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Przedmiotem oceniania są: 1.Wiadomości -wiedza przedmiotowa. 2.Postawa ucznia i jego aktywność oraz 

dyscyplina pracy.  

Formy i metody sprawdzania wiedzy i umiejętności: sprawdziany, kartkówki, wypowiedzi ustne, 

wypowiedzi pisemne, aktywność na lekcji, praca w grupach, praca domowa, prace dodatkowe (prezentacje), 

projektowe, udział w konkursach, zaangażowanie społeczne i szkolne. 

Sprawdzian całogodzinny- to określenie stopnia opanowania materiału z zakresu całego działu 

programowego. Sprawdzian powinien być poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany najpóźniej na tydzień 

przed wyznaczonym terminem i zapisany w dzienniku. Nauczyciel zapowiadając sprawdzian podaje 

jednocześnie zakres obowiązującego materiału. Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do sprawdzianu. 

Niezaliczenie przez ucznia sprawdzianu ma wpływ na ocenę śródroczną lub roczną. W razie nieobecności 

ucznia w terminie przeprowadzania sprawdzianu ma on obowiązek napisać go w przeciągu 2 tygodniu, po 

tym czasie wpisana zostaje ocena niedostateczna. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia i ocenienia 

prac kontrolnych, sprawdzianów i kartkówek najpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu. W trakcie 

sprawdzianów, uczeń zobowiązany jest do zachowania szczególnej dyscypliny. W przypadku korzystania z 

pomocy dydaktycznych lub kontaktowania się uczniów między sobą w czasie pisania nauczyciel ma prawo 

do obniżenia oceny lub wystawienia oceny niedostatecznej.  

Zasady ustalania oceny ze sprawdzianu: a) 100% plus zadanie dodatkowe – ocena celująca, b) 100% 90% - 

ocena bardzo dobra; c) 75% - 89% - ocena dobra; d) 50% -74% - ocena dostateczna; e) 30% - 49% - ocena 

dopuszczająca; f) 0% - 29% - ocena niedostateczna. Poprawie pisemnej lub ustnej podlegają prace ocenione 

na: ocenę niedostateczną i dopuszczającą. Poprawa następuje w ciągu 2 tygodni, ocena poprawiona 

wpisywana jest w rubrykę obok oceny poprawianej. Przy poprawianiu oceny z pracy klasowej i pisaniu w 

drugim terminie, kryteria ocen nie zmieniają się a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika. Stopień 

uzyskany z poprawy sprawdzianu jest równy rangą pierwszej ocenie i obydwa stopnie są uwzględnione przy 

ocenie klasyfikacyjnej. Nauczyciel omawia wyniki prac pisemnych, przedstawia punktację, dzięki czemu 

uczeń otrzymuje informację zwrotną o swoich brakach i postępach (mocne i słabe strony) oraz stopniu 

opanowania wiadomości i umiejętności.  

Kartkówka (20 minut)- to rodzaj pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia materiału z ostatnich 

trzech lekcji lub określonego zakresu tematycznego wyznaczonego przez nauczyciela. Stosuje się ją 

przynajmniej raz w danym dziale, bez konieczności wcześniejszej powtórki i zapowiedzi. Niezaliczenie przez 

ucznia kartkówki ma wpływ na ocenę śródroczną lub końcowo- roczną. Nie podlegają poprawie, o pisaniu 

kartkówki przez ucznia w przypadku jego losowej nieobecności lub choroby decyduje nauczyciel. W 

przypadku korzystania z pomocy dydaktycznych lub kontaktowania się uczniów między sobą w czasie pisania 

nauczyciel ma prawo do obniżenia oceny lub wystawienia oceny niedostatecznej. 

Odpowiedź ustna - nauczyciel ma prawo do sprawdzenia wiedzy ucznia w formie ustnej z trzech ostatnich 

tematów lekcyjnych lub określonego zakresu tematycznego wyznaczonego przez nauczyciela.  

Praca na lekcji – nauczyciel może ocenić aktywność ucznia na lekcji. Aktywność  pracy na lekcji ucznia można 

oceniać znakiem plus (+), a brak pracy na lekcji - znakiem minus (-). Z 3 kolejno uzyskanych znaków (+ ) uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Za 3 minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Jednorazowo podczas 

lekcji nauczyciel może wystawić ocenę z aktywności – celującą lub bardzo dobrą za szczególny udział w lekcji.  



Uczeń ma prawo do zgłoszenia 2 nieprzygotowań (np.) w semestrze, robi to na początku lekcji.  Każde kolejne 

np. skutkuje oceną niedostateczną.   

