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Przedmiotowe Zasady Oceniania z Wiedzy o Społeczeństwie 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Heweliusza 

w Żukowie 
  

 

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 

2. Podstawa programowa z WOS- u. 

3. Statut Szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne (WSO). 

 

 

 

CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie 

2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju i motywowaniu go 

do dalszej pracy 

3. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i 

uzdolnieniach ucznia. 

4. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

 

Pomiar osiągnięć ucznia odbywać się będzie za pomocą następujących narzędzi: 

 Prace pisemne  

1. Prace klasowe –obejmujące dział materiału muszą być zapowiedziane co 

najmniej tydzień wcześniej i poprzedzone powtórzeniem. Uczniowie są 

zobowiązani do uczestniczenia w pracy klasowej. Jeżeli uczeń z powodu 

choroby lub innych przyczyn losowych był nieobecny ma obowiązek napisać 

ją w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie po powrocie do szkoły (po 

uzgodnieniu z nauczycielem). Uczeń ma prawo poprawić ocenę w ciągu 

dwóch tygodni po oddaniu przez nauczyciela prac. Poprawa odbywa się w 
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terminie i formie ustalonej przez nauczyciela. Uzyskana poprzednio ocena nie 

ulega anulowaniu, wlicza się ją jako ocenę cząstkową 

2. Kartkówki – będą niezapowiedziane  i nie podlegają poprawie – uczeń ma 

obowiązek uczyć się systematycznie. Obejmują treści z trzech ostatnich lekcji. 

3. Zadanie domowe – za pracę domową można uzyskać „+” i „-” lub ocenę. 

Zebranie w sumie trzech „+” jest równoznaczne z uzyskaniem oceny bardzo 

dobrej, a trzech „-” oceny niedostatecznej. Jeżeli uczeń nie odrobił pracy 

domowej otrzymuje ocenę niedostateczną, w przypadku kiedy zgłosił 

nieprzygotowanie przed lekcją otrzymuje”-„ jednak za trzeci „-„ uczeń 

otrzyma ocenę niedostateczną. 

 Odpowiedź ustna –  Za odpowiedź będzie można uzyskać ocenę uzależnioną od 

prezentowanej przez ucznia wiedzy i umiejętności. Zakres treści obejmuje trzy 

ostatnie lekcje. 

 Pracę na lekcji  - Za pracę na lekcji można uzyskać „+” i „-” lub ocenę, w zależności 

od stopnia znajomości wiedzy oraz prezentowanych umiejętności. Zebranie w sumie 

trzech „+” jest równoznaczne z uzyskaniem oceny bardzo dobrej, a trzech „-” oceny 

niedostatecznej. 

 Zeszyt – Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, zapisywania w 

nim notatek i zadań domowych. Nauczyciel ma prawo sprawdzać i oceniać zeszyt i 

ćwiczenia ucznia, oraz kontrolować je na bieżąco. Uczeń jest zobowiązany do 

przynoszenia podręcznika, ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego na zajęcia; jego brak 

zostaje odnotowany przez nauczyciela (trzykrotny jego brak oznacza ocenę 

niedostateczną). 

 W ocenie ucznia uwzględnia się opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej; 

przede wszystkim respektuje się zalecenia poprzez:  

      - dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia, 

określonych dla przedmiotu, 

      - zwiększenie czasu na odpowiedzi ustne i pisemne oraz powtarzanie pytań, 

      - zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. 
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W zależności od zdobytej liczby punktów uczeń otrzyma ocenę: 

 celująca – 98 -100%, 

 bardzo dobrą - 90-97%, 

 dobrą - 70-89%, 

 dostateczną - 50-69%, 

 dopuszczająca - 30-49%, 

 niedostateczną - 0-29%. 

Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią ocen cząstkowych. Jest ona 

wynikiem obserwacji postępów ucznia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz 

systematyczności pracy ucznia i jego postawy do przedmiotu. Ocena semestralna i końcowa 

wystawiona będzie w zgodzie z wagą ocen cząstkowych. 

