PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
Gimnazjum - klasy 2 - 3
Zasady oceniania.
Wiedza o społeczeństwie jest specyficznym przedmiotem ze względu na bezpośredni
związek treści lekcji z codziennym życiem oraz ze względu na interdyscyplinarny charakter.
Sprawdzenie przydatności pozyskiwanej wiedzy i umiejętności
następuje często natychmiast . Dlatego też na bieżące oceny składa się przede wszystkim
ocenianie aktywności ucznia na lekcji przejawiające się gotowością do udziału w zajęciach
(uczestnictwo w dyskusji, stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi , formułowanie problemów do
dyskusji, wyciąganie i formułowanie wniosków, wyrażanie własnych poglądów, argumentowanie
swoich przekonań, posługiwanie się podręcznikiem , aktami prawnymi i innymi źródłami
wiedzy).
Cele ogólne oceniania:
- rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań podstawy programowej,
- informowanie ucznia o postępach i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,
- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie go
do dalszej pracy,
- dostarczenie rodzicom ucznia lub jego opiekunom informacji o postępach, trudnościach
oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
- dostarcza rodzicom, opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
specjalnych uzdolnieniach ucznia,
- dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania,
prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.
Przedmiotem oceniania są:
1. Sprawdziany pisemne.
2. Kartkówki.
3. Odpowiedź ustna.
4. Referat.
5. Dłuższa praca pisemna przygotowana w domu.
6. Prace domowe.
7. Analiza źródeł różnego typu.
Formy aktywności podlegające ocenie:
Odpowiedzi ustne - co najmniej 1 w każdym semestrze.Przy odpowiedzi ustnej ocenianiu podlega :
-Rozumienie tematu
-Zawartość merytoryczna
-Argumentacja

-Wyrażanie sądów
-Stosowanie terminologii właściwej dla przedmiotu
-Sposób prezentacji (samodzielność wypowiedzi , poprawność
ść, logiczne myślenie)
Wypowiedzi pisemne:
- kartkówki ( 10 - 15 min. ) obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich lekcji,
mogą być niezapowiedziane
- sprawdziany -zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
. Wkład pracy w przyswajanie wiedzy na lekcji bieżącej (wypowiedzi, praca w grupach,
udział w dyskusji i w innych formach aktywności dydaktycznej).
. praca domowa: ocenie podlegają: pomysłowość rozwiązania, poprawność rzeczowa, umiejętność
prezentacji (w przypadku prac ustnych),
zgodność z poziomem wymagań i oceniane są w skali: celujący - bardzo dobry - dobry –
dostateczny -dopuszczający. W przypadku braku pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę:
niedostateczny.
Opracowane prace dodatkowe oparte na innych źródłach niż podręcznik są oceniane po
uwzględnieniu samooceny ucznia.
Aktywność pozalekcyjna, w tym udział w konkursach, nagradzane są oceną pozytywną
w zależności od zaangażowania ucznia i stopnia opanowania celów konkursowych.
Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów:
1. Osiągnięcia ucznia są notowane w dzienniku: Praca pisemna (kartkówka, sprawdzian,
test), Odpowiedź ustna, Praca kontrolna, Praca domowa, Zaangażowanie się w proces
dydaktyczny – aktywność (w tym zgłaszanie braku przygotowania się do lekcji).
2. Uczeń jest poinformowany o ocenie w chwili jej wystawienia.
3. W ocenianiu stosuje się następującą skalę:
6 - celujący
5 - bardzo dobry
4 - dobry
3 - dostateczny
2 - dopuszczający
1 – niedostateczny

4. Oceny cząstkowe w dzienniku wyrażane są cyfrą w skali 1-6.
5. Ocena klasyfikacyjna wyrażona jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry,
dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
Jeżeli uczeń przez dwa tygodnie lub dłużej opuszcza zajęcia z przyczyn losowych liczba ocen może być mniejsza.
6. Każdej ocenie towarzyszy komentarz ustny lub pisemny wskazujący mocne i słabe
strony jego pracy.
Kryteria ocen: Wypowiedzi ustne
Oceniana jest zawartość rzeczowa, umiejętność formułowania myśli, stosowanie
terminologii socjologicznej, ekonomicznej i historycznej,
zgodność z poziomem wymagań, umiejętność ilustrowania
wypowiedzi poprzez wykorzystanie pomocy naukowych (mapy, tablice graficzne) itp
Kryteria ocen: Prace pisemne
W przypadku wypowiedzi pisemnych tzw. sprawdzianów przyjmuje się następującą skalę
według kryteriów:
98 -100% - ocena: celujący
88 - 97% - ocena: bardzo dobry
75 - 87% - ocena: dobry
50 - 74% - ocena: dostateczny
31 - 49% - ocena: dopuszczający
0 - 30% - ocena: niedostateczny

