
 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej 

im. Antoniego Abrahama w Połczynie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 



1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz.313); 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 

ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z2018 r. 

poz. 1679); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz.1534); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające  

rozporządzenie  w  sprawie  warunków  organizowania  kształcenia,  wychowania  i  opieki  

dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych,  niedostosowanych  społecznie  i  zagrożonych  

niedostosowaniem  społecznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1485)  

5. Ustawa z dnia 10maja2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy -Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996); 

6. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457); 

7. Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach 8 szkoły podstawowej 

„Dziś i jutro”, I.Janicka, A.Janicki, A.Kucia-Maćkowska, T.Mackowski;  Nowa Era  

8. Statut Szkoły; 

9. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego; 

 

II. Cele oceniania 

  Na lekcjach WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE uczeń spotyka się z przeszłością i 

teraźniejszością. Poznaje prawa człowieka, funkcjonowanie i struktury parlamenaryzmu, 

samorządności, funkcjonowanie organizacji międzynarodowych , podstawy ekonomii, a także 

czym jest patriotyzm, obywatelstwo i narodowość, uczy się tolerancji, podstaw demokracji i 

pojęć historycznych. Ocena powinna pełnić przede wszystkim funkcję motywującą. Twórcza 

postawa, samodzielność, zaangażowanie w pracę na lekcji i pozalekcyjną, jest bardzo istotna 



w kształtowaniu kluczowych umiejętności. Kontrola osiągnięć ucznia powinna obejmować 

różnorodne strony działalności poznawczej uczniów, a przy tym powinna ją cechować 

dokładność i systematyczność. 

 

 

III. Założenia ogólne 

• Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów opracowane zostały w oparciu o 

podstawę programową i realizowany w klasach 8 szkoły podstawowej  dla przedmiotu 

wiedza o społeczeństwie - program ”Dziś i jutro”. 

• System Oceniania Przedmiotowego (SOP) jest zgodny ze Statutem Szkoły; 

• Ocenianie osiągnięć ucznia z przedmiotu wiedza o społeceństwie polega na: 

- rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez niego 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z 

podstawy programowej i realizowanego programu nauczania; 

- sprawdzaniu na bieżąco postępów ucznia w nauce z uwzględnieniem wymagań 

edukacyjnych i indywidualnych możliwości ucznia; 

- sformułowaniu informacji w postaci oceny szkolnej o postępowaniach ucznia, 

stopniu opanowania wiadomości i umiejętności oraz rozumieniu treści określonych 

wymaganiami programowymi. 

• Uczeń ma prawo być jeden raz nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej i jeden raz 

zgłosić brak zadania domowego w semestrze. 

• Uczeń może poprawić ocenę w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

• Zasady poprawiania ocen: 

- Uczeń po otrzymaniu oceny niedostatecznej ma prawo do próby ponownego 

poprawienia pracy klasowej/testu/sprawdzianu i kartkówki w przeciągu 2 tygodni od 

dnia oddania formy kontroli przez nauczyciela. Jeżeli w ciągu tych 2 tygodni uczeń 

zachoruje, nauczyciel umożliwia mu poprawę  pracy w innym, ustalonym z uczniem 

terminie. 

- Uczeń po otrzymaniu oceny od: 2 do 4 ma prawo do próby ponownej poprawy 

materiału wymienionego w formach kontroli w trakcie kolejnych lekcji, zajęć 

dodatkowych lub wykonać prace dodatkowe; 

• Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego i posiadania 

podręcznika na każdej lekcji wiedzy o społeczeństwie. 

 



• Przedmiotem oceniania są: 

- wiadomości (wiedza), 

- umiejętności, 

- postawa ucznia – aktywność (ocena za aktywność  w formie ocen wystawiana jest 

pod koniec zajęć lekcyjnych w oparciu o plusy i  minusy oraz na zakończenie 

semestru). 

 

• Oceny wystawiane są za: 

- prace klasowe/testy/sprawdziany, 

- kartkówki, 

- wypowiedzi ustne, 

- wypowiedzi pisemne, 

- referaty, 

- prasówka 

- aktywność na zajęciach, 

- przygotowanie do lekcji, 

- przygotowanie samodzielne lub w grupie prezentacji multimedialnej lub planszy 

edukacyjnej. 

