
 

 
  
  PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
   WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
    (aktualizacja sierpień 2015) 

 
I. Zakres podstawowy ( dwa semestry) . 
 
1. Na ocenę semestralną mają wpływ następujące formy 

kontroli wiedzy i umiejętności ucznia i uzyskane w nich 
oceny. 
Praca klasowa (waga – 6) 

Zakres materiału: jeden  dział lub wybrane zagadnienia. 
Czas trwania: 45 minut. 
Forma: test zawierający  pytania zamknięte oraz  opisowe i otwarte, w tym 
analiza źródeł. 
Termin: zapowiedź z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia. 
Nauczyciel oddaje sprawdzone prace w ciągu 2 tygodni. 
Uwagi: obecność jest obowiązkowa. Nieobecność na prac klasowej  jest 
równoznaczna z wpisem do dziennika librus nb .Poprawa pracy klasowej jest 
obowiązkowa.  O terminie i formie decyduje nauczyciel . Nieobecność ucznia 
skutkuje wstawieniem oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy. 
Zaliczenie: 
Pozytywną ocenę otrzymuje uczeń , który osiągnął ponad 30% treści 
programowej. 
Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ,którą otrzymał w pierwszym 
terminie pisania,  jednak jest ona nadal wliczana do pozostałych ocen w tym 
obszarze (status oceny poprawianej) . 
Sprawdziany (waga – 4) 

Zakres materiału:  do trzech tematów 

Czas trwania: około 10 minut 

Forma: pytania opisowe oraz otwarte ( forma ustna lub pisemna) 

Termin: bez zapowiedzi 
Uwagi: uczeń nieobecny na sprawdzianie może być spytany z tego 

samego zakresu materiału bez wcześniejszego uprzedzenia przez 
nauczyciela . Ocena, którą uczeń otrzyma  ze sprawdzianu nie podlega 
poprawie. 
Prasówki (waga – 4) 

Zakres materiału: trzy wiadomości z zakresu :kraj, świat, region z ostatniego 
tygodnia 

Czas trwania: około 15 minut 

Forma: referat lub prezentacja multimedialna z wykorzystaniem tablicy. 
Uwagi: z prasówki zwolnieni są uczniowie, którzy zgłosili 
nieprzygotowanie przed lekcją lub mają „szczęśliwy numerek” 



Inne oceny: (waga – 4) 

 
Ustna odpowiedź (z trzech tematów lekcyjnych) 
Praca domowa 

Referat 
Ćwiczenia 

Praca na lekcji ( zadania w grupie, indywidualne) 

Aktywność na lekcji 
Projekty edukacyjne, prezentacje multimedialne, udział w zdarzeniach szkolnych o charakterze 

edukacyjnym. 

 

Olimpiady, konkursy 
Uczniowie, którzy brali udział w olimpiadach: Polska i Świat Współczesny, Praw Człowieka 
oraz Wiedzy o Unii Europejskiej a także innych konkursach tematycznych  i otrzymali tytuł 
laureata bądź finalisty otrzymują ocenę celującą na koniec roku szkolnego. 

2. Nieprzygotowania 

Uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania w semestrze. 
Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem zajęć. 
Za nieprzygotowanie uważa się brak: pracy domowej, zeszytu z pracą 
domową lub podręcznika oraz brak znajomości zakresu materiału dotyczącego 
ostatnich trzech tematów. 
Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnić notatki i 
przygotować się do lekcji, zaś nauczyciel ma prawo zapytać ucznia z 
tego zakresu. 
3. Szczęśliwy numerek 
Nie uznaje się szczęśliwego numerka w przypadku zapowiedzianego 
sprawdzianu, prasówki. 
4. Obliczanie oceny semestralnej 
a) Ocena semestralna - jest średnią ważoną wszystkich ocen 
cząstkowych uzyskanych w danym semestrze. 
Ocenę dopuszczającą uczeń otrzyma jeśli uzyska min. 1.7 pkt; 
dostateczną – 2,50 pkt; dobrą – 3,50pkt; bardzo dobrą – 4,50 pkt 
b) ocena roczna – jest średnią ważoną ocen  uzyskanych w pierwszym i 
drugim semestrze 
I semestr II semestr ocena roczna 
Ocena pkt (np. 4,22) | + | ocena w pkt (np. 3,88) | : 2 | dobry (4,0 
 
Nauczyciel może podwyższyć ocenę semestralna lub roczną uczniowi, który 
osiągnął min. 90% frekwencji na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczył. Ponadto uczeń 
może otrzymać dodatkową ocenę za szczególny wkład w popularyzację wiedzy dotyczącej 
WOS na forum szkoły bądź środowiska lokalnego.   
Uczeń ma prawo poprawić ocenę roczną przed wystawieniem oceny ostatecznej poddając 
się kontroli w formie pisemnej z  materiału wiedzy z całego roku. 
Podstawą klasyfikacji jest uzyskanie powyżej 50% frekwencji na zajęciach przedmiotowych 
oraz zdobycie przez ucznia przynajmniej 1ej oceny z każdej kategorii oceniania 
zastosowanej w skali semestru bądź roku przez nauczyciela. 
 
