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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 
 

 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie 

 

Bogusława Drzał 

 

 

 

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

 

1. Przedmiotem oceniania jest: 

 

a) suma posiadanych wiadomości i umiejętności oraz gotowość do ich zaprezentowania 

b) różne przejawy aktywności intelektualnej w tym rozumienie tekstów i instrukcji, 

uczestniczenie w dyskusjach, praca indywidualna i w zespole, sprawne wykonywanie 

powierzonych zadań 

c) umiejętność gromadzenia informacji z różnych źródeł 

d) umiejętności komunikacyjne (w mowie i piśmie), w tym wykorzystywanie 

nowoczesnych technologii 

 

2. Nauczanie wiedzy  w szkole ponadpodstawowej odbywa się według programu 

opracowanego przez wydawnictwo NOWA ERA: zakres podstawowy: nr dopuszczenia 

podręcznika do kl. I - 1034/1/2019 

 

II. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA 

  

 

1. Treści kształcenia obejmujące wiadomości i umiejętności klasyfikuje się według 

następujących zakresów wymagań (odpowiadającym stopniom ocen); 

 

a) wymagania ocena dopuszczający 

- opanowanie wiadomości i umiejętności koniecznych do dalszego etapu 

kształcenia 

- operowanie  prostym językiem  

- znajomość procesów charakteryzujących życie społeczne 

- rozpoznawanie i nazywanie zjawisk i procesów zachodzących w życiu 

społecznym 

- formułowanie powierzchowne wnioski i płytkie oceny wydarzeń oraz postaci 

życia publicznego 

- odróżnianie  faktów od opinii 

 

b) wymagania ocena  dostateczny: 

- samodzielna próba oceny wydarzeń i zjawisk  w życiu publicznym 
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- przedstawienie wyników własnej pracy w formie ustnej i pisemnej 

- zestawianie wiadomości dokonując ich analizy 

- dokonywanie analizy przyczynowo- skutkowej wydarzeń 

- umiejętność wykorzystania  zdobytej  wiedzy w praktyce 

 

c) wymagania ocena  dobry 

- interpretowanie faktów i zjawisk  społeczno- politycznych 

-  logicznie formułowanie oceny i wnioski 

- zajmowanie stanowiska w kwestiach spornych, wykazywanie się poprawną 

argumentacją 

- sprawne posługiwanie się pomocami dydaktycznymi 

- wykazywanie aktywności na lekcjach 

- umiejętność wykorzystania  zdobytej  wiedzy w praktyce 

 

d) wymagania ocena bardzo dobry; 

 

- znajomość podstawowych, rozszerzających treści programowych 

- ocena otaczającej rzeczywistości społeczno- politycznej   

- samodzielnie poszukiwać informacji z różnych źródeł oraz dokonywanie ich selekcji 

- właściwie interpretowanie nowych sytuacji i zjawisk, w sposób twórczy 

rozwiązywanie problemów 

 

e) wymagania ocena celujący – obejmują treści wykraczające poza program 

nauczania: 

 

- samodzielne selekcjonowanie i  interpretowanie wydarzeń  

- konstruowanie syntez przy wykorzystywaniu wiadomości i umiejętności z innych 

przedmiotów  

- wysuwanie  oryginalnych i niezależnych  wniosków 

- dokonywanie integracji wiedzy z różnych źródeł 

- aktywne uczestnictwo w pracach na lekcji  

 

f) ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował podstawowego materiału rzeczowego  

- nie posiada umiejętności umiejscawiania wydarzeń w czasie i przestrzeni,  

- poziom wiedzy i umiejętności uniemożliwia mu kontynuacje nauki na wyższym 

poziomie kształcenia  

- operuje językiem prostym wręcz nie komunikatywnym 

 

III. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIA 

 

1. Formy i metody  

• Odpowiedzi ustne: elementy oceny odpowiedzi ustnej: 

- zawartość merytoryczna 

- argumentacja 

-stosowanie języka historycznego 

- sposób prezentacji 

• Prace pisemne 

- krótkie sprawdziany (kartkówki) 

- dłuższe prace pisemne po dziale programu 
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- zadania domowe 

- referaty 

• Zadania domowe 

• Aktywność na lekcjach  

 

2. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów. 

