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POU z WOS jest zgodne z:  

 Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe; 

 Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

 Rozporządzeniem MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych; 

 Statutem szkoły. 

 

CELE OCENIANIA NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

 

 Poinformowanie ucznia o osiągnięciach i brakach 
 Pomoc w planowaniu samodzielnego rozwoju ucznia 

 Motywowanie do dalszej pracy 
 Dostarczanie informacji o osiągnięciach ucznia rodzicom lub opiekunom 

 Ewaluacja i doskonalenie metod nauczania 
 

1. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawy programowe, standardy eduka-

cyjne oraz podręczniki szkolne. 

2. Każda ocena jest jawna dla ucznia i opatrzona komentarzem ustnym lub pisemnym przez Li-

brus. 

3. Prace klasowe i sprawdziany   są obowiązkowe. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może pi-

sać z całą klasą, to powinien to zrobić na pierwszej lekcji po pracy klasowej lub sprawdzianie 

albo w terminie określonym przez nauczyciela. 

4. Nauczyciel dokonuje podsumowania i analizy popełnionych błędów, stwarzając uczniom moż-

liwość poprawy. Wszystkie prace są oddawane uczniom w możliwie jak najszybszym terminie. 

5. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz przy-

noszenia podręczników. 

6. Na ocenę śródroczną i roczną składają się oceny cząstkowe za: aktywność, wypowiedzi ustne  

i pisemne, prace klasowe, sprawdziany, uczestnictwo w projektach edukacyjnych, zadania. 

7. Nauczyciel samodzielnie określa zakres materiału podlegającego danej formie kontroli i infor-

muje uczniów z wyprzedzeniem umożliwiającym przygotowanie się. 

8. Prace pisemne należy sprawdzić w ciągu 3 tygodni. 

9. 0ceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, są ustalone w stopniu 

w następującej skali: 

 stopień celujący (cel) – 6 

 stopień bardzo dobry (bdb) – 5 

 stopień dobry (db) – 4 

 stopień dostateczny (dst) – 3 

 stopień dopuszczający (dop) – 2 

 stopień niedostateczny (ndst) - 1 



10. Minimalna ilość ocen z WOS, na podstawie których wystawia się oceny klasyfikacyjne:  
            na poziomie podstawowym-2, na poziomie rozszerzonym-4. 

11. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen : 

 

Ocena dopuszczający: 

 Uczeń: 

  częściowo rozumie polecenia nauczyciela, 

  dysponuje niepełną wiedzą określoną w programie, 

  potrafi z pomocą nauczyciela nazywać i klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska, procesy, 

postacie życia publicznego, podstawowe dokumenty, 

  wykonuje samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia,  

 potrafi z pomocą nauczyciela przedstawić wyniki własnej pracy w formie ustnej i pisemnej,  

 prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 Ocena dostateczny: 

 Uczeń:  

 dysponuje podstawową wiedzą określoną w programie, 

  rozumie polecenia i instrukcje,  

 samodzielnie i poprawnie wykonuje proste zadania,  

 potrafi odnaleźć podstawowe informacje w różnego rodzaju źródłach,  

 dokonuje selekcji i porównania poznanych zjawisk,  

 umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, 

  aktywnie uczestniczy w pracach zespołowych,  

 potrafi wypełnić formularz i napisać podanie,  

 przedstawia wyniki własnej pracy w formie ustnej i pisemnej, 

  systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy.  

Ocena dobry: 

 Uczeń:  

 dysponuje wiedzą w zakresie programu szkolnego,  

 dokonuje interpretacji danych zawartych w różnorodnych źródłach, wykorzystuje je do 

rozwiązania problemu,  

 potrafi w sposób spójny i poprawny zaprezentować omawianą na lekcjach problematykę, 

  potrafi formułować i uogólniać wnioski,  



 aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,  

 formułuje na forum publicznym własne stanowisko i potrafi je uzasadnić,  

 poprawnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce w życiu codziennym,  

 wykazuje zainteresowanie tematyką zajęć, starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy.  

