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Uczeń oceny uzyskuje za:
Sprawdziany (testy) z dużej partii materiału; termin sprawdzianu nauczyciel konsultuje z
uczniami.
Odpowiedzi ustne z bieżącego materiału ( do dwóch ostatnich lekcji),
Referaty,
Prezentacje multimedialne,
Krótsze i dłuższe pisemne prace domowe,
Pracę na lekcji (indywidualną lub grupową),
Pracę dodatkową ("dla chętnych"),
Szczególną aktywność, np. udział w konkursie, apelu, projekcie, wykonanie pomocy
dydaktycznej.
Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala
się według następującej skali:

1) stopień celujący – 6. Ocenę śródroczną i roczną celującą otrzymuje uczeń, który posiadł
wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza poziom przewidziany w realizowanym
przez nauczyciela programie nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
2) stopień bardzo dobry – 5. Ocenę śródroczną i roczną bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który
opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych w realizowanym przez
nauczyciela programie nauczania;
3) stopień dobry – 4. Ocenę śródroczną i roczną dobrą otrzymuje uczeń, który opanował
większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela
programie nauczania;
4) stopień dostateczny –3. Ocenę śródroczną i roczną dostateczną otrzymuje uczeń, który
opanował tylko podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym
przez nauczyciela programie nauczania, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszym
etapie kształcenia;
5) stopień dopuszczający – 2. Ocenę śródroczną i roczną dopuszczającą otrzymuje uczeń,
który ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym
przez nauczyciela programie nauczania, jednak braki te nie przekreślają możliwości
opanowania kolejnych treści kształcenia w ramach wiedzy o społeczeństwie (w przypadku
oceny na półrocze) oraz w ramach innych przedmiotów realizowanych w kolejnych latach
nauki w szkole, dla których fundamentem jest wiedza uzyskana na lekcjach wos -u w klasie
pierwszej;
6) stopień niedostateczny – 1. Ocenę śródroczną i roczną niedostateczną otrzymuje uczeń,
który nie opanował wiedzy z przedmiotu przewidzianej w podstawie programowej nawet w
stopniu miernym oraz nie wykazywał się jakąkolwiek aktywnością w pracy nad
pozyskaniem nowych umiejętności.
Ocena śródroczna jest wystawiana w oparciu o średnią ocen I semestru (jest to średnia ważona
ocen cząstkowych z pierwszego semestru).
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Ocena roczna wystawiana jest w taki sam sposób, z tym jednak, że uwzględnia także ocenę
śródroczną według zasad określonych w przedmiotowych systemach oceniania.
Ustala się następujące wartości na poszczególne oceny śródroczne i roczne:
1,6  W  2,75 – ocena dopuszczająca,
2,76  W  3,5 – ocena dostateczna,
3,6  W  4, 5 – ocena dobra,
4,6  W  5, 4 – ocena bardzo dobra,
W  5,5 – ocena celująca
Wagi punktowe:
Praca klasowa, sprawdzian z działu, miniprojekt
Poprawa pracy klasowej
Kartkówki
Odpowiedzi ustne
Zadanie
Praca w grupie
Praca na lekcji
Aktywność pozalekcyjna
Praca domowa

Waga 3
Waga 2
Waga 2
Waga 2
Waga 2
Waga 1
Waga 2
Waga 1
Waga 1

Oceny śródroczne i roczne z wiedzy o społeczeństwie wystawiane są z uwzględnieniem
średniej ważonej wyliczanej w dzienniku Librus oraz innych elementów, które decydują o
wynikach kształcenia (np. wkładu pracy w zdobywanie wiedzy w kontekście zdolności
ucznia oraz uzyskanych efektów).














Uczeń ma obowiązek:
Uczęszczać systematycznie na lekcje.
Przynosić regularnie i schludnie prowadzony zeszyt, a w razie nieobecności na lekcji
niezwłocznie go uzupełnić.
Posiadać podręcznik, z którym klasa aktualnie pracuje.
Posiadać zeszyt wraz z wykonaną pracą domową w sytuacji, gdy chce się zwolnić z danej
lekcji.
Regularnie uczyć się omówionych już na lekcji treści.
Przygotowywać zadane prace domowe.
W terminie dostarczać zadane prace domowe (w razie nieobecności należy dostarczyć pracę
na pierwszej lekcji po swoim powrocie do szkoły). Prace oddane po terminie będą
oceniane o jeden punkt niżej.
Zaliczyć materiał z pierwszego semestru w sytuacji, gdy na I półrocze otrzymał ocenę
niedostateczną – w terminie ustalonym przez nauczyciela.
Napisać sprawdzian, któremu nie poddał się w terminie z powodu nieobecności- najszybciej
jak to możliwe.
Uczeń ma prawo:
Korzystać na lekcji z podręcznika wraz z inną osobą (jedna książka na dwóch uczniów).
Sporadycznie, z ważnego powodu, zwolnić się z lekcji wiedzy o społeczeństwie u
nauczyciela prowadzącego przedmiot.
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Zgłosić nieprzygotowanie 1 raz w I semestrze i 2 razy w II semestrze. Przywilej ten nie
będzie honorowany w sytuacji, gdy na dany dzień zapowiedziany został sprawdzian.
Poprawić każdą ocenę na wyższą, zwłaszcza ocenę niedostateczną. Powinien to zrobić
niezwłocznie po otrzymaniu pierwotnej oceny lub w terminie ustalonym z nauczycielem.
Zgłosić nauczycielowi na początku lekcji:
o brak podręcznika – ale ma wtedy obowiązek dosiąść się do kogoś i pracować na
lekcji,
o brak zeszytu – ale nie chroni go to przed sprawdzeniem pracy domowej (zadanie
pisemne przedstawi ustnie, bo skoro wykonał je w domu, jest w stanie zrobić je
również na lekcji). W tej sytuacji ma obowiązek notować na lekcji w brudnopisie,
a w domu przenieść notatki do swojego zeszytu i uzupełniony zeszyt pokazać
nauczycielowi na następnej lekcji,
o brak pracy domowej – uczeń otrzymuje wtedy ocenę cząstkową - minus. Trzeci
minus powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej.

W sytuacji zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością ucznia w szkole (choroba, sprawy
rodzinne) uczeń może poprosić nauczyciela o czas na uzupełnienie braków.

Uczeń na lekcjach wiedzy o społeczeństwie winien posiadać:
- zeszyt przedmiotowy
- podręcznik: Maciej Batorski, "Wiedza o społeczeństwie. Ciekawi świata" - zakres
podstawowy, Wydawnictwo Operon.
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