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Przedmiotowe Zasady Oceniania –  Szkoła podstawowa - wszystkie 

szczeble edukacyjne.  
 

Nauczyciel – mgr Alicja Jakubowska 

Placówka – Szkoła podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie ul. Jodłowa  

Przedmiot Wiedza O Społeczeństwie – bieżący rok 2021/2022; nowa podstawa programowa dla 

klasy VIII 

 

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania ( dalej nazywany PZO) – Przedmiot Wiedza O 

Społeczeństwie 

PZO zostały utworzone w oparciu o dokumentacje ministerialne i szkolno-dydaktyczne tj. : 

− Rozporządzenia MEN dotyczące wprowadzenia reformy oświaty tj. ośmiostopniowej szkoły 

podstawowej; wprowadzenie przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie VIII klasy szkoły 

podstawowej; uwzględnienie nowej podstawy programowej dla ww szczebli edukacyjnych; 

− Statut szkoły i Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania ( dalej nazywany WZO); 

− Proponowany rozkład materiału przez wydawnictwo Nowa Era; 

 

 Zasady oceny pracy i osiągnięć uczniów 

 

 

 

Przedmiotem oceny są: 

• wiadomości i umiejętności, 

• zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się (aktywność). 

 

Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: 

• prace kontrolne (sprawdziany, prace klasowe,testy, diagnozy), 

• kartkówki, 

• odpowiedź ustna, 

• aktywność na lekcji, 

• praca domowa, 

• zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń (systematyczność w prowadzeniu notatek,  

w rozwiązywaniu ćwiczeń, estetyka), 

• realizacja i prezentacja projektu, 

• praca w grupach, 

• gry dydaktyczne, 

• udział w konkursach przedmiotowych, 

• prasówka, 

• prezentacja, 

• nagroda za dział – przyznawana za najwyższą aktywność po omówionym dziale, 

• projekt edukacyjny ze sprawdzianem, 

• dodatkowa działalność z zakresu przedmiotu. 

 

Ocenie podlega: 
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• stopień opanowania materiału, 

• dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, 

• umiejętność selekcji wydarzeń politycznych, socjologicznych, psychologicznych, 

• znajomość chronologii politycznej ostatnich lat, znajomość pojęć, faktów, 

• umiejętność interpretacji podstawowych informacji przekazywanych drogą elektroniczną, 

medialną itd.  

• umiejętność posługiwania się podstawową dokumentacją obywatela RP, umiejętność 

składania podstawowych wniosków, załatwiania łatwych spraw w urzędzie, pisanie 

odwołań, reklamacji itd.  

• znajomość mapy Europy, państw UE, przykładowych państw innych instytucji 

międzynarodowych, 

• stopień rozumienia tematu, 

• stylistyczna, poprawna wypowiedź, 

• odróżnianie fake newsów, od prawdziwych informacji 

• umiejętność analizy i interpretacji danych statystycznych, 

• umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy do realizacji zadań logicznych, 

łamigłówkowych ( gra dydaktyczna); 

• umiejętność debaty, wystosowywania argumentów i kontrargumentów,  

• wykazanie dużej kultury osobistej i umiejętności zrozumienia inności, bezwzględna 

tolerancja dla innych stylów, koloru skóry, religii, kultury, języka itd.  

 

Ocenianie prac kontrolnych: 

Prace kontrolne są punktowanie i przeliczane na oceny: 

• Celujący            100% 

• Bardzo dobry     99% - 91% 

• Dobry                 90%  -   76% 

• Dostateczny        75%  -  51% 

• Dopuszczający    50%  -  30% 

• Niedostateczny   29%  i poniżej 

 

W przypadku oceniania  osób z dysfunkcjami bierze się pod uwagę zawartość merytoryczną pracy 

pisemnej. Uczniowi daje się możliwość wydłużenia czasu pracy na rozwiązywanie zadań. 

Skala punktowa prac pisemnych uczniów: 

- posiadających opinię PPP o dostosowaniu wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/indywidualnego/ 

• Celujący            100% - 95% 

• Bardzo dobry     94% - 91% 

• Dobry                90%  -   71% 

• Dostateczny       70%  -  46% 

• Dopuszczający   45%  -  26% 

• Niedostateczny   25%  i poniżej 

 

 

Informacja o sposobie kontrolowania i oceniania: 