 

• Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów: 

a) Formy kontroli ustnej (na bieżących lekcjach): 

- krótkie odpowiedzi na pytania kontrolne, 

- wypowiedzi pobudzające ucznia do myślenia przyczynowo - skutkowego, 

- wypowiedzi zawierające opis przebiegu wydarzeń, 

-wypowiedzi dotyczące znajomości podstawowych pojęć historycznych,  

ekonomicznych, społecznych, 

- wypowiedzi przy mapie historycznej, geograficznej. 

 

b) Formy kontroli pisemnej: 

- prace klasowe/testy/sprawdziany, 

- kartkówki, 

- prasówka 

- zadania domowe, 



- praca z: tekstem źródłowym, tabelą, wykresem, ilustracją, mapą, linią 

chronologiczną. 

 

c) Przy kontroli pisemnej obowiązują następujące kryteria procentowe: 

Ocena Kryterium procentowe (%) 

6 - celujący (cel.) 100%  

+ zadanie/a wykraczające poza wymagania podstawowe 

5 - bardzo dobry (bdb.) 100% 90% 

4 - dobry (db.) 89% 76% 

3 - dostateczny (dst.) 75% 51% 

2 - dopuszczający (dop.) 50% 30% 

1 - niedostateczny (nast.) 29% 0% 

 

• Dla ucznia z opinią PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych stosuje się wyżej 

wymienione kryteria procentowe dla ocen: celujący, bardzo dobry, dobry i 

dostateczny, oraz: 

-    dopuszczający  25 -    50 % 

-    niedostateczny    0 -    24 % 

 

• Uczeń z opinią PPP (dysleksja) jest oceniany z uwzględnieniem, iż występują u niego 

następujące problemy w procesie nauczania/uczenia się: 

- trudności z zapamiętywaniem dat i chronologii, 

- trudności ze zrozumieniem dłuższego tekstu, 

- utrudnione czytanie tekstów źródłowych, szczególnie napisanych nietypową     

czcionką, 

- problemy z analizowaniem i czytaniem map i wykresów, 

- nieumiejętność pisania samodzielnie zwięzłych notatek. 

 

• Uczniom posiadającym opinię z PPP lub innej poradni specjalistycznej dostosowuje 

się wymagania do ich możliwości: 

- oceny nie opieramy tylko na pracach klasowych/testach/sprawdzianach, 

- kontrolę osiągnięć ucznia przeprowadzamy także w formie zabawy – gier 

dydaktycznych, konkursów, 



- uczniów odpytujemy z miejsca (nie wywołujemy do tablicy), 

- wydłużamy limit czasu na opanowanie zadanego materiału (odpytujemy ucznia z 

małych partii), 

- za odrobioną pracę domową nie stawiamy ocen niższych niż dostateczny, 

- kartkówki obejmujące materiał z ostatniej lekcji zapowiadamy 2-3 dni szybciej i 

dostosowujemy do możliwości ucznia, 

- oceny wystawiamy w skali od 1-6, aktywność w formie „plusów i minusów”, 

- egzekwujemy i nagradzamy ustnie oraz w formie ocen systematyczną pracę w domu, 

- udzielamy pochwały po każdej poprawnej odpowiedzi, 

- oceniamy wysiłek i wkład pracy ucznia, 

- u uczniów z dysleksją rozwojową oceniamy wiadomości ucznia głównie na 

podstawie wypowiedzi ustnych, 

- nie dopuszczamy do sytuacji, w której uczeń nie pracuje na lekcji,   

- pozwalamy na pisanie ołówkiem, aby uczniowie mogli poprawić swoje błędy.  

 

IV. Wagi dla poszczególnych kategorii ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

         

V. Kryteria oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

Wiedza 

 

- braki wiedzy są duże, nie rokuje nadziei na ich usunięcie przy 

pomocy nauczyciela, nawet w długim okresie czasu, 

- nie pamięta prostych faktów, pojęć i terminów, 

- nie dostrzega prostych przyczyn, i skutków faktów, wydarzeń, 

FORMY AKTYWNOŚCI WAGA 

Sprawdziany - kolor czerwony 3 

Kartkówki, testy, odpowiedź ustna – kolor niebieski 2 

Prace domowe, aktywność, prace pisemne, 

prasówka, praca w grupach, odpowiedź ustna – 

kolor czarny 

1 



zjawisk, 

- nie opanował w stopniu minimalnym zagadnień poruszanych na 

lekcji. 

