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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

 
 

Głównym celem działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły jest zapewnienie 
uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez realizację przez nauczycieli zadań w 
obszarze nauczania, wychowania oraz rozwijania umiejętności i postaw. Wiedza o społeczeństwie 
kształtuje postawy uczniów, ich tożsamość osobistą i społeczną, aktywność oraz szacunek dla 
własnego państwa 

 
 

1. Przedmiotem oceny ucznia są: 
 

- wiadomości, 
- umiejętności, 
- przygotowanie do zajęć, 
- aktywność, 
- podejmowanie samodzielnych zadań i inicjatyw w zdobywaniu wiedzy, 

 
 

2. Formy sprawdzania wiedzy: 
 

• pisemne prace klasowe 
• wypowiedzi ustne, 
• kartkówki z ostatnich 1 – 3 lekcji, 
• prace domowe, 
• referaty, projekty, prezentacje multimedialne jako samodzielne lub zespołowe prace. 

 
 

3. Ze względu na specyfikę przedmiotu ocena z WOS winna przede wszystkim 
uwzględniać aktywność uczniów. 

 
Wiedza merytoryczna równie ważna jak wspomniano, winna być służebna do tychże 

aktywności. Aktywne uczenie się organizowane przez nauczyciela jest rozumiane w programie 
jako zdobywanie kompetencji i sprawności w zakresie uczenia się, myślenia, poszukiwania, 
doskonalenia się, współpracowania i działania. 
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4. Skala ocen prac pisemnych procentowo: 
 

0 - 39 % - niedostateczny 
40 – 59 % - dopuszczający 
60 – 75 % - dostateczny 
76 – 90 % - dobry 
91 – 100 % - bardzo dobry 
100 % - dodatkowe zadania - celujący 

 
Wobec uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych nauczyciel, na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, dostosowuje stopień trudności zadań oraz kryteria ocen do 
możliwości uczniów. 

 
 

Ocena z każdej formy sprawdzenia wiadomości ma przypisaną odrębną wagę. 

Formy sprawdzenia wiadomości Waga oceny 

 

Konkurs i olimpiada – finał ogólnopolski 10 
Konkurs i olimpiada – etap okręgowy 5 
Udział w konkursie szkolnym – finał 4 
Sprawdzian 3 
Kartkówka 2 
Odpowiedź ustna 2 
Prezentacja multimedialna 2 
Praca w grupie 1 
Aktywność 1 
Zadanie domowe 1 

 
 

5. Uprawnienia i obowiązki 
 

Do każdej lekcji uczeń powinien być przygotowany i posiadać : 
- zeszyt przedmiotowy 
- podręcznik 
- nieprzygotowanie ucznia do lekcji powinno być zgłaszane przed rozpoczęciem lekcji, uczeń ma 
prawo do nie przygotowania zgodnie z WSO raz w semestrze. 
- ocenę niedostateczną uczeń ma prawo poprawić w ciągu dwóch kolejnych lekcji 
- uczeń pracuje systematycznie przez cały semestr i nie poprawia się przed klasyfikacją 
semestralną lub roczną. 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

z wiedzy o społeczeństwie podczas nauczania zdalnego 
 
Podczas nauczania zdalnego stosuje się: 
 
 1.metoda podająca: wykład on-line  classroom  vulcan oraz inne platformy wskazane przez nauczyciela 
2.metody aktywizujące: dyskusja on-line, metoda problemowa, projekt, praca z tekstem, praca 
z podręcznikiem  
3. realizacja zagadnień 
 a) praca on-line z całą klasą: nauczyciel realizuje te same treści z całą klasą 
 b) praca indywidualna  
c) wykorzystanie środków multimedialnych 
4. informacje dotyczące zadawanych prac są wpisywane przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym 
w zakładce „zadania domowe” 
 
 Podczas zajęć stosowane będą podane niżej metody i sposoby kontroli postępów ucznia :  
1. prace klasowe, sprawdziany i testy są oceniane w skali od 1 do 6 - waga 3 
2. kartkówki są oceniane w skali od 1 do 6 waga 2 
3.  praca domowa , zadanie waga 1 
a.   nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania, brak zadania, bez usprawiedliwienia  traktowane jest 
każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć 
 
b. a następnie za nieprzesłanie pracy domowej, zadania w terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną 
c. uczniowi podczas pracy zdalnej przysługuje 1 nieprzygotowanie ,drugie nieprzygotowanie oznacza ocenę 
niedostateczną.   
 
d. nauczyciel powiadamia uczniów o sprawdzianie, teście czy kartkówce na tydzień  przed poprzez dziennik 
elektroniczny – wiadomość oraz wpis w zakładkę sprawdziany.  
 
4. referat, prezentacja multimedialna waga 1 
 
5. przy ocenie cząstkowej (bieżącej) oprócz wiedzy i umiejętności brane są także pod uwagę takie czynniki jak 
systematyczność i zaangażowanie ucznia, co ocenia nauczyciel.  
 
6. wszystkie ocenę są dla ucznia i jego rodziców jawne, udostępnione na bieżąco, a ocena zapisana w  e - 
dzienniku. 
 
Przedział procentowy na poszczególne oceny oraz kryteria i sposób wystawiania ocen rocznych pozostają 
bez zmian (wg PSO opracowanego 02.09.2019 r.) 
 
Ogólne zasady współpracy: 
 1.Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie wskazane zadania i notatki. 
2. Uczeń ma obowiązek przesłać prace we wskazany przez nauczyciela sposób oraz w terminie wyznaczonym 
przez nauczyciela. Jeśli uczeń tego nie zrobi i nauczyciel nie otrzyma niezwłocznie informacji o zasadnych 
przyczynach niewywiązania się z obowiązku to fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku w uwagach. 
3. Poprawa ocen - uczeń ma możliwość poprawienia oceny z pracy klasowej, sprawdzianu, testu lub kartkówki 
w ciągu tygodnia od wstawienia ocen do dziennika. Chęć poprawy zgłasza nauczycielowi w ciągu jednego 
dnia od wstawienia ocen do dziennika. Termin poprawy wyznacza nauczyciel o czym informuje ucznia 
z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 
4. Jeśli uczeń nie może w zaplanowanym czasie uczestniczyć w danych zajęciach lub z jakiegoś powodu 
wykonać lub przesłać zadanych prac, rodzic lub pełnoletni uczeń jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten 
fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Wówczas nauczyciel wyznacza np. dodatkowy termin pracy 
klasowej, kartkówki lub przesłania pracy domowej. 
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