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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

 

Ocena uzyskana przez ucznia wskazuje na stopień opanowania przez niego 

wiadomości i umiejętności, których zakres jest określony w wymaganiach programowych na 

poszczególne oceny. Wymagania te są zgodne z obowiązującą podstawą programową, 

programem nauczania wiedzy o społeczeństwie oraz WSO. 

I. Wymagania  na poszczególne oceny: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem 

nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie ósmej; 

• samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia; 

• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych; 

• rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania historii w danej klasie  lub 

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem 

nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie ósmej; 

• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

• samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

nauczania historii w danej klasie; 

• potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności określonych 

programem nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie ósmej ; 

• poprawnie stosuje wiadomości; 

• samodzielnie  rozwiązuje typowe problemy, wykonuje typowe  zadania teoretyczne 

lub praktyczne. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

wiedzy o społeczeństwie w klasie ósmej; 

• rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• ma poważne braki w zakresie wiedzy i umiejętności przewidzianych programem 

nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie ósmej, ale braki te nie przekreślają 
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możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w 

ciągu dalszej nauki, 

• rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania historii w 

danej klasie; 

• nie jest w stanie wykonać zadań nawet o niewielkim stopniu trudności. 

 

II. Metody i formy sprawdzania wiedzy i umiejętności  uczniów:  

1. Odpowiedzi ustne – zawsze obowiązuje materiał z trzech ostatnich lekcji. 

2. Kartkówki – obowiązuje materiał z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji; nie 

muszą być zapowiedziane przez nauczyciela; czas pisania ok. 10 - 15 min. 

3. Sprawdziany, testy - obejmują większy niż trzy ostatnie lekcje zakres materiału; są 

one obowiązkowe, zapowiedziane przez nauczyciela co najmniej tydzień wcześniej. 

Jeśli uczeń był na sprawdzianie czy teście nieobecny, pisze go w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem (w ciągu dwóch najbliższych tygodni). Jeśli się nie 

pojawi, wtedy pisze go na pierwszej lekcji, na której jest obecny. 

4. Oceny można poprawiać jeden raz (w ciągu dwóch tygodni od wystawienia). Do 

dziennika jest wpisywana ocena, na którą uczeń napisał poprawę. 

5. Prace domowe, np. ćwiczenia, notatki, przygotowanie przemówienia, wywiadu, 

projektu, portfolio, indywidualne lub zespołowe przygotowanie referatu, opracowanie 

gry historycznej.  

6. Aktywność podczas lekcji: np.  

• praca w grupie (organizacja pracy grupy, zaangażowanie, komunikacja, efekty 

pracy; ocenę może otrzymać cała grupa lub indywidualni uczniowie zależnie 

od wniesionego wkładu pracy) 

• aktywna praca indywidualna, np. praca z książką, tekstem źródłowym, kartą 

pracy (uczeń analizuje zawarte w publikacji treści, schematy, wykresy, tabele, 

jednocześnie je omawiając); częste zgłaszanie się w czasie lekcji i udzielanie 

prawidłowych odpowiedzi 

• prezentacja referatów, projektów 

• udział w dyskusji 

• samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie lekcji (lub jej fragmentu). 

7. Udział w konkursach przedmiotowych lub projektach angażujących cała społeczność 

szkolną. 

8. Wykonanie i zaprezentowanie projektu uczniowskiego (w zależności od złożoności 

projektu uczniowie mogą być oceniani za wykonanie poszczególnych zadań 

składających się na projekt, np. plakat, prezentacja scenek, album, wywiad, 

prezentacja ustna, prezentacja multimedialna itd.) 

9. Zeszyt przedmiotowy - ocenie podlega systematyczność i  estetyka jego prowadzenia 

oraz poprawność merytoryczna wykonanych zadań (jeśli uczeń był nieobecny na 

lekcji ma obowiązek go uzupełnić). 
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III. Zasady oceniania 

 

1. W przypadku sprawdzianów, testów, kartkówek i innych form, w których stosowana 

będzie punktacja, obowiązują następujące normy ocen: 

 

% punktów ocena 

100-99 celujący 

98-96 celujący - 

95-94 bardzo dobry + 

93-90 bardzo dobry 

89-88 bardzo dobry - 

87-84 dobry + 

83-79 dobry 

78-75 dobry - 

74-68 dostateczny + 

67-60 dostateczny 

59-51 dostateczny - 

50-45 dopuszczający + 

44-39 dopuszczający 

38-33 dopuszczający - 

32-0 niedostateczny 

 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Nauczyciel ma obowiązek ocenić i omówić sprawdzone prace uczniów w terminie do 

dwóch tygodni roboczych. 

4. Za aktywną pracę na lekcji uczeń może otrzymać plus, w zależności od umowy z 

nauczycielem plusy mogą zostać przeliczone na oceną za aktywność. Za udział w 

konkursach uczeń może otrzymać ocenę cząstkową „celujący”. 

5. Zeszyt przedmiotowy  może być oceniony bez wcześniejszej zapowiedzi. 

6. Uczeń ma prawo  być nieprzygotowanym do lekcji lub nie odrobić zadania domowego 

(bez konsekwencji) raz w semestrze (tzw. limit) o ile zgłosi to nauczycielowi przed 

lekcją. Nie dotyczy to jednak zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy. Braki 

należy uzupełnić. 

7. Po trwające tydzień i dłużej usprawiedliwionej nieobecności w szkole, uczeń ma 

prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Zgłoszenie nieprzygotowania musi nastąpić 

przed rozpoczęciem lekcji. Braki ma obowiązek uzupełnić. 

8. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wyliczoną z 

ocen cząstkowych uzyskanych w danym semestrze. 

Sporządziła: 

Aldona Pawłowska 


