany jest w skali od 1 do 6;
- dowody osiągnięć ucznia zbierane są przez nauczyciela;
- uczeń otrzymuje w semestrze minimum 4 oceny
- uczeń nie musi zgłaszać nieprzygotowania, jeżeli był nieobecny w szkole przez minimum 5 dni i posiada
usprawiedliwienie;
- sprawdziany mogą być poprawiane na lekcjach
- jeżeli uczeń opuścił ponad 50% zajęć lekcyjnych, jest nieklasyfikowany z danego przedmiotu.

Marta Lewandowska
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