
Przedmiotowe Zasady Oceniania 

Liceum Ogólnokształcące w Barcinie 

Wiedza o Społeczeństwie 

 (poziom podstawowy i rozszerzony) 
Podstawa prawna  

1. Aktualnie obowiązujące rozporządzenia dotyczące oceniania i klasyfikowania. 

2. Statut Zespołu Szkół w Barcinie. 

I. Cele ogólne  

1. Dostarczanie wiedzy uczniom o życiu społecznym, politycznym i gospodarczym Polski i świata  

2.  Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności obywatelskie, dzięki którym będą oni lepiej przygotowani 

do uczestnictwa w życiu społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego państwa  

3. Kształtowanie u uczniów wartości obywatelskich, rozwijanie wartości społecznej oraz tożsamości 

narodowej i europejskiej  

II. Cele oceniania  

1. Informowanie uczniów o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności  

2. Informowanie rodziców o postępach w nauce  

3. Motywowanie uczniów do dalszej nauki  

4. Rozwijanie zainteresowań uczniów z problemami społecznymi,, politycznymi i gospodarczymi 

III. Przedmiotem oceny są: 

1. Zapamiętane wiadomości 

2. Stosowanie wiadomości 

3. Stosowanie pojęć politycznych, społecznych i innych poznanych na przedmiocie  

wiedza o społeczeństwie 

4. Umiejętność wnioskowania, analizowania i interpretowania różnych źródeł informacji 

5. Umiejętność pracy w grupie  

6. Aktywność  i zaangażowane na lekcji wg programu nauczania   

7. Wykonane projekty w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie  

 

IV. Narzędzia oceniania  

8. Odpowiedzi ustne z materiału z ostatniej lekcji, bądź ostatnich trzech lekcji.  

Przy lekcji powtórzeniowej z całego działu 

9. Prace pisemne 

a) kartkówki – obejmujące ostatnią lekcję lub max 3  ostatnie  i  trwające  do 15 minut .   

b) pisemne sprawdziany wiadomości 

-    obejmujące tematy lekcyjne  działu  



- trwają one od 20 do 40 minut 

- planowane są one z jednotygodniowym wyprzedzeniem 

- przyjmują postać wypowiedzi pisemnej lub testu zawierającego pytania otwarte oraz 

zamknięte  

10. Zadania domowe 

11. Praca na lekcji – indywidualne karty pracy   

12. Projekty z WOS – u wykonywane w grupie maksymalnie 4 osobowej  co najmniej  1 projekt w 

semestrze na zakres podstawowym ( co najmniej w 2 zakres rozszerzony). 

13. Praca z tekstem źródłowym. 

 

V . Oceny  

Wypowiedzi ustne i pisemne ucznia oraz jego aktywność oceniane są w formie ustnej lub 

pisemnej. Zostają one udokumentowane w e -dzienniku stopniem w skali: 

a) 6-celujacy , 5-bardzo dobry, 4-dobry, 3-dostateczny, 2-dopuszczajacy, 1-niedostateczny, 

b) ocena śródroczna (roczna) stanowi sumaryczną całość za pracę w semestrze, uczeń uzyskuje co 

najmniej  4 oceny w semestrze, w tym przynajmniej połowa to oceny kształtujące, 

c) w przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianej pracy pisemnej (praca klasowa, sprawdzian, 

zapowiedziana kartkówka, itp… ) uczeń otrzymuje do dziennika wpis „0”(nb), 

Uczeń jest zobowiązany napisać pracę w ciągu 2 tygodni, po uzgodnieniu z nauczycielem.  

d) w przypadku stosowania punktacji - w czasie sprawdzania prac pisemnych- ustala się następującą 

skalę: 

 

Sprawdziany, prace klasowe oraz testy Ocena 

98% - 100 % Celujący (6) 

90 % - 97 % Bardzo dobry (5) 

75% - 89% Dobry (4) 

55 % - 74% Dostateczny (3) 

40% - 54% Dopuszczający (2) 

0% -39% Niedostateczny  (1) 

e) oceny są jawna i umotywowane ustnie lub pisemnie, 

f)  bieżąca aktywność może być oceniana przez nauczyciela oceną,  znakiem "+" lub "-" (ilość znaków przeliczana 

zgodnie z WZO). 

VI. Kryteria  wymagań na poszczególne oceny 
 
Ocena celująca ( 6 ) 



 uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności  określony  programem nauczania  

 uczeń nie tylko potrafi korzystać  z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, ale również  
umie samodzielnie zdobyć wiadomości 

 wzbogaca swoją wiedzę o czytanie książek, artykułów, oglądanie programów o treści społecznej  

 wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania  konkretnych problemów w czasie lekcji jak i pracy 
pozalekcyjnej 

 zna sprawy społeczne swojego regionu  wykraczające poza  zakres materiału programowego 

 wyraża samodzielny  stosunek  do określonych  zagadnień  społecznych. Potrafi udowodnić swoje zdanie  
używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem samodzielnie nabytej wiedzy  

 bierze udział w konkursach z wiedzy o społeczeństwie 
Ocena   bardzo dobra ( 5 ) 

 uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności  określony  programem nauczania  

 posiada wiedzę społeczną  z własnego regionu w stopniu bardzo dobrym  

 sprawnie korzysta  ze wszystkich dostępnych  i wskazanych przez nauczyciela  źródeł informacji. Potrafi 
także po konsultacji z nauczycielem dotrzeć do innych źródeł informacji 

 samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania  postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi 
umiejętnościami 

 wykazuje aktywną postawę w czasie lekcji 

 potrafi określić wydarzenia polityczne, które odbyły się w przeszłości  jako następstwa wydarzeń 
obecnych  

 bierze udział w konkursach z wiedzy o społeczeństwie 

 czyta ze zrozumieniem podstawowe dokumenty prawne.  

