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PRZEDMIOTOWE   OCENIANIE   Z   WIEDZY   O   SPOŁECZEŃSTWIE 

 

Nauczyciel: Barbara Żęgota 

Klasy: VIII  

Obowiązkowe wyposażenie ucznia: podręcznik, zeszyt przedmiotowy 

I. SPRAWDZANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

Poziom Forma sprawdzania Częstotliwość – I śródrocze Częstotliwość – II śródrocze 

Główny prace klasowe (test) min. 2 razy  min.2 razy 

sprawdziany min.2 razy min.2 razy 

kartkówki min.2 razy min.2 razy 

odpowiedzi ustne wg potrzeb wg potrzeb 

Uzupełniający prezentacje multimedialne wg potrzeb wg potrzeb 

prace domowe min.2 razy min.2 razy 

prasówka 1  1  

prace dodatkowe wg potrzeb wg potrzeb 

Sprawdzanie wiadomości i umiejętności na poziomie uzupełniającym może ulec zmianie w zależności od potrzeb 

indywidualnych ucznia. 

II. OCENIANIE  

1. Główne zasady:  

A. Skala ocen 

 celujący – 6, 
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 bardzo dobry – 5, 

 dobry – 4, 

 dostateczny – 3 

 dopuszczający -2, 

 niedostateczny – 1 

B. Procentowe przeliczenie punktów na ocenę: 

 Celujący – 100% – 96% 

 Bardzo dobry – 95% - 90% 

 Dobry – 89% - 71% 

 Dostateczny – 70% - 50% 

 Dopuszczający – 49% - 30% 

 Niedostateczny – 29% - 0% 

C. Kategoria i waga ocen: 

 Praca klasowa – 10 

 Sprawdzian – 8 

 Kartkówka – 7 

 Odpowiedź ustna – 7 

 Praca domowa  - 5 

 Czytanie – 6 

 Praca na lekcji – 5 

 Praca dla chętnych – 7 (w tym prasówka) 

1. Kryteria oceniania na poszczególne oceny: 
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Ocenę celującą (6)może otrzymać uczeń, który: 

• wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, określoną programem nauczania wos-u, 

• posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, 

• samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, które są wzorowe pod względem 

merytorycznym, jak i językowym, 

• doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową, swobodnie się nią posługuje, 

• wykazuje doskonałą orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski oraz w sytuacji 

międzynarodowej. 

Ocenę bardzo dobrą (5) może otrzymać uczeń, który: 

• opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania, 

• sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, 

• rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię, 

• samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, wykorzystując zdobytą wiedzę , 

• umie współpracować w grupie, 

• aktywnie uczestniczy w lekcjach. 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 
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• nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie utrudnia mu to głębszego i pełniejszego 

poznania wiedzy podstawowej, 

• rozumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzących we współczesnej Polsce i świecie, 

• rozumie podstawowe reguły i procedury życia politycznego i gospodarczego, 

• poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji, 

• wykonuje samodzielnie typowe zadania polegające na ocenianiu, selekcjonowaniu,  wartościowaniu, uzasadnianiu, 

• umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 

• opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, 

• potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne, 

• umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela prostymi środkami dydaktycznymi  wykorzystanymi na lekcji. 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

• ma braki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności przewidzianych w programie, ale nie 

uniemożliwia mu to dalszego poznawania treści programowych w następnych etapach edukacji, 

• zadania i polecenia, które uczeń wykonuje, często przy znacznej pomocy nauczyciela, mają niewielki stopień trudności, 

• nie wykonał wszystkich prac lekcyjnych i domowych. 
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Ocenę niedostateczną (1) może otrzymać uczeń, który: 

• nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, 

• nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków dydaktycznych, 

• nie potrafi formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, ponieważ nie zna i nie rozumie 

podstawowej terminologii stosowanej na lekcjach. 

