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PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA 

WIEDZA  O  SPOŁECZEŃSTWIE 

 

1. Nauczyciel  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informuje  uczniów  i  rodziców  o  wymaganiach  edukacyjnych  wynikających   z  realizowanego  programu  nauczania  i  

oceniania  osiągnięć  edukacyjnych  z  wiedzy  o  społeczeństwie.  

2. Dopuszcza się możliwość przystąpienia do egzaminu podwyższającego ocenę roczną z danego przedmiotu  jeżeli  ocena  śródroczna  lub  roczna 

została ustalona niezgodnie z  przepisami prawa. 

3. Na  pisemną  prośbę  ucznia  lub  jego  rodziców  w  ciągu  7  dni  przed  posiedzeniem  Rady  Pedagogicznej  można  odwołać  się  od  zaproponowanej  oceny  rocznej. 

4. Na  tydzień  przed  rocznym  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  Rady  Pedagogicznej  nauczyciel  informuje  ucznia  i  jego  rodziców  o  przewidywanej  dla  niego  ocenie. 

5. Ocena  osiągnięć  z  zajęć  edukacyjnych  wyrażona  jest  w  stopniach  według  skali  1-6 . Nauczyciel  może  postawić  przy  ocenie  cząstkowej  znak  + , -  .           

6. Każda  ocena  jest  jawna, zgodna  z  wymaganiami  programowymi. Uczeń  sprawdziany  otrzymuje  do  wglądu. 

7.  Uczeń  otrzyma  co  najmniej  4  oceny  cząstkowe  w  semestrze. 

8. Przy  ocenie  ucznia  brane  są  pod  uwagę  różne  aspekty: 

-wiedza  merytoryczna, 

-umiejętności  kluczowe  z  punktu  widzenia  edukacji  obywatelskiej, 

-sposób  uczestnictwa  w  zajęciach, 

-aktywność  ucznia  poza  zajęciami. 

  

KRYTERIA  OCENY    

 

OCENA WIEDZA 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

AKTYWNOŚĆ 

CELUJĄCY                       

od 97% 

Uczeń w wysokim stopniu opanował treści 

programowe. Potrafi  wyciągnąć  wnioski    i  

uzasadnić  swoje  poglądy, odwołując  się  do  

poznanych  wiadomości, faktów  i  pojęć; jest  

żywo  zainteresowany  tym , co  dzieje  się  w  

Polsce  i  na  świecie. 

Umiejętnie  formułuje  argumenty, potrafi  

wyjaśnić  przyczyny  i  przewidzieć  następstwa   

zjawisk, interpretować  informacje, dobrze  

organizuje  pracę  swoją    i  innych, umie  

dostosować  się  do  zasad  pracy  w  grupie, 

chętnie  bierze  na  siebie  odpowiedzialność  za  

realizację  różnych  zadań. 

Autentycznie  zainteresowany  tym, co  dzieje  

się  na  lekcjach,   z  inicjatywą, pomysłowy, 

podejmuje  się  z  własnej  woli  różnych  zadań  

lekcyjnych  jak                 i  pozalekcyjnych,  

pomaga  innym                       i  chętnie   z  nimi  

współpracuje. 

BARDZO  DOBRY 

od 90% 

Dobrze  opanował  wiedzę  przekazaną  na  

lekcjach, sprawnie  posługuje  się  nowymi  

pojęciami  i  terminami, potrafi  na  podstawie  

poznanych  faktów  wyciągnąć  wnioski , 

interesuje  się  tematyką  poruszaną  na  

lekcjach. 

Jasno  formułuje  swoje  stanowisko  i  potrafi  je  

poprzeć  argumentami, dostosowuje  się  do  zasad  

pracy  w  zespole, ale  nie  zawsze  ma  ochotę  

przyjąć  odpowiedzialność  za  rezultat  pracy  

grupowej, jest  elastyczny – umie  pełnić  w  grupie  

różne  role. 

