
ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

Informacje o postępach ucznia dokumentowane są w dzienniku elektronicznym Uczniowie 

klas ósmych powinni otrzymać w semestrze co najmniej 5 ocen za: 

1. Wypowiedź ustna- 1 ocena  

2. Umiejętności (wykorzystanie i tworzenie informacji, rozpoznawanie i rozwiązywanie 

problemów, komunikowanie i współdziałanie)  

3.  Sprawdzian pisemny-1 ocena 

4.  Krótkie wypowiedzi pisemne (tzw. kartkówki) sprawdzające wąski zakres materiału- 

1 ocena 

5. Aktywność (podczas lekcji, referaty, projekty, prezentacje multimedialne jako 

samodzielne lub zespołowe prace) 

Pisemne prace przekazywane będą uczniom bezpośrednio po ich ocenie, a rodzicom 

udostępniane w czasie wywiadówek i konsultacji indywidualnych.  

Uczniowie nieobecni podczas sprawdzianów pisemnych są zobowiązani do ich napisania  

w terminie ustalonym z nauczycielem. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru 

zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji, dwukrotnego braku zadania i tyleż samo braku 

zeszytu przedmiotowego. Po wykorzystaniu tego limitu uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 

 Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami, zaś jej brak minusami. Uzyskanie trzech 

plusów jest równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej. Przez aktywność na 

rozumiemy częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi, oraz aktywną pracę 

w grupach. Całkowity brak zaangażowania odzwierciedlają minusy. Otrzymanie trzech 

minusów jest równoległe z oceną niedostateczną.  

 

Wskaźnikiem do wystawienia oceny semestralnej końcoworocznej jest waga oceny 

przypisana według wzoru: 

Typ oceny Waga oceny 

Odpowiedź ustna 75 

Kartkówka 75 

Sprawdzian, test 100 

Poprawa sprawdzianu 100 

Aktywność na lekcji 50 

Inne formy aktywności i(np. referaty, projekty, 

prezentacje multimedialne itp.) 

90 

Zadanie domowe 50 

 



Ocena opanowanej wiedzy, umiejętności oraz podstawy  

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:  

⚫ Opanował w pełni wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania 

⚫  Posiadł umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,  

⚫  Samodzielnie formułuje wzorowe pod względem merytorycznym i językowym wypowiedzi 

ustne i pisemne na określony temat,  

⚫  Doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową i swobodnie się nią posługuje,  

⚫ Formułuje własne opinie i sądy, które potrafi prawidłowo i przekonywująco uzasadnia, 

⚫ Potrafi podwiązać dzieje własnego regionu z historią Polski i dziejami powszechnymi. 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:  

⚫  Opanował w wysokim 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,  

⚫ Potrafi współpracować w grupie,  

⚫ Aktywnie uczestniczy w lekcjach,  

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń:  

⚫  Nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie utrudnia mu to 

poznania wiedzy, 

⚫  Rozumie genezę, przebieg i skutki wydarzeń społecznych,  

⚫  Poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji,  

⚫ Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych,  

⚫ Umie formułować proste wypowiedzi ustne i pisemne,  

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:  

⚫ Opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, pozwalających na rozumienie 

najważniejszych zagadnień,  

⚫ Potrafi schematycznie formułować wypowiedzi ustne i pisemne,  

⚫ Umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela prostymi środkami dydaktycznymi,  

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

⚫  Wiedzę ucznia charakteryzują znaczne braki, ale nie uniemożliwia mu to opanowania 

wiadomości w dalszej edukacji, 

⚫ Wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności przy znacznej pomocy nauczyciela,  

⚫ Nie wykonał wszystkich prac lekcyjnych i domowych,  



Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje 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 prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych,   

⚫ Nie zna podstawowej terminologii przedmiotu. 

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywana rocznych ocen 

klasyfikacyjnych oraz tryb odwoływania się od ustalonych ocen klasyfikacyjnych są szczegółowo 

opisane w Statucie Szkoły. 

 


