
 

                   Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie 

    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Tuwima w Wodzisławiu Śląskim 

       Zgodne z aktualną podstawą programową oraz Statutem szkoły 

 

 

Opracowano na podstawie: 

 Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro” w klasie 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJE WSTĘPNE: 

1. Ocenianiu na lekcjach wiedzy o społeczeństwie  podlegają wiadomości, umiejętności, 

postęp w/w zakresie oraz wysiłek ucznia- aktywność. 

2. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

3. Uczeń jest zobowiązany do posiadania podręcznika oraz zeszytu przedmiotowego, których 

brak jest traktowany jako brak przygotowania do lekcji. 

4. Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie ocenieniu podlegają wiadomości objęte programem 

nauczania. 

5. Aktywność na lekcji nagradzana jest oceną. Za pracę na lekcji oraz bieżące do niej 

przygotowanie, sprawdzane za pomocą pytań zadawanych przez nauczyciela dotyczących 

poprzednich lekcji, uczeń otrzymuje ocenę. 

6. Każdorazowo chęć odpowiedzi uczeń zgłasza poprzez podniesienie ręki. 

 

PRZEDMIOTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE  JEST: 

1.  Opanowanie wiadomości objętych programem; 

2. Umiejętność uogólniania, wartościowania, porównywania; 

3. Umiejętność analizy tekstu źródłowego; 

4. Umiejętność dyskutowania i wyciągania wniosków; 

5. Wykazywanie związków pomiędzy poszczególnymi dziedzinami życia politycznego, 

gospodarczego, kulturowo-społecznego; 

6. Porównywanie różnych koncepcji politycznych, religijnych i gospodarczych; 

7. Gromadzenie informacji przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i różnorodnych 

źródeł. 

SPOSOBY I FORMY OCENIANIA : 

Sprawdzian pisemny; 

Odpowiedź ustna; 

Karta pracy; 

Analiza źródeł ; 

Praca pisemna (referat); 

Projekt (przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej; 

Aktywność na lekcji; 

Praca w grupie. 

OCENIANIE: 



Ocenianie na drugim poziomie edukacyjnym (klasy IV-VII) odbywa się według następującej  

skali cyfrowej : 

1) 6- stopień celujący 

2) 5- stopień bardzo dobry 

3) 4- stopień dobry 

4) 3- stopień dostateczny 

5) 2- stopień dopuszczający 

6) 1 – stopień niedostateczny 

 

W klasach IV- VII dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy bieżących ocenach. 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN: 

Ustala się następujące progi procentowe bieżących ocen prac pisemnych ucznia: 

0-29% ocena niedostateczna 

30-49% ocena dopuszczająca 

50-69% ocena dostateczna 

70-84% ocena dobra 

85-97% ocena bardzo dobra 

98 – 100% ocena celująca 

 

Nieobecność ucznia  na sprawdzianie/kartkówce, zostaje odnotowana przy użyciu symbolu 

„0” i nie jest wliczana do średniej ocen. 

Raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić przed rozpoczęciem lekcji brak przygotowania 

do lekcji ( z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów i zajęć, na których wystawiana jest 

ocena śródroczna lub roczna). Brak przygotowania odnotowuje się w wyznaczonej rubryce 

dziennika oznaczonej znakiem „np”. 

 

Sprawdziany obejmujące większą partię materiału są zapowiadane na tydzień przed 

przewidywanym terminem i poprzedza je powtórzenie. 

 

Poprawa sprawdzianu jest dobrowolna i musi odbyć się w terminie do 2 tygodni od dnia 

rozdania ocenionych prac. Termin wyznacza nauczyciel. Każdą poprawę sprawdzianu uczeń 

może pisać tylko jeden raz. 

 

SOSÓB INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW: 

1. Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach na lekcji historii lub 

poprzez dziennik „Librus”. 

2. Każda ocena jest jawna. 



3.  Informacje o planowanej ocenie niedostatecznej na półrocze otrzymuje uczeń i jego 

rodzice miesiąc przed końcem półrocza. 

4. Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas poprzez dziennik „Librus”                 

i na konsultacjach. 

5. Zarówno uczeń jak i rodzice mają prawo do obejrzenia prac pisemnych ucznia. 

6. W zależności od potrzeb przeprowadzane są rozmowy indywidualne. 

 

Stopień celujący (6) 

Uczeń potrafi pracować samodzielnie i kreatywnie. Prezentuje wysoki poziom wiedzy objętej 

programem nauczania z wiedzy o społeczeństwie. Przedstawia argumenty uzasadniające 

własne stanowisko. Świadomie i funkcjonalnie posługuje się poznanymi pojęciami. Odnosi 

sukcesy w konkursach przedmiotowych. Średnia ocen ucznia wynosi od 5,51 

 Stopień bardzo dobry (5) 

Uczeń wykazuje się dużą wiedzą, samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia, 

a także prezentuje wątki poboczne omówionych tematów — opanował więc pełen zakres 

wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej z wiedzy o społeczeństwie. 

Stopień dobry (4) 

Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia oraz wykonuje zadania 

złożone. Potrafi formułować własne opinie i wnioski. Wykazuje się aktywnością na lekcjach,                

a także wyraża własne opinie. Średnia ocen ucznia wynosi od 3, 51. 

 

Stopień dostateczny (3) 

Uczeń posiada podstawową wiedzę z zakresu podstawy programowej, czyta teksty ze 

zrozumieniem. Angażuje się w pracę lekcyjną za namową nauczyciela, polecenia wykonuje 

niezbyt chętnie. Średnia ocen ucznia wynosi 2,51. 

  

Stopień dopuszczający (2) 

Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić niektóre z terminów i zagadnień omówionych 

na zajęciach  oraz wykonać najprostsze zadania. Nie potrafi kojarzyć faktów. Uaktywnia się 

tylko na wyraźne polecenie nauczyciela. Średnia ocen ucznia wynosi od 1,6. 

 

Stopień niedostateczny (1) 

Uczeń nie opanował elementarnej wiedzy, nie potrafi nawet z pomocą nauczyciela wyjaśnić 

podstawowych terminów z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Nie jest wstanie wykonać 

najprostszych zadań, nawet z pomocą nauczyciela. Nie interesuje się tematyką zajęć. Nie 

pracuje na lekcji. Średnia ocen ucznia wynosi poniżej 1,6. 



KRYTERIA UZYSKIWANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ PROPONOWANA PRZEZ NAUCZYCIELA. 

1. Uczeń może otrzymać wyższe niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych po zdaniu egzaminu sprawdzającego. 

2. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

3. Egzamin przygotowany jest w oparciu o wymagania edukacyjne na ocenę wyższą o jeden 

stopień niż przewidywana dla ucznia. 

4. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

5. Podanie o egzamin sprawdzający składają, do dyrekcji szkoły, rodzice (prawni 

opiekunowie) 

ucznia na 3 dni przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej zatwierdzającym 

wyniki 

klasyfikacji. 

6.Egzamin sprawdzający odbywa się przed posiedzeniem rady pedagogicznej 

zatwierdzającym wyniki klasyfikacji. 

 

 

 

 


