
Przedmiotowe Zasady Oceniania – WOS klasa VIIIc i VIIId 

Celem nauczania wiedzy o społeczeństwie jest:   

 zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z kraju i ze świata, 

 rozwijanie poczucia więzi z rodziną, narodem, społecznością europejską i światową,   

 kształtowanie postaw moralnych, patriotycznych i obywatelskich,   

 kształtowanie szacunku do własnego państwa i symboli narodowych,   

 dostarczanie wzorców osobowych,  

 wprowadzanie ucznia w świat wartości ogólnoludzkich, sprzyjających wychowaniu 

uczciwego, aktywnego, świadomego swych praw i obowiązków obywatela. 

I. Cele PZO:  

1. Wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowości ucznia. 

 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.  

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.  

4. Dostarczenie uczniom, rodzicom i nauczycielowi rzetelnej informacji o specjalnych 

uzdolnieniach, postępach i trudnościach ucznia.  

5. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

II. Zasady PZO:  

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań z 

wiedzy o społeczeństwie oraz o sposobie i zasadach oceniania.  

2. Każda ocena jest opatrzona komentarzem nauczyciela – ustnym lub pisemnym. 

3. Zawartością komentarza są wskazówki dla ucznia, w jaki sposób może on podnieść 

swoje osiągnięcia edukacyjne.  

4. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę programową.  

5. Stosuje się dwa poziomy wymagań: podstawowy i ponadpodstawowy.  

6. Wymagania ponadpodstawowe zawierają w sobie wymagania podstawowe. Aby 

zaliczyć poziom ponadpodstawowy, należy najpierw osiągnąć poziom podstawowy.  

7. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen.  

8. Powiązanie wymagań dwupoziomowych z sześciostopniową skalą wymagań jest 

następujące: 



WYMAGANIA, PROCENT PUNKTÓW ,OCENA  

Ponadpodstawowe  

100% celujący  

90%-95% bardzo dobry  

75%-89% dobry 

Podstawowe   

50%-74% dostateczny 

30%-49% dopuszczający 

 poniżej 30% niedostateczny 

 

9. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać 

z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły 

po uprzednim zapoznaniu się z wymaganiami.  

10.Uczeń ma tylko jeden raz prawo do poprawy pracy klasowej, jeśli nie napisze 

sprawdzianu jest to równoznaczne z oceną niedostateczną. 

11.Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

12. Każdy uczeń ma obowiązek napisania pracy długoterminowej i oddania jej w 

ustalonym przez nauczyciela terminie.  

13.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie odda pracy na czas, ma prawo do 

przedłużenia terminu oddania pracy po uzgodnieniu tego z nauczycielem.  

14.Uczeń, który nie wywiąże się z obowiązku napisania pracy i nie skorzysta z terminu 

dodatkowego, utraci szansę na zdobycie oceny pozytywnej, a zaniedbywanie przez niego 

obowiązków zostaje odnotowane w dzienniku i ma wpływ na ocenę śródroczną i roczną.  

15.Oceny wystawione  przez nauczyciela są jawne dla ucznia, jego rodziców lub prawnych 

opiekunów. .  

16.Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze . Musi to jednak 

zrobić przed rozpoczęciem  zajęć, a nie podczas pytania. Nie dotyczy to zapowiedzianych 

prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek, czy zadanych wcześniej na konkretny termin 

prac pisemnych.  

 Nieprzygotowanie obejmuje: odpowiedź, niezapowiedzianą kartkówkę, brak zadania 

domowego, brak zeszytu, brak materiałów ćwiczeniowych.  



17. Uczniowie powinni prowadzić zeszyt  przedmiotowy i uzupełniać notatki za czas 

swojej nieobecności. Zeszyt może podlegać ocenie, a w szczególnych przypadkach 

może wpływać na ocenę semestralną lub roczną. 

18. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie 

prac pisemnych, oddawanie do oceny prac nie napisanych samodzielnie, plagiatów z 

Internetu równa się ocenie niedostatecznej.  

19. Prace pisemne napisane nieczytelnie lub rażąco nieestetyczne nie podlegają ocenianiu 

(ocena niedostateczna) chyba, że uczeń ma orzeczenie poradni o dysfunkcjach.  

