
PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA 

WIEDZY  O  SPOŁECZEŃSTWIE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Podstawa prawna 

1. Aktualnie obowiązujące rozporządzenia dotyczące oceniania i klasyfikowania. 

2. Statut Zespołu Szkół w Barcin. 

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) Przedmiot oceny  

1. Wiadomości (stopień rozumienia i zapamiętania nabytych informacji) oraz łączenie ich z wiedzą                    

z innych   przedmiotów. 

2. Umiejętności (udział w dyskusji oraz umiejętność selekcji problemów, formułowania sądów, obrony 

własnego zdania, argumentacji, zadawania pytań, wyciągania wniosków, a także korzystania i 

gromadzenia informacji z różnych źródeł: podręcznika, słowników, encyklopedii, prasy, tekstów 

źródłowych, internetu). 

3.  Różne przejawy aktywności intelektualnej, w tym rozumienie tekstów i instrukcji, praca 

indywidualna i zespołowa, sprawne wykonywanie powierzonych zadań. 

4.  Orientacja w bieżących wydarzeniach politycznych, społecznych i gospodarczych Polski i świata. 

5. Obowiązkowość i systematyczność w pracy, np. staranne gromadzenie materiałów z zajęć, notatek, 

odrabianie prac domowych. 

 

IV) Kryteria na poszczególne oceny  

Stopień niedostateczny (1) 

Uczeń nie potrafi wyjaśnić najważniejszych terminów i zagadnień omawianych na lekcjach, nie jest w stanie 

wykonać najprostszych zadań nawet z pomocą nauczyciela. Nie interesuję się tematyka zajęć oraz nie 

współpracuje z grupą. 

 

 



Stopień dopuszczający (2) 

Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić niektóre z terminów i zagadnień omawianych na lekcjach,         

oraz wykonać najprostsze zadania. Nie potrafi kojarzyć zagadnień. Posługuje się ubogim słownictwem. 

Popełnia liczne błędy językowe i składniowe. Nie unika współpracy z grupą, ale nie wykazuje w tym własnej 

inicjatywy. Uaktywnia  się tylko  na wyraźne polecenie nauczyciela. 

Stopień dostateczny (3) 

Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić najważniejsze terminy i zagadnienia omawiane na lekcjach  

oraz wykonać typowe zadania o średnim stopniu trudności. Umie kojarzyć niektóre zagadnienia. Nie popełnia 

zbyt często błędów składniowych i językowych. Aktynie współpracuje z grupą, czasami sam zgłasza się                

do odpowiedzi.  

Stopień dobry (4) 

Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia, wykonując zadania złożone. Potrafi 

kojarzyć fakt, formułować własne opinie i wnioski. Dba o styl wystąpienia. Aktywnie współpracuje                          

z grupą i zachęca innych do aktywności. Często sam zgłasza się do odpowiedzi 

Ocena bardzo dobra (5) 

Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia, a także wątki poboczne omówionych 

tematów lekcyjnych – wyczerpująco opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych                

w etapie edukacyjnym. Logicznie kojarzy fakty. Formułuje  własne opinie i wnioski oraz potrafi 

przekonywająco uzasadnić swoje zdanie. Posługuje się bogatym i poprawnym językiem. Słowa artykułuje              

w sposób płynny i wyraźny. Troszczy się o styl wystąpienia. Aktywnie współpracuje z grupą, zachęca innych 

do aktywności dba o dobrą jakość efektów pracy grupy. Wykazuje inicjatywę, nie będą c zachęcanym przez 

nauczyciela.  Bierze udział w życiu klasy.  

Stopień celujący (6) 

Uczeń w pełni opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania na 

danym etapie edukacji oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania związane                     

z przedmiotem. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów nietypowych.  

Osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Bierze udział w życiu szkoły, wykazuje aktywną                 

i prospołeczną postawę np. pomaga słabszym uczniom w nauce lub zrozumieniu tematu.  

 

V) Formy i metody kontroli 

1. Prace pisemne  

a) prace pisemne – testy  

b) sprawdziany z całego działu lub z co najmniej 3 lekcji, powinny być zapowiedziane z 

tygodniowym wyprzedzeniem i potwierdzone wpisem do dziennika LIBRUS. 

c) kartkówki z ostatniej lekcji lub zadania domowego  

d) zadania domowe  

e) prace problemowe np. podanie, list, prasówka  

2. Formy ustne  

a) odpowiedź ustna  

b) wypowiedzi uczniów – debata, dyskusja, wypowiedzi podsumowujące część lekcji  

c) symulacje lub inscenizacje 

d) interpretacja tekstu prasowego 



3. Aktywność , praca na lekcji, bieżąca aktywność może być oceniana przez nauczyciela stopniem, 

plusem jak i brak aktywności minusem ( ++++++++++(6), +++++(5), ----- (1)) 

4. Zeszyt przedmiotowy 

a) poprawny zapis notatek (temat , data , cele , notatka ) 

b) estetyka zeszytu                                                                                                                                              

c) wklejki - karty pracy, kserówki i.t.p. 

