
Kryteria śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu wiedza o społe-
czeństwie (zakres rozszerzony) w roku szkolnym 2021/2022. 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Klasa - 2b, 3b
Szkoła:  Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n. D.
Zasady ogólne:

1.  Na początku  roku szkolnego uczniowie  informowani  są  o  wymaganiach  edukacyjnych
wynikających z realizowanego programu nauczania oraz zasadach przedmiotowego systemu
oceniania.
2.  Nauczyciel  informuje  uczniów  i  rodziców  (materiały  dostępne  na  stronie  szkoły)  o
sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.                           
3.  Oceny  są  jawne  dla  ucznia  jak  i  jego  rodziców  lub  opiekunów  prawnych.
4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń (jak i jego rodzice/ prawni opiekunowie - w
razie życzenia) otrzymują do wglądu w szkole w obecności nauczyciela. 
W zależności od potrzeb nauczyciel zastosuje: 

 rozmowy indywidualne, 
 wpisywanie informacji poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym o postępach

i trudnościach w nauce dla ucznia i rodziców/prawnych opiekunów.
5. Na ocenę semestralną i roczną z wiedzy o społeczeństwie składają się:

 wiedza  merytoryczna  dotycząca  treści  nauczania  oraz  znajomości  bieżących
wydarzeń, 

 posługiwanie właściwą terminologią, 
 umiejętność uzasadniania, argumentowania swojego zdania, 
 zróżnicowany sposób rozwiązywania problemów, 
 kreatywność, umiejętność komunikowania, praca w zespole, jasność i precyzyjność

wypowiedzi ,
 aktywność na lekcjach,
 wykorzystanie  wiedzy w nowych  sytuacjach  poznawczych,    poza-źródłowej  oraz

między-przedmiotowej.  
6. Uczeń biorący udział w konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym otrzymuje oceną
bardzo  dobrą  z  aktywności,  a  za  etapy  pozaszkolne  ocenę  bardzo  dobrą  lub  celującą  na
semestr  w  zależności  od  rangi/  szczebla  konkursu.
7. Prace (referaty,  projekty,  prezentacje, sprawdziany)  wykonane niesamodzielnie oceniane
będą na ocenę niedostateczną.
Sprawdziany i kartkówki uczniów oceniane będą wg następującej skali:
Niedostateczny poniżej 40% punktów
Dopuszczający od 40% punktów
Dostateczny od 60% punktów
Dobry od 75% punktów
Bardzo dobry od 90% punktów
Celujący od 99% punktów

8. Kartkówki - 15 minutowe z ostatnich trzech bieżących lekcji nie muszą być przez nauczy-
ciela zapowiadane wcześniej.

Sprawdziany z większej partii materiału, są zapowiedziane co najmniej jeden tydzień przed
terminem jego przeprowadzenia, a termin wpisany do dziennika elektronicznego.



Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu w terminie to:

a) w przypadku nieobecności  na sprawdzianie  z  powodów usprawiedliwionych  uczeń
zalicza sprawdzian w terminie ustalonym z nauczycielem, nie później jednak jak do 2
tygodni,

b) w  przypadku  nieobecności  nieusprawiedliwionej  uczeń  pisze  sprawdzian  w
najbliższym terminie wyznaczonym przez nauczyciela,

c) w  przypadku  nieobecności  nauczyciela  w  dniu  zapowiedzianego  sprawdzianu  lub
uzasadnionej nieobecności klasy, termin zostanie wspólnie uzgodniony ponownie, ale
nie  obowiązuje  wtedy  konieczność  tygodniowego  wyprzedzenia  oraz  zasada
maksymalnie 2 sprawdzianów w tygodniu,

d) termin podania wyników sprawdzianu, omówienia jego mocnych i słabych stron do
dwóch tygodni od czasu przeprowadzenia,  

e) uczeń,  który  otrzymał  ze  sprawdzianu  ocenę  niedostateczną  ma  prawo  do  jego
poprawy  w  ciągu  tygodnia  od  oddania  przez  nauczyciela  ocenionych  prac.  W
uzasadnionych przypadkach (np. choroba, wypadek losowy) należy poprawić ocenę
niedostateczną w maksymalnym terminie dwóch tygodni od momentu oddania prac
uczniom.  Pierwsza  ocena  -  niedostateczna,  jest  odnotowana  w  dzienniku  obok
poprawionej i obydwie są brane pod uwagę przy ustalaniu ceny śródrocznej i rocznej.
Poprawa sprawdzianu odbywa się tylko raz w formie pisemnej ew. ustnej.

