
 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
 

I. Cele: 
1. Informuje ucznia o postępach i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 
2. Niesie pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 
3. Motywuje i kształtuje ucznia do dalszej pracy. 
4. Dostarcza rodzicom, opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 
specjalnych uzdolnieniach ucznia. 
5. Umożliwia nauczycielowi doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
II. Ogólne zasady: 
Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
1. Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice otrzymują informację o zakresie wymagań 
z wiedzy o społeczeństwie, oraz sposobie i zasadach oceniania. 
2. Sprawdziany obejmujące dział nauczania, kartkówki - obejmujące wiadomości z trzech ostatnich 
lekcji, odpowiedzi ustne, są obowiązkowe. Sprawdziany pisemne obejmujące wiadomości 
z określonego działu programu nauczania zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. 
Nieobecność nieusprawiedliwiona na sprawdzianie jest równoznaczna z oceną niedostateczną. 
3. Ocena niedostateczna musi być poprawiona indywidualnie w terminie dwóch tygodni od terminu 
oddania prac pisemnych. Poprawa dotyczy wyłącznie oceny niedostatecznej. 
4. Uczeń powinien być przygotowany do odpowiedzi na każdą lekcję, przy czym obowiązujące są 
wiadomości z trzech lekcji ostatnich. Uczeń ma prawo jednokrotnie w semestrze zgłosić 
nieprzygotowanie się do lekcji. 
5. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć w semestrze może być nieklasyfikowany. 

III. Ogólne kryteria oceny: 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
▪ rozumie polecenia nauczyciela; 
▪ pamięta podstawowe wiadomości z danego działu tematycznego i z pomocą nauczyciela potrafi je 
odtworzyć; 
▪ z pomocą nauczyciela, rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje poznane pojęcia, zjawiska, procesy, 
dokumenty, postacie życia publicznego itp.; 
▪ wykonuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia; 
▪ współpracuje w zespole przy wykonywaniu zadań. 
Ocena dostateczna 
Uczeń: 
▪ rozumie polecenia i instrukcje; 
▪ formułuje schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne; 
▪ próbuje wyjaśniać omawiane zagadnienia; 
▪ samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia; 
▪ potrafi częściowo wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce; 
▪ współpracuje w grupie zadaniowej. 
Ocena dobra 
Uczeń: 
▪ prawidłowo wyjaśnia terminy i pojęcia; 
▪ zna omawianą na zajęciach problematykę i potrafi ją w sposób logiczny i spójny zaprezentować; 
▪ wymienia odpowiednie formy i przykłady urzeczywistniania poznanych zagadnień; 
▪ rozumie omawiane treści i umie je wyjaśnić innym; 
▪ potrafi uogólniać i formułować wnioski; 
▪ zajmuje stanowisko w kwestiach spornych i broni swoich poglądów na forum klasy; 
▪ poprawnie interpretuje diagramy, wykresy, tabele itp.; 



▪ aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych; 
▪ poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i inne zadania; 
▪ potrafi poprawnie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
▪ wykazuje zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową dotyczącą omawianych 
treści; 
▪ posługuje się stosowną terminologią naukową; 
▪ sprawnie i samodzielnie poszukuje informacji w różnych źródłach oraz dokonuje ich selekcji 
i oceny; 
▪ właściwie interpretuje nowe zjawiska i wydarzenia; 
▪ dokonuje samodzielnej analizy i oceny wydarzeń i zjawisk; 
▪ logicznie interpretuje, argumentuje i uzasadnia; 
Ocena celująca 
Uczeń: 
Opanował wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą oraz 
 uczestniczy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, 
 wykazuje się aktywnością na terenie szkoły oraz poza nią, 
 chętnie podejmuje się zadań dodatkowych, 
 samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych z programu danej klasy i proponuje rozwiązania nietypowe, 
 rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy. 

IV. Kryteria ocen cząstkowych - sprawdziany i kartkówki są oceniane według skali 
procentowej - WSO 

. 
V. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

- odpowiedzi ustne 
- odpowiedzi pisemne (kartkówki, sprawdziany, testy) 
- zadania domowe 
- ćwiczenia sprawdzające wybrane umiejętności i wiedzę 
- aktywność na lekcji 
- praca samodzielna (referaty, prezentacje multimedialne ) 
- udział w konkursach i olimpiadach wiedzy o społeczeństwie 

  