20. Brak pracy domowej zostaje odnotowany przez nauczyciela za pomocą oceny 

niedostatecznej lub „ –  ”(w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli uczeń zgłosił wcześniej 

brak zadania nauczycielowi) 

21. Nauczyciel może odmówić wyznaczenia kolejnego terminu poprawy pracy domowej, 

jeżeli uczeń jest niesystematyczny, ma nieodpowiedni stosunek do przedmiotu, 

lekceważy swoje obowiązki 

22. Pracą domową jest również przeczytanie tekstu z podręcznika.  

23. Za wykonane zadanie uczeń może otrzymać ocenę lub „+”(w zależności od stopnia 

trudności zadania lub sposobu jego wykonania) 

24. W przypadku dłuższej (powyżej trzech dni) absencji spowodowanej chorobą, uczeń ma 

prawo do uzgodnienia z nauczycielem przedmiotu terminu uzupełnienia braków. 

Uczniowi, który opuścił pierwszy termin pisania sprawdzianu przepada prawo poprawy 

oceny niedostatecznej.  

25. Nieobecność ucznia na pierwszym i drugim terminie sprawdzianu może być podstawą 

do obniżenia oceny śródrocznej/ końcoworocznej. 

26. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za nieuczciwe zachowanie na 

sprawdzianie (odpisywanie, rozmawianie, posiadanie „ściągi” itp.) traci prawo do jej 

poprawiania.  

27. Oceny otrzymane z kartkówek, odpowiedzi ustnych, zadań domowych nie podlegają 

poprawie; 

28. Nauczyciel ma prawo podwyższyć ocenę semestralną lub roczną o jeden stopień  

uczniowi, który, był aktywny podczas lekcji, inicjował przedsięwzięcia innowacyjne:  

wystawa, projekt naukowy, prezentacja multimedialna, działał aktywnie w  

wolontariacie, stowarzyszeniach, fundacjach.  



29.Ocena śródroczna i roczna nie jest w żadnym wypadku średnią arytmetyczną ocen  

cząstkowych. 

30. Uczeń ma możliwości poprawiania ocen na semestr lub koniec roku zgodnie  

z zasadami zawartymi w WSO 

31..Rodzice mają prawo wglądu do prac uczniów podczas wywiadówek, dni otwartych  

szkoły i indywidualnych spotkań z nauczycielem przedmiotu. Po napisanym  

sprawdzianie, nauczyciel rozdaje uczniom prace do domu ,w celu pokazania ich  

rodzicom.  Uczeń zobowiązany jest zwrócić je z powrotem na następnej lekcji. 

 32.Wszelkie wyjątkowe sytuacje nie ujęte w PZO rozstrzygane są na płaszczyźnie uczeń – 

nauczyciel – rodzic. 

III.  Obszary aktywności podlegające ocenie : 

1. Wypowiedzi ustne:  

 kilkuzdaniowa wypowiedź, 

   prezentacja/przemówienie, 

   głos w dyskusji (trafna rzeczowa argumentacja).  

2. Wypowiedzi pisemne:  

  kilkuzdaniowa wypowiedź,   

 rozwiązanie wskazanych zadań, 

  wykonanie ćwiczeń,  

  redagowanie dłuższych form wypowiedzi.  

3.  Udział w konkursach przedmiotowych.  

4. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.  

5. Wykonywanie dodatkowych prac domowych (tzw. prac dla chętnych).  

6. Udział w przedstawieniach bądź uroczystościach, przygotowanie i prowadzenie 

fragmentów lekcji itp.  

7. zapoznawanie się na bieżąco z informacjami dotyczącymi wydarzeń w Polsce i na 

świecie 

IV. Metody sprawdzania osiągnięć  

1. Prace klasowe:   

 sprawdzian wiadomości na zakończenie każdego semestru, 



 niezapowiedziane lub zapowiedziane 15-20 min. kartkówki z 3 ostatnich tematów lekcji – 

wprowadzane w klasach w zależności od potrzeb.  

