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Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie 

nauczyciele: Justyna Gała, Urszula Rados 

 

Rok szkolny 2017/2018 

 

Nazwa i numer programu nauczania dopuszczonego w szkole  

Wiedza o społeczeństwie : Program nauczania z wiedzy o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Liceum, technikum 

                                                                       liceum dla dorosłych. 1/WOS/ZSP1/2012 

                                                                       Program nauczania z wiedzy o społeczeństwie. Zakres rozszerzony. Liceum 

 

Cele edukacyjne; 

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat sposobu, w jaki prawo reguluje życie obywateli; wyraża własne zdanie w wybranych sprawach 

na różnych forach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy; gromadzi i wykorzystuje informacje potrzebne  

do zaplanowania dalszej nauki i kariery zawodowej.  

 Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń rozpoznaje prawne aspekty codziennych problemów życiowych i szuka ich rozwiązania.  

Współdziałanie w sprawach publicznych. Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich; sprawnie korzysta 

z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego; zna i stosuje zasady samoorganizacji i samopomocy.  

Znajomość zasad i procedur demokracji. Uczeń wyjaśnia znaczenie prawa dla funkcjonowania demokratycznego państwa i rozpoznaje przypadki 

jego łamania.  

Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń opisuje sposób i zakres działania organów władzy sądowniczej oraz organów 

ścigania w Rzeczypospolitej Polskiej.  

 Znajomość praw człowieka i sposobów ich ochrony. Uczeń wyjaśnia podstawowe prawa człowieka, rozpoznaje przypadki ich naruszania i wie, 

jak można je chronić. 
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  1. Ustala się następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 a) posiadł kompletną i spójną wiedzę w zakresie określonym wymaganiami programowymi,  

b) samodzielnie poszerza własną wiedzę i doskonali umiejętności,  

c) potrafi w sposób twórczy rozwiązywać różnorodne problemy z zakresu treści programowych, − współpracuje z nauczycielem  

w przygotowaniu zajęć, wykorzystując twórcze myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów, wykazuje dużą aktywność i inicjatywę  

o charakterze obywatelskim na zajęciach w szkole i poza nią,  

d) w pracy wykorzystuje wiedzę z różnych dziedzin nauki,  

e) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim/regionalnym albo 

krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;  

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności w zakresie określonym wymaganiami programowymi, 

 b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  

c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte treściami programowymi, wie, gdzie szukać informacji, poprawnie analizuje 

akty prawne, potrafi dokonać analizy różnorodnych interpretacji wydarzeń oraz uzasadnić własny sposób oceny, wykazuje dużą aktywność na 

zajęciach  

w klasie i poza szkołą, swobodnie korzysta z różnorodnych źródeł informacji, 

integruje wiedzę z różnych przedmiotów, 

d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;  

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 a) nie w pełni opanował wiadomości i umiejętności określonych treściami programowymi danej klasy, ale opanował je na poziomie 

przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, 

 b) poprawnie stosuje wiadomości w praktyce,  
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c) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,  potrafi porównywać fakty i wyjaśniać różnice w ich interpretacji, 

swobodnie porównuje zjawiska i procesy społeczne, posiada duży zasób słownictwa z dziedziny nauk społecznych i prawa, 

     formułuje i broni własnego stanowiska na forum publicznym, orientuje się w podstawowych zasadach prawa i polskiego systemu prawnego 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 a) opanował wiadomości i umiejętności określone treściami programowymi na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie 

programowej, 

 b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,  podejmuje  próby wykonywania poleceń, 

 nazywa problemy i stawia do nich pytania, podejmuje działania w grupie, potrafi odnaleźć podstawowe informacje zawarte w różnego rodzaju 

źródłach dotyczących spraw publicznych i dokonać ich wspólnej analizy, formułuje proste wnioski, korzystając z podstawowych źródeł 

informacji, potrafi wypełnić druki urzędowe i sporządzić proste pisma do władz publicznych, przedstawia wyniki własnej pracy w formie ustnej 

i pisemnej, 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował części wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową,  

b) ma możliwość opanowania treści określonych w podstawie programowej w ciągu dalszej nauki, potrafi z pomocą nauczyciela przedstawić 

wyniki własnej pracy w formie ustnej i pisemnej, dysponuje skromnym zasobem słownictwa z dziedziny nauk społecznych i prawa 

c) potrafi wykonać większość zadań praktycznych (np. wyszukać potrzebną informację, przygotować prostą prezentację), dodatkowo nie sprawia 

mu kłopotu stosowanie posiadanej wiedzy do jej opisu. 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie określonym wymaganiami podstawy programowej,  

b) braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,  

c) nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności.  
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Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz kryteria oceniania poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności 

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Tryb zapoznania uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie 

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje ucznia o: 

a) wymaganiach niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu, wynikających 

z realizowanego programu nauczania, zawartych w niniejszym PSO, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

d) fakt zapoznania uczniów, w czasie pierwszych lekcji organizacyjnych, z Przedmiotowym Systemem Oceniania z przedmiotu wiedza o 

społeczeństwie, jest potwierdzony podpisem ucznia na specjalnym oświadczeniu. 

