
PRZEDMIOTOWE  ZASADY OCENIANIA  Z  WIEDZY 

  O SPOŁECZEŃSTWIE 

w roku szkolnym 2021/2022 

Informacje dla uczniów i rodziców/prawnych opiekunów 

I Przedmiotem oceny są wiadomości, umiejętności i postawa ucznia. 

1. Ocenie podlegają : 

 Sprawdziany 

 Kartkówki 

 Odpowiedzi ustne 

 Aktywność na lekcji 

 Praca na lekcji indywidualna i w grupie 

 Zadania domowe, zeszyt,  

 Czytanie ze zrozumieniem 

 Praca z tekstem publicystycznym 

 Sprawdziany wiadomości obejmują zwykle jeden dział programowy,  zapowiadane są uczniom 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Podaje się zakres materiału. Informuje się innych 

nauczycieli i rodziców poprzez wpis w dzienniku elektronicznym. Zapowiedziane sprawdziany 

nie są przekładane na inny termin bez szczególnie ważnych powodów ( wysoka absencja 

uczniów, problemy techniczne). Sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną uczeń otrzymuje do 

wglądu w terminie nie przekraczającym 17 dni od dnia napisania. W sytuacjach losowych 

dopuszcza się przesunięcie zwrotu prac o czas absencji nauczyciela w szkole. Uczeń nie może 

zgłosić nieprzygotowania w przypadku zapowiedzianego sprawdzianu. Sprawdzian można 

poprawić w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania oceny. Poprawa odbywa się w terminie 

podanym przez nauczyciela po uzgodnieniu z uczniem. Sprawdziany oceniane są zgodnie z 

wymaganą ilością punktów przeliczaną na procenty : 

 0 - 29% - ocena niedostateczna (ndst./l)  

 30% - 49% - ocena dopuszczająca (dop./2) 

 50% - 74% - ocena dostateczna (dst./3)  

 75% - 89% - ocena dobra (db./4)    

 90% - 95% - ocena bardzo dobra (bdb./5) 

 96%-100% - ocena celująca (cel./6) 

 

 Kartkówki składają się z kilku krótkich pytań. Obowiązkiem ucznia jest być przygotowanym z 

ostatniego tematu lekcji, dlatego kartkówki z ostatniego tematu nie muszą być zapowiadane. 

Kartkówki z trzech ostatnich tematów zapowiadane są lekcję wcześniej.  

 Odpowiedź ustna oceniana jest pod względem zawartości merytorycznej  

 Zeszyt przedmiotowy   sprawdzany jest  pod kątem zawartości merytorycznej, ortografii i 

estetyki. 

 Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w semestrze. Otrzymuje wówczas wpis 

np., który nie wpływa na ocenę semestralną. Kolejne nieprzygotowania skutkują wpisaniem 

oceny niedostatecznej do dziennika lekcyjnego.  



 Uczeń może otrzymywać „+” za aktywną pracę. Pięć plusów w zeszycie stanowi podstawę 

wpisania oceny bardzo dobrej do dziennika lekcyjnego. 

 Brak zadania domowego lub brak pracy na lekcji oznacza się znakiem – w dzienniku lekcyjnym. 

Trzy minusy skutkują wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika lekcyjnego. 

2. Częstotliwość pomiaru osiągnięć : 

- sprawdziany ( 1 godz. lekcyjna ) od 1-4 w semestrze 

- kartkówki (10- 15 minut) – od 1-3 w każdym dziale 

- odpowiedź ustna – co najmniej 1 w semestrze 

- zadania domowe – zależnie od potrzeb 

- praca w grupie – zależnie od potrzeb 

- zeszyt przedmiotowy  – zależnie od potrzeb 

- analiza i interpretacja tekstu- zależnie od potrzeb. 

3. Podstawą do wystawienia oceny semestralnej i rocznej jest średnia ważona.  

Wagi :  

 sprawdziany 6,  

 poprawa sprawdzianu  8,  

 odpowiedzi 2-4,  

 kartkówki  2-3, 

  analiza i interpretacja tekstu  2-4 

 zadania domowe 1-3,  

 zeszyt 1-4,  

 praca na lekcji , praca z tekstem publicystycznym 1-4,  

 udział w konkursach szkolnych 5-6, powiatowych 8-9, wojewódzkich 10. 

4. Ocena półroczna/roczna jest wystawiana z przedmiotu na podstawie średniej wag:     

celujący                              5,50 -  6,00                                                                                                                      

bardzo dobry                     4,75 -  5,49                                                                                                                           

dobry                                  3,75 - 4,74                                                                                                                 

dostateczny                        2,75 - 3,74                                                                                                             

dopuszczający                   1,65 - 2,74                                                                                                       

niedostateczny                   1,00 - 1,64     

II Zasady oceniania w czasie pracy zdalnej. 

