
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

W KLASIE 8 

CELE EDUKACYJNE 

I. Wiedza i rozumienie  

Uczeń: 

 -rozumie podstawowe prawidłowości życia społecznego, w tym funkcjonowania grup 

społecznych oraz społeczności lokalnej i regionalnej oraz wspólnoty etnicznej i państwowej; 

- rozumie demokratyczne procedury i stosuje je w życiu szkoły oraz grup, w których 

uczestniczy; wyjaśnia znaczenie aktywności obywatelskiej;  

-zna zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej i podstawowe organy władz publicznych;  

-ma podstawową wiedzę na temat praw człowieka, środków masowego przekazu oraz 

wybranych spraw międzynarodowych;  

-wykorzystuje swą wiedzę do interpretacji wydarzeń życia społecznego, w tym publicznego.  

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji  

Uczeń:  

-znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia społecznego, w tym publicznego; 

wykazuje się umiejętnością czytania ze zrozumieniem informacji o życiu publicznym;  

-wykorzystuje informacje do tworzenia własnej wypowiedzi na temat wydarzeń z życia 

społecznego, w tym publicznego.  

III. Rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów 

Uczeń: 

 -rozumie własne potrzeby i potrzeby innych;  

-planuje dalszą edukację, uwzględniając swe umiejętności i zainteresowania; 

- jest świadomy swej godności i praw, które mu przysługują, oraz własnych obowiązków;  

-powiększa treść własnej tożsamości lokalnej, regionalnej, etnicznej i obywatelskiej;  

-rozpoznaje przypadki łamania praw w swoim otoczeniu;  

-rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań. 



IV. Komunikowanie i współdziałanie.  

Uczeń: 

- potrafi komunikować się w sprawach życia społecznego, w tym publicznego; 

 -współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich;  

-uczestniczy w dyskusjach i dwóch projektach zespołowych; 

- potrafi korzystać z prostych procedur oraz z możliwości, jakie stwarzają obywatelom 

instytucje życia publicznego – wie, gdzie załatwić proste sprawy urzędowe.  

 

ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości                                     

i  z uwzględnieniem jego możliwości. 

2. Sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe i jeśli uczeń opuścił sprawdzian bądź 

kartkówkę z przyczyn losowych, powinien napisać go/ją w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem (do dwóch tygodni). 

3. Uczeń może poprawić sprawdzian, z którego otrzymał ocenę niedostateczną w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

4. Sprawdzian i kartkówka obejmuje zwykle jeden dział programowy.  

5. Sprawdzian i kartkówka jest zapowiedziana co najmniej na tydzień wcześniej i 

omówiony jest jego i jej zakres oraz kryteria wymagań. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest ocenić prace pisemne do dwóch tygodni. 

7. Na koniec okresu nie przewiduje się pracy końcowej zaliczeniowej. 

8. Uczeń ma prawo zgłosić w ciągu półrocza dwa nieprzygotowania. 

9. Nieprzygotowanie obejmuje: odpowiedź lub brak zadania domowego. 

10. Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone przez ucznia po sprawdzeniu obecności. 

Każde nieprzygotowanie odnotowane jest przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym. 

Uczeń, który nie zgłosił nieprzygotowania otrzymuje ocenę niedostateczną. 

11. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne i uzasadnione oraz wpisane do zeszytu 

przedmiotowego. 

12. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym powinny znajdować 

się zapisy tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac domowych, 

miejsce na oceny, miejsce na korespondencję z rodzicami. Zeszyt powinien być 

prowadzony systematycznie. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, powinien go 

uzupełnić. 

 

 

 

 



 NARZĘDZIA I WARUNKI POMIARU OSIĄGNIĘĆ  

1. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

• sprawdzian 

• kartkówki 

• odpowiedzi ustne, 

• prace domowe, 

• projekty edukacyjny, 

• aktywność. 

 Osiągnięcia ucznia są podsumowane oceną w dzienniku. 

2. Częstotliwość pomiaru osiągnięć: 

• Sprawdzian- 2  razy w półroczu, 

• Kartkówki (10 – 15 min.) co najmniej 3 w półroczu, 

• Odpowiedzi ustne – co najmniej 1 w półroczu 

• Prasówki – w zależności od potrzeb, 

• Prace domowe (pisemne lub ustne) – w zależności od potrzeb 

• Projekt  – 1 w semestrze dla całej klasy. Przynajmniej 1 projekt dla 1 ucznia. 

Przewidziane są mini projekty lekcyjne, projekty tygodniowe WYDARZENIA 

TYGODNIA dla każdego ucznia oraz projekty dłuższe (kilkumiesięczne). 

