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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
z Wiedzy o społeczeństwie 

dla kl. VIII 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 w Warszawie 

Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej((Dz. U. z 2017 r. poz. 356). 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 373) 

 Programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej 
 Statutu szkoły 

I. Główne założenia PZO to:  

1. Dostarczenie informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności ucznia; 
2. Motywowanie ucznia do systematycznej pracy; 
3. Wskazanie uczniowi obszarów, których jeszcze dostatecznie nie opanował, co powinno go 

motywować do dalszych działań; 
4. Stwarzanie sytuacji, w których będą okazje do zaprezentowania przez ucznia zdobytej 

wiedzy i umiejętności; 
5. Ocenianie musi być jawne dla ucznia, oparte na zrozumiałych kryteriach. 

II. Obszary aktywności podlegające ocenie 

1. Rozumienie pojęć z WOS oraz znajomość definicji.  

2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń, praw i zasad. 
3. Prowadzenie rozumowań.  
4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod, sprawdzanie otrzymanych 

wyników.  
5. Posługiwanie się językiem odpowiednim do danego etapu kształcenia. 
6. Odczytywanie i analizowanie tekstów społecznych, diagramów, rysunków, tabel i 

wykresów. 
7. Stosowanie wiedzy humanistycznej do rozwiązywania problemów praktycznych.  
8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnej formie.  
9. Aktywność na lekcji, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.  

III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIEĆ UCZNIÓW 

Ocenianie powinno być procesem ciągłym i systematycznym, który dostarcza nauczycielowi, 
uczniowi i rodzicom informacje o wiedzy i postępach ucznia.  
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Ocenianiu podlegają: 

 sprawdziany 
 kartkówki 
 odpowiedzi ustne 
 praca indywidualna i grupowa na lekcji 
 aktywność na lekcji 
 wytwory pracy własnej ucznia 
 przygotowanie do lekcji 
 udział w konkursach 
 aktywność społeczna (akcje społeczno-edukacyjne, itd.) 

1. Sprawdziany obejmują materiał z jednego działu. Zapowiadane są tydzień przed 
planowanym terminem, poprzedzone są lekcją powtórzeniową. 

2. Nauczyciel sprawdza i ocenia prace w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty 
napisania prac przez uczniów. Prace pozostają do wglądu rodziców.  

3. Kartkówki obejmują od 1 – 3 jednostek lekcyjnych i nie muszą być zapowiadane. 
4. Prace domowe ucznia są sprawdzane, ale nie zawsze oceniane. 

W ocenianiu uczniów z opiniami o dostosowaniu wymagań uwzględniane będą zalecenia 
poradni PPP w zależności od dysfunkcji:  

 wydłużenie czasu wykonywania zadania  
 możliwość rozbicia ich na mniejsze etapy 
 możliwość odczytywania uczniom poleceń  
 pomoc w przygotowaniu pracy pisemnej 

Oceny: semestralna i na koniec roku szkolnego nie są średnią arytmetyczną ocen 
cząstkowych, ale całościową oceną wkładu pracy ucznia. 

Uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami zawartymi w statucie.  

IV. ZASADY POPRAWIANIA OCEN 

1. Uczeń może poprawić każdą ocenę w terminie ustalonym z nauczycielem. 
2. Poprawiona ocena nie unieważnia oceny ze sprawdzianu pisanego w pierwszym terminie. 
3. Zapisywanie poprawionych ocen w dzienniku: poprawioną ocenę ze sprawdzianu, testu 
piszemy po łamanej np. ¼, do wystawienia oceny półrocznej lub rocznej brana jest poprawiona 
ocena. 

Uczeń może przystąpić do poprawienia oceny tylko jeden raz. 

Plus – zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi, aktywność w pracy 
zespołowej, stosuje ciekawe prezentacje, dodatkowe zadania.  

Minus – brak zaangażowania na lekcji, pracy w grupie, pracy domowej, brak zeszytu, podręcznika  
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▪ W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym ma on obowiązek napisania ich w 
terminach ustalonych z nauczycielem.  

▪ Dwa razy w półroczu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to 
zapowiedzianych sprawdzianów). 

▪ Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

Zasady wystawiania ocen śródrocznych i końcowych reguluje Statut szkoły.  

V. SKALA OCEN  

Oceny bieżące: 

ocena celująca – 6 

ocena bardzo dobra – 5 

ocena dobra – 4 

ocena dostateczna – 3 

ocena dopuszczająca – 2 

ocena niedostateczna – 1 

Na sprawdzianach czy pracach klasowych, gdzie zadania są punktowane stosuje się kryteria 
wykonania procentowego zadań. 

100% - celujący  

99%-91% - bardzo dobry  

90%-75% - dobry  

74%-51% - dostateczny  

50%-40% - dopuszczający  

39% -0% - niedostateczny 

VI. INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH UCZNIA W NAUCE 

1. Nauczyciel – uczeń: 

a) nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny; 
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b) uczeń ma prawo do otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny. 

