
Zasady przedmiotowego oceniania 
z wiedzy o społeczeństwie 

Wiedza o społeczeństwie jest przedmiotem o charakterze interdyscyplinarnym, 

którego celem jest przygotowanie uczniów do świadomego życia w społeczeństwie. 

Kontrola postępów w nauce pozwala rozpoznać i ocenić poziom wiedzy uczniów, 

zorientować się w przyczynach trudności i błędach przez nich popełnianych, ułatwić 

nauczycielowi dobór bardziej skutecznych metod nauczania, a nade wszystko 

powinna inspirować procesy samokontroli i samooceny ucznia. 

1. Przedmiotem oceny ucznia są: 

 wiadomości, 

 umiejętności, 

 przygotowanie do zajęć, 

 aktywność, 

 podejmowanie samodzielnych zadań i inicjatyw w zdobywaniu wiedzy, 

 frekwencja na lekcjach według ogólnie przyjętych zasad klasyfikacji. 

2. Formy sprawdzania wiedzy: 

 sprawdziany małe (kartkówki) i duże (prace klasowe) oraz odpowiedzi ustne 

są obowiązkowe. 

 prace klasowe są zapowiadane, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem 

i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Podczas omawiania 

podawane są kryteria oceniania. 

 uczeń nieobecny na pracy klasowej pisze ją po przybyciu do szkoły 

(u do dwóch tygodni) w terminie uzgodnionym z nauczycielem w trakcie lekcji 

lub jeśli warunki na to nie pozwalają na zajęciach wyrównawczych lub 

po skończonych zajęciach. 

 uczeń nieobecny na kartkówce pisze ją niezwłocznie po przybyciu do szkoły. 

 uczeń może poprawić pracę klasową. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się 

w ciągu tygodnia od dnia podania informacji o ocenach, w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń poprawia pracę klasową tylko raz. 

W dzienniku do średniej ocen liczona jest wyższa ocena, druga ocena 

widnieje w nawiasie. 



 po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo 

nie być oceniany w pierwszym dniu po powrocie do szkoły. 

 po każdej nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić materiał realizowany 

w czasie jego nieobecności. Po nieobecności powyżej 1 tygodnia uczeń ma 

tydzień na uzupełnienie materiału (notatki w zeszycie, prace domowe i zeszyt 

ćwiczeń). 

 uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji dwa razy 

w semestrze.. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, 

brak zeszytu ćwiczeń, niegotowość do odpowiedzi. 

 za brak pracy domowej w dzienniku odnotowuje się „|”. 

 aktywność ucznia nagradzana jest „plusami”. Za pięć zgromadzonych 

„plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

Przez aktywność ucznia rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie 

poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych, aktywną pracę 

w grupach. 

 przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

 w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce lub ze 

stwierdzonymi deficytami rozwojowymi dostosowuje się wymagania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia uwzględniając zalecenia Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej. 

 wpływ na ocenę śródroczną i roczną będą miały punkty uzyskane za 

otrzymane oceny przeliczane w następujący sposób: 

prace klasowe x 3 

kartkówki x 2 

pozostałe oceny x 1 

Punkty sumujemy i dzielimy przez maksymalnie możliwą do uzyskania liczbę 

punktów. Wynik zamieniamy na procenty.  

Oceny z prac pisemnych wystawiamy według następującej skali: 

 celująca 100% 

 bardzo dobra 91 - 99% 

 dobra 75-90 % 



 dostateczna 51-74 % 

 dopuszczająca 31-50% 

 niedostateczna 0-30% 

Jeśli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną oceną śródroczną 

lub roczną, to uczeń może ją poprawić zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.  

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły stosuje się zasady zdalnego 

nauczania obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 12.  


