
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie 

 

Ocenie podlegają: 

- Odpowiedź ustna (Waga 2) 

- Kartkówka - 3 ostatnie lekcje (2) 

- Prasówka (2) 

- Sprawdzian wiadomości (3) 

- Aktywność (1) 

- Zadanie domowe (1) 

- Praca w grupie (1) 

- Film historyczny (1)  

- Udział w konkursie przedmiotowym (3) 

- Sukces w konkursie przedmiotowym (6) 

- Powtórzenie wiadomości (3) 

- Powtórzenie w czasie lekcji (2). 

 

Kryteria na poszczególne oceny: 

Dopuszczający - Uczeń z pomocą nauczyciela buduje wypowiedź opierając się jedynie na 

najważniejszych elementach. Łączy w całość jedynie podstawowe wątki, potrafi w najprostszy sposób 

dokonać interpretacji tekstu źródłowego. 

Dostateczny - Potrafi w miarę płynnie omówić część danego tematu. Kojarzy podpowiedziane fakty, 

jednak nie jest ich w stanie złączyć w całość. Potrafi interpretować tekst źródłowy. Zna przynajmniej 

podstawowe informacje na temat świata polityki w Polsce i na świecie. 

Dobry - W większość dobrze omawia zadany temat, czasami się myli. Prawidłowo interpretuje źródło, 

orientuje się w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym. Jest aktywny na lekcji. 

Bardzo dobry - Uczeń zna postacie, pojęcia, daty, prawidłowo sytuuje wydarzenie w przestrzeni  

i czasie, nie ma problemów z interpretacją, prawidłowo buduje wypowiedź, jest aktywny na lekcji, 

zna sytuację w kraju i na świecie, potrafi interpretować wydarzenia, teksty źródłowe. 

Celujący- znając bezbłędnie materiał podstawowy uczeń poszerza swoją wiedzę o elementy 

nadprogramowe poprzez czytanie książek i prasy, zdobytą wiedzą dzieli się na lekcji, bierze udział w 

konkursach osiągając w nich wysokie wyniki, wykonuje na lekcje referaty poszerzające zakres wiedzy 

swój i uczniów (czasami nauczyciela także). 

W wypadku ucznia, który w ostatniej chwili zaczął przygotowywać referaty, podjął się innych działań- 

nie będę brał tego na korzyść ucznia (minimalny okres przynależności i działalności, to pół roku). Jeśli 

ktoś nie będzie korzystał z możliwości robienia referatów przez cały rok, to wykonywanie ich  

w ostatniej chwili także nie będzie brane pod uwagę. Podobnie będzie z filmami, czy książkami. 

Poprawa ocen: 

Poprawie w sensie obowiązku pozytywnego zaliczenia podlegają jedynie oceny niedostateczne. 

Pozostałe oceny są poprawiane poprzez uzyskiwanie bieżących ocen z różnych form aktywności 

uczniowskiej wymienione na początku. 



Uczeń, który dostał ocenę niedostateczną ma obowiązek porozumienia się z nauczycielem w sprawie 

formy i terminu zaliczenia materiału!!! 

Zaliczenie musi mieć miejsce w przeciągu tygodnia od daty otrzymania oceny niedostatecznej. 

Wyjątkiem są sytuacje losowe (choroba, wizyta u specjalisty, ważne wydarzenia rodzinne 

potwierdzone usprawiedliwieniem inne przeszkody losowe). Uczeń zgłasza sytuację nauczycielowi  

i ustala inny termin. 

Ocena 0 

Oceną ta nie jest wliczana do średniej. Jest jedynie informacją, że uczeń nie zaliczył danej formy 

sprawdzenia wiadomości bądź aktywności. Zero (0) musi być zaliczone. Brak zaliczenia będzie 

skutkował zamianą tejże oceny na niedostateczną jako brak zaliczenia aktywności. Jedynie sytuacja 

losowa, na którą uczeń nie ma wpływu, a jest to potwierdzone może doprowadzić do zmiany tej 

zasady w tym przypadku. 

Poprawie NIE PODLEGAJĄ OCENY NIEDOSTATECZNE ZDOBYTE Z TYTUŁU WŁASNEJ NIEUCZCIWOŚCI- 

podpowiedź, ściąganie. 

Oceny z aktywności: 

W razie naruszania dyscypliny nauczyciel może obniżyć ocenę zachowania (wpisanie uwagi) lub 

wpisanie oceny z aktywności. Jeśli ostrzeżenia były wielokrotnie powtarzane nauczyciel może od razu 

wpisać ocenę niedostateczną. Jeśli są to sytuacje, kiedy ostrzegał innych, wówczas wpisuje się minus 

z aktywności. Jeśli uczeń zdobędzie trzy minusy, wówczas nauczyciel zamienia to na ocenę 

niedostateczną z aktywności. Jeśli na koniec semestru lub roku uczeń ma niezamienione plusy lub 

minusy, wówczas nauczyciel zamienia je na oceny: 

(1 minus)- dostateczny 

(2 minusy)- dopuszczający 

3 minusy- niedostateczny 

+- dobry 

2 plusy- dobry plus 

3 plusy- bardzo dobry. 

 

W razie gdyby zamiana jednego plusa z aktywności obniżała ocenę końcową, wówczas nie będę brał 

tego pod uwagę. Jeśli będzie osoba, która będzie miała jednego plusa i będzie jej brakowało niewiele 

do oceny wyższej, wówczas potraktuję to jako bonifikatę! 

Oceny semestralne/końcowe  

Zasadniczo wyznacznikiem będzie średnia wyliczona przez Librus. 

Na I semestr 

Od 1 do 1,32 - niedostateczny 

Od 1,33 do 1,65 niedostateczny z plusem (1+) 

1,66 - 2, 32 - dopuszczający, etc. 

Na koniec roku 

Od 1 - 1,5 - niedostateczny 

1, 51 - 2,50 - dopuszczający, etc. 

 

 



Nie będę stosował się do tej zasady i nie będę patrzył na średnią, gdy: 

- Uczeń będzie bardzo aktywny,  

- Będzie wykazywał się dodatkową wiedzą, 

- Nastąpi bardzo wyraźny progres wiedzy. 

 

W razie braku zaliczeń materiału, niekorzystania z możliwości zaliczeń ocen niedostatecznych, 

podejrzeń o unikanie w danym terminie sprawdzianów i kartkówek nauczyciel ma prawo nie zgodzić 

się na podniesieni oceny końcowej. 

Prasówka 

Każdy uczeń jest zobowiązany do przygotowania na każdą lekcję prasówki. Uczniowie są zobowiązani 

podzielić się informacją tak, aby z każdego dnia ktoś miał informację. Wybieramy jedną informację  

z kraju lub ze świata i szczegółowo ją opisujemy i dokonujemy własnej oceny. Informacje mają 

dotyczyć: 

- Polityki 

- Gospodarki 

- Ekonomii 

- Ważniejszych wydarzeń z życia Kościoła. 

Nie wolno przygotowywać informacji, które są nieprawdziwe, dotyczą wypadków, katastrof, 

kradzieży, rozbojów. 