 

Umiejętności 

 

- nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych 

poleceń i prostych umiejętności, 

- nie umie nazywać faktów, wydarzeń, zjawisk, nie potrafi 

umieszczać ich w czasie i przestrzeni, 

- nie umie dostrzec prostych przyczyn skutków faktów, wydarzeń i 

zjawisk, 

- nie rozumie prostego tekstu źródłowego. 

 

Aktywność 

 

- odmawia wykonywania zadań postawionych przez nauczyciela 

bądź grupę, 

- wyraźny brak zainteresowania przedmiotem. 

 

 

WYMAGANIA KONIECZNE (OCENA DOPUSZCZAJĄCA) 

Wiedza 

 

- uczeń posiada niepełną wiedzę określoną programem nauczania 

oraz zgodną z podstawą programową; 

- przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrealizować polecenia 

dotyczące zastosowania posiadanej wiedzy; 

- posiada minimalną wiedzę dotyczącą wydarzeń z Polski i świata; 

- zna proste fakty, pojęcia historyczne, geograficzne, społeczne, 

ekonomiczne i terminy, podstawowe wydarzenia i zjawiska oraz ich 

przyczyny i skutki, luki wiedzy jest w stanie uzupełnić w dłuższym 

okresie czasu; 

 

Umiejętności 

 

- przy pomocy nauczyciela umie zastosować umiejętności 

przewidziane programem i dysponuje umiejętnościami, które 

pozwolą mu uzupełnić braki w dalszym procesie uczenia się wedzy 

o społeczeństwiei; 

- umie nazywać fakty, wydarzenia, zjawiska; 



- umie szeregować wydarzenia w czasie; 

- dostrzega związki między życiem gospodarczym, położeniem 

geograficznym; 

- odczytuje dane kartograficzne; 

- potrafi posługiwać się podręcznikiem, słownikiem; 

- czyta ze zrozumieniem treści zawarte w źródle; 

 

Aktywność 

 

- bierna postawa na lekcjach; 

- nie bierze udziału w pracy zbiorowej; 

- pracuje na lekcjach tylko pod nadzorem nauczyciela i zpomocą 

kolegów; 

 

 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE ( OCENA DOSTATECZNA) 

Wiedza 

 

- posiada podstawową wiedzę, przewidzianą programem nauczania 

w stopniu zadawalającym, 

- nazywa poznane epoki i podaje ich cechy, 

- rozumie znaczenie złożoności faktów, wydarzeń, zjawisk, 

procesów oraz zna daty roczne przełomowych wydarzeń, 

- rozumie zmienność i ciągłość procesów 

historycznych,ekonomiczych,społecznych, 

- rozumie rolę źródeł historycznych w poznawaniu świata, 

- pamięta wybitne jednostki poznanych wydarzeń, 

- w pracach pisemnych popełnia błędy merytoryczne, ale po 

uwagach nauczyciela potrafi je poprawić. 

 

Umiejętności 

 

- uczeń potrafi wykonać polecenia wymagające zastosowania 

umiejętności przewidzianych programemo średnim stopniu 

trudności, 

- posiada umiejętności dla poziomu wymagań koniecznych, 

uzupełnionych o nowe kompetencje, 

- dostrzega zmienność i ciągłość wydarzeń oraz zjawisk, 



- umieszcza fakty w czasie i przestrzeni historycznej, 

- dostrzega przyczyny i skutki między faktami, wydarzeniami i 

zjawiskami, 

- umie wykorzystać różne źródła wiedzy historycznej, 

- umie wypowiadać się w formie ustnej i pisemnej na konkretny 

temat. 

 

Aktywność 

 

- bierze udział w pracy zespołowej, 

- nie pracuje systematycznie, aktywnością wykazuje się 

sporadycznie. 