• nauczyciel zapowiada pracę kontrolną (sprawdzian, pracę klasową) co najmniej tydzień 

wcześniej i omawia jej zakres, 

• praca kontrolna (praca klasowa, test) jest poprzedzona lekcją powtórzeniową, wyjątkiem jest 
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sprawdzian, którego waga jest niższa od ww form sprawdzania wiedzy i dotyczy mniejszej 

ilości materiału, 

• prace kontrolne (sprawdziany, prace klasowe, testy) są obowiązkowe; w przypadku, gdy 

uczeń nie był obecny jeden dzień lub na jednej godzinie lekcyjnej zobowiązany jest napisać 

pracę kontrolną w następnym, najbliższym terminie umówionym z nauczycielem, 

• brak zeszytu, pracy domowej, książki i innych pomocy dydaktycznych, nieprzygotowanie 

do lekcji uczeń zgłasza na początku lekcji, wyjątkiem są prace długoterminowe, do których 

nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania, 

• uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny tyle razy w 

semestrze, ile ma godzin danego przedmiotu w tygodniu, 

• obowiązkiem ucznia jest systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego ( jeśli jest to 

także zeszytu ćwiczeń) i odrabianie prac domowych, 

• uczeń ma możliwość poprawy ocen z dwóch prac pisemnych (sprawdzian, test lub 

kartkówka) w ciągu dwóch tygodni od uzyskania informacji o otrzymanej ocenie lub po 

uprzednim porozumieniu się z nauczycielem, który w wyjątkowych sytuacjach może 

odstąpić od ww terminów, 

• do dziennika elektronicznego wpisywane są obie oceny, tj. ocena z pracy kontrolnej i jej 

poprawy, jeśli taka nastąpiła, 

• za aktywność, krótkie wypowiedzi, prace nadobowiązkowe mogą być nagradzane oceną lub  

za pomocą „+” , „-„  

• oceny śródroczne i roczne są ustalane na podstawie stopni bieżących, ale nie są ich średnią 

arytmetyczną lecz wagową 

• dopuszcza się wzmacnianie ocen bieżących znakami „+”, „- „ 

• największy wpływ na ocenę śródroczną i roczną mają stopnie uzyskane ze sprawdzianów 

pisemnych, testów, projektów,odpowiedzi ustnych i kartkówek.   

• O ilości prac kontrolnych decyduje nauczyciel, w oparciu o predyspozycje i potrzeby klasy.  

 

Przedstawienie wagi ocen : 

− Prace kontrolne ( prace klasowe, testy, egzaminy ) - waga 4 

− Prace kontrolne o mniejszym natężeniu treści ( sprawdziany ) - waga 3 

− Projekt edukacyjny ze sprawdzianem wiedzy – waga 3 / zewnętrzny projekt edukacyjny ze 

sprawdzianem wiedzy i ewaluacją – waga 4 

− Odpowiedź ustna – waga 2 

− Kartkówki – waga 2 

− Próbne egzaminy/testy – waga 2 

− Praca na lekcji – waga 2 

− Prasówka – waga 2 / Prasówka z prezentacją waga 3 

− Debata – waga 2 

− Prezentacja waga 2 

− Zadanie domowe/ platforma elektroniczna – waga 1 

− Aktywność na lekcji – waga 1 

− Aktywność pozalekcyjna ucznia – waga 1 

− Dodatkowa aktywność pod dziale – waga 1 

− Specjalne osiągnięcia ucznia ( konkursy, w zależności od etapu waga 2/3/4 ) 

 

II. Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z WOSu 
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Nieklasyfikowanie – dotyczy ucznia, który był nieobecny na co najmniej połowie zajęć lekcyjnych 

i nie uzyskał przy tym wystarczającej ilości ocen do postawienia mu oceny całkowitej.  

W przypadku 1 godziny w tygodniu wymagane jest uzyskanie co najmniej 4 ocen 

W przypadku 2 godzin w tygodniu wymagane jest uzyskanie co najmniej 6 ocen 

W przypadku 3 godzin w tygodniu wymagane jest uzyskanie co najmniej 7 ocen 

W przypadku 4 godzin w tygodniu wymagane jest uzyskanie co najmniej 10 ocen 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 

- wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wybiegającą poza program nauczania, 

- posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, 

- samodzielnie formułuje wzorowe pod względem merytorycznym i językowym wypowiedzi ustne i 

pisemne na określony temat, 

- doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową i swobodnie się nią posługuje, 

- formułuje własne opinie i sądy, które potrafi prawidłowo i przekonywająco uzasadnić. 

- prezentuje nienaganną postawę, która daje wyraz znajomości przedmiotu ( postawa patriotyczna, 

dbałość o dobro wspólne, tolerancja itd. ) 

- bierze udział w konkursach przedmiotowych; 

 

 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania, 

- sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, 

- rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię, 

- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, wykorzystując wiedzę 

zdobytą w szkole i samodzielnie, 

- potrafi współpracować w grupie, 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach. 