 



1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi 

wskazanych przez nauczyciela. 

2. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać prace pisemne w zeszycie 

przedmiotowym oraz na kartach pracy przesyłanych przez Classroom.  

3. Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:  

 wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez nauczyciela na 

platformie edukacyjnej Classroom  

 rozwiązywanie prac sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów i testów) na platformie 

Classroom  

4. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela prace pisemne lub wykonanie testu, quizu które zostaną ocenione zgodnie z 

kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu skutkuje wpisem do e-dziennika „bz” (brak zadania). 

Uczeń jest zobowiązany wykonać dane zadanie w ciągu tygodnia, jeśli nie dotrzyma ustalonego 

terminu jest to równoznaczne z oceną niedostateczną. 

5. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej i dopuszczającej z kartkówek, 

sprawdzianów i testów w czasie e-nauczania w ciągu dwóch tygodni po uzgodnieniu z nauczycielem. 

6. Uczeń może otrzymywać „+” za aktywną pracę, np. Pięć plusów stanowi podstawę wpisania oceny 

bardzo dobrej do dziennika lekcyjnego. 

7. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania . 

III   Kryteria na poszczególne oceny 

 

Celujący  

Uczeń: 

 • biegle opanował materiał nauczania w zakresie treści podstawowych oraz ponadpodstawowych, 

 • wykazuje znaczące uzdolnienia lub zainteresowania w odniesieniu do wybranych zagadnień 

programowych, 

 • rozumie i analizuje dynamikę procesów politycznych, ekonomicznych, społecznych w skali lokalnej 

oraz globalnej, 

 • trafnie ocenia i komentuje bieżące wydarzenia, 

 • samodzielnie gromadzi, weryfikuje oraz selekcjonuje informacje pochodzące z różnych źródeł, 

 • odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym lub międzyszkolnym, 

 • wykonuje zadania nieobowiązkowe, rozwijające umiejętności. 

 

Bardzo dobry 

Uczeń: 

 • opanował materiał nauczania w zakresie treści podstawowych oraz wybranych treści 

ponadpodstawowych, 



 • analizuje i ocenia wybrane zagadnienia, zjawiska, procesy społeczne, 

 • samodzielnie gromadzi i właściwie wykorzystuje informacje z różnych źródeł, 

 • aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykonując zadania z uwzględnieniem różnych metod pracy na 

lekcji, 

 • dysponuje rozbudowanym aparatem pojęciowym, umożliwiającym formułowanie kompleksowej 

wypowiedzi, 

 • osiąga zadowalające wyniki w konkursach przedmiotowych, 

• wykazuje się sumiennością i zaangażowaniem w proces kształcenia, a także aktywnością społeczną i 

obywatelską. 

Dobry  

Uczeń:  

• opanował materiał nauczania w stopniu umożliwiającym zrozumienie, prezentowanie oraz analizę 

poszczególnych zagadnień, 

 • stosuje właściwą terminologię z zakresu socjologii, polityki, prawa, 

 • właściwie wykonuje zadania zlecane w trakcie lekcji, 

 • przy wsparciu nauczyciela potrafi zastosować zdobytą wiedzę do wykonania różnorodnych ćwiczeń 

aktywizujących,  

• pracuje indywidualnie oraz w grupie, zabiera głos w dyskusji, odnosi się do opinii innych osób. 

 

Dostateczny  

Uczeń: 

 • posiada wiedzę oraz umiejętności umożliwiające wykonanie obowiązkowych zadań,  

• wskazuje fakty, definiuje pojęcia umożliwiające prezentację poszczególnych zagadnień, 

 • z pomocą nauczyciela formułuje wypowiedzi ustne i pisemne, zabiera głos w dyskusji, 

 • dysponuje ogólną znajomością bieżących wydarzeń, instytucji oraz postaci z życia publicznego, 

 • systematycznie uczestniczy w zajęciach. 

 

Dopuszczający  

Uczeń:  

• opanował materiał nauczania w stopniu umożliwiającym kontynuację kształcenia w szkole 

ponadpodstawowej,  

• wymaga wsparcia nauczyciela w realizacji prostych zadań, 

 • zna podstawową terminologię, wskazuje najistotniejsze fakty dotyczące wybranych zagadnień, 



 • uczestniczy w okresowych sprawdzianach wiedzy, 

 • prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 

Niedostateczny 

Uczeń: 

 • nie opanował materiału w stopniu umożliwiającym kontynuację kształcenia w szkole 

ponadpodstawowej, 

 • nie potrafi sformułować prostej wypowiedzi ustnej lub pisemnej na wybrany temat,  

• nie wykazuje zainteresowania uzyskaniem pozytywnych ocen,  

• odmawia wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,  

• nie uczestniczy w pracy grupowej, projektach edukacyjnych. 

                                                        

                                                                                                        Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie 

01 września 2021r. 

 


