
Wymagania przedmiotowe z Wiedzy o społeczeństwie 

 

 

1. Udział w lekcji 

Każdy z uczniów korzysta z podręcznika, map, ilustracji, notuje. Obowiązuje jeden podręcznik na 2 

osoby (jak ktoś chce może mieć tylko swój) 

Zeszyt- dowolny (linia, kratka, czysty) 

Ołówek, zakreślacze (1-2 kolory) 

Uwaga na lekcji, aktywny udział 

 

2. Elementy podlegające ocenie: 

 Odpowiedź ustna 

 Kartkówki (zapowiedziane) 

 Sprawdziany 

 Zadania domowe 

 Aktywność 

 Referaty 

 Udział w konkursach 

 Lektury i filmy(dla chętnych) 

 

Wymagania na poszczególne oceny: 

 

- Celujący: Uczeń osiągnął wysokie wyniki w konkursie przedmiotowym (finalista, laureat, osoba 

nagrodzona), posiada wiedzę obowiązkową trwałą oraz wykraczającą poza program, zalicza lektury, 

filmy (nie można podnieść oceny tylko na podstawie filmów!!!), jest zaangażowany w lekcję, nie 

sprawia problemów  wychowawczych. Posiada wiedzę z zakresu świata polityki. (Osoba ubiegająca 

się o ocenę celująca musi wykazać się znajomością dodatkowych lektur zadanych przez nauczyciela w 

razie braku udziału w konkursach- 1 lektura na miesiąc!) 

 

Bardzo dobry: zna doskonale materiał podręcznikowy, jest aktywny, zalicza filmy i lektury, bierze 

udział w zajęciach koła przedmiotowego, wykazuje zainteresowanie przedmiotem, spełnia kryteria 

średniej warzonej, terminowo pisze prace, nie zalega z zadaniami domowymi. Podczas odpowiedzi 

ustnej czy pisemnej prawidłowo posługuje się pojęciami, sytuuje wydarzenia w czasie, zna główne 

postacie wydarzenia historycznego, prawidłowo i bez podpowiedzi buduje wypowiedź. Posiada 

wiedzę z zakresu świata polityki. 

 



Dobry: Jest zaangażowany w lekcję, chętnie się udziela, podczas odpowiedzi i prac pisemnych 

wykazuje niewielkie braki w zakresie pojęć, dat, postaci czy przebiegu wydarzeń, terminowo pisze 

prace, nie zalega z zadaniami domowymi. Posiada wiedzę z zakresu świata polityki. 

Dostateczny: Wykazuje większe braki w zakresie poznanego materiału, jednak zna najważniejsze 

wydarzenia. Naprowadzony na prawidłowy tok potrafi z grubsza zbudować prawidłową odpowiedź z 

zachowaniem chronologii. Podobnie z pojęciami czy postaciami. Uczeń biernie bierze udział w lekcji 

(brak aktywnego zaangażowania) 

 

Dopuszczający: Uczeń zna podstawowe daty, wydarzenia, pojęcia, z których z trudem buduje 

odpowiedź. Często popełnia błędy, jednak naprowadzony jest w stanie powiązać najbardziej 

podstawowe elementy. Nie popełnia błędów kardynalnych (np. Donald Tusk stoi na czele PSL!). Nie 

angażuje się w lekcję. 

 

 

Klasyfikacja. 

Osoby spełniające powyższe wymagania na poszczególne oceny, zaangażowane w lekcję, 

systematycznie pracujące, zaliczający w terminie prace, sprawdziany i kartkówki otrzymają oceny 

bardzo dobre.  

Osoby utrudniające prowadzenie zajęć, nie biorące udziału w zajęciach (bierne uczestnictwo), 

popełniające błędy przy odpowiedzi, jednak znające w zarysie materiał- ocena dostateczna. 

Znajomość jedynie podstawowych elementów materiału, brak aktywności, interpretacja źródeł z 

pomocą nauczyciela lub uczniów- ocena dopuszczająca. 

Jeżeli chodzi o progres w nauczaniu- nie będą brane pod uwagę sytuacje, w których uczeń w ostatniej 

chwili bierze się do nauki (np. budzi się w kwietniu i dopiero wtedy zdobywa dobre oceny). Praca 

musi być systematyczna. 

 

Warunki uzyskania ocen: 

Zaliczone najważniejsze elementy takie jak: odpowiedź (minimum jedna w semestrze), kartkówki, 

sprawdziany. Uczeń musi posiadać na koniec semestru/roku w klasie I- 5 ocen (2 lekcje w tygodniu 

x2+1).  

Brak zaliczeń podstawowych elementów będzie skutkował obniżeniem oceny. 

Przykład:  

Uczeń 1: 5- aktywność, 5- zadanie domowe, 5- film, 0- sprawdzian, 0- kartkówka, 4 odpowiedź 

Uczeń 2. Aktywność 5, Zadanie domowe- 5, sprawdzian- 4, kartkówka- 3, odpowiedź -5, film- 5, 

lektura- 5 

Uczeń 2 wykonał więcej zadań, zaliczał materiał z większej części, natomiast uczeń 1 unikał pracy. Nie 

mogę uczniowi 1 dać oceny bdb, zaś uczniowi 2 – db. W tym przypadku obaj otrzymają ocenę dobrą. 