Praca domowa, zeszyt przedmiotowy -obowiązkiem ucznia jest systematycznie (czytelne i estetyczne) 

prowadzenie notatek w zeszycie przedmiotowym i odrabianie prac domowych. Uczeń, który był nieobecny 

na lekcji lub kilku lekcjach ma obowiązek nadrobić wszystkie notatki i prace domowe w zeszycie 

przedmiotowym w ciągu tygodnia. Przy sprawdzaniu prac domowych ocenie podlegają: pomysłowość 

rozwiązania, poprawność rzeczowa, umiejętność prezentacji w przypadku prac ustnych, zgodność z 

poziomem wymagań. Uczeń ma prawo w czasie jednego semestru dwa razy zgłosić brak pracy domowej (bz). 

Każde kolejne niewywiązanie się z obowiązków skutkuje oceną niedostateczną.  

Prace dodatkowe (referat, projekt, prezentacja komputerowa, album, praca plastyczna, plansze, gazetki) - 

jest samodzielną pracą ucznia, który korzystając z różnych źródeł informacji dokonuje opracowania danego 

zagadnienia, a następnie prezentuje efekty swojej pracy na forum klasy. Nauczyciel może zadać uczniowi 

kilka pytań z zakresu referowanego materiału. Przy ocenie prac dodatkowych brane są pod uwagę 

następujące elementy; zawartość merytoryczna, pomysłowość, estetyka pracy, sposób przekazania wiedzy, 

różnorodność źródeł do których dotarł uczeń. Prace dodatkowe oceniane są w skali: bardzo dobry, dobry lub 

za pomocą plusów.  

Prasówka – to przegląd tygodniowych wydarzeń ze świata, Polski i Podkarpacia przygotowany przez ucznia 

(plus źródło). W każdym tygodniu nauczyciel wyznacza 3 osoby do zaprezentowania na forum klasy po 2 

wydarzenia z danego przedziału rejonowego. Nie można zgłosić  braku zadania czy braku przygotowania. Za 

ich odczytanie i zreferowanie uczeń otrzymuje plusy i minusy. 3 plusy dają ocenę bardzo dobrą, 3 minusy – 

niedostateczną. 

Konkursy tematyczne – zajęcie 1 miejsca oznacza otrzymanie oceny celującej (waga 3).  

Zaangażowanie społeczne, szkolne – pełne zainteresowanie się sprawami szkolnymi, aktywny udział w 

organizacji uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, apeli, zbiórek, przedsięwzięć szkolnych i lokalnych, 

Osiągnięcia ucznia są notowane w dzienniku za pomocą następujących oznaczeń: sprawdzian lub Spr, 

odpowiedź ustna lub Odp, kartkówka lub Kar, praca domowa lub ZAD, , aktywność lub Akt., praca na lekcji 

lub + i -, nb oznacza nieobecność na sprawdzianie. Uczeń jest poinformowany o ocenie w chwili jej 

wystawienia. W ocenianiu stosuje się następującą skalę: 6 - celujący 5 - bardzo dobry 4 - dobry 3 – 

dostateczny 2 - dopuszczający 1 – niedostateczny 4. Oceny cząstkowe w dzienniku wyrażane są cyfrą w skali 

1-6. Oceny ze sprawdzianów wpisywane są kolorem czerwonym, z kartkówek – zielonym. 

Nieprzygotowanie do lekcji (np) – zgłaszane jest na początku lekcji, uczeń ma prawo do 2 np w ciągu 

półrocza, przekroczenie limitu skutkuje oceną 1, nie można zgłosić np przed zapowiedzianą kartkówką i 

sprawdzianem 

Średnia ważona: 
Sprawdziany, konkursy (wysokie miejsca) – waga 3  
Kartkówki, odpowiedź ustna,– waga 2  
Ćwiczenia, zadania domowe, aktywność, prezentacje, projekt, prasówka zaangażowanie społeczne – waga 1 

*Frekwencja na lekcjach musi przekroczyć 50%. W wypadku niższej frekwencji uczeń nie będzie 

klasyfikowany. 

*Na zajęciach oraz podczas prac pisemnych niedozwolone jest korzystanie z telefonów komórkowych, chyba, 
że nauczyciel postanowi inaczej. 
* Prac pisemnych nie można kserować i fotografować, ponieważ są one dokumentem dotyczącym oceniania 
ucznia. Nauczyciel na prośbę rodzica udostępnia na konsultacjach do wglądu pracę i motywuje wystawioną 
ocenę. 