 
 



  
  PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
 ELEMENTY WIEDZY O ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM   
    (aktualizacja sierpień 2015) 

I. Zakres rozszerzony  ( cztery semestry) . 
1. Na ocenę semestralną mają wpływ następujące formy 

kontroli wiedzy i umiejętności ucznia i uzyskane w nich 
oceny. 
Praca klasowa (waga – 6) 

Zakres materiału: jeden  dział lub wybrane zagadnienia. 
Czas trwania: 45 minut. 
Forma: test zawierający  pytania zamknięte oraz  opisowe i otwarte, w tym 
analiza źródeł. . 
Termin: zapowiedź z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia. 
Nauczyciel oddaje sprawdzone prace w ciągu 2 tygodni. 
Uwagi: obecność na pracy klasowej jest obowiązkowa .W przypadku 
nieobecności uczeń otrzymuje wpis do dziennika librus nb ( nieobecny ) . 
Uczeń ma obowiązek przystąpić do pracy klasowej w drugim terminie. . O 
terminie i formie decyduje nauczyciel. Nieobecność ucznia skutkuje 
otrzymaniem oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy. 
Zaliczenie: 
Pozytywną ocenę otrzymuje uczeń który osiągnął ponad 30% treści 
programowej. 
Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną , jednak jest ona nadal 
wliczana do pozostałych ocen w tym obszarze (status oceny poprawianej) . 
Sprawdziany (waga – 5) 

Zakres materiału:  do trzech tematów 

Czas trwania: około 10 minut 

Forma: pytania opisowe oraz otwarte ( forma ustna lub pisemna) 

Termin: bez zapowiedzi 
Uwagi: uczeń nieobecny na sprawdzianie może być spytany z tego 

samego zakresu materiału bez wcześniejszego uprzedzenia przez 
nauczyciela 
Prasówki (waga – 4) 

Zakres materiału: trzy wiadomości z zakresu :kraj, świat, region z ostatniego 
tygodnia 

Czas trwania: około 15 minut ( od II semestru klasy II – prasówka w formie 
sprawdzianów pisemnych) 

Forma: referat lub prezentacja multimedialna z wykorzystaniem tablicy. 
Uwagi: z prasówki zwolnieni są uczniowie, którzy zgłosili 
nieprzygotowanie przed lekcją lub mają „szczęśliwy numerek” 
Inne oceny: (waga – 4) 

Ustna odpowiedź (z trzech tematów lekcyjnych) 

Praca domowa 
Referat 



(waga – 3): 
Ćwiczenia 

Praca na lekcji ( zadania w grupie, indywidualne) 
Aktywność na lekcji 

(waga – 2)- Projekty edukacyjne, prezentacje, uczestnictwo w zespołach zadaniowych, 
udział w akcjach o charakterze miejskim. 
Olimpiady, konkursy 
Uczniowie, którzy brali udział w olimpiadach: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym  , 
Praw Człowieka, Wiedzy o Unii Europejskiej oraz innych konkursach o charakterze 
ogólnopolskim i otrzymali tytuł laureata bądź finalisty otrzymują ocenę celującą na koniec 
roku szkolnego. Uczniowie, którzy brali udział w konkursach  mogą otrzymać jednostkową  
ocenę w wadze najwyższej, a ocenę tą ustala się na podstawie uzyskanych wyników. 

2. Nieprzygotowania 

Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch nieprzygotowań w semestrze. 
Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem zajęć . Za 
nieprzygotowanie uważa się brak: pracy domowej, zeszytu z pracą 
domową lub podręcznika oraz brak znajomości zakresu materiału dotyczącego 
ostatnich trzech tematów. 
Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnić notatki i 
przygotować się do lekcji, zaś nauczyciel ma prawo zapytać ucznia z 
tego zakresu. 
3. Szczęśliwy numerek 
Nie uznaje się szczęśliwego numerka w przypadku zapowiedzianego 
sprawdzianu, kartkówki. 
4. Obliczanie ocen 
a) ocena semestralna - jest średnią ważoną wszystkich ocen 
cząstkowych uzyskanych w danym semestrze. 
Ocenę dopuszczającą uczeń otrzyma jeśli uzyska min. 1.7 pkt; 
dostateczną – 2,50 pkt; dobrą – 3,50pkt; bardzo dobrą – 4,50 pkt 
b) ocena roczna – jest średnią ważoną ocen uzyskanych w 
pierwszym i drugim semestrze. 
I semestr II semestr ocena roczna 
Ocena pkt (np. 4,22) | + | ocena w pkt (np. 3,88) | : 2 | dobry (4,02) 

c) ocena ostateczna na zakończenie cyklu nauki w klasie III. Ocena jest 
średnią ważoną z trzech lat nauki (biorąc pod uwagę punkty uzyskane 
na koniec klasy pierwszej, drugiej i trzeciej) 
I klasa II klasa III klasa 
3,25 x 0.3 | + | 4,55 x 0,3 | + | 4,2x 0,4 | = | 4,02 ocena końcowa 
dobry 
 
Nauczyciel może podwyższyć ocenę semestralna lub roczną uczniowi, który 
osiągnął min. 90% frekwencji na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczył. Ponadto uczeń 
może otrzymać dodatkową ocenę za szczególny wkład w popularyzację wiedzy dotyczącej 
nauk społecznych na forum szkoły bądź środowiska lokalnego. 
Uczeń ma prawo do poprawienia oceny rocznej przed wystawieniem oceny ostatecznej 
poddając się kontroli w formie pisemnej z materiału z całego roku. 
Podstawą klasyfikacji ucznia jest ponad 50% frekwencja na zajęciach oraz zdobycie przez 
ucznia przynajmniej 1ej oceny z kategorii oceniania zastosowanych przez nauczyciela w 
semestrze bądź w skali roku. 



 
Opracowanie : Marek Nowosad 

 