2. Wypowiedzi ustne ucznia   

3. Dłuższa pisemna praca domowa  

 4. Krótka pisemna praca domowa – w zależności od potrzeb. 

 5. Zeszyt przedmiotowy – 1 x w semestrze.  

6. Zadania praktyczne, efekty pracy w grupach – w zależności od potrzeb. 

7. Praca długoterminowa/referat  

V. Ocenianie  

1. Kryteria oceniania ucznia:   

 zrozumienie tematu, 

  poprawność merytoryczna wypowiedzi, 

   kompozycja wypowiedzi (spójność wypowiedzi, logika) 

   styl i sposób prezentacji, 

   umiejętność zintegrowania/połączenia wiedzy z różnych dziedzin 

   poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna. 

 

 2. Kryteria osiągnięć ucznia na poszczególne oceny szkolne: 

 

Ocena niedostateczna (1)  

– uczeń nie opanował wymagań określonych na ocenę dopuszczającą; wykazuje braki w 

opanowaniu podstawowych wiadomości; nie potrafi wskazać związków między 

omawianymi faktami i wydarzeniami; nie podejmuje prób wnioskowania i oceniania lub 

czyni to nieumiejętnie i z poważnymi błędami; nie chce pracować w zespole, przeszkadza 

tym, którzy starają się pracować, nie wykonuje zadanej pracy; nie angażuje się w 

działania grupy nawet pod presją jej członków; nie podejmuje próby odpowiedzi. 

 Ocena dopuszczająca (2) 

 – uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić niektóre z terminów i zagadnień na 

lekcjach, potrafi wykonać najprostsze zadania; nie potrafi kojarzyć zagadnień; posługuje 

się ubogim słowno-językowe; nie unika współpracy z grupą, ale nie wykazuje w tym 

własnej inicjatywy; uaktywnia się tylko na wyraźne polecenie nauczyciela. 



Ocena dostateczna (3) 

 – uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić najważniejsze terminy i zagadnienia, a 

także wykonywać typowe zadania o średnim stopniu trudności; umie kojarzyć niektóre 

zagadnienia; nie popełnia zbyt często błędów językowych; aktywnie współpracuje z 

grupą, wykonując zadania i przygotowując projekty lub prezentacje; czasami sam zgłasza 

się do odpowiedzi.  

Ocena dobra (4) 

 – uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia , potrafi wykonać 

zadania złożone oraz kojarzyć fakty i formułować własne opinie, wnioski; dba o styl 

wystąpienia; aktywnie współpracuje z grupą i zachęca innych do aktywności, wspólnie z 

grupą tworzy projekty i prezentacje; często sam zgłasza się do odpowiedzi. 

 Ocena bardzo dobra (5) 

 – uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia, a także wątki 

poboczne omówionych tematów lekcyjnych. Logicznie kojarzy fakty, formułuje własne 

opinie i wnioski oraz potrafi uzasadnić swoje zdanie. Samodzielnie potrafi korzystać z 

zasobów Internetu , tworzy prezentacje i wykonuje projekty. Posługuje się bogatym i 

poprawnym językiem, troszczy się o styl wypowiedzi. Aktywnie współpracuje z grupą, 

zachęca innych do aktywności i dba o dobrą jakość efektów pracy grupy. Bierze aktywny 

udział w życiu klasy.  

Ocena celująca (6) 

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

dysponuje wiedzą dotyczącą wydarzeń aktualnych z kraju i świata. Samodzielnie korzysta 

z zasobów Internetu, tworzy projekty multimedialne, przygotowuje prezentację. Osiąga 

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

wykazuje się aktywną i prospołeczną postawą  

 

VI. Ocenianie wspomagające:  

Uczeń może otrzymać „+” za:  

- aktywność na lekcji, 

- prace domowe o małym stopniu trudności,  

- pracę w grupach 

 pomoce dodatkowe przyniesione na lekcję, 



- znajomość bieżących wydarzeń politycznych, społecznych i gospodarczych. 

Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

Uczeń może otrzymać „–”za:  

- brak zeszytu, podręcznika lub innej pomocy,  

- brak aktywności na zajęciach.  

Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

KOPIOWANIE PRAC Z INTERNETU = PLAGIAT = OCENA NIEDOSTATECZNA 


