
Przedmiotowe Zasady Oceniania z wiedzy o społeczeństwie w Szkole 

Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów 

Uśmiechu w Głogowie  

 

Sprawdzenie i ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczyciela wiedzy o społeczeństwie ma na 

celu badanie efektywności kształcenia oraz wspieranie rozwoju ucznia poprzez:  

• motywowanie uczniów do pracy,  

• stworzenie okazji do osiągnięcia sukcesów edukacyjnych w zakresie wiedzy o 

społeczeństwie,  

• pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności,  

• informowanie uczniów i rodziców o ich osiągnięciach edukacyjnych,  

• rozpoznanie umiejętności i uzdolnień uczniów.  

I Kontrakt z uczniami  

We wrześniu każdego roku nauczyciel informuje ucznia o PZO i zobowiązuje się do jego 

respektowania na takiej samej zasadzie jak uczeń.  

II Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie:  

-poznanie wiedzy  

-rozumienie pojęć wynikających z przedmiotu wiedza o społeczeństwa,  

- korzystanie z informacji,  

- stosowanie wiedzy w rozwiązywaniu problemów, - prezentowanie wyników swojej pracy  

w różnych formach,  

- aktywność na lekcji i własny wkład pracy ucznia,  

III Ocenie podlegają:  

-prace pisemne: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki (maksymalnie z 3 ostatnich lekcji)  

-odpowiedzi ustne (maksymalnie z 3 ostatnich lekcji),  

-zadania domowe ( sprawdzane na ocenę 1-2 razy w semestrze),  

-praca z tekstem,  

-udział w lekcji (aktywność- częste zgłaszanie się na lekcji i udzielnie poprawnych 

odpowiedzi ), za zgromadzenie 5 znaków + uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą -udział 

w pozalekcyjnych formach pracy (m.in. koła zainteresowań, konkursy, prezentacje, 

projekty).  Ocena z aktywności nie jest oceną za zachowanie ucznia podczas lekcji.   

 

 



IV Narzędzia sprawdzania:.  

Narzędzia stosowane przy ocenie uczniów to:  

- sprawdziany zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisany  dzienniku 

lekcyjnym   

-kartkówki obejmują wiedzę z materiału z trzech ostatnich lekcji  

-zadania domowe  ( sprawdzane na ocenę 1-2 razy w semestrze)   

-praca z tekstem,  

-odpowiedzi ustne z trzech tematów  

 

V Informowanie o osiągnięciach ucznia.  

Uczniowie i rodzice informowani są na bieżąco o postępach w nauce. Ocena z odpowiedzi 

ustnej i zadania domowego wpisana jest do zeszytu przedmiotowego ucznia. Ustne 

informacje na temat postępów dziecka w nauce rodzice mogą uzyskać w czasie spotkań 

indywidualnych z nauczycielem oraz w czasie zebrań organizowanych wg harmonogramu 

szkolnego.   

 

VI Możliwość poprawy ocen:  

Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę. Uczeń nieobecny teście kontrolnym  lub innej formie 

dłuższego sprawdzianu, kartkówki zapowiedzianej zobowiązany jest  do napisania go  w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem, nieprzekraczającym 2 tygodni od dnia powrotu do 

szkoły. Do dziennika są wpisywane obie oceny (pierwsza i z poprawy) w oddzielnych, 

sąsiadujących ze sobą rubrykach.   

Nie ocenia się ucznia  negatywnie w  dniu powrotu do szkoły po dłuższej nieobecności 

(minimum 5 dni).    

Uczeń może zgłosić 1 nieprzygotowanie w semestrze przy jednej godzinie lekcyjnej w 

tygodniu oraz 2 nieprzygotowania w semestrze przy dwóch godzinach lekcyjnych w 

tygodniu. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.   

 

 

 

 

 



VII Ocenianie:  

Ocenianie bieżące i semestralne odbywa się wg skali z możliwością stosowania skrótów 

stopień celujący - 6 cel.  

stopień bardzo dobry  - 5 bdb.  

stopień dobry - 4 db. 

stopień dostateczny- 3 dst.  

stopień dopuszczający - 2 dop.  

stopień niedostateczny - 1 ndst. 

 

Do wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej wymagane są minimum 3 oceny 

cząstkowe w każdym semestrze.   

