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KRYTERIA OCENIANIA I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie 

Prowadzący: dr Adrian Biela 

Klasa: klasy ósme  

 

Kryterium ogólne zaliczenia przedmiotu: 

Oceny przedmiotowe będzie można uzyskać z: 

 sprawdzianu wiadomości; 

 kartkówek; 

 odpowiedzi ustnych; 

 projektów edukacyjnych; 

 aktywnej pracy na lekcji; 

 aktywności pozalekcyjnej/pozaszkolnej; 

 zadań i prac domowych – dodatkowych. 

 

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI 

Przewiduje się sprawdzian po każdym dziale. 

 

Kryteria sprawdzianu wiadomości 

Wymagania procentowe na poszczególne oceny: 

- ocena celująca (6); 100% 

- ocena bardzo dobra (5); 90% 

- ocena dobra (4); 70% 

- ocena dostateczna (3); 50% 

- ocena dopuszczająca (2); 30% 

- ocena niedostateczna (1); poniżej 30% 

 

Sprawdzian zawsze jest zapowiedziany co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisany 

w dzienniku oraz podany do publicznej wiadomości na lekcji. 
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KARTKÓWKA 

Przewiduje się zapowiedziane i niezapowiedziane kartkówki. 

 

Kryteria kartkówki 

Wymagania procentowe na poszczególne oceny: 

- ocena celująca (6); 100% 

- ocena bardzo dobra (5); 90% 

- ocena dobra (4); 70% 

- ocena dostateczna (3); 50% 

- ocena dopuszczająca (2); 30% 

- ocena niedostateczna (1); poniżej 30% 

 

Co ważne – kartkówka: 

 może obejmować: 3 lekcje (ściśle ze sobą związane) i wtedy musi być zapowiedziana 

na ostatniej poprzedzającej ją lekcji; 

 kartkówka niezapowiedziana może obejmować treści z ostatnich 2 lekcji 

poprzedzających tę, na której jest przeprowadzona, lub z aktualnej lekcji, na której jest 

przeprowadzana celem sprawdzenia uczestnictwa uczniów w lekcji; 

 poprawie podlega jedynie kartkówka z materiału z lekcji poprzedzających tę, na której 

się ona odbyła. Kartkówka z bieżącej lekcji nie podlega poprawie. 

  

ODPOWIEDZI USTNE 

Przewiduje się pytanie ustne uczniów, którzy wykazują negatywną lub bierną postawę w czasie 

lekcji, oraz którzy unikają form pisemnych sprawdzających wiedzę. W innym wypadku 

nauczyciel będzie zapowiadał dni, w których będzie dokonywał ustnej formy sprawdzania 

wiedzy. Wyjątkiem zmiany tejże zasady jest złe zachowanie danej grupy. Wówczas nauczyciel 

może na każdej lekcji sprawdzać wiedzę swoich uczniów bez zapowiedzi w formie ustnej.  

 

PROJEKTY EDUKACYJNE 

Przewiduje się zarówno indywidulane jak i grupowe projekty edukacyjne. Ich treść oraz termin 

wykonania podaje nauczyciel z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 2 tygodnie). 
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AKTYWNA PRACA NA LEKCJI 

Aktywny udział na lekcji premiowany jest oceną pozytywną, zaś brak aktywności na lekcji 

mimo polecenia, nieprzygotowanie się do lekcji (i nie zgłoszenie tego wcześniej) wiążę się  

z otrzymaniem oceny niedostatecznej.  

 

AKTYWNOŚĆ POZALEKCYJNA/POZASZKOLNA 

Uczeń może uzyskać ocenę za angażowanie się w działania społeczne, kulturalne oraz 

wolontarystyczne poza lekcją i poza szkołą na podstawie stosownych zaświadczeń. O wpisaniu 

oceny za owe działania dodatkowe decyduje nauczyciel na podstawie informacji o skali 

zaangażowania ucznia i pełnionych przez niego zadaniach. 

 

ZADANIA I PRACE DOMOWE- dodatkowe 

Przewiduje się sporadyczne prace domowe – dodatkowe, czyli nieobowiązkowe, z których 

można uzyskać dodatkowe oceny. 

 

Sugerowana w czasie oceny końcowo rocznej waga poszczególnych ocen 

 sprawdzian wiadomości – 100%; 

 kartkówka – 80%; 

 odpowiedź ustna – 70%; 

 projekt edukacyjny – 50-100%; 

 aktywna praca na lekcji – 20-40%; 

 aktywność pozalekcyjna/pozaszkolna – 20-100%; 

 zadania i prace domowe – 20-50% 

 

UPRAWNIENIA 

 Każdemu uczniowi przysługują dwa nieprzygotowania w semestrze, które należy 

zgłosić na początku lekcji na kartce pozostawionej na biurku nauczyciela (lista uczniów 

z imieniem i nazwiskiem oraz numerem z dziennika). Nie obejmuje ono sprawdzianu, 

kartkówek zapowiedzianych i zapowiedzianych dni pytań uczniów. Nieprzygotowanie 

chroni od odpowiedzi pisemnej i ustnej z materiału poprzedzającego lekcję, ale nie 

uprawnia do braku pracy na lekcji. 

 Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu i kartkówki w terminie do 14 dni od 

otrzymania od nauczyciela wyników. Nauczyciel podaje wcześniej termin poprawy  
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w konsultacji z uczniami. W tym czasie osoby nieobecne na pierwszym terminie 

sprawdzianu, lub kartkówki, są zobligowane do pojawienia się w tym terminie w celu 

zaliczenia sprawdzianu – w przeciwnym wypadku, przy braku zasadnego 

usprawiedliwienia swojej nieobecności na kolejnym terminie, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną z góry.  

 Poprawiać można każdą ocenę ze sprawdzianu i kartkówki jeśli uzyskano taką zgodę 

od nauczyciela. Poprawa ocen niedostatecznych nie wymaga zgody nauczyciela. 

 Poprawie nie podlegają zadania i prace domowe lub projekty edukacyjne, chyba że 

nauczyciel zezwoli na poprawę – warunek: prawidłowe zachowanie ucznia w trakcie 

zajęć. 

 

Ocena na koniec okresu I/roku szkolnego 

 Ocena na koniec okresu I i koniec roku szkolnego nie jest jedynie oceną wynikającą ze 

średniej wagi wszystkich ocen. Nauczyciel bierze pod uwagę indywidualne możliwości 

ucznia, jego zaangażowanie w lekcje i działalność pozalekcyjną/pozaszkolną. Jest to 

zatem ocena całości postawy wobec przedmiotu. 

 

 

UWAGA!!! 

 By być klasyfikowanym z przedmiotu należy posiadać frekwencję minimum 50% oraz 

minimum 3 oceny w danym okresie nauki. 


