
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

 
 
1.Obszary aktywności uczniów podlegające obserwacji i oceniane: 
 
a. aktywność – oceniana przy pomocy +, za 5 + uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą 
b. przygotowanie prasówki dotyczącej aktualnych wydarzeń z Polski lub świata, 
c. sprawdzian wiadomości – ogłoszony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 
d. kartkówki z trzech ostatnich tematów, 
e. dłuższe i krótsze pisemne formy wypowiedzi na zadany temat, 
f. zeszyt przedmiotowy – systematyczność prowadzenia notatek, 
g. udział merytoryczny w dyskusji nad omawianym zagadnieniem, 
h. projekty indywidualne i grupowe. 
 
2. Zasady oceniania: 
 
 a. Kryteria oceny kartkówek i sprawdzianów: 

Ocena 
% wykonania 
zadania 

Dop 50 - 30 
Dst 51 – 74 
Db 75 – 89 
Bdb 90 – 99 
Cel 100 

 
b.  Uczeń otrzymuje minusy za: niepełną pracę domową, niewykonywanie zadań podczas lekcji, brak 
podręcznika (trzy minusy = ocena niedostateczna); 
c.  Nieuzasadnione rozmowy na lekcji będą traktowane jako zgłoszenie się ucznia do odpowiedzi  na ocenę, 
podczas której uczeń może być zapytany z materiału obejmującego treści kształcenia aktualnie omawianego 
działu; 
d. Dłuższe prace domowe zadawane będą z tygodniowym wyprzedzeniem; 
e. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną; 
f.  Uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania w semestrze; 
g. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może być nieklasyfikowany;  
h. Za niesamodzielne sprawdziany, kartkówki, prace domowe uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną; 
i. Przy wystawieniu oceny semestralnej i rocznej będą brane pod uwagę przede wszystkim oceny z pracy na 
lekcji oraz ze sprawdzianów. 
j. W razie nieobecności na pracy klasowej uczeń ma dwa  tygodnie na napisanie zaległej pracy w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem; nieuzgodnienie terminu poprawy lub niezgłoszenie się na nią skutkuje oceną 
niedostateczną; 
k. Ocenę niedostateczną z pracy klasowej uczeń ma możliwość poprawienia w ciągu trzech tygodni od 
oddania prac w terminie uzgodnionym z nauczycielem;   
l. Prace klasowe zapowiadane będą z tygodniowym wyprzedzeniem, a informacja o nich odnotowana 
zostanie w dzienniku lekcyjnym. 
 
3. Wymagania programowe na poszczególne oceny: 
 
Ocenę celującą (6) może otrzymać uczeń, który: 
•osiąga sukcesy w konkursach humanistycznych, 
•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, 
•nie boi się wypowiadać własnych, nawet kontrowersyjnych opinii i sądów, które potrafi prawidłowo, 
przekonująco uzasadnić, 



•doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową, swobodnie się nią posługuje, 
•wykazuje doskonałą orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski oraz w 
sytuacji międzynarodowej, 
• zgodnie z art. 44j ustawy o systemie oświaty laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 
oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje najwyższą pozytywną 
końcową ocenę klasyfikacyjną. 
 
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 wiedzę zdobytą w 
szkole i poza nią, 
•umie współpracować w grupie, 
•aktywnie uczestniczy w lekcjach. 
 
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 
•nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie utrudnia mu to głębszego i 
pełniejszego poznania wiedzy podstawowej, 
•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, 
•zeszyt ćwiczeń prowadzi niesystematycznie, nie wykonał wszystkich prac lekcyjnych i domowych.  
 
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, 
•nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.  
 
4. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej: 
 W razie braku akceptacji przewidywanej oceny uczeń może zwrócić się w formie pisemnej do 

nauczyciela z prośbą o ponowne sprawdzenie jego wiadomości i umiejętności najpóźniej na siedem dni 
przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. Wniosek powinien zawierać 
uzasadnienie. 

 Warunkiem uzyskania możliwości poprawienia oceny na wyższą niż wynikająca z klasyfikacji rocznej 
jest uzyskanie przez ucznia odpowiednio: 

 na ocenę dopuszczającą: ocen co najmniej dopuszczających z połowy prac klasowych wskazanych przez 
nauczyciela;  

 na ocenę dostateczną: ocen co najmniej dostatecznych z połowy klasowych wskazanych przez 
nauczyciela;  



 na ocenę dobrą: ocen co najmniej dobrych z połowy prac klasowych wskazanych przez nauczyciela;  
 na ocenę bardzo dobrą: ocen co najmniej bardzo dobrych z połowy prac klasowych wskazanych przez 

nauczyciela;                                           
 na ocenę celującą: otrzymanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej albo konkursu o 

charakterze co najmniej wojewódzkim; 
 Przy wystawianiu oceny dobrej i bardzo dobrej uwzględnia się udział ucznia w szkolnych i 

międzyszkolnych konkursach polonistycznych; 
 Warunki otrzymania oceny pozytywnej na koniec roku: wszystkie prace klasowe  zaliczone co najmniej 

na ocenę dopuszczającą.  
 Pozostałe warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej określa 

ZWO, są one następujące:  
 systematyczne uczęszczanie na zajęcia (z wyjątkiem zdarzeń losowych, np. choroby ucznia);                                    
 obecność na wszystkich pracach klasowych/sprawdzianach pisemnych;                                                                                                                                                 
 systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego;                                                                                                                                                                                               
 uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny powinien wykazać się wiedzą z całego zakresu 

materiału realizowanego w roku szkolnym;                                                                                                                                       
 dodatkowy sprawdzian wiadomości i umiejętności ma formę pisemną i nie może odbyć się później 

niż 3 dni przed zebraniem rady pedagogicznej;                                                                                                                               
 uzyskana w wyniku tego sprawdzianu ocena nie może być niższa od przewidywanej przez 

nauczyciela i jest ostateczna. 
 

5.  Sposoby dostosowań wynikające z opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej: 
a) dysleksja rozwojowa: 
 w miarę możliwości wydłużanie czasu na pracę pisemną, 
 umożliwienie wykonywania prac domowych w formie wydruku komputerowego (na prośbę ucznia),                                    
 w miarę możliwości odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego,   
 w miarę potrzeb (zasygnalizowanych przez ucznia) podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej 

pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień,                                                                                        
 umożliwienie dokończenia w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach;                                                                                                          
 poprawianie prac klasowych w wydłużonym czasie, a sprawdzianów w mniejszych partiach; 

b) dysgrafia: 
 umożliwienie wykonywania prac domowych w formie wydruku komputerowego (na prośbę ucznia);                                                                                                   

c) dysortografia: 
 nieuwzględnianie w ocenie pracy zapisu (grafia, ortografia i interpunkcja); 
d) w pozostałych przypadkach, np. ADHD, zespół Aspergera: 
 zgodnie z indywidualnymi zaleceniami poradni pedagogiczno-psychologicznej;  
 poprawianie prac klasowych w wydłużonym czasie, a sprawdzianów w mniejszych partiach. 
 