 Waga ocen ulega zmianie w przypadku nauczania zdalnego (waga 1) 

 

Sposób ustalania oceny śródrocznej i rocznej: 1.Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej brane są pod 

uwagę oceny uzyskane ze wszystkich form aktywności. 2.Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną 

dokonując zestawienia osiągnięć i postępów ucznia. 3.Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcowo rocznej 

nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej 

kolejności: sprawdziany, odpowiedzi ustne i kartkówki, aktywność na zajęciach, prace domowe, prowadzenie 

zeszytu przedmiotowego , prace dodatkowe. 4.Ocena semestralna wystawiana jest za pracę ucznia w całym 

okresie semestru (półrocza). 5.Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się pod uwagę I i II okres roku 

szkolnego. 6.Oceny nie ustala się jako średniej arytmetycznej obu semestrów. 7. Ocena klasyfikacyjna 

wyrażona jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.  

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia: 

1. Ocena niedostateczna: Uczeń:  

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i 

umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu,  popełnia poważne błędy 

faktograficzne,  nie zna podstawowej terminologii przedmiotu, błędnie i niedojrzale formułuje oceny i wnioski. 

 2 .Ocena dopuszczająca. Uczeń:  

 ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej, ale opanował elementarne umiejętności konieczne 

dla dalszego etapu kształcenia,  rozumie polecenia nauczyciela, choć w niepełnym stopniu,  opanował 

podstawową wiedzę i umiejętności określone w programie w stopniu ograniczonym,  potrafi samodzielnie lub z 

pomocą nauczyciela wykonać proste zadania,  jest w stanie, z pomocą nauczyciela, zaprezentować wyniki swojej 

pracy ustnie i pisemnie.  

3. Ocena dostateczna. Uczeń: 

  ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej, wykazuje się znajomością podstawowych 

wiadomości z WOS-u i ograniczoną umiejętnością ich analizy,  rozumie polecenia,  potrafi samodzielnie wykonać 

proste zadania,  odnajduje podstawowe informacje w podręczniku,  umie hierarchizować i selekcjonować 

poznane fakty i zjawiska,  bierze udział w pracach zespołowych i jest aktywny we współpracy.  

4. Ocena dobra. Uczeń:  

 ma wiedzę i umiejętności z WOS-u określone w podstawie programowej, potrafi się nimi posłużyć w typowych 

sytuacjach,  poprawnie i zrozumiale prezentuje zagadnienia omawiane na lekcji,  formułuje wnioski,  jest 

aktywny na lekcji,  umie wykorzystać wiedzę w praktyce w sposób poprawny.  

5. Ocena bardzo dobra. Uczeń:  

 ma pełną wiedzę i umiejętności z WOS-u określone w podstawie programowej, potrafi się nimi posłużyć w 

różnych sytuacjach problemowych,  wykazuje się umiejętnością analizowania i interpretacji wydarzeń, 

dokonywaniem ich twórczego oceniania oraz wnioskowania,  wykazuje zainteresowanie problematyką 

przedmiotu, samodzielnie poszerza wiedzę, bezbłędnie wywiązuje się ze stawianych przed nim zadań,  

samodzielnie szuka informacji, potrafi je hierarchizować, selekcjonować oraz analizować,  ocenia rozmaite 

zjawiska oraz uzasadnia własne zdanie,  skutecznie wykorzystuje poznaną wiedzę oraz opanowane umiejętności 

w życiu publicznym,  wykazuje się aktywnością na forum klasy,  posiada ogólne wiadomości i umiejętności z 

zakresu nauk społecznych, podstawy teoretyczne i praktyczne, żywo zainteresowany aktualną problematyką 

społecznopolityczną i gospodarczą.  

6. Ocena celująca. Uczeń:  

 ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową,  wykazuje się pełną znajomością 

faktografii i terminologii przedmiotu,  umie prezentować i uzasadnić własne stanowisko,  wykazuje się 

aktywnością na terenie szkoły oraz poza nią,  chętnie podejmuje się zadań dodatkowych,  samodzielnie i twórczo 

rozwija swoje uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu danej klasy i proponuje rozwiązania nietypowe,  posiada erudycyjną 

wiedzę z zakresu dyscyplin WOS, w pracach pisemnych ujmuje wiele sfer składających się na wiedzę o 

społeczeństwie, tj. socjologia, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, stosuje hierarchizację materiału w 

dłuższych i krótszych okresach, posiada zdolność do szczegółowej analizy poszczególnych faktów i zjawisk. 


