
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

W Klasie VIII 

 

 

Głównym celem działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły jest zapewnienie 

uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez realizację przez nauczycieli zadań w 

obszarze nauczania, wychowania oraz rozwijania umiejętności i postaw. Wiedza o 

społeczeństwie kształtuje postawy uczniów, ich tożsamość osobistą i społeczną, aktywność 

oraz szacunek dla własnego państwa. 

 

 

 Program nauczania „Dziś i jutro” – Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w 

klasach VIII szkoły podstawowej. 

 Korzystamy z podręcznika: Wydawnictwa Nowa Era: „Dziś i jutro. Podręcznik do 

wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. 

 

1. Przedmiotem oceny ucznia są:  

  wiadomości, 

  umiejętności, 

  przygotowanie do zajęć, 

 aktywność, 

 podejmowanie samodzielnych zadań i inicjatyw w zdobywaniu wiedzy, 

2.Formy sprawdzania wiedzy: 

 wypowiedzi ustne,  

 pisemne prace klasowe w formie: kartkówki z ostatnich 1 – 3 lekcji, sprawdziany 

 prace domowe, prasówki 

 referaty, projekty, prezentacje multimedialne jako samodzielne lub zespołowe prace. 

3. Cele edukacyjne. 

 Znajdowanie i wykorzystywanie informacji na temat życia społecznego.  

 Dostarczenie wiedzy, która umożliwi uczniowi: 

 - korzystanie z różnych źródeł informacji, w tym wykorzystania technologii cyfrowej,  

- interpretowanie prostych źródeł pisanych, ikonograficznych i statystycznych,  

-  krytyczne analizowanie informacji.  

 Gotowość do:  

 poznawania i rozumienia siebie oraz otaczającej nas rzeczywistości, 

  kształtowania własnej tożsamości, w tym postawy patriotycznej, 

  aktywnego i odpowiedzialnego włączenia się w życie klasy, szkoły, lokalnej 

społeczności, państwa, 

  ponoszenia odpowiedzialności za swoje wybory, czyny i postawy,  

 odwaga cywilna, samodzielność i niezależność myślenia, przedsiębiorczość,  

 szacunek wobec :  

- siebie i innych,  

 polskiego dziedzictwa narodowego 

 

3.Procentowe przeliczanie punktów na oceny: 

0    - 35% - niedostateczny 

36 – 50 % - dopuszczający 

51– 70 % - dostateczny 



71 – 85 % - dobry 

86 – 97 % - bardzo dobry 

98% -100 % - celujący 

  

 

4. Kryteria ocen: 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 

- wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wybiegającą poza program nauczania, 

- posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, 

- samodzielnie formułuje wzorowe pod względem merytorycznym i językowym wypowiedzi 

ustne i pisemne na określony temat, 

- doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową i swobodnie się nią posługuje, 

- formułuje własne opinie i sądy, które potrafi prawidłowo i przekonywująco uzasadnić, 

- potrafi powiązać dzieje własnego regionu z historią Polski i dziejami powszechnymi. 

 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania, 

- sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, 

- rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię, 

- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, wykorzystując 

wiedzę zdobytą w szkole i samodzielnie, 

- potrafi współpracować w grupie, 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach. 

 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie utrudnia mu to 

poznawania wiedzy, 

- rozumie genezę, przebieg i skutki wydarzeń historycznych, 

- poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji, 

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych oraz posługuje się pojęciami 

historycznymi, 

- umie formułować proste wypowiedzi ustne i pisemne. 

 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, pozwalające mu na 

rozumienie najważniejszych zagadnień, 

- potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne, 

- umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi środkami 

dydaktycznymi. 

 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

- wiedzę ucznia charakteryzują znaczne braki, ale nie uniemożliwia mu to opanowanie 

wiadomości w dalszej edukacji, 

- wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności przy znacznej pomocy nauczyciela, 

- nie wykonał wszystkich prac lekcyjnych i domowych. 

 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, 

- nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków 

dydaktycznych, 



- nie potrafi formułować nawet prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, 

-nie zna podstawowej terminologii historycznej. 

 

 

5. Zasady PSO 

 Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie. 

 Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiadanych prac klasowych i sprawdzianów. 

 Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

 Uczeń każde nieprzygotowanie zgłasza przed lekcją. 

 Aktywność na lekcji np. częste zgłaszanie się, udzielenie poprawnych odpowiedzi, 

aktywna praca w grupie może być oceniana „+” ( za 5 „+” uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą). Brak aktywności może być oceniony  „-‘’(za 5 „-” uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną). 

 Uczeń, który opuścił sprawdzian, pisze go w terminie 2 tygodni po przyjściu do 

szkoły. Termin ustala z nauczycielem. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może 

zostać wydłużony. 

 Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie 2 tygodni lub innym 

uzgodnionym z nauczycielem. Poprawa nie dotyczy innych stopni oraz kartkówek. 

 Niesamodzielna praca na sprawdzianie jest jednoznaczna z otrzymaniem punktów 

ujemnych z zachowania( patrz ocenianie zachowania uczniów w klasach IV-VIII). 

Sprawdzian uczniowi zostaje przerwany, a następnie wyznaczony nowy termin na 

jego napisanie. 

 Sprawdzian zapowiadany jest z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, zawsze musi 

on być poprzedzony lekcją powtórzeniową. 

 Minimum na dwa tygodnie przed sprawdzianem uczniowie otrzymują w formie 

pisemnej oraz przez dziennik elektroniczny szczegółowe wymagania do sprawdzianu. 

 Szczegółowe wymagania przedmiotowe z wos  klasie VIII znajdują się na stronie 

szkoły. W każdej chwili można się z nimi zapoznać. 

  

 