Odpowiedź  ustna -  ocenie  podlega:  zawartość  merytoryczna  wypowiedzi,  w  tym
posługiwanie się terminologią przedmiotową, znajomość bieżących wydarzeń,   logiczność i
spójność wypowiedzi, umiejętność uzasadniania i argumentowania, wyrażanie sądów i opinii,
jasność i precyzja wypowiedzi,  poprawność językowa. Wypowiedź ustna ucznia na lekcji
dotyczy materiału programowego  z trzech lekcji.  

9. Ocena semestralna i ocena końcowe nie są średnią arytmetyczną stopni cząstkowych.

Szczegółowy zakres materiału nauczania dla każdej jednostki lekcyjnej oraz wymaga-
nia na poszczególne oceny z jednostek tematycznych jest zawarty w programie naucza-
nia Wiedza o społeczeństwie - "W centrum uwagi" ( wydawnictwo Nowa Era) – odręb-
nie dla klasy 2 i 3 (poziom rozszerzony).  Materiał nauczania zawarty w programach jest
zgodny z obowiązującą podstawą programową powyższych przedmiotów  i obowiązującymi
podręcznikami zatwierdzonymi przez MEN.

Ocena celująca:

Uczeń w wymiarze jednostki lekcyjnej - spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a
ponadto:

 ma  większość  ocen  celujących  ze  wszystkich  sposobów  sprawdzania  osiągnięć
edukacyjnych:  odpowiedzi  ustne,  prace  pisemne  (kartkówki,  testy,  sprawdziany),
odczytywanie  informacji  zawartych na mapie,  diagramach,  analiza  tekstów źródło-
wych, zadania domowe, prezentacje, itp.

 wykazuje się samodzielnym i twórczym rozumowaniem omawianych problemów,

 potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania i problemy o wysokim i między-przedmio-
towym stopniu trudności,



 wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową
specjalistyczną zgodną z tematyką zajęć,

 bierze udział i odnosi sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szcze-
blu powiatowym, wojewódzkim.

Ocena bardzo dobra:

Uczeń  opanował  pełną  wiedzę  w  zakresie  programu  szkolnego  i  potrafi  wykorzystać  ją
w różnych sytuacjach ( zazwyczaj problemowych):

 wykazuje zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową dotyczącą
omawianych treści,

 korzysta z różnych źródeł (prasa, radio, telewizja, Internet) w celu poszerzania wiedzy
zdobytej w szkole, czemu daje wyraz na lekcjach oraz w pracach domowych,

 umiejętnie stosuje posiadaną wiedzę w praktyce, przygotowuje projekty,

 wykazuje zainteresowanie omawianą tematyką,

 poprawie analizuje akty prawne,

 rozumie tekst publicystyczny i statystyczny, 

 potrafi samodzielnie zreferować najważniejsze tezy i wnioski postawione przez autora
tekstu (materiału), 

 potrafi bezbłędnie wypełnić druk urzędowy,

 potrafi dokonać analizy różnorodnych interpretacji wydarzeń oraz uzasadnić własny
sposób oceny,

 jest aktywny na zajęciach w klasie, potrafi kierować pracą zespołu rówieśników,

 potrafi odszukać różnorodne informacje o materiale pisanym(źródłowym),

 rozpoznaje i potrafi krótko zaprezentować działalność czołowych postaci życia spo-
łeczno-politycznego, zna i rozumie role poszczególnych postaci w aktualnych wyda-
rzeniach społeczno-politycznych,

 potrafi krótko zaprezentować wpływ wybitnych przedstawicieli nauki (np. socjologii,
politologii) na rozwój określonej dziedziny,

 rozumie przeciwstawne interpretacje wydarzeń. 



