
Wymagania edukacyjne  

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie 

Nauczyciel: Bartosz Dudasz 

Klasy: 8 SP 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

 

Ocena celująca: 

Uczeń perfekcyjnie opanował całość programu danej klasy: 

 

-rozwiązuje zadania nadobowiązkowe 

-osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

 

Ocena bardzo dobra:  

Uczeń opanował pełną wiedzę w zakresie podstawy programowej i potrafi korzystać z niej w 

życiu codziennym: 

 

-wykazuje zainteresowanie przedmiotem i omawianą tematyką 

-korzysta z różnych, sprawdzonych źródeł w celu poszerzania wiedzy zdobytej w szkole, daje 

temu wyraz na lekcji i przygotowując prasówki 

-umiejętnie stosuje posiadaną wiedzę w sytuacjach praktycznych i problemowych 

-poprawie analizuje źródła i dokumenty 

-potrafi dokonać analizy, interpretacji i oceny zjawisk zachodzących w życiu społecznym 

-wykazuje bardzo dużą aktywność na zajęciach 

 

Ocena dobra:  

Uczeń wykazuje się szczegółową wiedzą pochodzącą z lekcji i/lub podręcznika czy 

sprawdzonych źródeł internetowych, nabyte umiejętności próbuje stosować w sytuacjach 

problemowych, najczęściej z pozytywnym skutkiem: 

 

-jest zaznajomiony z omawianą na lekcjach problematyką oraz w sposób logiczny, spójny i 

uporządkowany ją prezentuje 

-zajmuje stanowisko w kwestiach spornych, potrafi uzasadnić i obronić swoje poglądy na 

dany temat 

-aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

-potrafi poprawnie wykorzystać zdobytą wiedzę 

-wykazuje zainteresowanie tematyką omawianą na zajęciach 

-dokonuje interpretacji danych z różnych źródeł dotyczących spraw społecznych i potrafi 

odpowiednio wykorzystać uzyskane informacje w sytuacjach problemowych 

 

Ocena dostateczna:  

Uczeń jest zorientowany w treściach zagadnień omawianych na zajęciach: 

 

-opanował podstawową wiedzę określoną w podstawie programowej 

-zna podstawowe treści z każdego działu tematycznego i samodzielnie  

je prezentuje, nie zawsze je odpowiednio rozumie 

-potrafi wykorzystać nabyte umiejętności w typowych sytuacjach  

-jest zorientowany w podstawowych, aktualnych wydarzeniach społecznych 

-potrafi obserwować zjawiska społeczne i opisywać je 

 



Ocena dopuszczającą:  

Uczeń wykazuje braki w wiedzy i umiejętnościach, które są przewidziane  

w podstawie programowej, nie przeszkadzające w uzyskaniu pozytywnej oceny z przedmiotu: 

 

-spełnia wymagania konieczne 

-nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela 

-zapamiętuje elementarne wiadomości potrzebne do orientacji w treściach danego działu 

tematycznego, z pomocą nauczyciela potrafi je odtwarzać 

-formułuje powierzchowne wnioski i oceny wydarzeń, których nie charakteryzuje głębsza 

analiza, wykazuje podstawową znajomość pojęć 

-bardzo rzadko bierze aktywny udział w lekcji 

-posiada braki w umiejętnościach i wiadomościach 

 