2. Nauczyciel – rodzic: 

a) podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzic ma prawo uzyskać informacje o 
postępach w nauce oraz wglądu do prac klasowych swojego dziecka. 

b) prace klasowe są przechowywane przez nauczyciela przez cały rok szkolny. 

VII. Kryteria wymagań ogólnych na poszczególne oceny 

* Ocena niedostateczna  

Uczeń:  

a)  nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych niezbędnych do 
dalszego kształcenia, 

b) wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki,  
c) nie interesuje się przedmiotem, 
d) pomimo możliwości stwarzanych przez nauczyciela, nie poprawiał ocen, nie wykazywał 

chęci do współpracy 

* Ocena dopuszczająca  

Uczeń:  

a) przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać proste polecenia, 
b) ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia; 

posiada minimum wiedzy, 
c) nie potrafi sformułować jasnej wypowiedzi na tematy poruszane na lekcjach, 
d) jego postawa na lekcjach jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy, 
e) wymienia rodzaje grup społecznych, cechy państwa, podstawowe zasady państwa 

demokratycznego, podstawowe zasady ustroju RP,  
f) charakteryzuje pracę organów szkoły, 
g) lokalizuje siedzibę władz miejskich, 
h) wyjaśnia pojęcia: grupa społeczna, gmina, powiat, województwo, państwo, obywatelstwo, 

monarchia, republika, opozycja, ustawa, prawo, kodeks, partia polityczna, kampania 
wyborcza, organizacja pozarządowa, środki masowego przekazu,  

i) wylicza elementy charakterystyczne dla prawidłowego porozumiewania się, nazwy 
podstawowych dokumentów dotyczących praw człowieka, partie istniejące w Polsce,  

j) wymienia główne zadania szkoły, prawa i obowiązki dziecka i ucznia, zadania Samorządu 
Uczniowskiego,  

k) zna: symbole narodowe, największe skupiska polonijne na świecie, wolności, prawa i 
obowiązki obywateli RP, zasady prawa wyborczego,  

l) potrafi nazwać centralne organy państwowe. 

*  
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Ocena dostateczna  

Uczeń:  

a) jest aktywny na lekcjach sporadycznie, 
b) jego wiedza jest wyrywkowa i fragmentaryczna,  
c) ma problemy z samodzielnym sformułowaniem i uzasadnieniem swoich wypowiedzi,  
d) udziela odpowiedzi na proste pytania nauczyciela,  
e) wykonuje samodzielnie proste zadania, które przydzieli mu grupa,  
f) definiuje pojęcia: potrzeby człowieka, grupy społeczne, samorząd terytorialny, Polonia, 

naród, państwo totalitarne, autorytarne, demokratyczne, absolutorium, koalicja, elektorat, 
interpelacja, immunitet,  

g) zna: podstawowe dokumenty, w oparciu o które funkcjonuje szkoła, cele, jakie realizuje 
państwo, układ treści Konstytucji RP, strukturę władzy centralnej i jej podstawowe 
uprawnienia,  

h) wymienia formy państwa, podstawowe dokumenty określające prawa i wolności człowieka, 
systemy partyjne na świecie, typy partii,  

i) odróżnia państwa o ustroju demokratycznym od państw niedemokratycznych i zna w nich 
sytuacje jednostki,  

j) charakteryzuje podstawowe zasady państwa demokratycznego, ustroju RP,  
k) omawia proste diagramy, wykresy, tabele, 
l) opisuje i kwalifikuje grupy społeczne i warunki przynależności, 
m) wie, że oprócz praw obywatel ma też powinności, jak się powołuje organy władzy,  
n) zna system szkolny w Polsce. 

* Ocena dobra  

Uczeń:  

a) w dużej mierze opanował treści i umiejętności zawarte w programie,  
b) chętnie pracuje w grupie, 
c) jest aktywny na zajęciach, 
d) umiejętnie wykorzystuje zdobyte informacje, 
e) wykonuje samodzielnie typowe zadania związane z tokiem lekcji i zlecone przez 

nauczyciela,  
f) umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne,  
g) potrafi interpretować diagramy, wykresy, mapki tematyczne, tabele,  
h) poprawnie stosuje pojęcia: naród, państwo, samorząd terytorialny, grupa społeczna, 

państwo unitarne, federacyjne, niezawisłość sędziowska, suwerenność, 
i) omawia formy państwa, 
j) zna i rozumie różnice między państwem totalitarnym i autorytarnym i mechanizmy 

funkcjonowania państwa demokratycznego,  
k) wykazuje różnice między monarchią konstytucyjną a republiką,  
l) zna rodzaje więzi społecznych w grupie, czynniki, które wyznaczają prawa i obowiązki 