    3.Obserwacja ucznia uwzględniająca: 

• przygotowanie do lekcji, 

• prowadzenie zeszytu, 

• wypowiedzi na lekcji, 

• praca w grupie, 

• posługiwanie się prasą 

• po każdej lekcji uczeń może uzyskać ocenę za aktywność. 

 Ocena śródroczna i roczna jest wypadkową ocen cząstkowych, nie ich średnią arytmetyczną. 

Decydujący wpływ mają oceny z  prac samodzielnych tj.  sprawdzianów, testów, wystawiane 

zgodnie z poniższą skalą procentową: 

SKALA PROCENTOWA  

0% - 29% niedostateczny  

30% - 49% dopuszczający  

50 %– 74% dostateczny  

75% - 89 % dobry  

90 %- 100% bardzo dobry 

 powyżej 100% celujący ( lub liczba punktów na ocenę bardzo dobrą i zadanie dodatkowe ) 

 

 

 



Zasady oceny projektu edukacyjnego realizowanego na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.  

Kryteria Umiejętności Ocena (1-6) 

Formułowanie tematu • precyzyjne przedstawienie tematu      

• jasne określenie celów projektu  

 

 

Zbieranie i wykorzystanie 

materiałów 
• selekcjonowanie informacji 

• krytyczna ocena informacji 

• przetwarzanie informacji 

 

 

Praca w grupie • zaangażowanie w pracę grupy 

• rozwiązywanie konfliktów 

• wywiązywanie się z przyjętych zadań 

• podejmowanie decyzji 

• samoocena postępów pracy 

 

 

Prezentacja  • wykorzystanie czasu prezentacji 

• zainteresowanie słuchaczy  

 

 

  

        Średnia: ocena końcowa  

  

KRYTERIA WYMAGAŃ OGÓLNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

OCENA CELUJĄCA ( 6 ) : Uczeń wskazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem. 

Posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązujący program nauczania. Biegle operuje zdobyta 

wiedzą, samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy. Ocenia samodzielnie fakty i wydarzenia 

pojawiające się na scenie politycznej. Korzysta z poza podręcznikowych źródeł informacji, do 

których potrafi samodzielnie dotrzeć. Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych. 

Wspólnie z rówieśnikami i nauczycielami organizuje zajęcia dla społeczności szkolnej. 

 OCENA BARDZO DOBRA ( 5 ) : Uczeń posiada wiedzę mieszczącą się w ramach 

obowiązującego programu. Udziela odpowiedzi wyczerpujących pod względem 

faktograficznym. Swobodnie dostrzega i opisuje fakty i wydarzenia pojawiające się na scenie 

politycznej oraz związki między nimi. Aktywnie uczestniczy w lekcji. Samodzielnie dociera 

do źródeł informacji i rozwiązuje nietypowe problemy.  

OCENA DOBRA ( 4 ) : Uczeń ma wiedzę, która mieści się w ramach obowiązującego 

programu. Udziela samodzielnych i poprawnych odpowiedzi pod względem językowym i 

rzeczowym. Potrafi interpretować fakty, wyjaśniać ich przyczyny i skutki.  



OCENA DOSTATECZNA ( 3 ) : Uczeń zna wymagania programowe. Wymienia 

najważniejsze fakty, potrafi umiejscowić je w czasie i przestrzeni, wykonać typowe zadania 

problemowe, dotrzeć do podstawowych źródeł informacji. Formułuje proste wnioski, 

popełnia nieliczne błędy rzeczowe i językowe.  

OCENA DOPUSZCZAJĄCA ( 2 ): Uczeń dysponuje niepełną wiedzą z zakresu wymagań 

programowych. Popełnia liczne błędy rzeczowe i językowe. Wykonuje zadania o niewielkim 

stopniu trudności przy pomocy nauczyciela. 

 OCENA NIEDOSTATECZNA ( 1 ): Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności 

pozwalających na kontynuacje nauki na wyższym poziomie, jest całkowicie bierny, 

przeszkadza na lekcjach. Nie wykazuje chęci uzupełnienia wiedzy programowej, mimo 

stworzenia mu takich możliwości.  

W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce lub ze stwierdzonymi 

deficytami rozwojowymi nauczyciel dostosowuje wymagania do potrzeb i możliwości 

uczniów, uwzględniając zalecenia zawarte w opinii pedagogiczno-psychologicznej. 

Szczegółowe sposoby postępowania zawarte są w procedurach dostosowania wymagań 

edukacyjnych. 

 


