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1. Ustala się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z przypisanymi im 

wagami ocen w dzienniku elektronicznym : 

 

prace klasowe ( waga 8-10)  

sprawdziany (waga 6-7) 

kartkówki (waga 4 -5)  

plakaty (waga 3)  

projekty, prezentacje grupowe (waga 4-5)  

projekty edukacyjne (waga 7)  

odpowiedzi ustne (waga 5 ) 

aktywność (waga 4 -5) 

prasówka (waga 4). 

 

Dla kategorii ocen nieuwzględnionych w PSO nauczyciel uczący sam ustala wagę, o której 

informuje uczniów.  

 

2. Zasady oceniania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek: 

 

Ustala się następujące progi procentowe dla poszczególnych ocen z prac klasowych:  

1) 0 – 29% ocena niedostateczna 

2) 30% – 49% ocena dopuszczająca 

3) 50% – 69% ocena dostateczna 

4) 70% – 84% ocena dobra 

5) 85% – 99% ocena bardzo dobra 

6) 100% ocena celująca 

 

W przypadku sprawdzianów i kartkówek obowiązują następujące progi:  

1) 0 – 34% ocena niedostateczna 

2) 35% – 49% ocena dopuszczająca 

3) 50% – 69% ocena dostateczna 

4) 70% – 89% ocena dobra 

5) 90% – 99% ocena bardzo dobra 

6) 100% ocena celująca. 

 

Ze względu na stawiane cele, około 20 % treści określanych w podstawie programowej przedmiotu 

wiedza o społeczeństwie powinno być realizowanych w formie uczniowskiego projektu 

edukacyjnego.  Ze względu na specyfikę przedmiotu ocena z WOS winna przede wszystkim 

uwzględniać aktywność uczniów.  

 

3. Liczba dopuszczalnych nieprzygotowań (na semestr) – 1. 

 

4. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny semestralne i roczne : 

 

ocena celująca  

Uczeń: • wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą wybiegającą poza program nauczania; 

• 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.  

 

ocena bardzo dobra  

Uczeń: • 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.  

 

ocena dobra  

Uczeń: • nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie utrudnia mu to 

głębszego i pełniejszego poznania wiedzy podstawowej; • rozumie genezę, przebieg i skutki wielu 

zjawisk zachodzących we współczesnej Polsce i świecie; • rozumie podstawowe reguły i procedury 

życia politycznego i gospodarczego; • poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji; • 

wykonuje samodzielnie typowe zadania polegające na ocenianiu, selekcjonowaniu, wartościowaniu, 

uzasadnianiu; • umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne.  

 

ocena dostateczna  

Uczeń: • 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.  

 

ocena dopuszczająca  

Uczeń: • 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.  

 

ocena niedostateczna  

Uczeń: • 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. 

 

5. Klasyfikacja semestralna i roczna  

 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nauczyciel kieruje się zasadami 

wyszczególnionymi w WSO. W sytuacji, gdy uczeń uzyskał oceny ze wszystkich obowiązkowych 

form sprawdzania wiedzy i umiejętności, ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od średniej 

ważonej:  

 

ocena dopuszczająca – od 1,50  

ocena dostateczna – od  2,50  

ocena dobra – od 3,50  

ocena bardzo dobra  - od 4,50 

ocena celująca – nie obowiązuje  

 

6. Zmiany w PSO dokonywane są na wniosek członków zespołu przedmiotowego na podstawie 

ewaluacji PSO i WSO oraz pojawiających się zmian w  przepisach  prawa oświatowego mających 

wpływ na ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów.   



 

 

 

 


