
Przedmiotowe Zasady Oceniania z wiedzy o społeczeństwie 
 

 

Na bieżące oceny składa się przede wszystkim ocenianie aktywności ucznia na lekcji 

przejawiające się gotowością do udziału w zajęciach(uczestnictwo w dyskusji, stawianie 

pytań, udzielanie odpowiedzi , formułowanie problemów do dyskusji, wyciąganie i 

formułowanie wniosków, wyrażanie własnych poglądów, argumentowanie swoich 

przekonań, posługiwanie się podręcznikiem i innymi źródłami wiedzy). 

 

1.O ocenie okresowej i rocznej ucznia decyduje hierarchia ważności ocen oraz terminowe 

wywiązywanie się z wykonywania wymaganych prac w danym okresie. 

 

2. Ustala się następującą różnych form aktywności uczniów na lekcjach WOS: 

a) sprawdzian, 

b) aktywność na zajęciach 

c) odpowiedź ustna, 

d) kartkówka, 

e) bieżące zadania domowe, referaty, inne. 

 

3. Osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych wpływają na 

podwyższenie oceny. 

4. Ocena okresowa i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

5. Dopuszcza się 2 godziny nieprzygotowania do zajęć- zgłoszone przed lekcją. 

 

Sprawdziany. 

1. Nauczyciel zapowiada sprawdzian pisemny co najmniej 1 tydzień wcześniej. 

2. Sprawdziany i inne prace kontrolne są obowiązkowe. W każdym okresie przewiduje się 

co najmniej 2 sprawdzian. 

3. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać go z całą klasą, to powinien to 

uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu.(w przypadku nieobecności 

usprawiedliwionej termin zaliczenia wynosi 2 tygodnie od daty napisania sprawdzianu 

przez klasę, przy dłuższej nieobecności ucznia termin zaliczenia uczeń uzgadnia z 

nauczycielem). 

4. Przy nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń może być rozliczony na następnej lekcji. 

5. Oceny ze sprawdzianów wystawiane są według skali: 

0% – 29% - niedostateczny 

30% - 49% - dopuszczający 

50% - 74% - dostateczny 

75% - 90% - dobry 

91% -97% - bardzo dobry 

98% - 100% - celujący 

6.W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe (uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z realizowanego programu nauczania) potwierdzone pisemną opinią poradni 

psychologiczno - pedagogicznej lub innej upoważnionej poradni specjalistycznej, 

nauczyciel obniża wymagania edukacyjne w porozumieniu z jego. 

 

 7. Poprawa oceny jest dobrowolna i uczeń pisze ją w ciągu 2 tygodni od oddania prac.  

 

Odpowiedzi ustne 

1. Oceniane są na bieżąco z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia, zgodnie z 

wymaganiami na poszczególne oceny. 

2. Nauczyciel pyta z 3 ostatnich lekcji lub z materiału powtórzeniowego. 

 

Kartkówki 

1. O ilości kartkówek w okresie decyduje nauczyciel. 

2. Kartkówka obejmuje materiał z ostatnich trzech lekcji. Nauczyciel ma prawo zrobić 

kartkówkę bez zapowiedzi. 

Oceny z kartkówek wystawiane są według skali: 

0% – 35% - niedostateczny 

36% - 50% - dopuszczający 

51% - 75% - dostateczny 

76% - 85% - dobry 

86% -100% - bardzo dobry 

 

Aktywność na lekcji 

1. Nauczyciel ocenia pracę na lekcji. Uczeń gromadzi plusy:3 plusy zamieniane są na 

bardzo dobry 

 

Zadawanie i ocena prac domowych 

1.  Brak pracy domowej zostaje odnotowany przez nauczyciela za pomocą kropek- trzy 

kropki zostają zamienione na ocenę niedostateczną. 

 

Zasady oceniania podczas kształcenia na odległość (zdalnego) ulegają zmianie i są 

określone w warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego uczniów z 

uwzględnieniem kształcenia na odległość. 

 

Nauczyciel: Aneta Chmielewska-Żyhałko 

 

Podpis ucznia: …………………………………podpis rodzica: …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


