
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

        Szkoła Podstawowa Nr 91 i. Orląt Lwowskich  we Wrocławiu. 

 

 Przedmiotowy system oceniania z WOS opracowany został  w oparciu o:  

1) Podstawę programową;  

2) Rozporządzenie MEN z dnia 03.08.2017 w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;  

3) Statut i WSO;  

4) Programy nauczania wiedzy o społeczeństwie na poszczególnych etapach 

edukacyjnych – wydawnictwa Nowa Era.  

 

Program z WOS realizowany jest w ciągu 2 godzin tygodniowo w klasie VIII szkoły 

podstawowej 

 

1. Uczeń zobowiązuje się do systematycznego rozwijania swoich umiejętności i 

pogłębiania swojej wiedzy. 

 

2.Ocenie podlega wiedza i zaangażowanie ucznia. 

Wiedza będzie sprawdzana głównie w formie kartkówek  lub odpowiedzi ustnych. 

Praca to : systematyczne odrabianie zadań domowych, aktywność na lekcji, staranne  

prowadzenie notatek w zeszycie, przygotowywanie prezentacji i projektów, udział w 

konkursach i zajęciach dodatkowych. 

 

3.Obowiązkiem ucznia na każdej lekcji jest : 

-  posiadać zeszyt, podręcznik- dostępny w szkole 

- mieć odrobione zadanie domowe 

 

4. W przypadku nieobecności na lekcji, uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków na 

następne zajęcia. 

 

5.Uczeń może zgłosić raz w semestrze nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych 

konsekwencji, jednak ważna przyczyna może być zawsze uwzględniona 

 

6. Kartkówki są obowiązkowe, obejmują materiał maksymalnie z trzech lekcji- nie 

muszą być zapowiedziane. W razie nieobecności ucznia nauczyciel wyznacza dodatkowy 

termin pisania pracy lub odpowiedzi ustnej. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ma 

obowiązek jej  poprawienia w ciągu  2 tygodni.  

7. Aktywność na lekcji jest nagradzana ocenami lub plusami. Przez aktywność rozumiemy: 

częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, czynna praca w grupach, 

wykonywanie dodatkowych zadań. Za pięć zgromadzonych plusów uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą.  

Za brak pracy na lekcji, udzielanie niepoprawnych odpowiedzi, brak czynnej pracy w grupach 

uczeń może otrzymać minusa. Za zebrane pięciu minusów uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

 

8. Niewykonanie pracy domowej lub nieprzygotowanie do zajęć  będzie zarejestrowane                 

w zeszycie i w dzienniku skrótami: bz. – brak zadania lub np. – nieprzygotowanie 

 

9. Składową oceny śródrocznej lub końcoworocznej jest ocena za systematyczność pracy.  



Na systematyczność pracy ma wpływ przygotowanie do lekcji, odrabianie zadań 

domowych, dlatego trzykrotny brak  zadania domowego lub nieprzygotowanie do lekcji 

skutkuje obniżeniem oceny na semestr 

 

10. Uczeń ma obowiązek prowadzenia notatek w zeszycie przedmiotowym. Brak notatek 

w zeszycie, podanych podczas lekcji lub wysłanych przez nauczyciela oznacza ocenę 

niedostateczną z aktywności. 

 

11. Za sukcesy w konkursach szkolnych i zewnętrznych, uczeń otrzymuje ocenę celującą 

(zajęcie 1-3 miejsca w konkursie) 

 

12. Poprawa oceny przewidywanej na koniec semestru jest możliwa  zgodnie z zasadami 

zapisanymi w Statucie Szkoły 

 

13. Oceny, które otrzymuje uczeń uzależnione są od procentu poprawnie udzielonych 

odpowiedzi:  

 

100% celujący  

99 -85% bardzo dobry 

 84 -70% dobry  

69 -50% dostateczny  

49 -40% dopuszczający  

39 -0% niedostateczny  

 

Ocena końcowa jest wystawiana w oparciu o wyliczoną średnią ważoną. 
 

 

Waga ocen w dzienniku elektronicznym:  

- odpowiedź ustna 2  

- kartkówka 2  

- zadanie domowe, prasówka, plakat 1 

-  projekt 2  

- aktywność 1- 2 

 

14. Każdy uczeń jest oceniany z uwzględnieniem jego możliwości intelektualnych 

(nauczyciel  uwzględnia wskazówki pedagoga i psychologa szkolnego oraz zalecenia 

dotyczące wymagań edukacyjnych określone w opinii Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej).  

 

15. Przy ocenianiu obowiązuje sześciostopniowa skala ocen. 

 

Kryteria oceniania:  

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:  

- posiadł w pełni wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w danej 

klasie, 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.  

 



Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

- prawie w pełni opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania w danej klasie,  

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

nauczania, - potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 

problemów w nowych sytuacjach. 

    Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:  

- opanował program nauczania,  

- poprawnie rozwiązuje typowe problemy i zadania teoretyczne i praktyczne,  

- potrafi zastosować te wiadomości samodzielnie.  

   Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

- opanował podstawowe wiadomości umiejętności określone przez nauczyciela, 

- potrafi te wiadomości zastosować samodzielnie.  

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

- opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela,  

- - potrafi je przy pomocy nauczyciela zastosować.  

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, którego:  

- braki w opanowanych wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy. 
 

 
 

 

 

 


