
Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. 

1.Przedmiotem oceny będzie wiedza, umiejętność wyszukiwania informacji o aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie 

2.Umiejętność wyrażania własnych poglądów i sądów 

3. Dyskusja na określony temat 

4.Praca w grupie i pod kierunkiem nauczyciela 

Uczeń zobowiązany jest posiadać i nosić na każdą lekcję : 

1.podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory 

2.W ramach przygotowania do zajęć od ucznia jest wymagana wiedza i umiejętności z trzech ostatnich lekcji 

3.Gromadzić informacje o aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie 

4. Brak pracy domowej lub nieprzygotowanie się do lekcji uczeń zgłasza nauczycielowi jeszcze przed rozpoczęciem lekcji 

5. W ciągu półrocza uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji(brak zeszytu przedmiotowego, 

pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi brak zebranych informacji o aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie) 

6Wszystkie zaległości spowodowane nieobecnością ucznia, ma on obowiązek uzupełnić na następną lekcję 

Formy sprawdzania wiedzy. 

1.Sprawdzian zapowiedziany( podany zakres materiału ) 

2. Testy 

3. Kartkówki obejmują zakres trzech ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiadane, ocena ndst nie może być poprawiana 

4.Odpowiedzi ustne 

5. Praca na lekcji 

6.Zadania domowe 

7.Ocena prac dodatkowych ( wywiady , referaty –uzgodnione tematy i forma z nauczycielem ) 

8.Aktywność na lekcji –wyrażanie własnych poglądów, sądów  

9. Brak pracy na lekcji, brak notatek z lekcji  ocena niedostateczna.  

10.Uczeń ma obowiązek sumiennie i schludnie prowadzić zeszyt 

11.Zaległy sprawdzian uczeń pisze w ustalonym z nauczycielem terminie. Jeżeli nie zgłosi się, zaległy sprawdzian napisze w 

dowolnie wskazanym terminie przez nauczyciela. 

-12.Ocenę niedostateczną  ,dopuszczającą, dostateczną ze sprawdzianu  ,testu uczeń może poprawić w uzgodnionym z 

nauczycielem terminie 

13.Ocenę niedostateczną semestralną  -  uczeń ma obowiązek poprawić do końca marca 

Punkty uzyskane ze sprawdzianów/testów przeliczane są następująco :  poniżej 31% „niedostateczny”,  

od 31% do 49% „dopuszczający” , od 50% do 70%- „dostateczny”, od 71% do 85% „dobry”, od 86% do 95% „bardzo dobry”,  

od 96% do 100% „celujący”. Inne zasady oceniania reguluje WSO. 
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