 

• Odpowiedź ustna - pozwala sprawdzić stopień przyswojenia nowego materiału 

faktograficznego, rozumienie pojęć i terminów oraz umiejętność powiązania nowego 

materiału z wcześniej zdobytą wiedzą 

• Krótkie sprawdziany( kartkówka)- są obowiązkowe, niezapowiedziane, nie podlegają 

poprawie – sprawdzają wiedzę z zakresu trzech ostatnich tematów lekcyjnych 

• Dłuższe sprawdziany pisemne- są obowiązkowe, zapowiadane  tydzień przed 

przeprowadzeniem. Sprawdzian przeprowadzany jest zazwyczaj po każdym dziale 

przewidzianym w rozkładzie materiału (dopuszcza się też inny zakres materiału), a 

wybór jego formy należy do nauczyciela. W wypadku nieobecności ucznia na 

sprawdzianie, w miejscu oceny w e-dzienniku pojawia się wpis „nb”, a on sam ma 

obowiązek w terminie 7 dni od daty swego powrotu do szkoły zgłosić się do 

nauczyciela w celu ustalenia sposobu i terminu zaliczenia materiału objętego 

sprawdzianem.  

• Aktywność na lekcjach- za odpowiedzi udzielone w czasie lekcji uczniowie mogą 

otrzymać oceny cząstkowe lub plusy. Za pasywną pracę na lekcji uczeń może 

otrzymać minus lub nawet ocenę niedostateczną 

• Zadania domowe są obowiązkowe. 

 

3. Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń) uczniów. 

 

• Uczeń, który z przyczyn losowych nie może pisać sprawdzianu w określonym 

terminie winien to uczynić ciągu dwóch tygodni od pierwszej daty sprawdzianu 

• Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w ciągu tygodnia od 

daty powiadomienia o wynikach 

• Uczeń ma możliwość zdobywania dodatkowych pozytywnych ocen w formie 

aktywności w czasie każdej lekcji jak również przygotowania zadań dodatkowych np. 

referatów. 

 

4. Przy ocenie kontrolnych prac pisemnych obowiązują następujące kryteria oceny 

98% – 100% - celujący 

90% – 97% - bardzo dobry 

70% – 89% - dobry 

50% – 69% - dostateczny 

35% – 49% - dopuszczający 

0% – 34% - niedostateczny. 
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5. Każdej ocenie bieżącej wpisywanej do dziennika lekcyjnego przypisana jest waga w 

następujący sposób: 

-waga 5- pisemny sprawdzian 

- waga 4 – kartkówka niezapowiedziana 

− waga 3 – kartkówka zapowiedziana, odpowiedź ustna  

− waga 2 – zadanie domowe, referat, prasówka 

− waga 1 –  aktywność,  

 

6. Uczeń ma prawo do 1 nieprzygotowania w semestrze bez podania przyczyny 

nieprzygotowania, nie może go jednak zgłosić wówczas, gdy ma się odbyć 

zapowiedziany sprawdzian lub zapowiedziana kartkówka. Nieprzygotowanie należy 

zgłosić również w wypadku braku zadania. Nieprzygotowania zgłaszane są przed 

lekcją w formie pisemnej od całej klasy. Zwolnienie z przygotowania do lekcji 

przysługuje również uczniowi po dłuższej nieobecności, przynajmniej tygodniowej, i 

dotyczy tylko pierwszej lekcji na której uczeń jest obecny.  

 

V. KLASYFIKOWANIE 

 

1. Minimalna liczba ocen cząstkowych dla klas mających 1 godzinę wiedzy o 

społeczeństwie  tygodniowo- 2 

2. Ocena semestralna /końcoworoczna wystawiana jest następująco:  

• średnia powyżej 5,5 – celujący;  

• średnia powyżej 4,60 – bardzo dobry;  

•  średnia powyżej 3,60 – dobry;  

•  średnia powyżej 2,60 – dostateczny;  

•  średnia powyżej 1, 51 – dopuszczający.  

3. Największy wpływ na ocenę półroczną/końcoworoczną mają  oceny z prac pisemnych.  

4. Jeżeli ocena na koniec I semestru waha się (nie jest oczywista), to uczeń w e-

dzienniku w rubryce „oceny proponowane” otrzymuje ocenę ze znakiem „+” lub „-”. 

Jeżeli sytuacja na koniec roku się powtarza, to te „+” i „-” podnoszą, bądź obniżają 

ocenę końcoworoczną automatycznie.  

5. Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcowo rocznej nauczyciel może uwzględnić 

indywidualną sytuację ucznia. 

 


