
                 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z historii 
                w KATOLICKIM  LICEUM  im. JANA PAWŁA II w Łodzi 
                 ROK SZKOLNY 2019/2020  KLASA IIIA              
                                 
                                  POZIOM  ROZSZERZONY / 5 godz. 
tygodniowo /

1. Nazwisko i imię:  M.FORMEJSTER
                                                          

2. Realizowany program:
 R.Śniegocki,  Zrozumieć  przeszłość -  nowa  podstawa  programowa.   Program
nauczania  do  historii  dla  zakresu  rozszerzonego.  Liceum  ogólnokształcące
i technikum. Nr dopuszczenia MEN 642/2/2014 standardy wymagań egzaminacyjnych
zawarte w załączniku do rozporządzenia MENiS z dnia 10 kwietnia 2003 r. (poz. 846).

3. Formy sprawdzania wiedzy:
     - minimum 3 sprawdziany wiedzy w semestrze (testy, analiza źródeł, mapki 
        konturowe, wypracowania zgodnie z wymaganiami egzaminu maturalnego);
     - do 4 kartkówek
     - uczeń może  ponadto uzyskać ocenę :

  z odpowiedzi ustnych,  pracy domowej, pracy w grupach,  
-  matury próbne ,    
- dopuszcza się ocenę za aktywność - analiza źródeł, wiedza wykraczająca  poza 
  temat, 
- dopuszcza się system plusów  ( pięć  plusy  -  ocena bdb)
- dopuszcza się system minusów ( trzy minusy – ocena ndst)
 „plusy” można  otrzymać  za: udział w lekcji, pracę  w  grupach;     
 „minusy” można  otrzymać  za:  nieprzygotowanie się  do zajęć poza
   wcześniejszymi zgłoszonymi   nieprzygotowaniami, pracę w grupach,  
   pracę na lekcji;

4. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 
- wszystkie oceny niedostateczne ze sprawdzianów pisemnych (zapowiedzianych) 
uczeń zobowiązany jest poprawić w ciągu 1 tygodnia od oddania;
- ocena semestralna i roczna jest średnią ważoną ;

     - najważniejsze są oceny ze sprawdzianów pisemnych i matur próbnych  i  są 
one przeliczane ze skali punktowej na procentową ;
- na ocenę roczną mają wpływ także oceny z treści podstawowych, ale wiodące są 
oceny z rozszerzenia;
- jeżeli uczeń jest nieobecny usprawiedliwiony na zapowiedzianej pracy klasowej 
 i  nieobecność ta dotyczy tylko tego  dnia, to jest zobowiązany do jej napisania  
na następny dzień; 



 
- 2 razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie przed rozpoczęciem
 zajęć po wejściu do sali;

5.  Sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia
w  nauce:
     - wszystkie oceny są jawne;  

- wpisy ocen do dziennika zajęć z treści rozszerzonych;
 - rozmowy z rodzicami w czasie konsultacji, a także w razie bieżących kłopotów      
ucznia z nauką lub w wypadku niskiej frekwencji na lekcjach;

6. Tryb uzyskiwania przez ucznia wyższych niż przewidywane, ocen semestralnych
i rocznych:

Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną semestralną jest zobowiązany
 do wykonania „ systemu naprawczego’’.                   

                                                                                              

                                                                                                ………………
                                                                                                    podpis 