 

Procentowe kryteria oceny  

stopień celujący  (6) – 100%  

stopień bardzo dobry (5) -90%- 99%  

stopień dobry (4) -75%- 89%  

stopień dostateczny(3)-50%- 74%   

stopień dopuszczający (2)-30%- 49  

stopień niedostateczny (1) -29%-0   

 

VIII Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny:  

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:   

Uczeń nie potrafi wyjaśnić najważniejszych terminów ani zagadnień omówionych na 

lekcjach, nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań, nawet z pomocą nauczyciela. Nie 

interesuje się tematyką zajęć oraz nie współpracuje z grupą. Nie odrabia zadań, nie poprawia 

ocen cząstkowych.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić niektóre z terminów i zagadnień omówionych 

na lekcjach oraz wykonać najprostsze zadania. Nie potrafi kojarzyć zbyt wielu faktów. 

Posługuje się ubogim słownictwem. Popełnia liczne błędy . Nie unika współpracy z grupą, ale 

nie wykazuje się własną inicjatywą. Uaktywnia się tylko na wyraźne polecenie nauczyciela.   

 



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:   

Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić najważniejsze terminy i zagadnienia oraz 

wykonać typowe zadania o średnim stopniu trudności. Potrafi kojarzyć niektóre fakty. Nie 

popełnia zbyt często błędów rzeczowych . Aktywnie współpracuje z grupą, czasami sam 

zgłasza się do odpowiedzi 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:   

Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia oraz wykonuje zadania 

złożone. Potrafi kojarzyć fakty, formułować własne opinie i wnioski. Dba o styl wystąpienia. 

Z zaangażowaniem pracuje w grupie i zachęca inne osoby do aktywności. Często sam zgłasza 

się do odpowiedzi.   

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:   

Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia, a także prezentuje wątki 

poboczne omówionych tematów - opanował więc pełen zakres wiedzy i umiejętności 

przewidzianych w danej klasie. Logicznie kojarzy fakty. Formułuje własne opinie i wnioski 

oraz potrafi przekonująco uzasadnić swoje zdanie. Dba o styl wystąpienia. Aktywnie 

współpracuje z grupą, zachęca inne osoby do aktywności oraz troszczy się o dobrą jakość 

efektów pracy grupy. Wykazuje inicjatywę, nie będąc zachęcany przez nauczyciela. Bierze 

aktywny udział w lekcji.   

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami na stopień bardzo dobry, ale ponadto 

dysponuje wiedzą wskazującą na szczególne zainteresowanie przedmiotem. Uczeń biegle 

posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych z programu nauczania, ma własne przemyślenia i oceny. Osiąga sukcesy w 

konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Bierze czynny udział w życiu szkoły, wykazuje się 

aktywną i prospołeczną postawą. Prezentuje postawy patriotyczne.  

 

IX. Waga oceny po poprawie jest taka sama jak waga oceny otrzymanej w pierwszym 

terminie.   

 

 

WAGI OCEN 

(*lista kategorii ocen może być uzupełniana o kolejne wpisy w trakcie trwania roku 

szkolnego, według potrzeb nauczycieli) 

 



Kategorie ocen Wagi 

(każdy nauczyciel wybiera wagę 

indywidualnie    

z podanych zakresów)   

 

Aktywność   (1 – 2)   

Kartkówka   (1 - 3)   

Sprawdzian   (4-5)   

Praca klasowa   (6)   

Zadanie domowe   (1 – 3)   

Odpowiedź   (1 -3)   

Praca na lekcji   (1 – 3)   

Konkurs   (4 – 6)   

Sprawdzian próbny, testy 

diagnozujące   

(0)   

Praca w grupie   (2)   

Przygotowanie do lekcji   (2)   

Projekt   (1 – 4)   

 

 

X. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe. Nauczyciel może przynajmniej 

raz w semestrze sprawdzić zeszyt ucznia. Zeszyt nie podlega ocenie.   

 

XI. Nauczyciel ma obowiązek w pierwszym tygodniu nauki zapoznania uczniów z PZO 

(uczniowie nie otrzymują kontraktu w formie papierowej do wklejenia w zeszycie; 

uczniowie potwierdzają zapoznanie się z PZO na liście zbiorczej)   

 

XII. Praca zdalna   

1. Podstawowy kontakt nauczyciel-uczeń- rodzic odbywa się poprzez e-dziennik oraz  

Office 365, w którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych 

form pracy zdalnej.   



2. Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych  w e-

dzienniku.    

3. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach planu lekcji.   

4. Wykonywanie prac zadanych podczas zdalnego nauczania jest obowiązkowe.    

5. Zadania podlegające ocenie uczeń ma obowiązek przesłać zadania nauczycielowi w 

terminie do 7 dni. Po upływie tego terminu uczeń otrzymuje „-’’, co może mieć 

wpływ na ocenę śródroczną/ roczną.   

 

 

 

 

 

 