Ocenę celującą może otrzymać uczeń w przypadku gdy osiągnie 100% punktów,
ale także za mniejszą ilość punktów, lecz nie mniejszą niż 95%
Nauczyciel uzależnia ten fakt od typu zadań (otwarte czy zamknięte) i ich stopnia trudności !
1. Nauczyciel oddaje sprawdziany w terminie dwóch tygodni.
2. Każdy sprawdzian, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną ma on obowiązek
poprawić.
3. Termin i formę poprawy pracy pisemnej – testu lub sprawdzianu dla każdego ucznia
ustala indywidualnie nauczyciel. Ustalenia dotyczące poprawy oceny ze sprawdzianu
odnotowuje się w zeszycie przedmiotowym ucznia.
4. Każdy uczeń w formie pracy domowej może zgłosić chęć poprawy oceny z pracy
pisemnej odnoszącej się do treści z danego rozdziału. Do dziennika obok oceny

uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę z poprawy.
5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie podsumowującym dany rozdział ma obowiązek
w ciągu tygodnia od daty powrotu do szkoły zgłosić się do nauczyciela w celu
sprawdzenia opanowania treści podstawy programowej. Nauczyciel wybiera formę
odpowiedzi ucznia: ustną lub pisemną.
6. Oceny z prac pisemnych podobnie jak z odpowiedzi ustnych wpisywane są do zeszytu
przedmiotowego ucznia.
SPOSÓB USTALANIA OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ
Przy ustalaniu oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego nauczyciel bierze pod uwagę
stopnie ucznia z poszczególnych obszarów jego działalności:
. sprawdziany,
. odpowiedzi ustne i kartkówki,
. aktywność na zajęciach,
. aktywność pozalekcyjna,
. prace domowe i prace długoterminowe itp.,
. posługiwanie się pomocami naukowymi (oś czasu, mapy, słowniki itp.),
. prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
Klasyfikacji semestralnej i końcowo rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych.
Oceny semestralnej i końcowej dokonuje się w oparciu o system oceniania przyjęty w Zasadach
oceniania SPw Masłowie. W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności
w uczeniu się lub deficyty rozwojowe ( uniemożliwiające sprostanie wymaganiom
edukacyjnym wynikającym z realizowanego programu nauczania) potwierdzone pisemną
opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dostosowuje
wymagania edukacyjne dla takiego ucznia w porozumieniu z jego rodzicami, pedagogiem
szkolnym i nauczycielem wychowawcą.
Kryteria oceniania:
Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:
-wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą,
-posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiadomości,
-samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, które są wzorowe
zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym,
-śmiało wypowiada własnych opinie i sądy, które potrafi prawidłowo, przekonująco uzasadnić,
-potrafi jasno precyzować pytania dotyczące wielu złożonych problemów,
-doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową, swobodnie się nią posługuje,
-wykazuje doskonałą orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski
oraz w sytuacji międzynarodowej,
-bierze udział w konkursach przedmiotowych i osiąga w nich sukcesy,
-aktywnie uczestniczy w projektach oraz podejmuje się zadań dodatkowych.
Warunkiem uzyskania oceny celującej semestralnej oraz na koniec rok jest posiadanie
przez ucznia najwyższych ocen ze sprawdzianów, tj. 6 lub 5!
Ocenę bardzo dobrą może uzyskać uczeń, który:
-sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy,
- rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię,
- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, wykorzystując wiedzę
zdobytą w szkole i poza nią,
- potrafi oceniać zachowania innych ludzi,

