
PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

KLASA VIII 

 

I. Cele przedmiotowego systemu oceniania. 

 Sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności. 

 Mobilizowanie ucznia do dalszej pracy. 

 Stymulowanie rozwoju ucznia. 

 Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, 

specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

 Diagnozowanie poziomu nauczania. 

 

II. Cele edukacyjne. 

 zdobycie wiedzy niezbędnej do rozumienia podstawowych procesów społecznych, 

kulturowych i politycznych zachodzących w Polsce i na świecie;  

 wykształcenie umiejętności, które pozwolą mu stać się świadomym, aktywnym  

i odpowiedzialnym członkiem społeczności lokalnej i regionalnej, członkiem 

wspólnoty narodowej i etnicznej, obywatelem RP;  

 kształtowanie wartości i postaw, które umożliwiają rozwój człowieka, stanowiących 

fundament polskiego dziedzictwa narodowego, budujących kapitał społeczny 

niezbędny do funkcjonowania współczesnego demokratycznego społeczeństwa.  

 

III. Przedmiotem oceny z wiedzy o społeczeństwie jest: 

 wiedza merytoryczna, 

 rozumienie i umiejętność interpretacji faktów, 

 umiejętność pracy z materiałem źródłowym, ikonograficznym, statystycznym itp., 

 formułowanie wypowiedzi ustnej, 

 przygotowanie odpowiedzi, pracy pisemnej, prezentacji i innych form aktywności, 

 aktywność ucznia na lekcjach i w pracy pozalekcyjnej. 

 

IV. Formy aktywności podlegające ocenie i sposób oceniania. 

1. Sprawdziany podsumowujące poszczególne działy poprzedzone są lekcję 

powtórzeniową z podaniem zakresu materiału. Zapowiedziane, z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem.  

2. Kartkówki obejmują zakres materiału z trzech ostatnich lekcji, mogą być 

niezapowiedziane.  

 

Sprawdziany są oceniane według skali procentowej zawartej w WZO, kartkówki wg punktacji 

podanej indywidualnie do każdej z nich(oceny od 1 do 6). 

 

3. Wypowiedzi ustne - obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji,  

w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. Oceniane są w skali od 1 do 6. 



4. Praca na lekcji oceniana znakami „+” lub „-”; 3 plusy to ocena bardzo dobra, 3 minusy 

ocena niedostateczna; jednorazowo nauczyciel może wystawić ocenę z aktywności – 

celującą lub bardzo dobrą za szczególny udział w lekcji.  

5. Projekt - na wybrany wspólnie przez klasę temat; jeden w semestrze; ocenie 

podlegają: wartość merytoryczna, zaangażowanie, systematyczność, samodzielność, 

korzystanie z materiałów źródłowych. Oceniane w skali od 3 do 6. 

6. Prace dodatkowe – referaty, prezentacje, gazetki itp., oparte na innych źródłach  

niż podręcznik, oceniane w skali od 3 do 6; ocenie podlegają: pomysłowość 

rozwiązania, poprawność rzeczowa, umiejętność prezentacji (w przypadku prac 

ustnych).  

 

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym zapisuje  

lub wkleja cele lekcji oraz sporządza notatki. Zeszyt ma być prowadzony systematycznie  

i estetycznie, przy każdym temacie lekcji powinna być umieszczona data jej przeprowadzenia.  

Uczeń, który był nieobecny na lekcji lub kilku lekcjach ma obowiązek nadrobić wszystkie 

notatki w zeszycie przedmiotowym w ciągu tygodnia od daty powrotu  

do szkoły.  

 

Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych 2 razy w półroczu. Fakt ten 

należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. Nie dotyczy to zaplanowanych kartkówek, 

sprawdzianów, lekcji powtórzeniowych. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną 

niedostateczną. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak pracy domowej lub 

zeszytu, brak gotowości do odpowiedzi, brak prasówki. 

  

Klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych  

z uwzględnieniem możliwości i starań ucznia. Przy ustalaniu ocen nauczyciel bierze pod 

uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej 

kolejności:  

 sprawdziany,  

 odpowiedzi ustne, kartkówki, 

 praca na zajęciach,  

 projekt, 

 prace dodatkowe.  