2. Ocenianie prac klasowych: 

Prace klasowa ( test) jest obowiązkowa,  zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem  (zapis w dzienniku 

elektronicznym). Obejmuje materiał programowy jednego działu tematycznego. Poprzedzona lekcją 

powtórzeniową. Powinna być sprawdzona  i oddana w terminie do dwóch tygodni. Uczeń nieobecny na pracy 

pisemnej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Oceniona zgodnie ze skalą według 

kryteriów: 

Celujący – 100% – 96% 

Bardzo dobry – 95% - 90% 

Dobry – 89% - 71% 

Dostateczny – 70% - 50% 

Dopuszczający – 49% - 30% 

Niedostateczny – 29% - 0% 

 

3. Ocenianie kartkówek/sprawdzianów: 

Sprawdzian obejmuje materiał z 3 ostatnich lekcji (zapowiedziany na ostatniej lekcji),  
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kartkówka – niezapowiedziana praca obejmująca materiał z ostatniej jednostki lekcyjnej,  

4. Ocenianie prac domowych: 

Ocenie podlegają: pomysłowość rozwiązania, poprawność rzeczowa, umiejętność prezentacji. 

5. Ocenianie odpowiedzi ustnych: 

Oceniana jest zawartość rzeczowa, umiejętność formułowania myśli, stosowanie terminologii przedmiotu, 

zgodność z poziomem wymagań, umiejętność ilustrowania wypowiedzi poprzez wykorzystanie pomocy 

dydaktycznych itp.  

6. Ocenianie prezentacji multimedialnych: 

 Ocenie podlegają: pomysłowość rozwiązania, poprawność rzeczowa, umiejętność prezentacji.  

 

III. WYKORZYSTANIE NIEPRZYGOTOWAŃ DO LEKCJI. 

Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu śródrocza zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji z określonych 

obszarów aktywności; rozumiemy przez to: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi. 

Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów.  

 

IV. ZASADY POPRAWIANIA OCEN  

Praca klasowa napisana na ocenę niedostateczną można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w 

ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenie. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę 

ocena z pracy poprawionej. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny, traci prawo do poprawy tej pracy. 
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Pozostałe oceny (uzyskane na lekcji ) uczeń poprawia na bieżąco na zasadach uzgodnionych z 

nauczycielem. Uczeń nie może poprawić całego śródrocza. 

 

  

V. ZASADY WYSTAWIANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH/ ROCZNYCH. 

Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia. Na ocenę 

śródroczną(roczną) mają wpływ wymienione wcześniej formy aktywności. Ocena półroczna (roczna) nie 

jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen, ale średnią ważoną. W przypadku otrzymania oceny 

niedostatecznej na śródrocze, uczeń zalicza wskazaną partię materiału w terminie ustalonym z 

nauczycielem. 

Przewidywaną ocenę śródroczna i roczną nauczyciel podaje uczniowi na 2 tygodnie przed radą 

klasyfikacyjną. Jeżeli przewidywana ocena półroczna lub roczna jest ocena niedostateczną, nauczyciel ma 

obowiązek poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawcę rodziców (opiekunów prawnych) na piśmie 

cztery tygodnie przed radą klasyfikacyjną. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena 

niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami 

określonymi w WO. 

 

VI. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ. (opinie, orzeczenia, praca z uczniem zdolnym) 

Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o są oceniani z uwzględnieniem 

zaleceń poradni. 

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej. 

W stosunku wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną  zasady wzmacniania 

poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów. 
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VII. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH UCZNIÓW. 

Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych: sposobach sprawdzania osiągnięć i kryteriach oceny. Informacje o wiedzy, postępach, 

umiejętnościach i zachowaniu ucznia na lekcji wiedzy o społeczeństwie nauczyciel przekazuje rodzicom 

poprzez: zeszyt przedmiotowy, konsultacje indywidualne z rodzicami, wychowawcę klasy, informując o 

poziomie wiedzy, umiejętnościach, o postępach oraz uzdolnieniach. 

Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach. Każda ocena jest jawna. 

Prace klasowe i sprawdziany przechowywane są do końca danego roku szkolnego.) 

                        Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w PO rozstrzygane będą zgodnie z WO. 


