
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – 

WIEDZA  i SPOŁECZEŃSTWO 

II ETAP EDUKACYJNY 

Przedmiot, cele i ogólne zasady oceniania zawarte są w dokumencie głównym WZO.  

Zasady szczegółowe: 
Na lekcjach  wiedzy o społeczeństwie przedmiotem oceny są: 

a) wiadomości (wiedza) 

b) umiejętności 

c) postawa ( aktywność ) 

1. Oceny bieżące w  skali 1-6 otrzymuje uczeń za: 

• ćwiczeniową pracę na lekcji- umiejętne posługiwanie się mapami, odczytywanie 

wiadomości z wykresów i tabel (waga 1), 

• samodzielne poszukiwanie  różnych  źródeł informacji na określony temat, stosowanie 

pojęć i terminów  historycznych (waga 1), 

• określanie czasu w historii, ustalanie chronologii  wydarzeń, posługiwanie się taśmą czasu, 

czytanie ze zrozumieniem tekstów źródłowych (waga 1), 

• pisemną pracę domową (waga 1), 

• przygotowanie do bieżącej lekcji obejmujące materiał  trzech ostatnich lekcji (sprawdziany 

ustne lub pisemne nie wymagają zapowiedzi)(waga 1), 

• sprawdziany krótkie, zapowiedziane  (waga 1), 

• sprawdziany  obejmujące większy zakres materiału – dział (sprawdzian musi być 

poprzedzony zapowiedzią na tydzień przed terminem pisania oraz powtórzeniem 

wiadomości) (waga 1), 

• prace pisemne na zadany temat – opis, porównanie, ocena określonych wydarzeń lub 

postaci (waga1), 

• aktywność uczniów przejawiającą się w podejmowaniu prób wyjaśniania przyczyn i 

skutków wydarzeń historycznych, opisie ważnych  postaci, logicznym uzasadnianiu i 

argumentowaniu zjawisk 

• poprawność prowadzenia zeszytu przedmiotowego: kompletność notatek, estetyka (waga 

1),  

• dodatkowe, nadobowiązkowe prace uczniów (waga 1), projekty ( waga 1) 

• sukcesy w konkursach historycznych (waga 1), laureat wojewódzki, ogólnopolski  

(waga 2) 

2.1. Kontrolne prace klasowe- sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli uczeń z powodu długiej 

nieobecności usprawiedliwionej nie pisze sprawdzianu razem z klasą, przystępuje do niego w 

terminie ustalonym razem z nauczycielem, w ciągu dwóch tygodni po powrocie do zdrowia. Jeśli 

nie był tylko w dniu sprawdzianu, n-l może przeprowadzić sprawdzian na najbliższej kolejnej 

lekcji. Jeżeli w umówionym terminie uczeń nie przystąpi do sprawdzianu, otrzymuje z niego ocenę 

niedostateczną. 



2.2. Nauczyciel ma obowiązek prace klasowe sprawdzić, ocenić i oddać uczniom do wglądu w 

terminie nie przekraczającym 14 dni od napisania pracy (wyjątek – okres ferii, inne 

nieprzewidziane zdarzenia). 

2.3. Poprawa prac klasowych jest obowiązkowa w przypadku uzyskania przez ucznia liczby 

punktów odpowiadającej ocenie niedostatecznej. 

2.4. W przypadku oceny dopuszczającej, dostatecznej, dobrej  poprawa pracy jest dobrowolna. 

Odbywa się poza lekcjami, w ciągu dwóch tygodni od oddania sprawdzonych i ocenionych prac.  

2.5. Do dziennika wstawia się oceny z obu prac z jednakową wagą (oceną ostateczną jest więc 

średnia arytmetyczna z obu prac). 

3.Kartkówkę lub inny sprawdzian oraz pracę domową uczeń może poprawić w sytuacji, gdy słaba 

ocena wynika z nieobecności ucznia na lekcjach objętych pracą. 

4. Uczeń, który z przyczyn losowych nie pisze bieżącego sprawdzianu lub nie uczestniczy w 

ocenianym ćwiczeniu, może otrzymać wymaganą ocenę za sprawdzian (ćwiczenie) napisane w 

kolejnym, umówionym terminie lub inną pracę dodatkową, zadaną przez nauczyciela. W 

przypadku długich chorób (2 tygodnie i dłużej) nauczyciel może ucznia zwolnić z danej pracy. 

5.1. Pozytywną aktywność ucznia na lekcji nauczyciel nagradza plusami (pięć  plusów ocena 5) 

Uwzględniając indywidualne możliwości i predyspozycje ucznia nauczyciel na koniec półrocza 

wystawia w oparciu o nie ocenę za aktywność. 

5.2. Złe zachowanie ucznia na lekcjach (nie stosowanie się do poleceń n-la lub przeszkadzanie w 

lekcji) jest odnotowywane przez n-la i obniża ocenę za aktywność. 

6.1. Każdy uczeń ma prawo być dwa razy w roku  nieprzygotowanym do lekcji (nie przynieść 

zeszytu, nie odrobić pracy domowej lub nie nauczyć się wiadomości z poprzednich lekcji). 

6.2. Każde następne 2 nieprzygotowania skutkują oceną niedostateczną.  

6.3. Uczeń, który nie wykorzysta prawa do nieprzygotowań w ciągu danego okresu jest na koniec 

półrocza premiowany dodatkowymi plusami) 

7. Nieterminowe oddanie pracy skutkuje obniżeniem oceny. Jeżeli uczeń nie odda spóźnionej 

pracy w ciągu dwóch tygodni od umówionego terminu, otrzymuje ocenę niedostateczną 

(wyjątkiem jest sytuacja dłuższej choroby pod warunkiem, że zaraz po chorobie uczeń oddaje 

spóźnioną pracę). 

8. Oceny bieżące są zamieszczane w dzienniku elektronicznym. Rodzic na prośbę skierowaną do 

nauczyciela poprzez Librus  może otrzymać wydruk ocen dziecka szczególnie podczas 

konsultacji.. 

9. Ocena klasyfikacyjna wynika ze średniej ważonej ocen cząstkowych z całego półrocza (roku) i 

jest podana uczniowi i jego rodzicom (p.o.) do wiadomości na 2 tygodnie przed terminem rady 

klasyfikacyjnej. 

 



 

 

Przeliczenie średniej ważonej na oceny klasyfikacyjne: 

 

średnia ocena 

5,30 i powyżej celujący 

4,60 – 5,29 bardzo dobry 

3,60 – 4,59 dobry 

2,60 – 3,59 dostateczny 

1,60 – 2,59 dopuszczający 

- 1,59 niedostateczny 

 

10. Uczeń lub jego rodzice (p.o.) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i 

umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych 

zajęć edukacyjnych. Sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (p.o.) 

         Opracowała Z. Okońska  