Poproszony  nigdy  nie  odmawia  wykonania  

dodatkowych  zadań,  bardzo  aktywnie  

uczestniczy  w  lekcjach, czasem  wykazuje  

własną  inicjatywę. 

DOBRY                             

od 75% Dość   dobrze  opanował  wiedzę  wymaganą  

programem, umie  ze  zrozumieniem  

powtórzyć  to, co  usłyszał  od  nauczyciela  

lub  przeczytał  w  podręczniku, od  czasu  do  

czasu  popełnia  błędy. 

Umiejętnie  wykorzystuje  zdobyte  informacje, nie  

zawsze  potrafi  jednak  uzasadnić  swoją  

wypowiedź, dobrze  współpracuje  z  grupą   i  na  

ogół  jest  gotów  podejmować  się  wykonania  

różnych  zadań  indywidualnych    i  zespołowych. 

 

Dosyć  aktywny; rzadko  bywa  pomysłodawcą, 

ale  na  ogół  chętnie  realizuje  cudze  pomysły, 

czasem  pomaga  innym, nie  przeszkadza  im w  

pracy. 
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DOSTATECZNY             

od 50% Posiada  fragmentaryczne  wiadomości,               

z  pomocą  nauczyciela ( lub  dzięki  

podpowiedziom  kolegów) potrafi  udzielić  

zdawkowych  odpowiedzi. 

Ma  trudności  z  samodzielnym  sformułowaniem    

i  uzasadnieniem  swych  wypowiedzi, nie  potrafi  

wyciągnąć  wniosków, ma  trudności  ze  

zrozumieniem  niektórych  poleceń, samodzielnie  

wykonuje  tylko  proste  zadania, które  przydzieli  

mu  grupa. 

Sporadycznie  aktywny, pracuje  raczej  bez  

zapału, ale  na  ogół  nie  przeszkadza  innym. 

DOPUSZCZAJĄCY 

od 30% 

Nie  orientuje  się  w  poruszanych  

zagadnieniach, wiadomości  ma  bardzo  

skąpe, bez  zrozumienia  powtarza  to, co  

mówią  inni. 

Nie  potrafi  sformułować  jasnej  wypowiedzi  na  

tematy  poruszane  na  lekcjach, z  pomocą  innych  

wykonuje  proste  zadania, często  nie  rozumie  lub  

nie  akceptuje  zasad  pracy  w  grupie. 

 

Dezorganizuje  pracę  kolegów, nie  angażuje  

się, nie  chce  pomagać  innym, włącza  się  do  

pracy  tylko  po  napomnieniach  nauczyciela. 

NIEDOSTATECZNY 

do 29% 

Nie  ma  pojęcia  o  zagadnieniach  

poruszanych  na  lekcjach, nic  go  nie  

interesuje. 
Nawet  przy  pomocy  nauczyciela  nie  potrafi  

wypowiedzieć  się  na  dany  temat, nie  jest  w  

stanie  nic  powtórzyć  ani  wykonać  prostego  

zadania, nie  rozumie  i  nie  respektuje  reguł  

pracy  grupowej. 

Uniemożliwia  pracę  innym, całkowicie  

odmawia  wykonywania  zadań,  błaznuje, 

bojkotuje  propozycje  nauczyciela                         

i  kolegów. 

 

                                                                                                                                                                                                     

9.  Narzędzia  oceny  ucznia: 

 prace  klasowe, sprawdziany  -  poprzedzone  lekcją  powtórzeniową, 

 praca  klasowa  i  sprawdziany  są  zapowiedziane  z  tygodniowym  wyprzedzeniem, 

 kartkówki (10 –15 min.) –  materiał  obejmuje  od  1  do  3  lekcji;  są  one  zawsze  zapowiedziane, 

 prace  terminowe, 

 wypowiedzi  ustne -  na  odpowiedź  ustną  składa  się  zawartość  merytoryczna,  argumentacja,  wyrażanie  sądów,  stawianie  tez  lub  hipotez,  uzasadnienie,  

stosowanie  języka  historycznego,  sposób  prezentacji;  dodatkowe  pytania  naprowadzające  wpływają  na  obniżenie  oceny. 