Uczeń 1 nie będzie miał prawa ubiegania się o ocenę wyższą na koniec! 



Możliwość podniesienie oceny rocznej: Przysługuje osobom, które mają wszystkie oceny, nie mają 

godzin nieusprawiedliwiony na przedmiocie, cały czas starają się o uzyskanie wyższej oceny rocznej 

(zgłaszają się do odpowiedzi, piszą referaty, zaliczają materiał, etc.). Jeśli uczeń wnosi o podniesienie 

oceny końcowej, a nauczyciel ma wątpliwości, wówczas może dokonać odpytania z danego okresu. 

Poprawa ocen. 

Poprawie podlegają oceny niedostateczne. Oceny niedostateczne należy poprawić najpóźniej w ciągu 

tygodnia od jej otrzymania. Przypadki losowe należy zgłaszać na bieżąco w celu umówienia innego 

terminu. Po minięciu jednego tygodnia i braku wcześniejszego zgłoszenia niemożności zaliczenia 

materiału maksymalna uzyskana ocena może wynieść jedynie 4 (dobry), a po kolejnym tygodniu 

dostateczny (3). Brak zaliczeń ocen niedostatecznych skutkuje niemożnością ubiegania się o 

uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny rocznej. 

 

Ściąganie/podpowiedzi.  

Złapanie na ściąganiu automatycznie równa się ocenie niedostatecznej z pracy pisemnej.  

Osoba podpowiadająca otrzymuje także ocenę niedostateczną. Taką samą ocenę otrzymuje osoba 

korzystająca z podpowiedzi. 

 

Brak podręcznika będzie skutkował wpisaniem oceny niedostatecznej z aktywności. (Każdy uczeń 

musi mieć dostęp do podręcznika- teksty źródłowe, mapy, zestawienia, grafiki, zdjęcia). Uczniowie 

zostali o tym pouczeni! 

 

Zaległości w pracach. 

Nieobecność na kartkówce/sprawdzianie, brak oddania pracy pisemnej (zadania) w dzienniku będzie 

oznaczony „0”. 0 nie jest wliczane przez system do średniej, jednak na koniec roku brak zaliczeń 

będzie oznaczał obniżenie średniej ważonej tak jakby osoba ta dostała z danego elementu ocenę 

niedostateczną i jednocześnie nie ma prawa ubiegać się o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana. 

 

Ocena aktywności. 

Nauczyciel ocenia aktywność na lekcji. W razie wybitnej aktywności mogę dać ocenę bardzo dobrą 

lub „+”. 3 „+” równają się ocenie bardzo dobrej. Na koniec semestru/roku pozostały „+” zamienię na  

ocenę dobrą, a dwa „+” na dobry+. Gdyby te oceny zmieniały średnią, wówczas będę brał pod uwagę 

średnią promującą na wyższy stopień (aktywność pozytywna nie może negatywnie wpływać na ocenę 

końcową!) 

W razie łamania dyscypliny będę stawiał „-„. Za 3 minusy będzie ocena niedostateczna. Na koniec 

roku/semestru dwa minusy zamienię na ocenę dopuszczającą, jeden minus na ocenę dostateczną. 

Gdyby uczeń miał niską średnią i zamiana minusa przyniosła podniesienie średniej uwzględnię tą 

niższa. (Negatywna aktywność nie może pozytywnie wpływać na ocenę końcową!). 

 



Każdemu uczniowi przysługuje prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania w ciągu roku oraz 

dwóch braków zadań. Brak zgłoszenia na początku lekcji „np.” lub „bz” może skutkować wpisaniem 

oceny niedostatecznej. Niewykorzystanie bz i np nie wpływa na ocenę końcową. 

 

Wszelkie nieujęte w tym regulaminie sprawy będą podlegały regulacjom na bieżąco w drodze ustaleń 

dwustronnych. 

 

 

Oceny z prasówki. 

Każdy uczeń przygotowuje na drugą lekcję w tygodniu sprawozdanie z wydarzeń z kraju/świata lub 

kraju i świata. Wydarzeń ma być 7. Każde z innego dnia. Wydarzenia muszą dotyczyć: polityki lub 

gospodarki, ekonomii, ważniejszych wydarzeń z kultury, życia Kościoła. 

 

Wydarzenia można czerpać z prasy (nie dopuszczam tytułów: Super Express, Fakt, NIE, i im 

podobnym!), telewizji, radia lub Internetu. Każda informacja musi być opatrzona źródłem z jakiego 

pochodzi i datą. 

Niedopuszczalne są wszelkiego rodzaju wydarzenia typu zabójstwo, oszustwa, kradzieże, katastrofy 

naturalne lub spowodowane przez człowieka (człowiekowi zawsze lekko przychodziły złe czyny, a na 

naturę nie mamy wpływu!). Jedynym odstępstwem jest wskazanie w jaki sposób dana katastrofa 

miała wpływ na gospodarkę lub wydarzenia polityczne. 