dziecka- ucznia, władze samorządu uczniowskiego i opisuje ich działalność, 
m) rozumie: swoje związki z przyrodą i wie, że jest ona niezbędna do życia oraz 

funkcjonowania człowieka, że człowiek staje się istotą społeczną dzięki różnorodnym 
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kontaktom; współzależność między sposobem sprawowania władzy a sytuacją obywatela w 
państwie; różnicę między władzą ustawodawczą i wykonawczą, podział zadań między 
organami władzy samorządowej a władzą centralną,  

n) porównuje zachowania pozytywne i negatywne oraz ich wpływ na postawę ludzi,  
o) prezentuje różne sposoby rozwiązywania konfliktów,  
p) określa specyfikę działalności organów terytorialnych i organów szkoły, 
q) charakteryzuje podstawowe zasady ustroju politycznego RP i uprawnienia organów władzy,  
r) uzasadnia cel działania organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, związków 

zawodowych,  
s) dostrzega różnice w typach partii i systemach partyjnych  

* Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

a)  bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, 
b)  sprawnie samodzielnie posługuje się różnymi źródłami, uzasadnia odpowiedzi korzystając 

z wiadomości prasowych i telewizyjnych,  
c) potrafi posługiwać się wcześniej wymienionymi pojęciami w określonych sytuacjach, 

tekstem konstytucji, na wybranych przykładach ocenić funkcjonowanie w praktyce zasad 
ustroju RP, wykorzystać wiedzę teoretyczną do oceny problemów, które są rozwiązywane 
przez władze centralne i samorządowe,  

d) uzasadnia własne poglądy i stanowiska,  
e) dokonuje samodzielnej oceny wydarzeń i zjawisk,  
f) dostrzega związki przyczynowo- skutkowe,  
g) potrafi łączyć wiedzę z różnych przedmiotów,  
h) potrafi interpretować diagramy, wykresy, tabele, mapki tematyczne i wyciągać wnioski,  
i) interpretuje teksty źródłowe,  
j) przedstawia obecny stan wiedzy dotyczącej badań socjologicznych,  
k) rozumie znaczenie pojęć: tolerancja, socjologia,  
l) porównuje swoje miejsce w społeczeństwie z innymi,  
m) rozumie, że oprócz praw uczeń ma obowiązki,  
n) zna i cytuje maksymy filozofów i umie je zinterpretować,  
o) wyodrębnia różnice w podziale zadań poszczególnych struktur samorządu oraz organów 

szkoły, 
p) wykazuje różnice występujące pomiędzy zadaniami poszczególnych struktur samorządu: 

gminy, powiatu, województwa, 
q) rozumie i potrafi ustalić podobieństwa i różnice w sprawowaniu władzy w monarchii 

konstytucyjnej i republice,  
r) potrafi wyjaśnić istotę społeczeństwa obywatelskiego,  
s) ocenia sytuację obywatela w państwie demokratycznym, autorytarnym i totalitarnym, 
t) umie określić rodzaje swobód obywatelskich, granice wolności. 

* Ocena celująca  

Uczeń: 
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a) opanował w 100% materiał przewidziany w podstawie programowej.  

VIII. Nauczanie zdalne.  

1. Nauczanie zdalne jest prowadzone z użyciem dziennika elektronicznego i platformy MS 
TEAMS. 

2. W okresie nauczania zdalnego stosuje się następujące formy oceniania uczniów:  

• prace klasowe,  

• kartkówki,  

• prace domowe,  

• prace długoterminowe (projekty), 

• udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, aktywność. 

3. W okresie nauczania zdalnego stosuje się następujące metody przeprowadzania prac 
klasowych, kartkówek: uczniowie rozwiązują zadania na papierze i przesyłają je 
nauczycielowi za pomocą poczty elektronicznej w wyznaczonym terminie sfotografowane 
lub zeskanowane LUB rozwiązują je w wersji elektronicznej na platformie MS TEAMS. 
Metodę wskazuje nauczyciel. 

4. W ciągu półrocza uczeń może dwa razy zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania 
przyczyny. Zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia z obowiązku prezentowania pracy 
domowej. W przypadku zgłoszenia nieprzygotowania po raz trzeci otrzymuje upomnienie, 
wpisywane w dzienniku jako „Brak zadania” (BZ). Uczeń ma obowiązek w ciągu 7 dni 
uzupełnić brakującą pracę domową, co będzie skutkowało usunięciem upomnienia (Treść 
komentarza pod adnotacją w dzienniku: Uczeń / Uczennica jest zobowiązany/a do 
uzupełnienia nieodrobionej pracy domowej do dnia [data]). W przypadku niewykonania 
pracy domowej w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną. Ocenę 
niedostateczną uczeń otrzymuje również w przypadku nieposiadania pracy domowej i 
niezgłoszenia nieprzygotowania. 