  „prasówka” 

 aktywność  ucznia  na  lekcji. 

10. Sprawdzian  jest  zapowiedziany  z  tygodniowym  wyprzedzeniem.  

11. Praca  klasowa  podsumowująca  wiadomości  i  umiejętności  z  poszczególnych  semestrów  jest  poprzedzona   lekcją  utrwalającą  materiał   z  danego  semestru. 

12. Zwrot  poprawionych  i  ocenionych  prac  pisemnych  następuje  w  ciągu  14  dni,  a  kartkówek  w  ciągu  7  dni  od  daty  pisania  danej  pracy,  z  wyłączeniem  przerw  

uwzględnionych  w  kalendarium  roku  szkolnego. 

13. Prace  klasowe  i  sprawdziany  są  gromadzone  w  indywidualnych  teczkach, które  są  do  wglądu  dla  rodziców.  

14. Ocena  okresowa,  roczna  nie  jest  średnią  arytmetyczną. 

15.  Uczeń  który  nie  był  obecny  na  pracy  klasowej,  sprawdzianie,  kartkówce  jest  zobowiązany  do  ich  zaliczenia  w  ciągu  tygodnia  oraz  do  uzupełnienia  braków  w  

zadaniach  i  wiadomościach  wynikających  z  absencji. 

16. Uczeń  ma  prawo  do  poprawy  oceny  niedostatecznej  z  prac  klasowych  i  sprawdzianów  w  ciągu  2  tygodni. Kartkówki  poprawia  na  następnej  lekcji  po  otrzymaniu  

pracy. 

17. Uczeń  ma  prawo  poprawić  każdą  ocenę. 

18.  Raz  w  semestrze  można  zgłosić  nieprzygotowanie  do  lekcji  (nie  dotyczy  to  zapowiedzianych  prac  pisemnych). 

19. Uczeń  na  lekcji  ma  obowiązek  posiadać  podręcznik   oraz  zeszyt  przedmiotowy. 

20.  Informacje  o  osiągnięciach  ucznia  przekazywane  są  na  zebraniach,  wywiadówkach,  rozmowach  indywidualnych  oraz  pisemnie  na  miesiąc  przed  radą  

pedagogiczną  jeżeli  uczeń  zagrożony  jest  oceną  niedostateczną  na  semestr  lub  koniec  roku  szkolnego. 
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21. Nauczyciel  jest  zobowiązany,  na  podstawie  pisemnej  opinii  poradni  psychologiczno – pedagogicznej  lub  innej  poradni  specjalistycznej  dostosować  wymagania  

edukacyjne  do  możliwości  ucznia,  u  którego  stwierdzono  trudności  w  uczeniu  się  lub  deficyty  rozwojowe  uniemożliwiające  sprostanie  wymaganiom  edukacyjnym  

wynikającym  z  programu  nauczania. 

Formy  dostosowania: 

-  wydłużenie  czasu  na  odpowiedź, 

-  kontrola  samodzielnej  pracy  ucznia  (dodatkowe  wskazówki,  wyjaśnienia), 

-  określenie  terminu  zaliczenia  (możliwość  wielokrotnego  poprawienia  oceny), 

-  motywowanie  do  nauki  poprzez  stosowanie  pochwał,  dostrzeganie  nawet  najmniejszych  osiągnięć   i  wysiłku  włożonego  w  pracę, 

-  uczniowie  przed  poprawą otrzymują  zagadnienia  do  domu, 

-  sprawdzenie  czy  uczeń  zrozumiał  treść  zadania, 

- kontrola zapisanych  notatek  na  każdej  lekcji, 

-  zmniejszenie  ilości  i  obszerności  zadań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


