Ocenianie z historii – klasy V – VII SP
1. sprawdzian: 0-10 pkt.,
- sprawdzian (zapowiedź) jest wpisywany do librusa,
-sprawdzian można poprawić, jeśli uczeń uzyskał
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2. kartkówki: 0-5 pkt.,
- kartkówki (zapowiedź) są wpisywane do librusa,
- kartkówki są (z reguły) z jednego tematu (rzadziej z dwóch);
3. odpowiedź ustna: 0-1 pkt., 0-2 pkt., 0-3 pkt. - w zależności od ilości przygotowanych pytań,
- odpowiedź ustna bedzie zapisywana w librusie w katregorii : zapamietaj;
4. aktywność: 1/1 pkt., 2/2 pkt. 3/3 pkt. - w zależności od aktywności uczniów na lekcji;
5. praca domowa: 0-2 pkt., 0-3 pkt. 0-5 pkt. - w zależności od ilości zadanych zadań ;
- każdą nieodrobioną pracę domową uczeń może poprawić,
- za pierwszą poprawioną pracę domową uczeń dostaję (jeśli dobrze zrobił) 2/2 lub 3/3,
lub /55 pkt., czyli 100%,
- za następną poprawioną pracę domową (jeśli dobrze zrobił) uczeń otrzyma 1,5/2 lub 2.5/3,
lub 4/5;
6. Prace domowe dodatkowe (ćwiczenia dla dociekliwych, lub z gwiazdką) :
- za pięć odrobionych takich prac domowych – 1 pkt dodatkowy, czyli 1/0
- za nieodrobione dodatkowe prace domowe nie ma 0 punktów, ale w ćwiczeniach jest wpis "brak" i
na następną lekcję nie można już zrobić (albo pod koniec semestru); ważna jest dla mnie
systematyczność;
7. praca na lekcji (ćwiczenia na lekcji): 0-2 pkt.,
7. przygotowanie do lekcji: 0-5 pkt. - oceniani będą na koniec semestru,
- jeśli uczeń nie będzie miał podręcznika i/lub ćwiczeń, i/lub piórnika (w piórniku mają być:
długopis/pióro, ołówek, gumka, linijka i kredki),
- w zależności od ilości takich sytuacji bedzie odpowiednia ilość punktów, za jednorazowe
nieprzygotowanie sie do lekcji pod tym wzgledem nie będzie obniżona liczba punktów;
8. wieki: 0-5 punktów,
- kartkówki będą rzadko,
- przez jakiś czas będę wpisywać oceny, na które uczniowie wyrażą zgodę – chodzi mi
o wyćwiczenie (bardzo dobre) umiejęjętności związanych z określaniem wieków,
- po pewnym czasie (uczniowie będą wiedzić) będę wpisywać wszystkie oceny;
9. zadania dodatkowe: 0-0 pkt., (dodatkowe punkty wpisywane na zero)
- uczeń w ciągu semestru może otrzymać maksymalnie 10% możliwych do zdobycia punktów,
- za konkursy: wyniki i/lub wniesiony wkład pracy,
- za przydotowanie dodatkowego materiału i przedstawienie go w klasie,
- inne
Uczniowie mają tylko podręcznik i ćwiczenia. Nie mają zeszytów (nie ma takiej potrzeby).