- umie współpracować w grupie,
- aktywnie uczestniczy w lekcjach oraz realizowanych projektach.
Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:
- nie opanował całego materiału określonego programem nauczania , ale nie utrudnia mu to
głębszego i pełniejszego poznania wiedzy podstawowej,
- rozumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i Polsce,
- rozumie podstawowe reguły i procedury życia politycznego i gospodarczego,
poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji, - wykonuje samodzielnie
typowe zadania polegające na ocenianiu, selekcjonowaniu, wartościowani,
uzasadnianiu,
- umie formułować typowe wypowiedzi ustne i pisemne,
- jest aktywny na lekcji,
- bierze udział w projektach.
Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:
- opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania,
- potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne,
- umie posługiwać się często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi środkami dydaktycznymi
wykorzystywanymi na lekcji,
- wywiązuje się na poziomie dostatecznym z powierzonych mu zadań, w tym realizacja projektu.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- ma luki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności przewidzianych w
programie, ale nie uniemożliwia mu to dalszego poznawania treści programowych w następnych
etapach edukacji,
- zadania i polecenia, które uczeń wykonuje, często przy znacznej pomocy nauczyciela, mają
niewielki stopień trudności.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania,
- nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków
dydaktycznych,
- nie potrafi, nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na lekcji,
- nie potrafi, nawet przy pomocy nauczyciela, formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi
ustnych i pisemnych,
- zeszyt przedmiotowy prowadzi niesystematycznie, ma duże luki w pracach lekcyjnych i
domowych,
- nie bierze udziału w projektach uczniowskich realizowanych na lekcjach
Na koniec semestru nie przewiduje się pracy klasowej zaliczeniowej lub poprawkowej
na ocenę wyższą (za wyjątkiem egzaminu sprawdzającego wg WSO).
Ocena semestralna i roczna jest efektem pracy i nauki ucznia podczas semestru oraz
całego roku szkolnego.
Wobec uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych na podstawie Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej nauczyciel dostosowuje kryteria ocen do możliwości uczniów
W przypadku uczniów z różnymi dysfunkcjami PSO z Wiedzy o Społeczeństwie uwzględnia
możliwość odstępstwa od ustalonych wytycznych zarówno, co do formy prezentacji wyuczonych
treści, jak również czasu ich eksponowania. Jednakże takie odstępstwo nie zwalnia od obowiązku
opanowania przez ucznia treści podstawowych a więc minimalnych określonych w planach
wynikowych dla poszczególnych klas.
W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami percepcji wzrokowej
nauczyciel zwraca uwagę na:

- Trudności z pisaniem pomimo dobrych wypowiedzi ustnych;
- Wolne tempo czytania oraz problem zrozumienia czytanych treści;
- Niechęć do czytania tekstów;
- Popełnianie błędów przy przepisywaniu tekstów;
- Mylenie liter podobnych;
- Opuszczanie znaków interpunkcyjnych;
- Słaba pamięć wzrokowa;
- Liczne błędy ortograficzne.
W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami percepcji słuchowej nauczyciel
zwraca uwagę na:
- Trudności w uczeniu się pamięciowym – pojęcia, nazwiska;
- Trudności z odróżnieniem podobnych słów;
- Nieprawidłowa wymowa;
- Trudności w rozumieniu tekstu.
W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami orientacji przestrzennej
nauczyciel zwraca uwagę na:
- Problemy z wykonywaniem tabel;
- Myleniem kierunku zapisu;
- Przestawianiem liter;
- Trudności ze zrozumieniem treści dotyczących stosunków przestrzenno- czasowych.
W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się dysleksją rozwojową nauczyciel zwraca
uwagę na:
- Trudności z czytaniem tekstów i związanymi z tym poleceniami;
- Trudności w pisaniu – dysgrafia, dysortografia.
W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się ADHD nauczyciel zwraca uwagę na:
- Odpowiednie warunki koncentracji ucznia.
2. Zasady oceniania uczniów z dysfunkcjami:
W zależności od stwierdzonych dysfunkcji wymagania edukacyjne dopasowane są do możliwości
edukacyjnych ucznia na podstawie orzeczenia z poradni, zaleceń pedagoga szkolnego, z którymi
zapoznaje się nauczyciel oraz własnej obserwacji ucznia.
3. Zakres wymagań każdorazowo dopasowany jest do możliwości ucznia np.:
- Ocenie podlegają postępy czynione przez ucznia w zakresie objętym dysfunkcją , nawet gdy są
poniżej wymagań na daną ocenę;
- Zmniejszenie zakresu materiału, wiedza i umiejętności uczniów posiadających orzeczenie o
obniżeniu wymagań edukacyjnych jest wymagana na poziomie koniecznym i podstawowym
(kryteria na ocenę dopuszczającą i dostateczną).
- Odpytywanie z ławki z wydłużonym czasem odpowiedzi;
- Zmiana formy sprawdzania np. z pisemnej na ustną lub odwrotnie;
- Ignorowanie błędów w pisowni pod warunkiem poprawienia ich w ramach pracy domowej
(dysleksja, dysortografia) , błędy nie mają wpływu na ocenę;
- Przedłużenie czasu pracy na sprawdzanie lub zmniejszanie liczby zadań;
- Sprawdzian dopasowany do możliwości ucznia;
- Przeczytanie przez nauczyciela lub wyjaśnienie polecenia;
- Możliwość dodatkowych konsultacji z nauczycielem w celu lepszego zrozumienia lub utrwalenia
materiału;
- Podpowiadanie przez nauczyciela różnych form pracy w celu zapamiętania lub utrwalenia
materiału.
Przy wystawieniu oceny śródrocznej lub końcowo rocznej ucznia ze stwierdzonymi dysfunkcjami
bierze się pod uwagę również jego stosunek do przedmiotu , wykazywaną chęć do współpracy z
nauczycielem i systematyczność.
Nauczyciel Wiedzy o społeczeństwie