 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie utrudnia mu to 

poznawania wiedzy, 

- poprawnie posługuje się źródłami informacji, 

- umie formułować wypowiedzi ustne i pisemne. 

 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, pozwalające mu na rozumienie 

najważniejszych zagadnień, 

- potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne, 

- umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi środkami dydaktycznymi. 

 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

- wiedzę ucznia charakteryzują znaczne braki, ale nie uniemożliwia mu to opanowanie wiadomości 

w dalszej edukacji, 

- wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności przy znacznej pomocy nauczyciela, 

- nie wykonał wszystkich prac lekcyjnych i domowych. 

 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, 

- nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków 

dydaktycznych, 
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- nie potrafi formułować nawet prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, 

-nie zna podstawowej terminologii przedmiotu. 

 

Ocena semestralna wynikająca z oceny ważonej: 

 

Ocena ważona Ocena semestralna 

0 – 1,60 niedostateczny 

1,61 – 2,60 dopuszczający 

2,61 – 3,60 dostateczny 

3,61 – 4,60 dobry 

4,61 – 5,51 bardzo dobry 

5,51 celujący 

 

III. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej określa WZO i Status Szkoły. 
 

IV. Sposoby dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

-  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

-  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,                      

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej 

opinii. 
 
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych. 

 Ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowane jest do jego 

indywidualnych potrzeb i możliwości. Uwzględnia ono zalecenia zawarte w opinii lub 

orzeczeniu PPP oraz zaangażowanie ucznia i postępy w nauce.  

 W przypadku prac uczeń może otrzymać inną wersję testu, sprawdzianu, kartkówki lub 

może być oceniany wg innych kryteriów procentowych przeliczanych na oceny. 

 Ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się obowiązują na lekcjach Wiedzy O 

Społeczeństwie wymagania i kryteria ocen określone w wymaganiach edukacyjnych dla 

wszystkich uczniów z wyjątkiem posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego/indywidualnego. 

a) w  zakresie umiejętności uczeń powinien: 

• lokalizować czas i przestrzeń omawianych treści, chociaż minimalnie orientować się w 

przypadku bieżących wydarzeń na arenie międzynarodowej; 

• posługiwać się ze zrozumieniem zdobytymi informacjami, 

• oceniać proste fakty i wydarzenia, 

• wyrażać swoją opinię, 

• formułować odpowiedzi ustne i pisemne, 

• słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi, innych, komunikować się z grupą, 

• formułować pytania dotyczące omawianych treści. 

 

b) w zakresie postaw uczeń powinien: 



Szkoła Podstawowa nr 3 w Goleniowie im. Jana Brzechwy 

 rok szkolny 2021/2022 

 

• mieć rozbudzoną ciekawość historii i kultury polskiej, ale także w stosunku do innych kultur 

zapoznanych bądź omawianych na zajęciach 

• posiadać rozbudzony szacunek wobec dziejów ojczystych i wobec dorobku przeszłych 

pokoleń, szanować polskie – zagraniczne instytucje 

• posiadać uświadomioną potrzebę ochrony tradycji narodowej, przy poszanowaniu inności 

kulturowej; 

• szanować osiągnięcia i pracę innych ludzi w dawnych czasach i współcześnie, 

• znać i przyjmować podstawowe wartości w życiu człowieka, 

• szanować poglądy innych ludzi, 

• rozumieć i stosować normy współżycia w grupie rówieśniczej i w środowisku. 

Dla nich obowiązują odpowiednio dostosowane wymagania: 

- podawanie poleceń w prostej, zrozumiałej formie, 

- unikanie pytań problemowych, przekrojowych,  

- dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytanie, 

-  pomoc podczas wypowiedzi ustnych, zadawanie pytań  naprowadzających, 

- dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać instruktażu 

- podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego 

chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć itp. 

 

V. Obowiązujący rozkład materiału: 

 Rozkład materiału jest zgodny z tym, które proponuje wydawnictwo. ( uwzględnia się 

możliwość uzupełniania wiadomości, które zostały pominięte w realizacji materiału proponowane 

przez wydawnictwo, a wymagane jest w podstawie programowej).  

 

 

* nie wszystkie formy oceniania muszą zaistnieć w danym roku szkolnym, co wynika z organizacji 

działania placówki, wytycznych MEN oraz sytuacji epidemiologicznej w kraju. 

 


