
Zasady oceniania z wiedzy o społeczeństwie 

 

 

OCENIE PODLEGAJĄ: 

 

KARTKÓWKI - o częstotliwości kartkówek decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia. 

Zakres materiału obejmuje dwie ostatnie lekcje. 

 

AKTYWNOŚĆ-  oceniana według następującego klucza: 

+ otrzymuje uczeń za aktywne uczestnictwo w zajęciach (trzy plusy =ocena bardzo dobra ) 

-  otrzymuje uczeń za brak pracy na lekcji(trzy minusy =ocena niedostateczna) 

 

ZADANIA DOMOWE- oceniane 

w skali 2-6 (jeśli zadanie domowe nie jest wykonane poprawnie 

uczeń nie otrzymuje żadnej oceny. 

Po wskazaniu i wyjaśnieniu mu błędów, uczeń zobowiązany jest wykonać zadanie ponownie. 

 

SPRAWDZIANY - sprawdzają stopień opanowania materiału poszczególnych rozdziałów 

podręcznika (co najmniej dwa w semestrze). 

Uczeń ma dwa tygodnie na poprawienie oceny niedostatecznej, dopuszczającej. 

Nauczyciel ustala z uczniem termin poprawy i zakres materiału. 

 

ODPOWIEDŹ USTNA - odpowiedzi uczniów dotyczące poprzednich lekcji oraz zajęć bieżących. 

 

Ocenami decydującymi o ocenie semestralnej są oceny za kartkówki, sprawdziany i odpowiedzi 

ustne. 

Pozostałe oceny traktowane są jako oceny wspomagające, które mogą podnieść lub obniżyć ocenę 

semestralną. 

Przy ustaleniu oceny na koniec roku szkolnego bierze się pod uwagę oceny uzyskane zarówno 

w pierwszym jak i drugim semestrze. 

 

PRZYJĘTA SKALA OCEN WYRAŻONA W PROCENTACH 

100%- 98% - celujący 

97%-90% - bardzo dobry 

89%-75% - dobry 

74%-50% - dostateczny 

49%- 30% - dopuszczający 

poniżej 30% - niedostateczny 

 

Miernikiem postępów ucznia gimnazjum z przedmiotu wiedza o społeczeństwie powinna być 

zarówno wiedza jak i umiejętności: około 50% oceny to wiedza merytoryczna, drugie 50% to 

umiejętności. 

  

Stopień celujący (6) 

   

Uczeń posiada wiedzę w zakresie wyraźnie wykraczającym poza obowiązkowe wymagania 

programowe. Studiuje literaturę uzupełniającą, czyta czasopisma. Znakomicie orientuje się w 

sytuacji społecznej, ekonomicznej i gospodarczej w kraju i na świecie. Posiada umiejętność 



wyjaśniania i kojarzenia faktów, wysnuwa prawidłowe wnioski, formułuje w bardzo poprawny 

sposób oceny. Wyraża własne opinie na dany temat, uzasadnia i broni własnego zdania. Osiąga 

sukcesy w konkursach z wiedzy o społeczeństwie. Bierze czynny udział w życiu szkoły, wykazuje 

się aktywną postawą. 

 

Stopień bardzo dobry (5) 

  

Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze pojęcia i zagadnienia z tematów lekcji. Opanował 

pełen zakres wymaganej wiedzy i umiejętności. Logicznie kojarzy fakty, formułuje własne opinie i 

wnioski oraz potrafi przekonywująco uzasadnić swoje zdanie. Posługuje się bogatym i poprawnym 

językiem. Dba o styl odpowiedzi i wystąpień. Aktywnie współpracuje z grupą. Wykazuje inicjatywę, 

podejmuje sam różne działania społeczne- bierze aktywny udział w życiu klasy. 

 

Stopień dobry (4) 

  

Uczeń zna i rozumie większość pojęć wprowadzanych na lekcjach. Posiada dużo informacji na 

temat aktualnych wydarzeń. Zna większość omawianych zagadnień. Potrafi opisywać sytuację 

problemową, zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Czynnie uczestniczy w lekcji, wykonuje 

polecenia nauczyciela. Zadania powierzone mu przez grupę lub nauczyciela wykonuje samodzielnie. 

 

Stopień dostateczny (3)  

 

Uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela wyjaśnić najważniejsze pojęcia i zagadnienia oraz wykonać 

typowe zadania o średnim stopniu trudności. Nie popełnia zbyt często błędów składniowych i 

językowych. Orientuje się w najważniejszych wydarzeniach w kraju i na świecie. Przy pomocy i 

wsparciu kolegów oraz nauczyciela wypracowuje zadania realizowane w grupie. Czasami zgłasza 

się do odpowiedzi. 

 

Stopień dopuszczający (2) 

 

Uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela wyjaśnić niektóre z pojęć i zagadnień omawianych na 

lekcjach oraz wykonać najprostsze zadania. Nie opanował w pełni wymaganego zakresu wiedzy i 

umiejętności.. Posługuje się ubogim słownictwem. Popełnia liczne błędy językowe i składniowe. 

Jest biernym uczestnikiem zajęć, często przeszkadza w ich prowadzeniu. Wykazuje bardzo małą 

aktywność. Sporadycznie wykazuje się informacjami o wydarzeniach w kraju i na świecie. 

 

Stopień niedostateczny (1)  

 

Uczeń nie opanował wymaganego zakresu wiedzy i umiejętności. Nie zna podstawowych pojęć. 

Nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań nawet przy pomocy nauczyciela. Nie interesuje się 

tematyką zajęć, oraz nie współpracuje z grupą. Nie wykonuje poleceń nauczyciela, przeszkadza w 

prowadzeniu zajęć, blokuje aktywność innych. Nie zna istotnych wydarzeń w kraju i na świecie. 

Prezentuje postawę aspołeczną. 

 

 

 


