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I. PRZEDMIOTEM OCENY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE JEST: 

 

1. Wiedza merytoryczna: znajomość pojęć i zagadnień omawianych na lekcjach. 

2.  Rozumienie i umiejętność interpretacji faktów. 

3. Praca ze źródłem historycznym, umiejętność pracy z materiałem kartograficznym, 

ikonograficznym, statystycznym, itp. 

4. Formułowanie wypowiedzi ustnej. 

5. Przygotowanie wypowiedzi /  pracy pisemnej (referat, rozprawka, itp.). 

6. Aktywności ucznia na lekcjach i w pracy pozalekcyjnej, w tym zaangażowanie w pracę 

grupową 

 

II. SPOSOBY I FORMY OCENIANIA: 

 

1. Sprawdziany  

2. Kartkówki 

3. Odpowiedź ustna. 

4. Dłuższa praca pisemna przygotowana w domu ( referat, rozprawka) 

5. Prace domowe 

6. Analiza źródeł różnego typu 

7. Umiejętność odczytywania mapy, planu, tabel z danymi statystycznymi 

 

III. SPRAWDZIANY: 

 

1. Nauczyciel zapowiada sprawdzian pisemny z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

2. Uczeń zobowiązany jest napisać wszystkie przewidziane w danym semestrze 

sprawdziany. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności,  nauczyciel wyznaczy 

dodatkowy termin sprawdzianu w ciągu 2 najbliższych tygodni od powrotu ucznia do 

szkoły. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się na wyznaczony przez 

nauczyciela termin  sprawdzianu,  uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

3. Sprawdziany nauczyciel sprawdza w terminie do 2 tygodni. 

4. Uczeń ma prawo poprawić jeden raz każdą ocenę w skali 1 - 5  w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem. 

 

 

IV. KARTKÓWKI:  

 

1. Nauczyciel ma prawo zrobić kartkówkę  z 3 ostatnich lekcji bez zapowiedzi. 

2. Taką formą może się również posłużyć w celu sprawdzenia znajomości wydarzeń 

politycznych, społecznych, które miały miejsce w Polsce i na świecie. W tym przypadku 

kartkówka  musi być zapowiedziana. 

3. Uczeń ma prawo poprawić jeden raz każdą  ocenę w skali 1-5 z kartkówki w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem 



 

V. ODPOWIEDŹ USTNA: 

 

    1.Przy ocenie odpowiedzi ustnej bierze się pod uwagę: 

 zrozumienie tematu, 

 zawartość  merytoryczną, 

 argumentację, 

 wyrażanie sądów, własnych opinii, 

 stosowanie  odpowiedniej terminologii, 

 sposób prezentacji (samodzielność wypowiedzi, poprawność językowa, płynność, 

logiczne myślenie). 

 Nauczyciel ma prawo pytać z 3 ostatnich lekcji lub z materiału powtórzeniowego  (jeśli 

zada powtórzenie jako  pracę domową). 

 

VI. AKTYWNOŚĆ, PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI 

1. Uczeń ma prawo w ciągu semestru zgłosić dwa razy nieprzygotowanie do lekcji 

(oznaczone w dzienniku skrótem  np.) -  dotyczy braku zadania, opanowania treści do 

odpowiedzi ustnej, pisania kartkówki, braku  książki, odpowiednich materiałów na lekcję,  

nie dotyczy pisania sprawdzianu zapowiadanego z wyprzedzeniem. 

2. Po zdobyciu 5 plusów za aktywną pracę  na lekcjach,  uczeń otrzymuje ocenę bardzo 

dobrą 

 

 

VI.  SKALE STOSOWANE W SPRAWDZANIU I OCENIANIU: 

 

           Kryteria oceny testu : 

 

ocena % punktów 

ndst-1         0 - 32 

dop-2 33 - 50 

dst -3 51 - 75 

db -4 76 - 90 

bdb-5 91 - 97 

cel -6 98 - 100 

 

VII. Waga ocen 

 

W ocenianiu bieżącym stosuje się oceny ważone: 

 

Waga: 

5 -        sprawdziany, projekty edukacyjne 

3 -        odpowiedzi ustne, kartkówki, prezentacje prac projektowych, prowadzenie lekcji 

1 -        aktywność na lekcji, zadania domowe, zeszyt ćwiczeń 


