
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

Klasa 8
Wymagania edukacyjne

Głównym  celem  działań  dydaktycznych  i  wychowawczych  szkoły  jest  zapewnienie
uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez realizację przez nauczycieli zadań
w  obszarze  nauczania,  wychowania  oraz  rozwijania  umiejętności  i  postaw.  Wiedza  o
społeczeństwie kształtuje postawy uczniów, ich tożsamość osobistą i społeczną, aktywność
oraz szacunek dla własnego państwa.

I. Przedmiotem oceny ucznia są:
1. wiadomości,
2. umiejętności,
3. przygotowanie do zajęć,
4. aktywność,

II. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „‒” łącznie ze stopniem, 
z wyłączeniem stopnia celującego i niedostatecznego.

III. W zależności od zdobytych punktów wystawiona jest 
ocena wg poniższej skali: % maksymalnej liczby 
możliwych do zdobycia punktów

ocena

0% – 29,99% niedostateczny
30% – 50,99% dopuszczający
51% – 74,99% dostateczny
75 % – 90,99% dobry
91 % – 97,99 % bardzo dobry
98 % -100 % celujący

IV. Wagi ocen na przedmiocie "Wiedza o społeczeństwie":
a) sprawdziany waga 3, 
b) prace długoterminowe np. metodą projektu, przygotowanie do konkursu waga 2-3 (w zależności 
od stopnia trudności), 
c) kartkówki, odpowiedź ustna waga 2, 
d) zadania domowe, praca na lekcji, aktywność, itp. waga 1;
V. Ocenianiu podlegają następujące rodzaje aktywności ucznia:

1. prace klasowe (sprawdziany,testy),
a) po zakończeniu każdego działu;
b) obowiązkowe  (Uczeń  nieobecny  ma  obowiązek  napisać  test/sprawdzian  w  terminie

uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż w drugim tygodniu powrotu do szkoły)

c) zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
d) poprzedzone lekcją powtórzeniową z podaniem zakresu programowego.

2. kartkówki
a) z trzech ostatnich tematów (nie lekcji) lub podanego małego zakresu materiału
b) krótkie, ok. 15-20 min., w formie pisemnej
c) nie muszą być zapowiedziane
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d) Na sprawdzianach i kartkówkach w przypadku korzystania ze ściąg                  i innych
niedozwolonych  pomocy  nauczyciel  odbiera  pracę  uczniowi,  który  otrzymuje  ocenę
niedostateczną, bez możliwości poprawy oceny.

3. odpowiedź ustna
a) aktualnie realizowany zakres programowy.

4. praca domowa
a) pisemna lub ustna forma ćwiczenia i utrwalenia poznanych wiadomości
b) wykonana samodzielnie i estetycznie.

5. aktywność i praca na lekcji
a) oceniane za pomocą plusów i minusów przeliczanych na oceny
(3 „+”; ocena bdb); ( 3 „-”; ocena ndst)
6. projekty  edukacyjne  -  jeden  na  semestr,  prowadzenie  zeszytu,  prace  dodatkowe  ,  referaty,

szczególne osiągnięcia (udział w konkursach przedmiotowych).

7. Wobec uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych nauczyciel, na podstawie opinii lub  
orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosowuje stopień trudności zadań oraz 
kryteria ocen do możliwości uczniów.

8. Uczeń ma prawo do nieprzygotowania do lekcji dwa  razy w semestrze (przed lekcją zgłasza
nauczycielowi „np.”). Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pracy na lekcji.  Po
wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę
niedostateczną.

9. Uczeń ma obowiązek systematycznie i solidnie odrabiać zadania domowe. Zadania domowe
mają na celu utrwalenie umiejętności i wiadomości zdobytych na lekcji.

10. Uczeń zobowiązany jest do posiadania: zeszytu przedmiotowego, podręcznika.
11. Wszystkie  zajęcia  lekcyjne  (tematy,  notatki)  należy  odnotować  w  zeszycie.  W  przypadku

nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić materiał.

VI. Wymagania edukacyjne

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

1. nie opanował podstawowej wiedzy umożliwiającej mu prawidłowe funkcjonowanie
   w  społeczeństwie
2. nie posiada umiejętności rozpoznawania podstawowych zjawisk i procesów    zacho-
dzących w społeczeństwie, ich rozumienia i interpretacji, stanowi to bowiem dla niego pro-
blem nie do pokonania
3. nie spełnia wymagań niezbędnych do otrzymania oceny-dopuszczający.