 świadomie , selektywnie i samodzielnie korzysta z bogatego strumienia informacji.  
Ocena  dobra ( 4 ) 

 uczeń opanował wiadomości i umiejętności  przewidziane programem nauczania  

 zna najważniejsze wydarzenia i postacie  społeczna ze swojego regionu 

 zna omawianą na zajęciach problematykę oraz w sposób logiczny i spójny ją prezentować 

 rozumie omawiane treści i umieć wyjaśnić je innym 

 rozumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzących we współczesnej Polsce i świecie 

 potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji 

 umie samodzielnie  rozwiązywać  typowe zadania , natomiast zadania  o stopniu trudniejszym  wykonuje 
pod kierunkiem nauczyciela  

 rozumie podstawowe reguły i procedury życia politycznego i gospodarczego 

 jest aktywny w czasie lekcji 
 
Ocena  dostateczna  ( 3 ) 

 uczeń  w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się opanował wiadomości i umiejętności  
przewidziane programem nauczania 

 zna niektóre wydarzenia i postacie  społeczna ze swojego regionu 

 potrafi pod kierunkiem nauczyciela  korzystać z niektórych  poznanych w czasie lekcji źródeł informacji 

 potrafi samodzielnie wykonać proste zadania  

 jest aktywny w czasie lekcji w stopniu zadowalającym  
 
Ocena  dopuszczająca  ( 2 ) 

 uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje proste zadania przewidziane programem 
nauczania 

 jego wiedza wykazuje poważne braki, które można jednak można usunąć w dłuższym   okresie czasu 

 wykazuje się aktywnością  w stopniu minimalnym 
 
Ocena  niedostateczna  ( 1 ) 

 uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności  przewidziane programem nauczania 



 uczeń nawet  z pomocą nauczyciela nie wykonuje prostych  zadań przewidzianych programem nauczania 

 nie wykazuje żadnej aktywności w czasie lekcji 
 

VII. Wymagania na poszczególne oceny dla uczniów z dysfunkcjami (aktualne opinie Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej ) 

 
1. Uczeń z dysortografią  - ocenia się wyłącznie treść merytoryczną  

2. uczeń z dysgrafią i dysleksją: 
- przysługuje wydłużony czas na pisanie prac pisemnych  
- brudnopis może być traktowany na zasadach czystopisu 
- prace domowe mogą być wykonane z wykorzystaniem komputera / drukarki  
- poprawa prac typu sprawdzian może być zastąpiona odpowiedzią  ustną 

3. w przypadku innych schorzeń – zgodnie z zaleceniami poradni                                                                               

4. w przypadku uczniów nie posiadających opinii lub orzeczenia a objętych pomocą pedagogiczno - 

psychologiczną zgodnie z ustaleniami zawartymi w karcie pomocy. 

 
Umowa zawarta  między nauczycielem a uczniem obowiązująca na przedmiocie Wiedza o 
społeczeństwie 
 
 1. informacje o terminie, formie  i zakresie planowanych sprawdzianów  podawane są z tygodniowym 

wyprzedzeniem  

( koniec działu to jednocześnie informacja dla ucznia  o realizacji lekcji powtórzeniowej ) 

2. jeżeli uczeń z przyczyn losowych  nie może napisać sprawdzianu  w określonym terminie  ma obowiązek 

uczynić to w terminie uzgodnionym z nauczycielem  (okres 2 tygodni od czasu powrotu z nieobecności 

usprawiedliwionej ) 

3. uczeń ma prawo poprawić ocenę,  ale powinien to uczynić w terminie do 2 tygodni od daty wstawienia oceny 

lub jego powrotu do szkoły po dłuższej nieobecności usprawiedliwianej  

4. uczeń może raz w semestrze zgłosić  nie przygotowanie bez podania przyczyny ale musi to zrobić przed 

rozpoczęciem zajęć ( nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, projektów ,  lekcji 

powtórzeniowych itp. ) 

5.  nie odrobienie pracy domowej to ocena niedostateczna.  

6. prowadzenie zeszytu przedmiotowego  jest obowiązkowe, wszelkie „kserówki”, krzyżówki, czy inne karty pracy 

otrzymane od nauczyciela uczeń wkleja do zeszytu przedmiotowego pod tematem, którego to karty pracy 

dotyczyły jako forma notatki 

9.  sprawdzone, ocenione i omówione  prace pisemne są przekazywane  uczniom  do wglądu  a potem  

przechowywane  przez nauczyciela  do końca roku szkolnego ( na życzenie rodziców mogą one być im 

udostępnione ), z wyjątkiem kartkówek, które winny być wklejone do zeszytu przedmiotowego. 

 

Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PZO z wiedzy o społeczeństwie rozstrzygane będą zgodnie  

z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, Statutem Szkoły lub odpowiednimi  rozporządzeniami 

MEN. 



 