 

 

 

WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE (OCENA DOBRA) 

Wiedza 

 

- uczeń opanował materiał przewidziany w programie, 

- zna i rozumie większość pojęć, 

- zna przyczyny i skutki faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów 

historycznych, 

- rozumie związki i zależności pomiędzy historią powszechną i 

historią Polski, 

- odtwarza rzeczywistość historyczną na podstawie źródeł 

historycznych i literackich, 

- pamięta daty początkowe i końcowe wydarzeń historycznych, 

- zna postacie historyczne ważne dla dziejów Polski i świata, 

- uczeń dobrze opanował materiał, ale czasami popełnia błędy. 

 

Umiejętności 

 

- posiada umiejętności dla poziomu podstawowego, uzupełnione o 

nowe kompetencje, 

- porządkuje fakty według kryterium czasu i przestrzeni, 

- selekcjonuje fakty i wydarzenia, rozumie związki między nimi, 

- wykorzystuje zdobytą wiedzę, formułuje oceny, opinie i uzasadnia 

je, 

- umie korzystać z różnych źródeł informacji i je interpretować, 



- poprawnie posługuje się mapą, 

- przy pomocy nauczyciela poprawnie analizuje teksty źródłowe i 

porównuje uzyskane informacje z innymi źródłami, 

- bierze udział w dyskusjach, grach dydaktycznych, formułuje 

poprawnie wypowiedzi ustne i pisemne. 

 

Aktywność 

 

- jest aktywny w czasie lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela, 

- samodzielnie wykonuje powierzone mu na lekcji zadania, 

- umie i chce współpracować w grupie. 

 

 

 

WYMAGANIA  DOPEŁNIAJĄCE  (OCENA BARDZO DOBRA) 

Wiedza 

 

- uczeń posiada zasób wiedzy określony programem, 

- zna przyczyny, przebieg i skutki faktów, wydarzeń, zjawisk, 

procesów, 

- zna typologię źródeł historycznych, pojęcia i terminy dotyczące 

problemów badania źródeł historycznych, 

- pamięta daty, wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne, 

społeczne,ekonomicze oraz rolę postaci w nich uczestniczących, 

- rozumie zmienność i ciągłość procesów, 

- rozumie przeciwstawne interpretacje wydarzeń. 

 

Umiejętności 

 

- posiada umiejętności dla poziomu rozszerzającego i dopełniającego 

uzupełnione o nowe kompetencje, 

- operuje wiedzą historyczną,społeczną,ekonomiczną, 

- korzysta z różnych źródeł informacji, 

- porównuje je i ocenia ich wiarygodność oraz przydatność, 

- samodzielnie formułuje i definiuje pojęcia oraz posługuje się nimi 

ze zrozumieniem, 

- formułuje i rozwiązuje problemy 

historyczne,społeczne,ekonomicze, 

- wykorzystuje wiedzę z pokrewnych przedmiotów, 



- potrafi argumentować swoje wypowiedzi, sądy, opinie, 

oceny, 

- rozróżnia prawdę historyczną od fikcji, 

- zdobytą wiedzę prezentuje w różnych formach: w wypowiedziach 

ustnych i pisemnych, 

- przedstawia prace problemowe, przekrojowe, prace w grupie, np. 

metody projektu. 

 

Aktywność 

 

- czynnie uczestniczy w lekcjach, bierze udział w dyskusjach, 

debatach, grach dydaktycznych na forum klasowym, 

- wykonuje dobrowolnie zadania, zdobywając nową wiedzę i 

doświadczenia, 

- wykazuje się pomysłowością, inicjatywą i pracowitością. 

 

WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE POZA PROGRAM NAUCZANIA 

( OCENA CELUJĄCA) 

Wiedza 

 

- uczeń posiada wiedzę historyczną,społeczną,ekonomiczną 

wyraźnie wykraczającą poza obowiązkowe wymagania 

programowe, potwierdzając je w toku pracy lekcyjnej i 

pozalekcyjnej, 

- posiada zainteresowania humanistyczne, systematycznie pracuje, 

czyta książki i artykuły historyczne, społeczne,ekonomiczne, 

- uczestniczy w różnych konkursach historycznych, osiąga sukcesy. 