3. Uzasadnienie oceny zawiera w szczególności informacje: 

    a) co uczeń zrobił dobrze; 

    b) co i jak wymaga poprawy; 

    c) w jaki sposób powinien dalej pracować. 

4. Nauczyciel uzasadnia ustnie ocenę z ustnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia, bezpośrednio po jej ustaleniu. 

5. Nauczyciel uzasadnia ustnie lub pisemnie ocenę z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia. ( podaje ilość punktów za 

zadania, wynik ucznia, procentowa skalę , ocenę) 

6.Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia nauczyciel: 

         a) udostępnia uczniom na zajęciach edukacyjnych bezpośrednio po ustaleniu oceny; 

         b) przekazuje uczniom w celu udostępnienia rodzicom - udostępnienie jednemu rodzicowi jest tożsame z udostępnieniem rodzicom; 

        c) odbiera od ucznia podpisaną przez rodzica pracę na następnych zajęciach; 

        d) dokonuje adnotacji na pracy w przypadku braku możliwości uzyskania podpisu rodzica.  
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7. Nauczyciel przechowuje sprawdzone i ocenione prace ucznia co najmniej do końca roku szkolnego. 

8. Na ocenę osiągnięć ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd i wcześniejsze osiągnięcia szkolne. 

9. Nauczyciel w trakcie semestru nie może zmieniać zasad oceniania oraz wymagań programowych ustalonych na początku semestru nauczania.    

Zmiana wymagań może nastąpić z początkiem następnego semestru/roku szkolnego.  

10. Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie ocenie podlegają następujące obszary aktywności uczniów: 

a) umiejętność swobodnego formułowania zdań, 

b) prowadzenie rozumowań, 

c) kształtowanie języka charakterystycznego dla przedmiotu, 

d) rozwiązywanie problemów, 

e) poprawność posługiwania się pojęciami (ze zrozumieniem), 

f) rzeczowość wypowiedzi, 

g) stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych, 

h) aktywność na lekcji, 

i) praca w grupach, 

j) wkład pracy ucznia, 

k) sposób prowadzenia zeszytu. 

Ocenianiu bieżącemu podlega aktywność ucznia na lekcji przejawiająca się gotowością do udziału osiągnięć zajęciach: 

                 - uczestnictwo w dyskusji 

                 - stawianie pytań 

                 - udzielanie odpowiedzi na pytanie 

                 - formułowanie problemów do dyskusji 

                 - wyciąganie i formułowanie wniosków 

                 - wyrażanie własnych poglądów 
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                 - argumentowanie swoich przekonań 

                 - posługiwanie się podręcznikiem 

                 - posługiwanie się aktami prawnymi 

                 - posługiwanie się wydawnictwami encyklopedycznymi i literaturą popularno-naukową 

                 - posługiwanie się prasą i innymi środkami masowego przekazu.  

11.Sprawdzanie osiągnięć uczniów odbywa się poprzez następujące formy aktywności: 

a) Wypowiedzi pisemne w formie: 

 pisemne prace klasowe ( 1 godz.): 

- pisemne prace klasowe zapowiadane są tydzień wcześniej i odnotowane w dzienniku lekcyjnym danej klasy  

- poprawa pracy klasowej jest dobrowolna i następuje tylko wtedy, gdy uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub 

dostateczną. Uczeń pisze ją tylko raz, w terminie nie później niż 2 tygodnie od oddania prac  

- w przypadku niepisania przez ucznia pracy klasowej (usprawiedliwiona nieobecność w szkole) lub gdy uczeń w uzasadnionym 

przypadku został zwolniony przez nauczyciela z pisania pracy, uczeń ma obowiązek zaliczenia danej partii materiału w formie 

pisemnej lub ustnej (umowa z nauczycielem) w ciągu dwóch tygodni od daty pisania przez klasę danej pracy klasowej. 

Niewypełnienie tego obowiązku jest równoznaczne ze wstawieniem oceny niedostatecznej bieżącej  

- nieobecność nieusprawiedliwiona w czasie pisania pracy klasowej powoduje wystawienie oceny niedostatecznej z danej pracy 

(WSO), 

- w wyjątkowych sytuacjach losowych termin zaliczenia pracy przez ucznia, po wcześniejszym uzgodnieniu, może być przez 

nauczyciela przesunięty.  

W razie przełożenia pracy pisemnej na prośbę uczniów, w uzasadnionych przez nich okolicznościach, termin pisania sprawdzianu przypada 

na kolejnej lekcji. 

  kartkówki (10 – 20 min.): 
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- mogą obejmować materiał maksymalnie 3 ostatnich lekcji, mogą być przeprowadzane bez uprzedzenia. Sprawdzone i ocenione 

prace uczniowie otrzymują najpóźniej po upływie jednego tygodnia od daty pisania. Kartkówki nie podlegają poprawie. 

 prace projektowe 

 prace domowe 

b) Wypowiedzi ustne ucznia na lekcjach bieżących, powtórzeniowych i syntetyzujących, sprawdzające wiedzę i umiejętności  w zakresie 

rozumienia, wnioskowania, porównywania, dostrzegania. 