Nauczyciel przy wystawianiu oceny semestralnej, końcoworocznej może kierować się 

średnią obliczaną (przy pomocy współczynników wagowych) w Dzienniku Elektronicznym, 

ale jest to jedynie forma pomocnicza klasyfikacji. 

Waga ocen: 

 praca klasowa - 4, 

 kartkówka - 2, 

 odpowiedź ustna - 2, 

 zadanie domowe - 1, 

 praca na lekcji  - 1. 

Wymagania na poszczególne oceny: 

 

Ocena niedostateczna: 

 Uczeń nie potrafi wyjaśnić najważniejszych terminów i zagadnień omówionych na 

lekcjach, nie jest w stanie nawet z pomocą nauczyciela wykonać najprostszych zadań. Nie 

interesuje się tematyką zajęć, nie współpracuje z grupą, nie oddaje prac domowych.  

 

Ocena dopuszczająca: 

 Uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela wyjaśnić niektóre z terminów i zagadnień 

omówionych na lekcjach, potrafi wykonywać proste zadania wymagające zastosowania 

podstawowych wiadomości. Nie potrafi kojarzyć zagadnień. Posługuje się ubogim 

słownictwem, konstruuje krótkie dwu, trzyzdaniowe wypowiedzi. Popełnia błędy 

językowe i składniowe. Nie unika współpracy z grupą, ale nie wykazuje w tym własnej 

inicjatywy. Uaktywnia się tylko na wyraźne polecenie nauczyciela 
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Ocena dostateczna: 

Uczeń  opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu 

na rozumienie najważniejszych wymagań przewidzianych programem dla danej klasy. 

Zna niektóre zagadnienia, wydarzenia, postaci z omawianych tematów. Potrafi 

wykonywać proste zadania i korzystać z podstawowych źródeł informacji. Nie popełnia 

zbyt często błędów składniowych i językowych. Aktywnie współpracuje z grupą. Czasami 

sam zgłasza się do odpowiedzi. 

 

Ocena dobra: 

Uczeń opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym. Zna zagadnienia, 

wydarzenia i postacie omawianych czasie lekcji. Potrafi kojarzyć fakty, formułować 

własne opinie i wnioski. Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł 

informacji. Samodzielnie wykonuje typowe zadania i polecenia a przy trudniejszych robi 

je przy pomocy nauczyciela. Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-

skutkowych. Aktywnie współpracuje z grupą, zachęca innych do aktywności. Często sam 

zgłasza się do odpowiedzi. 

 

Ocena bardzo dobra: 

 Uczeń opanował zakres wiadomości przewidziany programem dla danej klasy, 

szczególnie jeśli chodzi o wykonywanie prac klasowych. Samodzielnie rozwiązuje 

postawione przez nauczyciela problemy i zadania, posługując się nabytymi 

umiejętnościami. Logicznie kojarzy fakty. Potrafi poprawnie rozumować w kategoriach 

przyczynowo-skutkowych, wykorzystując przy tym wiedzę nabytą na innych 

przedmiotach pokrewnych. Posługuje się bogatym i poprawnym językiem, troszczy się o 

styl wystąpienia. Aktywnie współpracuje z grupą, zachęca innych do aktywności, dba o 

jakość efektów pracy grupy. Wykazuje inicjatywę, nie będąc zachęcanym przez 

nauczyciela. Bierze aktywny udział w życiu klasy. 

Ocena celująca: 

 Uczeń całkowicie opanował zakres materiału programowego danej klasy.  

Samodzielnie wykonuje zadania dodatkowe. Zna dzieje własnego regionu. Potrafi 

korzystać z różnych źródeł informacji. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę. Uczeń 

potrafi wiązać nabyta wiedzę i umiejętności z innymi dziedzinami nauki, potrafi bronić w 

sposób logiczny swojego zdania na dany temat. Aktywnie uczestniczy w procesie 

lekcyjnym. Wyraża samodzielny, analityczny stosunek do określonych zagadnień 

społecznych i gospodarczych. Bierze czynny udział w życiu szkoły, wykazuje się 

prospołeczną postawą. 


