
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

W KLASIE VIII 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

1. Wstęp 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania  z wiedzy i społeczeństwie w klasie VIII są zgodne z 

Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w 

Czerninie. Stworzone zostały w oparciu o Program Nauczani Wiedzy o społeczeństwie w 

Szkole Podstawowej 4-8 DZIŚ I JUTRO, autorstwa Barbary Fulman 

 

2. Przedmiotem oceniania jest: 

a. Zdobyta wiedza i umiejętności 

b. Aktywność i zaangażowanie indywidualne ucznia 

 

3. Sposoby informowania  uczniów o przedmiotowych zasadach oceniania: 

 

Nauczyciel na pierwszej lekcji w  roku szkolnym zapoznaje uczniów z PZO z wiedzy o 

społeczeństwie. Informacja ma postać ustną i dotyczy: 

• wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen, 

• kryteriów oceniania, 

• form i narzędzi sprawdzania wiadomości i umiejętności, 

• częstotliwości sprawdzania i oceniania, 

• minimalnej liczbie ocen z przedmiotu, 

• zasady wystawiania ocen semestralnych i rocznych, 

• zasady poprawiania ocen, 

• zasady dotyczące zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był, 

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana ocenie z danych zajęć 

edukacyjnych. 

 

 

 

 



4. Formy i metody sprawdzania wiedzy: 

a. Prace klasowe i sprawdziany 

b. Kartkówki 

c. Odpowiedzi ustne 

d. Zadania domowe 

e. Zeszyty przedmiotowe 

f. Aktywność na zajęciach 

g. Tygodniówki 

h. Prace w grupach, projekty, referaty 

 

5. Sposoby kontrolowania  i oceniania uczniów: 

a. Nauczyciel zapowiada prace klasowe  przynajmniej tydzień wcześniej oraz 

omawia ich zakres zakres ; (najwyżej 2 prace klasowe w tygodniu, w ciągu dnia 

najwyżej jedna) 

b. Termin sprawdzianów uczeń powinien znać 2 dni przed (najwyżej 3 

sprawdziany w tygodniu- w ciągu dnia najwyżej dwa) 

c. Prace klasowe poprzedzone są lekcjami powtórzeniowymi, na których 

nauczyciel ma możliwość odpytywania ustnego uczniów 

d. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie mógł napisać pracy klasowej/ 

sprawdzianu/ kartkówki, ma obowiązek przystąpić do niej w ciągu dwóch 

tygodni od oddania pracy pozostałym uczniom (dokładny termin uzgadnia z 

nauczycielem). W przypadku braku porozumienia z uczniem, po w/w terminie 

nauczyciel ustala samodzielnie termin pisania pracy przez ucznia. 

e. Uczeń ma prawo poprawić pracę klasową/ sprawdzian/ kartkówkę jeden raz w 

terminie dwóch tygodni od oddania pracy przez nauczyciela 

f. Oceny ze odpowiedzi ustnych są niepoprawialne. Kartkówki i odpowiedzi ustne  

mogą być niezapowiadane (obejmują trzy lekcje wstecz) 

g. Uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań w semestrze, bez podawania 

przyczyny 

h. Zeszyt przedmiotowy jest oceniany przez nauczyciela raz na semestr; nauczyciel 

przy ocenie bierze pod uwagę kompletność notatek, zadań oraz estetykę 

prowadzenia 

i. Brak zeszytu, pracy domowej zgłasza się na początku lekcji 



j. Uczeń otrzymuje plusy i minusy za aktywność ( trzy plusy wiążą się z oceną 

bardzo dobrą, natomiast trzy minusy z oceną niedostateczną) 

k. Wszystkie oceny które uzyskuje uczeń są jawne i uzasadnione; przy ocenianiu 

nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia 

l. Uczeń w semestrze musi mieć przynajmniej trzy oceny cząstkowe 

m. Uczeń raz w semestrze przedstawia tygodniówkę (przegląd najważniejszych 

wydarzeń ze świata, kraju oraz sportu) i uzyskuje z niej ocenę cząstkową; brak 

przygotowania skutkuje cząstkową oceną niedostateczną 

n. Nauczyciel dostosowuje metody i formy pracy do uczniów, stosuje 

indywidualizację procesu nauczania 

o. Nauczyciel stosuje się do zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w 

przypadku dziecka z opinią bądź orzeczeniem 

p. Ocenę śródroczną i roczną nauczyciel wystawia z ocen cząstkowych w roku 

szkolnym (z uwzględnieniem ważności ocen i tak zwanej wagi tzn. 

5.p.i. Waga 5: Prace klasowe, Testy, Sprawdziany 

5.p.ii. Waga 4: Kartkówki 

5.p.iii. Waga 3: Odpowiedzi ustne, odpowiedzi z mapy, Aktywności, 

Tygodniówki 

5.p.iv. Waga 2: Zadania domowe 

5.p.v. Waga 6: Osiągnięcia w konkursach na szczeblu powiatowym bądź wyżej 

 

6. Ocenie podlega: 

. Znajomość: 

• więzi i relacji w grupie, rodzinie, społeczności lokalnej i regionalnej oraz wspólnocie 

etnicznej i państwowej, 

• sposobów podejmowania decyzji grupowych i rozwiązywania sporów i konfliktów, 

• zasad komunikowania się i autoprezentacji, 

• ról społecznych pełnionych przez jednostkę. 

• cech i funkcji państwa demokratycznego, 

• fundamentalnych zasad państwa demokratycznego, 

• form demokracji bezpośredniej i pośredniej, 

• zasad wyborczych, 

• reguł demokratycznych funkcjonujących w szkole, 



• form aktywności typowych dla społeczeństwa obywatelskiego. 

• struktury i funkcji organów władzy państwowej, 

• sposobów wybierania i powoływania organów władzy państwowej, 

• zasad funkcjonowania administracji publicznej: rządowej i samorządowej. 

• konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela, 

• praw przysługujących dzieciom, praw i obowiązków ucznia, 

• polskiego systemu ochrony praw i wolności człowieka. 

• rodzajów i funkcji środków masowego przekazu, 

• zasad świadomego korzystania ze współczesnych źródeł informacji, 

• znajomość podstawowych technik perswazji i manipulacji. 

• celów i zasad funkcjonowania ONZ, NATO, Unii Europejskiej, 

• działań Polski podejmowanych w ramach ONZ, NATO, Unii Europejskiej, 

• korzyści wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 

• wybranych problemów społecznych i politycznych współczesnego świata. 

• Znajdowanie i wykorzystywanie informacji na temat życia społecznego. 

•  Tworzenie wypowiedzi 

• Funkcjonowanie w grupie społecznej 

• Umiejętność planowania 

• Funkcjonowanie w życiu publicznym. 

 

7. Ocenianie prac kontrolnych: 

Przy ustalaniu ocen ze sprawdzianów, kartkówek  przyjmuje się następujące progi 

procentowe: 

• Niedostateczny 0-30 % 

• Dopuszczający 31-50% 

• Dostateczny 51-71% 

• Dobry 72%-90% 

• Bardzo dobry 91-97% 

• Celujący 98-100% 

 