5. Projekt lekcyjny przedstawiony na zajęciach co najmniej 1 w semestrze. 

6. Inne uwzględnione w WZO. 

VI)  Zasady sprawdzenia osiągnięć i postępów uczniów, sposoby informowania uczniów i ich rodziców 

1. Sprawdzenie osiągnięć i postępów uczniów cechuje: 

a. obiektywizm;  

b. indywidualizacja, 

c. systematyczność, 

d. jawność, 

e. co najmniej  4 ocen w semestrze, w tym przynajmniej połowa to oceny kształtujące. 

2. Uczniowie o ocenach informowani są na bieżąco ustnie lub przez zapis w e-dzienniku. 

3. Rodzice informowani są przez e-dziennik (w razie potrzeby na wywiadówkach lub „drzwiach 

otwartych”). 

4. Wystawienia oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego  

a. dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większy „ciężar gatunkowy” posiadają 

oceny ze sprawdzianów, dalej z odpowiedzi ustnych oraz kartkówek. Pozostałe oceny  są ocenami 

wspierającymi, 

b. o przewidywane rocznej ocenie niedostatecznej rodzice będą powiadomieni na miesiąc przed 

klasyfikacją. 

5. Jeśli w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej lub  śródrocznej uczeń  z przyczyn usprawiedliwionych  

ma braki w materiale programowym uzupełnia go według umowy zawartej z nauczycielem. 

6. Prace klasowe są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej i odnotowane w dzienniku 

elektronicznym. Praca klasowa jest poprzedzona lekcją powtórzeniową (koniec działu to jednocześnie 

informacja dla ucznia  o realizacji lekcji powtórzeniowej ) 

7. Kartkówka z ostatniej lekcji lub z zadania domowego może odbywać się bez zapowiedzi.  

8. Sprawdzian musi być zapowiedziany co najmniej 3 dni wcześniej i wpisany do dziennika 

elektronicznego.  

9. Termin oddawania prac pisemnych – do 14dni. Sprawdzone, ocenione i omówione  prace pisemne            

są udostępniane uczniom do wglądu  a potem  przechowywane  przez nauczyciela  do końca roku 

szkolnego (na życzenie rodziców mogą one być im udostępnione). 

10. Praca domowa może podlegać ocenie stopniem lub symbolem +/-. Brak pracy domowej podlega 

ocenie zgodnej z zasadą WZO. (nie odrobienie pracy domowej zgłoszenie przed lekcją  - minus, 

ocena niedostateczna,  jeśli sytuacja ta powtórzyła się 3-krotnie). 

11. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego  jest obowiązkowe, wszelkie kserówki, krzyżówki, czy inne 

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

którego karta pracy dotyczy. Brak zeszytu przedmiotowego, odnotowuje się w dzienniku jako            

nie przygotowanie do lekcji lub brak zadania domowego ( w zależności od sytuacji). 

12. Jeżeli uczeń opuścił pisemną formę sprawdzenia wiedzy z przyczyn losowych to powinien napisać 

pracę w ciągu jednego tygodnia od dnia powrotu do szkoły. W szczególnym przypadku termin 



zaliczenia może zostać przedłużony. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej ocena                         

z zaliczenia sprawdzianu wpisana jest jako niedostateczna. 

13. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej w terminie do jednego tygodnia od jej 

otrzymania. Poprawa jest dobrowolna i jednokrotna. Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika 

obok oceny wpisanej wcześniej. W czasie klasyfikacji śródrocznej i końcowo-rocznej brane są pod 

uwagę obie oceny. 

 

Skala procentowa 

W przypadku prac pisemnych stosuje się następującą skalę procentową uprawniającą do uzyskania konkretnej 

oceny: 

Ocena Stosunek procentowy % 

6 98 – 100 

5 90 – 96 

4 70 – 89 

3 50 – 69 

2 30 – 49 

1 0 - 29 

 

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   

VIII) Uwagi końcowe  

1. We wrześniu każdego roku szkolnego Przedmiotowe Zasady Oceniania podlegać będą ewaluacji. 

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

z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, Statutem Szkoły lub odpowiednimi  rozporządzeniami 

MEN. 

 

 

 