                                                          Ocena dobra:

Uczeń  wykazuje  się  szczegółową  wiedzą  pochodzącą  ze  źródeł  podstawowych  (lekcja,
podręcznik), nabyte umiejętności stosuje w sytuacjach problemowych:

 zna omawianą na lekcjach problematykę oraz w sposób logiczny i spójny ją prezentu-
je,

 zna ,rozumie i potrafi wyjaśnić pojęcia używane do opisania poznawanej rzeczywisto-
ści społeczno- polityczno-prawnej,

 rozpoznaje i potrafi króciutko zaprezentować działalność kilku najważniejszych posta-
ci życia społeczno-politycznego,

 odróżnia fakty od opinii, potrafi uzasadnić swój wybór,

 samodzielnie dokonuje analizy potrafi wyciągnąć wnioski,

 zajmuje stanowisko w kwestiach spornych, broni swych poglądów na forum klasy,

 aktywnie uczestniczy w zajęciach,

 umie poprawnie wykorzystać wiedzę zdobytą w praktyce(potrafi wypełnić druk urzę-
dowy, potrafi sporządzić pismo o charakterze oficjalnym -np. wniosek, petycję),

  wykazuje zainteresowanie omawianą tematyką,

 dokonuje interpretacji danych zawartych w różnorodnych źródłach dotyczących spraw
publicznych i potrafi wykorzystać uzyskane tą drogą informacje do rozwiązania.

                                                     Ocena dostateczna:

Uczeń wykazuje orientacje w treściach zagadnień opracowanych na lekcji:

 opanował podstawową wiedzę określoną w programie nauczania,

 zapamiętuje  podstawowe  treści  do  danego  działu  tematycznego  i  samodzielnie
je prezentuje (zapamiętywanie dominuje nad ich rozumieniem),

 umiejętności stosuje tylko w sytuacjach typowych,

 potrafi wypełnić wg wzoru druk urzędowy,

 samodzielnie, jednak w sposób uproszczony(braki w terminologii) przedstawia wyniki
swojej pracy w formie ustnej i pisemnej,



 rozumie tekst publicystyczny i statystyczny, z pomocą nauczyciela dokonuje jego ana-
lizy, potrafi postawić proste wnioski wynikające z analizy,

 odróżnia fakty od opinii,

 potrafi obserwować zjawiska i opisywać je,

 potrafi krótko przedstawić (scharakteryzować) kluczowe(2-3) zjawiska społeczno-poli-
tyczno - prawne,

 rozpoznaje  i  potrafi  krótko zaprezentować  działalność  2-3  czołowych  postaci  życia
społeczno- politycznego.

                                                  Ocena dopuszczającą:

Uczeń  ma  poważne  luki  w  wiedzy  i  umiejętnościach,  które  są  przewidziane
programie nauczania:

 częściowo rozumie polecenia nauczyciela,

 zapamiętuje wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego dzia-
łu tematycznego i z pomocą nauczyciela potrafi je odtworzyć,

 formułuje powierzchowne wnioski i płytkie oceny wydarzeń oraz postaci,  wykazuje
niewielką znajomość pojęć,

 rozpoznaje proste związki przyczynowo - skutkowe,

 rozumie zadania o niewielkim stopniu trudności,

 współpracuje w zespole przy wykonywaniu zadań, rzadko samodzielnie bierze aktyw-
ny udział w lekcji.

                                              Ocena niedostateczna:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą
(pod względem wiedzy i umiejętności), nie opanował podstaw materiału zawartego w podsta-
wie programowej. Ponadto: 

 uzyskał większość ocen niedostatecznych ze zróżnicowanych sposobów sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych,

 nie rozumie prostych poleceń, nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć
fragmentarycznej wiedzy, 

 uczeń nie wykazuje żadnych starań, chęci mających na celu poprawę własnych umie-
jętności i wiedzy(to kryterium jest bardzo ważne w przypadku podejmowania decyzji o
wystawieniu oceny niedostatecznej).



 nie odrabia zadanych prac, terminowo nie poprawiał ocen niedostatecznych, przejawiał
lekceważący stosunek do nauki.
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