
Kryteria i sposoby oceniania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie (klasa VIII): 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 Stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach 

 Samodzielnie interpretuje różnorodne fakty i uzasadnia przy tym swoje stanowisko 

 Posiada wiedzę wykraczającą poza treści wskazane programem nauczania 

 Prawidłowo posługuje się poznanymi terminami, słownictwem 

 Wykazuje aktywną postawę na lekcjach przez cały rok szkolny 

 Aktywnie pracuje w grupach, właściwie komunikuje się z pozostałymi uczniami, bierze 

odpowiedzialność za efekty swojej pracy jak i osób w grupie 

 Potrafi pracować samodzielnie 

 Osiąga wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych lub w konkursach o tematyce przybliżonej do 

przedmiotu wiedza o społeczeństwie 

 Samodzielnie rozwiązuje zadania wskazane przez nauczyciela 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Samodzielnie interpretuje różnorodne fakty, potrafi uzasadnić swoje stanowisko 

 Rozumie strukturę przedmiotu 

 Posiada wiedzę określoną programem nauczania 

 Wykazuje aktywną postawę na lekcji przez cały rok szkolny 

 Aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikuje się z pozostałymi członkami grupy 

 Prawidłowo posługuje się poznanymi terminami, słownictwem 

 Potrafi pracować samodzielnie 

 Bierze udział w konkursach przedmiotowych lub w konkursach o tematyce przybliżonej do przedmiotu 

wiedza o społeczeństwie 

 Samodzielnie rozwiązuje zadania wskazane przez nauczyciela 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował w stopniu zadawalającym materiał przewidziany programem nauczania 

 Poprawnie opanował terminy, słownictwo z przedmiotu wiedza o społeczeństwie 

 Jest aktywny podczas lekcji 

 Chętnie pracuje w grupach rówieśniczych, komunikuje się właściwie z pozostałymi uczniami 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Wykonuje proste zadania pod kierunkiem nauczyciela 

 Posiada podstawową wiedzę, która określona jest programem nauczania 

 Wykazuje się zadawalającą aktywnością podczas lekcji 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 Wykonuje proste zadania pod kierunkiem nauczyciela 

 Posiada minimalną wiedzę określoną programem nauczania 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Nie opanował podstawowej wiedzy, umiejętności i postaw wynikających z programu nauczania 

 Nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem 

Sposoby, formy oceniania: 

1. Odpowiedzi ustne, sposób wypowiedzi jej dostosowanie do celu i kontekstu.  

2. Prace klasowe, sprawdziany pisemne z całego działu programu nauczania. 

3. Krótkie formy pisemne - kartkówki - sprawdziany z zakresu wiadomości bieżących /ostatnie trzy 

lekcje. 

4. Prace domowe. 

5. Aktywność podczas lekcji, praca zespołowa. 

6. Udział w konkursach przedmiotowych lub o tematyce zbieżnej z przedmiotem. 



Kryteria i sposoby oceniania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie (klasa VIII): 

 
7. Prezentacja w formie pisemnej oraz ustnej - bieżących wydarzeń politycznych, społecznych                              

i gospodarczych (prasówka) 

8. Projekty edukacyjne (w każdym semestrze – jeden projekt edukacyjny). 

 

 sprawdziany klasowe (prace klasowe) obejmują każdy dział nauczania- zapowiadane są z tygodniowym 

wyprzedzeniem, kartkówki – obejmują wiadomości z  trzech ostatnich lekcji, odpowiedzi ustne 

obejmują wiadomości z trzech ostatnich lekcji 

 ocena niedostateczna musi być poprawiona indywidualnie w terminie dwóch tygodni od terminu 

oddania prac klasowych. 

 uczeń ma prawo jednokrotnie w semestrze zgłosić nieprzygotowanie się do lekcji.  

 aktywność na lekcji nagradzana jest ,,plusami”, za 3 zgromadzone „ plusy” uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą, przez aktywność na lekcji rozumiane jest: zgłaszanie się i udzielanie poprawnych 

odpowiedzi, rozwiązywanie postawionych problemów, aktywna praca w zespołach i pomoc innym 

 uczeń nie wykazujący żadnej aktywności, oderwany myślami i zajęty innymi nie mieszczącymi się                              

w procesie lekcyjnym zadaniami, otrzymuje ,,minus”, za 3 zgromadzone ,,minusy” uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów: odpowiedzi bieżące – przeważnie na każdej lekcji 

z ostatnich trzech zajęć, kartkówki, prezentacja wydarzeń z Polski – prasówka ( artykuł z prasy, strony 

internetowej, podanie źródła)- przeważnie na każdej lekcji, sprawdzian pisemny czyli sprawdzian z działu 

programu –2 lub 3 w semestrze, zadania domowe. Ponadto każdy uczeń  przynajmniej raz w semestrze (2x w 

ciągu całego roku szkolnego) musi wziąć udział w projekcie edukacyjnym wynikającym z podstawy 

programowej (tematyka projektu jest wybierana spośród tematów, które przedstawia nauczyciel). 

Kryteria oceniania:  

 Skala ocen - zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zawartym w Statucie, stosuje się skalę 

ocen od 1 do 6.  

 W celu dokładniejszego pokazania, jakości pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach bieżących znaki: 

plus (+)  i minus (-). 

 Ocenianie prac pisemnych (w zależności od zdobytej liczby punktów): - w przypadku sprawdzianów 

obejmujących większe partie materiału:  

1) ocena celująca – 100 - 96 % punktów;  

2) ocena bardzo dobra – 95 - 90 % punktów;  

3) ocena dobra – 89 - 75 % punktów;  

4) ocena dostateczna – 74 - 50 % punktów;  

5) ocena dopuszczająca – 49 - 30 % punktów;  

6) ocena niedostateczna – 29 - 0 % punktów.  

Ocenianie kartkówek lub innych prac: mogą być stosowane zasady takie jak w przypadku prac klasowych lub 

inne kryteria w zależności od stopnia trudności pracy i innych czynników, w tym przypadku nauczyciel 

każdorazowo informuje uczniów  o sposobie i kryteriach ocen. Przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej 

bierze się pod uwagę jej wartość, oceny wystawiane ze sprawdzianu mają większą wartość, przy wystawianiu 

oceny rocznej nauczyciel może wziąć dodatkowo pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, zaangażowanie                            

i aktywność lekcyjną i pozalekcyjną. Uczeń, który ubiega się o ocenę celującą powinien posiadać wysokie 

osiągnięcia w konkursach zbliżonych z tematyką zajęć lekcyjnych, odznaczać się od pozostałych uczniów 

wysoką wiedzą, posiadać dużą wiedzę na temat wydarzeń społecznych, gospodarczych oraz politycznych. 

 

 

 

 