 

V. Zasady poprawiana ocen: 

1. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu ma prawo poprawić ją  

w ciągu 14 dni (termin uczeń ustala z nauczycielem). Do dziennika obok oceny 

uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę z poprawianego sprawdzianu.  

2. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w ciągu 14 dni od daty 

powrotu do szkoły. W przypadku niestawienia się na sprawdzian w wyznaczonym 

terminie, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

3. Uczeń ma prawo do poprawy kartkówek, z których otrzymał ocenę niedostateczną.  

W przypadku innych ocen istnieje możliwość poprawy za zgodą nauczyciela.  



 

VI. Uczniowie z dysfunkcjami orzeczonymi przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne: 

1. W przypadku uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 

o dysleksji, dysgrafii i dysortografii przy ocenie zadań i prac pisemnych, błędy 

wynikające z orzeczonych dysfunkcji nie rzutują na ocenę.  

2. Uczniom posiadającym opinie o wydłużonym czasie pracy wydłuża się czas prac 

pisemnych lub przewiduje się mniejszą ilość zadań.  

3. Uczniowie posiadający opinie o trudnościach w pisaniu, mogą zaliczać kartkówki  

i sprawdziany ustnie zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

4. Nauczyciel stosuje indywidualizację wymagań.  

 

VII. Wymagania na poszczególne oceny: 

 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował od 98% do 100% treści zawartych w podstawie programowej 

 posiada bogatą wiedzą związaną z tematyką przedmiotu; 

 dysponuje wiedzą dotyczącą wydarzeń aktualnych z kraju i świata,  

 samodzielnie korzysta z zasobów Internetu,  

 tworzy projekty multimedialne, przygotowuje prezentację,  

 osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,  

 bierze czynny udział w życiu szkoły,  

 wykazuje się aktywną i prospołeczną postawą.  

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował od 87% do 97% treści zawartych w podstawie programowej 

 samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia, a także wątki 

poboczne omówionych tematów lekcyjnych,  

 logicznie kojarzy fakty, formułuje własne opinie i wnioski oraz potrafi uzasadnić 

swoje zdanie,  

 samodzielnie potrafi korzystać z zasobów Internetu, tworzy prezentacje  

i wykonuje projekty.  

 aktywnie współpracuje z grupą, zachęca innych do aktywności i dba o dobrą 

jakość efektów pracy grupy,  

 bierze aktywny udział w życiu klasy.  

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował od 70% do 86% treści zawartych w podstawie programowej 

 samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia,  

 potrafi wykonać zadania złożone oraz kojarzyć fakty i formułować własne opinie, 

wnioski,  

 aktywnie współpracuje z grupą i zachęca innych do aktywności,  

 wspólnie z grupą tworzy projekty i prezentacje,  

 często sam zgłasza się do odpowiedzi.  



4.  Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 opanował od 50% do 69% treści zawartych w podstawie programowej 

 potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić najważniejsze terminy i zagadnienia,  

a także wykonywać typowe zadania o średnim stopniu trudności,  

 umie kojarzyć niektóre zagadnienia,  

 aktywnie współpracuje z grupą, wykonując zadania i przygotowując projekty  

lub prezentacje,  

 czasami sam zgłasza się do odpowiedzi.  

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował od 36% do 49% treści zawartych w podstawie programowej 

 potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić niektóre z terminów i zagadnień  

na lekcjach,  

 potrafi wykonać najprostsze zadania,  

 nie potrafi kojarzyć zagadnień,  

 nie unika współpracy z grupą, ale nie wykazuje w tym własnej inicjatywy,  

 uaktywnia się tylko na wyraźne polecenie nauczyciela.  

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 nie opanował wymagań określonych na ocenę dopuszczającą,  

 wykazuje braki w opanowaniu podstawowych wiadomości,  

 nie potrafi wskazać związków między omawianymi faktami i wydarzeniami,  

 nie chce pracować w zespole, przeszkadza tym, którzy starają się pracować,  

nie wykonuje zadanej pracy,  

 nie angażuje się w działania grupy nawet pod presją jej członków.  
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