Ocena bardzo dobry: 

Uczeń: 

  dysponuje pełną wiedzą w zakresie programu szkolnego i potrafi wykorzystywać ją w różnych 

sytuacjach,  

 umie samodzielnie poszukiwać informacji i dokonywać ich selekcji oraz hierarchizowania,  

 potrafi dokonywać analizy i interpretacji różnych wydarzeń oraz uzasadnić własny sposób oceny, 

 dokonuje właściwej interpretacji nowych zjawisk,  

 rozwiązuje problemy w sposób twórczy, 

  potrafi kierować pracą zespołu,  

 potrafi zorganizować debatę publiczną i ją podsumować, 

  podejmuje skuteczne działania w instytucjach życia publicznego, 

   wykonuje zadania indywidualne, systematycznie wykorzystując dodatkową literaturę, 

  ocenia otaczającą rzeczywistość społeczno-polityczną zgodnie z przyjętymi kryteriami wartości.   

Ocena celujący: 

 Uczeń: 

  dysponuje pełną wiedzą z zakresu podstawy programowej, 

  wykazuje się opanowaniem wszystkich umiejętności określonych w podstawie programowej, 

  współpracuje z nauczycielem, rozwija własne zainteresowania, posługuje się technologią 

informacyjno-komunikacyjną,  

 wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem i dysponuje pogłębioną wiedzą o zjawiskach i 

procesach społecznych, 

  chętnie podejmuje się zadań dodatkowych,  

 wykazuje się aktywnością i inicjatywą o charakterze obywatelskim w szkole i poza nią,  

 przedstawia wyniki samodzielnej pracy przygotowanej z wykorzystaniem warsztatu naukowego, 

badań opinii publicznej,  

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

  realizuje projekty edukacyjne 

12. Za każdą pracę pisemną uczeń otrzymuje ocenę w zależności od osiągniętej przez niego 



liczby punktów, wg skali: 

 od 0% do 39% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny 

 powyżej 39% do 52% możliwych do uzyskania punktów – dopuszczający 

 powyżej 52% do 70% możliwych do uzyskania punktów – dostateczny 

 powyżej 70% do 89% możliwych do uzyskania punktów – dobry 

 powyżej 89%  a poniżej 100% możliwych do uzyskania punktów – bardzo dobry 

 100% możliwych do uzyskania punktów - celujący 

13. Ocena śródroczna powinna być wystawiona na podstawie średniej ważonej ocen 

cząstkowych uzyskanych w pierwszym śródroczu, a ocena roczna ze wszystkich ocen cząstkowych 

uzyskanych w ciągu roku. 

14. Oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie średnich ważonych w następujący 

sposób: 

śr przynajmniej 2,00 – dopuszczający; 

 śr przynajmniej 2,50 – dostateczny;  

śr przynajmniej 3,50  – dobry;  

śr przynajmniej, 4,50  – bardzo dobry.  

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią przynajmniej 5,50 .Uczeń może 

otrzymać ocenę celujący, jeśli uzyskał średnią przynajmniej 5,25. Ostateczna decyzja w tym 

wypadku należy do nauczyciela. 

 

15. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę śródroczną niedostateczną zobowiązany jest do poprawienia 

cząstkowych ocen niedostatecznych z pierwszego półrocza w ciągu pierwszego miesiąca drugiego 

półrocza. 

16. Ustala się następujące kategorie ocen, które uczeń może otrzymać z WOS oraz ich wagi: 

 

Kategoria oceny Waga 

Praca klasowa 3 

Sprawdzian 2 

Odpowiedź ustna 1 

Aktywność 1 

 Zadanie  1 

 

17. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru, zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, z wyjątkiem 

zapowiedzianych form kontroli wiadomości. 

18. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę (z wyjątkiem celującej) z jednej wybranej pracy 

klasowej i sprawdzianu w półroczu, w ustalonym przez nauczyciela terminie. Do ustalenia 

oceny liczy się ocena wyższa jako ostateczna. 

19. Uczniowie z dysfunkcjami są oceniani wg odrębnych zasad zgodnych z opiniami                  

i orzeczeniami PPP. 

20. W sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

      wszystkie oceny są wpisywane do dziennika z wagą „1”. 

 

 

 



 

 

 

 