 

Umiejętności 

 

- uczeń posiada umiejętności określone dla poziomu wymagań 

podstawowych, rozszerzających, dopełniających i uzupełniających o 

nowe kompetencje, 

- samodzielnie zdobywa wiadomości, 

- wykorzystuje zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych, 

- umie dokonać syntezy, analizy materiału oraz powiązać je z 

zagadnieniami poznanymi w czasie innych przedmiotów, 

umie powiązać dzieje własnego regionu z historią własnego kraju 

lub z dziejami powszechnymi, 



- krytycznie analizuje treści prezentowane przez media i inne źródła. 

 

Aktywność 

 

- bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

- dodatkowo wykonuje zadania wykraczające poza obowiązkowe 

czynności procesu lekcyjnego, 

- opracowuje plany, schematy, zabawy dydaktyczne, itp., 

- bierze udział w konkursach pozaszkolnych i osiąga sukcesy w 

miarę swoich możliwości, 

- współpracuje z nauczycielem, wykazuje się dociekliwością i 

inicjatywą, jest pracowity. 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE W STOSUNKU DO UCZNIA U KTÓREGO STWIERDZONO 
SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTY ROZWOJOWE: 

• wobec uczniów z dysleksją rozwojową, czyli dysleksją, dysgrafią i dysortografią 

stosuje się zalecenia poradni zawarte w orzeczeniu,   

• uczniowie z dysleksja, dysgrafią w czasie prac pisemnych otrzymują więcej czasu 

na jej wykonanie lub wykonują mniejszą ilość zadań w określonym czasie,   prace 

pisemne uczniów z wymienionymi dysfunkcjami oceniane są tylko pod kątem 

merytorycznym,   

• przy stwierdzonej dysgrafii większą uwagę mają oceny z odpowiedzi ustnych,  

przy zaburzeniach lateralizacji uczeń nie odpowiada przy mapie,   

• uczeń z dysfunkcjami może otrzymać dodatkową pomoc od nauczyciela 

(wskazówki) w czasie prac pisemnych (zadania, polecenia są głośno czytane przez 

nauczyciela, który może udzielić dodatkowych objaśnień), jak i przy 
odpowiedziach ustnych,   

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM:  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń:  

1. który, nie spełnia kryterium oceny dopuszczającej  

2. nie opanował najprostszych wiadomości  

3. nie potrafił wykonać prostych zadań  

4. ma braki uniemożliwiające mu dalszą naukę  

  

 



Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

1. prowadził zeszyty przedmiotowe  

2. sporadycznie odrabiał prace domowe  

3. posiadł wiedzę i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla danego etapu 

kształcenia w zakresie wymagań koniecznych  

4. wykazywał niewielką aktywność własną; wymagał dużego wsparcia nauczyciela  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

1. prowadził zeszyty przedmiotowe  

2. posiadł wiedzę i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla danego  etapu 

kształcenia w zakresie wymagań koniecznych, opanował niektóre umiejętności w 

zakresie wymagań podstawowych  

3. pracował na lekcji samodzielnie i w grupie, ale też wymagał wsparcia nauczyciela  

Jeżeli poziom wiedzy ucznia jest niższy niż podstawowy, otrzymuje on ocenę dostateczną 

lub dopuszczającą (w zależności od charakteru i zakresu niedostatków w osiągnięciach 

uczniów).  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

1. prowadził zeszyty przedmiotowe  

2. systematycznie uzupełniał ćwiczenia  

3. posiadał i wykorzystywał zgodnie z przeznaczeniem przybory potrzebne do lekcji   

4. w miarę systematycznie odrabiał prace domowe  

5. aktywnie pracował na lekcji samodzielnie i w grupie przy niewielkim wsparciu 

nauczyciela   

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

1. spełniał takie same wymagania jak na ocenę dobrą   

2. wykazywał dużą inicjatywę w zakresie samodzielnie wykonywanych zadań, zarówno w 

klasie jak i w domu  

3. wymagał sporadycznego wsparcia nauczyciela w zakresie osiągania poziomu wymagań 

podstawowych   

4. był aktywny i zaangażowany w proces uczenia się, o czym świadczy ilość dobrych i 

bardzo dobrych ocen cząstkowych  

 

mgr Marzena Redlin 


