
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

 
 

1. Oceny wystawiane są wg skali obowiązującej w roz. IX Statutu Szkoły pt. Ocenianie, 

klasyfikowanie i promowanie uczniów. 

 

2. Przedmiotem oceny ucznia są:  

- wiadomości, 

- umiejętności, 

- przygotowanie do zajęć, 

- aktywność, 

- podejmowanie samodzielnych zadań i inicjatyw w zdobywaniu wiedzy, 

- frekwencja na lekcjach według ogólnie przyjętych zasad klasyfikacji, 

- udział w konkursach i olimpiadach. 

 

3. W skład ocen cząstkowych mogą wchodzić: 

- oceny za sprawdziany z wagą - 5 

- oceny za kartkówki z wagą - 4 

- oceny za aktywność z wagą - 3 

- oceny za odpowiedzi ustne z wagą - 4 

- oceny za zadanie domowe z wagą – 2 

- oceny za zeszyt - 2 

- oceny za pracę dodatkową z wagą – 3 

- oceny za prezentację – 3 

- oceny za pracę w grupie - 3 

- oceny za sukcesy w konkursach z wagą - 5 

 

4. Oceny ze sprawdzianów, kartkówek, testów ustalane są wg następującej skali: 

- powyżej 29% - dopuszczający, 

- powyżej 49% - dostateczny, 

- powyżej 74% - dobry, 

- powyżej 89% - bardzo dobry. 

 

5. Uczeń, który opuścił sprawdzian z przyczyn losowych (wyjaśnionych w usprawiedliwieniu), 

jest zobowiązany zaliczyć go w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. Do momentu 

rozliczenia zaległości, w dzienniku elektronicznym figuruje wpis „nb”, przy terminowym 

rozliczeniu zaległości wpis „nb” zostaje zastąpiony oceną uzyskaną przez ucznia. Przy braku 

zaliczenia wpis „nb” zostaje zastąpiona oceną  „1”. 

 

6. Uczeń, który opuścił sprawdzian, kartkówkę lub zapowiedzianą odpowiedź ustną 

z przyczyn nieusprawiedliwionych, otrzymuje ocenę „1”, z prawem do poprawy w terminie 

poprawkowym dla pozostałych uczniów. 

 

7. Sprawdziany obejmują większą partię materiału i są zapowiedziane z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń ma obowiązek napisać każdy sprawdzian. Uczeń, który 

otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną lub dopuszczającą, ma prawo przystąpić 

do poprawy sprawdzianu. 

 



8. Uczeń poprawia sprawdzian w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie od momentu 

zwrotu prac przez nauczyciela.   

9. Uczeń ma prawo poprawić jedną ocenę pozytywną w półroczu  w sposób i w terminie 

ustalonym z nauczycielem 

10. Sprawdziany pisane w terminie poprawkowym oceniane są wg tych samych kryteriów 

i wystawiane są z wagą 10, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika obok oceny 

poprawianej, która będzie zapisana w nawiasie. 

11. Uczeń, który nie pisał kartkówki może być przez nauczyciela zobowiązany do rozliczenia się 

z niej w formie pisemnej lub ustnej. 

 

12. Oszukiwanie (np. ściąganie lub umożliwianie innym ściągania) podczas odpowiedzi ustnych 

lub prac pisemnych skutkuje oceną niedostateczną. 

 

13. Uczeń ma obowiązek być przygotowany do każdych zajęć. Przygotowanie do zajęć obejmuje 

gotowość do odpowiedzi pisemnej lub ustnej, zeszyt z odrobionymi w całości zadaniami 

domowymi oraz nadrobienie wszelkich poprzednich nieprzygotowań (niezależnie 

od ich powodu). 

 

14. Uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania do zajęć (gdy lekcje wos-u 

odbywają się raz w tygodniu), do dwóch nieprzygotowań (gdy odbywają się co najmniej dwa 

razy w tygodniu). 

 

15. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie jeszcze przed wejściem nauczyciela na lekcję. 

 

16. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z pisania sprawdzianu, zapowiedzianej kartkówki 

lub odpowiedzi ustnej. Uczeń nieprzygotowany do zajęć, który nie zgłosił nieprzygotowania lub 

wykorzystał nieprzygotowania wcześniej, otrzymuje ocenę niedostateczną. Przygotowanie 

ucznia może być sprawdzone odpytaniem, sprawdzeniem zadania domowego lub w innej formie. 

 

17. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym znajdują się notatki 

z lekcji oraz rozwiązania zadań domowych. 

 

18. Ocenianie bieżące, semestralne i końcoworoczne odbywa się zgodnie z zasadami Statutu 

Szkoły. 

 

19. Warunki podwyższenia oceny  końcoworocznej reguluje Statut Szkoły. 

 

 


