Przedmiotowe Zasady Oceniania z wiedzy o społeczeństwie
I
Przedmiotowe Zasady oceniania z Wiedzy o Społeczeństwie są zgodne z WZO Zespołu Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu
1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela
prowadzącego o zakresie wiadomości i umiejętności na poszczególne oceny oraz o
sposobie i zasadach oceniania z wiedzy o społeczeństwie

II
Cele kształcenia
1. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 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.
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń rozpoznaje prawne aspekty
codziennych problemów życiowych i szuka ich rozwiązania.
3. Współdziałanie w sprawach publicznych. Uczeń współpracuje z innymi – planuje.
Dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich, sprawnie korzysta z procedur o
możliwości jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego. Zna i stosuje
zasady samoorganizacji i samopomocy.
4. Znajomość zasad i procedur demokracji. Uczeń wyjaśnia znaczenie prawa dla
funkcjonowania demokratycznego państwa i rozpoznaje przypadki jego łamania.
5. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń opisuje sposób i
zakres działania organów władzy sądowniczej oraz organów ścigania w
Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Znajomość praw człowieka i sposobów ich ochrony. Uczeń wyjaśnia podstawowe
prawa człowieka, rozpoznaje przypadki ich naruszania i wie , jak można je
chronić.

III
Obszary podlegające ocenie
- wiedza
- umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i problematycznych

- kształcenie pojęć i sprawdzenie ich zrozumienia
- umiejętność korzystania z podręcznika
- efekty pracy samodzielnej
- umiejętność pracy w grupie
- aktywność na lekcji

IV
Formy pracy
- odpowiedź ustna obejmująca 3 ostatnie lekcje
- aktywny udział w lekcji
- kartkówki obejmujące do 3 ostatnich lekcji
- sprawdziany obejmujące co najmniej 3 ostatnie lekcje
- prace klasowe z całego działu
- prace domowe
- prace dodatkowe „ prasówka”

V
Zasady oceniania
Skala ocen jest zgodna z WZO
• Sprawdzian pisemny w jest zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem i oddawany
najpóźniej tydzień po jego sporządzeniu.
• Sprawdziany przechowuje nauczyciel.
• Rodzic i uczeń mają prawo wglądu w pliki sprawdzianów.
• Uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany pisać go na kolejnych zajęciach,
na których jest obecny.
• W przypadku dłuższej nieobecności ucznia, nauczyciel wyznacza termin uzupełnienia
braków w uzyskiwanych przez ucznia ocenach bieżących.
• Poprawy ocen niedostatecznych i uzyskiwanie ocen wyższych od ustalonych
odbywają się wg zasad ustalonych przez nauczyciela.
• Uczeń biorący aktywny udział w zajęciach otrzymuje ocenę dobry lub bardzo dobry
jako ocenę cząstkową w zależności od stopnia trudności zadań, częstotliwości
wypowiedzi, poprawności merytorycznej wypowiedzi, poszukiwania rozwiązań
nowatorskich dla danego problemu omawianego na lekcji.

• Uczeń jest zobligowany posiadać uzupełniony zeszyt przedmiotowy.
• Nieprzygotowanie do lekcji uczeń winien sygnalizować na początku zajęć lekcyjnych.
• Uczeń jest informowany przez nauczyciela, a rodzic przez wychowawcę o
proponowanej ocenie półrocznej i rocznej na tydzień przed klasyfikacją, a w
przypadku oceny niedostatecznej na miesiąc przed klasyfikacją.
• Uczeń może być nieklasyfikowany w przypadku ponad 50% absencji na zajęciach w
semestrze lub roku szkolnym.
• Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną na semestr poprawia tę ocenę w trybie
ustalonym i podanym przez nauczyciela.
• Ocena półroczna i roczna nie powinna być średnią arytmetyczną uzyskanych ocen
cząstkowych
• Ocena półroczna i roczna nie jest zależna od oceny zachowania ucznia.
• Uczeń pracuje z zachowaniem zasad BHP, odpowiedzialność i pieczę za
przestrzeganie zasad BHP ponosi nauczyciel prowadzający zajęcia lub nauczyciel go
zastępujący.
• O ocenach uczeń jest informowany na bieżąco a rodzice i opiekunowie informowani
są poprzez dziennik elektroniczny oraz w czasie wizyt w szkole i na zebraniach
rodziców.
• Średnia ocena ważona półroczna i roczna jest informacją wyświetlaną przez dziennik
elektroniczny. W gestii nauczyciela pozostaje ustalenie ostatecznej oceny półrocznej i
rocznej.
• Wagi ocen
Lp.
Formy sprawdzania osiągnięć ucznia
1.
Sprawdzian podsumowujący dany dział
2.
Kartkówka
3.
Odpowiedź ustna, samodzielna prezentacja na lekcji,
projekt zespołowy, aktywność
4.
Zadanie domowe, zeszyt, referat
5
Inne aktywności ucznia
6
Sprawdzian z kilku lekcji całogodzinny

Waga
5
2
3
2
1
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Formy oceniania:
• sprawdzian ze zrealizowanego na zajęciach działu w formie pisemnej
• kartkówka z ostatnich 3 tematów w formie pisemnej
• zadanie domowe w formie pisemnej
• odpowiedź ustna,
• referat,
• prezentacja w formie ustnej „ prasówka”
•
Sprawdzian:
•
•
•

Zakres materiału ustala każdorazowo nauczyciel podając go do wiadomości uczniów
minimum na tydzień przed planowanym terminem.
Data sprawdzianu musi być z wyprzedzeniem wpisana do dziennika lekcyjnego.
Czas trwania sprawdzianu każdorazowo określa nauczyciel, ale nie może przekroczyć
on jednej godziny lekcyjnej.

•
•
•
•
•
•

Za nieobecność nieusprawiedliwioną na planowanym sprawdzianie uczeń otrzymuje
ocenę niedostateczną.
Za niewykonanie ćwiczenia lub pracy samodzielnej w domu uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną.
Uczeń, który nie pisał sprawdzianu z przyczyn usprawiedliwionych jest zobowiązany
pisać go na kolejnych zajęciach, na których jest obecny. W innym wypadku
otrzyma ocenę niedostateczną.
Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu trzeba poprawić.
Forma i termin poprawy sprawdzianu jest każdorazowo ustalany z nauczycielem.
Sprawdzian oraz kartkówka oceniane są punktowo. W zależności od zdobytych
punktów uczeń otrzymuje jedną z następujących ocen:
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Procent zdobytych
punktów na
sprawdzianie
0% - 39%
40% - 59%
60% - 75%
76% - 89%
90% - 100%
100% plus zad.
dodatkowe

ocena

Skala punktowa

niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący
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