
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY 

O SPOŁECZEŃSTWIE W VIII KLASIE 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O 

SPOŁECZEŃSTWIE JEST ZGODNY Z WEWNĄTRZSZKOLNYM 

SYSTEMEM OCENIANIA 

JAWNOŚĆ OCENIANIA 

1. Nauczyciel na pierwszej lekcji wiedzy o społeczeństwie każdego roku zapoznaje uczniów  

z przedmiotowym systemem oceniania. 

2. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych. 

3. Oceny są jawne – zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

4. Sprawdzone i ocenione sprawdziany (testy) nauczyciel udostępnia uczniom na lekcji 

i omawia je, a rodzicom na życzenie podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem. 

5. Wszystkie oceny są wpisywane do dziennika lekcyjnego, uczniowie odnotowują je 

w zeszycie przedmiotowym, a rodzice podpisują. 

OBNIŻENIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

- Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb dziecka, 

przestrzegając zaleceń zawartych w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI 

UCZNIA: 

- testy – sprawdziany 

- kartkówki (sprawdzające wiedzę z 2 – 3 ostatnich lekcji) 

- odpowiedzi ustne 

- pisemne i ustne ćwiczenia 

- prace domowe 

- aktywność na lekcji 

- ćwiczenia praktyczne 

- prace nadobowiązkowe 

Przedmiotem oceny są: 

a. wiadomości (wiedza), 

b. umiejętności, 

c. postawa – aktywność. 

 

PROWADZENIE I OCENA ZESZYTÓW PRZEMDIOTOWYCH 

- Zeszyt ucznia prowadzony jest systematycznie. 

- Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie, za czas swojej nieobecności 



w szkole. 

- W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo zwolnić go z tego obowiązku lub 

podkreślić, które partie notatek mogą być pominięte. 

- Ocena za prowadzenie zeszytu wystawiana jest pod koniec II semestru, przy jej wystawianiu 

brane są pod uwagę następujące elementy: kompletność notatek, ich poprawność 

merytoryczna, estetyka i poprawność ortograficzna. 

ZADAWANIE I OCENA PRAC DOMOWYCH 

1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych. 

2. Zadając pracę domową, nauczyciel określa wymagania formalne związane z jej 

wykonaniem – termin oraz sposób. 

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonania pracy domowej. 

4. Prace domowe mogą mieć charakter krótkich zadań związanych z przygotowaniem do 

kolejnej lekcji lub ćwiczenia niezbędnego do utrwalenia nabytych na lekcji umiejętności 

i wiedzy, zgromadzenia materiałów, wykonania prac plastycznych. 

5. Nauczyciel sprawdza wykonanie wymienionych wyżej prac w określonym terminie. 

6. Znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale nie 

sprawdzał jej zawartości merytorycznej. 

7. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić brak pracy domowej (zapis w dzienniku 

w formie minusa), za trzeci brak pracy domowej otrzymuje ocenę niedostateczną. 

8. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny po wykonaniu pracy w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela. 

9. Ocenianie prac może nastąpić natychmiast po upływie terminu ich realizacji lub podczas 

kontroli zeszytów – zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy. 

10. Każdy uczeń w ciągu semestru otrzymuje przynajmniej dwie oceny z prac domowych. 

11. Nauczyciel ma prawo zadać dodatkowe prace domowe, są one nieobowiązkowe. Za każdą 

taką pracę wykonaną samodzielnie, uczeń otrzymuje ocenę lub plusa, trzy plus dają ocenę 

bardzo dobrą. 

PRZEPRWADZANIE I OCENIANIE SPRAWDZIANÓW (TESTÓW) 

1. Po każdym bloku tematycznym lub po kilku blokach przeprowadzonych jest sprawdzian 

osiągnięć szkolnych ucznia. 

2. Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału oraz listę umiejętności na tydzień przed 

planowanym sprawdzianem. 

3. Wszystkie sprawdziany są obowiązkowe – uczeń nieobecny pisze sprawdzian w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela ( najpóźniej do dwóch tygodni od momentu powrotu do 

szkoły). 

4. Nauczyciel sprawdza, ocenia oraz omawia na lekcji sprawdziany w terminie 

nieprzekraczającym 7 dni od daty ich napisania przez uczniów. 

5. Ocenę słabą ze sprawdzianu uczeń może poprawić umawiając się z nauczycielem na 

sprawdzian poprawkowy w wyznaczonym terminie (najpóźniej do dwóch tygodni po 



otrzymaniu wyników). 

 

6. Sprawdziany są oceniane według następującej normy: 

niedostateczny: 0 – 35% 

dopuszczający: 36-50% 

dostateczny: 51-70% 

dobry: 71-90% 

bardzo dobry: 91-97% 

celujący: 98-100% 

AKTYWNOŚĆ UCZNIA NA LEKCJI 

- Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje ocenę lub plusa. Trzy plusy dają ocenę bardzo 

dobrą. 

- Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych 

odpowiedzi, wykonywanie poleceń dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach. 

- Uczeń otrzymuje również ocenę za aktywność pozalekcyjną, np.: udział w konkursie, 

wykonanie prostej pomocy naukowej. 

 

OCENIANIE ODPOWIEDZI USTNYCH 

- Przy ocenie odpowiedzi ustnej brany jest pod uwagę stopień opanowania i rozumienia 

materiału, poprawność terminologii, rozumowanie w kategoriach przyczynowo – 

skutkowych, posługiwanie się poprawną polszczyzną. 

- Raz w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nie dotyczy to 

sprawdzianów i testów). 

POPRAWA OCEN 

- Każdą ocenę otrzymaną z przedmiotu uczeń może poprawić zgłaszając wcześniej taki 

zamiar nauczycielowi, który uzgadnia z uczniem termin poprawy. 

OCENA SEMSTRALNA I KOŃCOWOROCZNA 

- Ocenę semestralną nauczyciel wystawia na podstawie ocen cząstkowych, które uczeń 

otrzymał w ciągu całego semestru. 

- Ocenę końcowo roczną nauczyciel wystawia na podstawie oceny cząstkowych uzyskanych 

przez ucznia w II semestrze z uwzględnieniem oceny za semestr I. 

- Wymagania programowe na poszczególne oceny semestralne z wiedzy o społeczeństwie 

zgodne są z kryteriami wymagań z przedmiotu. 
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