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
1. zna podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o społeczeństwie
2. zapamiętał wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach materiału 
nauczania i z pomocą nauczyciela potrafi je odtworzyć
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3. potrafi poprawnie, z pomocą nauczyciela, rozpoznawać i nazywać podstawowe zja-
wiska i procesy zachodzące w społeczeństwie
4. wykonuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste polecenia i ćwiczenia
5. potrafi współpracować w zespole przy wykonywaniu zadań
6. posiada wiedzę, która umożliwia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo 
wyższej lub podjęcie pracy.

 
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

1. pamięta podstawowe wiadomości pozwalające mu na rozumienie najważniejszych 
zagadnień
2. rozumie i poprawnie wyjaśnia podstawowe zagadnienia z zakresu wiedzy o społe-
czeństwie 
3. aktywnie uczestniczy w pracach i zadaniach zespołowych 
4. samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania 
5. potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji
         i wyciągnąć wnioski z pozyskanych w ten sposób informacji 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
1. prawidłowo posługuje się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu omawia-
nych treści do wyjaśnienia wybranych zagadnień z zakresu wiedzy o społeczeństwie
2. określa różne związki i zależności między omawianymi zagadnieniami
3. poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i inne zadania
4. wykazuje zainteresowanie omawianą na zajęciach problematyką 
5. potrafi zastosować zdobytą przez siebie wiedzę w praktyce 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
1. opanował wiedzę dotyczącą reguł funkcjonowania społeczeństwa 
2. sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł 
informacji 
3. kojarzy fakty dotyczące zajęć edukacyjnych z innymi dyscyplinami naukowymi 
4. wiąże poznane treści z życiem codziennym i umie oceniać otaczającą rzeczywistość 
społeczno-polityczną zgodnie z przyjętymi kryteriami wartości 
5. wykazuje zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą dotyczącą omawianych na za-
jęciach treści 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
1. wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, przewidziane programem nauczania,
2. posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,
3. samodzielnie formułuje wzorowe pod względem merytorycznym i językowym wypowiedzi 

ustne i pisemne na określony temat,
4. doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową i swobodnie się nią posługuje,
5. formułuje własne opinie i sądy, które potrafi prawidłowo i przekonywująco uzasadnić,
6. samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne 
7. formułuje problemy i dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk, proponuje nietypowe roz-

wiązania

VII.Zasady poprawiania ocen.
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1. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny ze sprawdzianu/testu jeden raz, w terminie do 
dwóch tygodni. Obydwie oceny są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej 
lub rocznej.

2. Uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości oraz prace domowe z lekcji, na której nie był 
obecny.

3. Uczeń ma obowiązek zaliczyć każdą kartkówkę i pracę kontrolną, której nie pisał z powodu 
usprawiedliwionej nieobecności, w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli tego nie zrobi, dostaje ocenę
niedostateczną. Jeśli nieobecność była nieusprawiedliwiona, uczeń może być pytany lub 
pisze pracę bez uprzedzenia. O formie zaliczania lub poprawiania decyduje nauczyciel.

4. Niezliczone prace samodzielne lekcyjne lub domowe uczeń musi poprawić na następnej 
lekcji. Jeśli tego nie zrobi, otrzymuje ocenę niedostateczną. Oceny z odpowiedzi ustnych nie
podlegają poprawie.

5. Niedostateczną ocenę śródroczną uczeń powinien poprawić w ciągu miesiąca. Szczegóły 
dotyczące poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem.

VIII. Nieprzygotowanie do lekcji.
Uczeń może dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Każde następne 

nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną, niepodlegającą poprawie.
IX. Oceny semestralne i roczne.

Ocena śródroczna i roczna jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia w semestrze (roku 
szkolnym) i jest ustalana jako średnia ważona ocen cząstkowych, która jest elementem nadrzędnym,
jednak ostateczna decyzja należy do nauczyciela
X. Oceny semestralne i roczne ustala się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.

Ustala się wymaganą średnią ocen cząstkowych:
1) od 1,6 ocena dopuszczająca;

2) od 2,6 ocena dostateczna;

3) od 3,6 ocena dobra;

4) od 4,6 ocena bardzo dobra;

5) od 5,6  ocena celująca.
XI. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów.
1. Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku elektronicznym.

VII. Informowanie rodziców.
1. Rodzice są informowani o postępach w nauce dziecka poprzez dostęp do dziennika 

internetowego ( oceny, nieobecności, uwagi ).
2. O przewidywanej rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych rodzice 

są informowani pisemnie na miesiąc przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady 
Pedagogicznej.

3. O przewidywanej semestralnej lub rocznej ocenie niedostatecznej rodzice będą powiadomieni 
na tydzień  przed klasyfikacją.

VIII. Przedmiotowy system oceniania podlegać będzie corocznej ewaluacji.