▪ uczeń może być zapytany przez nauczyciela z trzech ostatnich lekcji tzn. ma obowiązek być przygotowanym do wypowiedzi ustnej z 

trzech ostatnich lekcji na każdą lekcję  bez względu na liczbę godzin przedmiotu tygodniowo. 

c) Praca w grupach. 

b. Aktywność. 

• na lekcjach wos-u aktywność uczniów będzie oceniana w formie plusów („+”)     

d) Wkład pracy ucznia. 

e) Znajomość i umiejętność posługiwania się mapą polityczną i administracyjną. 

f) Przygotowanie do lekcji: 

▪ uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nie dotyczy to prac klasowych, lekcji powtórzeniowych oraz zajęć, na których 

wystawiana jest ocena śródroczna/końcowa klasyfikacyjna)  

12. Jeżeli uczeń posiada opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nauczyciel uwzględnia zalecenia poradni dostosowując ocenianie  

i formy pracy do jego możliwości ( np. wydłuża czas na udzielenie odpowiedzi, napisanie karkówki, nie uwzględnia w ocenianiu prac pisemnych 

błędów ortograficznych, pozwala na zastąpienie prac pisemnych odpowiedzią ustną). 

Uczniowie zdolni, chcący rozwijać swoje kompetencje  mają możliwość brania udziału w konkursach przedmiotowych, przygotowywania 

dodatkowych informacji na lekcje, rozwiązywania zadań o większym stopniu trudności. 

13. Ustala się następującą hierarchię ocen: 

▪ 1. prace klasowe 

▪ 2. odpowiedź ucznia, 
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▪ 3. kartkówki, 

▪ 4. aktywność, 

▪ 5. praca w grupach, 

▪ 6. praca domowa, inne prace wykonywane w domu. 

14. Inne postanowienia: 

a) W wyjątkowych sytuacjach losowych uczeń może być zwolniony z pisania pracy klasowej, sprawdzianu lub z odpowiedzi ustnej 

decyzję podejmuje nauczyciel na prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna)  

b) Jeżeli w czasie sprawdzianu lub odpowiedzi ustnej uczeń korzysta z tzw. ściągi lub podpowiedzi, a zostanie to stwierdzone przez 

nauczyciela (np. znalezienie ściągi u ucznia), uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

c) Obowiązkowo na każdej lekcji uczeń musi posiadać zeszyt przedmiotowy i podręcznik. W razie ich braku nauczyciel może wstawić 

ocenę niedostateczną bieżącą  

d) Ocena roczna klasyfikacyjna uwzględnia osiągnięcia ucznia z obu semestrów  

15. Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie stosowana jest następująca skala ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych: 

stopień celujący   –  6   cel 

stopień bardzo dobry   –  5   bdb 

stopień dobry    –  4   db 

stopień dostateczny   –  3   dst 

stopień dopuszczający – 2   dop 

stopień niedostateczny – 1   ndst  

Oceny bieżące wystawiane są z plusami i minusami 
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16. Procentowa skala ocen 

 

PRZEDZIAŁ    % OCENA 

<0 – 33> 
 

1 

(33 – 35> 
 

2- 

(35 – 45> 
 

2 

(45 – 50> 
 

2+ 

(50 – 55> 
 

3- 

(55 – 65> 
 

3 

(65 – 70> 
 

3+ 

(70 – 75> 
 

4- 

(75 – 85> 
 

4 

(85 – 90> 
 

4+ 

(90 – 95> 
 

5- 

(95 – 99) 
 

5 

<99 – 100) 
 

5+ 

100 
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17. Dostosowanie wymagań: 

• Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne niezbędne 

do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu, wynikających z realizowanego programu 

nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe 
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lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, stosować np. wydłużanie czasu pracy, zastąpienie 

prac pisemnych ustnymi odpowiedziami 

• W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie  wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia 

18. Sposoby oceniania uczniów z dysleksją: 

    a) prace pisemne należy oceniać przede wszystkim na podstawie treści 

  b) nie oceniać graficznej strony pracy; 

 c) wystawiając ocenę klasyfikacyjną, uwzględniać należy przede wszystkim wypowiedzi ustne, a przy pracach pisemnych kłaść nacisk na ich 

wartość merytoryczną; 

d) chwalić i nagradzać ucznia nie tyle za efekty, ile za wkład pracy.   

19.Uczniowie zdolni, chcący rozwijać swoje kompetencje  mają możliwość brania udziału w konkursach przedmiotowych, przygotowywania 

dodatkowych informacji na lekcje, rozwiązywania zadań o większym stopniu trudności. 

 

 

 

 

 

 


