
Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z WOS

Nauczyciel: Elżbieta Samorajczyk 

Klasy: VIII

Obowiązkowe wyposażenie ucznia: podręcznik, zeszyt przedmiotowy

I. SPRAWDZANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Poziom Forma sprawdzania Częstotliwość – I śródrocze Częstotliwość – II śródrocze

główny

prace klasowe (test) 2-3 2-3

sprawdziany 2-3 2-3

kartkówki 4 4

odpowiedzi ustne 2 2

uzupełniający
prezentacje multimedialne 1 1

prace domowe 2-3 2-3

praca z tekstem źródłowym 1 1

prace dodatkowe wg potrzeb wg potrzeb

Sprawdzanie wiadomości i umiejętności na poziomie uzupełniającym może ulec zmianie w zależności od potrzeb 
indywidualnych ucznia.
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II. OCENIANIE 

1. Główne zasady: 

A. Skala ocen

• celujący – 6,

• bardzo dobry – 5,

• dobry – 4,

• dostateczny – 3

• dopuszczający -2,

• niedostateczny – 1

B. Procentowe przeliczenie punktów na ocenę:

• Celujący – 100% – 96%

• Bardzo dobry – 95% - 90%

• Dobry – 89% - 71%

• Dostateczny – 70% - 50%

• Dopuszczający – 49% - 30%

• Niedostateczny – 29% - 0%
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C. Kategoria i waga ocen:

 Praca klasowa – 10

 Sprawdzian – 8

 Kartkówka – 7

 Odpowiedź ustna – 7

 Praca domowa - 5

 Praca z tekstem źródłowym – 8

 Praca dla dodatkowa, w tym prezentacje multimedialne i konkursy przedmiotowe – 7

 Praca w grupach – 4

 Czas w historii – 6

 Praca na lekcji - 5

2. Kryteria oceniania na poszczególne oceny.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a) potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,

b)  umie samodzielnie zdobywać wiedzę. 
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c) uczeń potrafi wiązać nabyta wiedzę i umiejętności z innymi dziedzinami nauki, umie bronić w sposób logiczny 
swojego zdania na dany temat,

d)  aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

e) wyraża samodzielny, analityczny stosunek do określonych zagadnień społecznych i gospodarczych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)  posiada wiedzę na temat życia społecznego i gospodarczego własnego regionu w stopniu zadawalającym,

b)  wykazuje się aktywnością na lekcjach,

c)  samodzielnie  rozwiązuje  postawione  przez  nauczyciela  problemy  i  zadania,  posługując  się  nabytymi
umiejętnościami,

d)  potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując przy tym wiedzę nabytą na
innych przedmiotach pokrewnych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) potrafi  samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem źródłowym i wykonuje zadania o średnim stopniu
trudności i złożoności,

b) rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł wiedzy,

c)  efektywnie współpracuje w zespole i dość aktywnie pracuje w grupie, 

d) bierze udział w dyskusjach, wymianie poglądów.
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Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o podstawowym stopniu trudności i niewielkim stopniu złożoności, 

b) zna podstawowe pojęcia posiada znajomość podstawowej wiedzy,

c) próbuje porównywać, selekcjonować i klasyfikować fakty i informacje, 

d) wykazuje minimalną aktywność na lekcji,

e)  odrabia prace domowe, poprawnie prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a) wykazuje elementarną znajomość pojęć,

b)  ma duże braki w podstawowych wiadomościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je nadrobić, 

c) wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, 

d) przejawia gotowość i chęć do przyjmowania nowych wiadomości i współpracy z nauczycielem, 

e) stara się prowadzić zeszyt przedmiotowy, 

f)  stara się czytać zagadnienia zawarte w podręczniku i wyróżnia fakty najistotniejsze, 

g) rzadko odrabia zadania domowe.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń ,który nie  opanował  wiadomości  i  umiejętności  niezbędnych na dalszym etapie
kształcenia.
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3. Zasady przeprowadzania i oceniania prac klasowych:

Ocenianie prac klasowych (testów)

a) Praca klasowa (test) jest zapowiadana 7 dni przed terminem pisania (ustnie i zapis w dzienniku elektronicznym).

b) Uczeń, który ściągał oddaje pracę i otrzymuje ocenę niedostateczną (nie ma możliwości poprawienia oceny).

c) Uczeń  nieobecny  na  pracy  klasowej  lub  sprawdzianie  ma  obowiązek  napisać  pracę  w  ciągu  2  tygodni  
od momentu oddania ocenionych przez nauczyciela prac (termin ten może ulec wydłużeniu po bardzo długiej,
usprawiedliwionej nieobecności w szkole)- kryteria ocen nie zmieniają się.

d) Uczeń  ma  możliwość  poprawy  pracy  klasowej  lub  sprawdzianu  w  ciągu  2  tygodni  od  momentu  oddania
ocenionych  przez  nauczyciela  prac  (termin  ten  może  ulec  wydłużeniu  po  bardzo  długiej,  usprawiedliwionej
nieobecności w szkole)- kryteria ocen nie zmieniają się.

e) Nauczyciel  wobec  ucznia,  który  świadomie  unika  pisania  pracy  klasowej  (nie  przyszedł  
w wyznaczonym terminie) nie stosuje tygodniowego terminu zapowiedzi zaliczenia  testu. Uczeń jest zobowiązany
napisać  go   na  najbliższej  lekcji  (przy  odmowie  napisania  otrzymuje  ocenę  niedostateczną  
z danego działu) napisanie pracy klasowej (testu) z danego zakresu Podstawy Programowej jest obowiązkowe.

f) Punktacja za prace pisemne jest przeliczana na stopnie szkolne:
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100% - 96% - celujący

95% -90% - bardzo dobry

89% - 71% - dobry

70%- 50% - dostateczny

49% - 30% - dopuszczający

29% - 0% - niedostateczny

4. Zasady przeprowadzania i oceniania kartkówek/sprawdzianów:

Sprawdzian

- obejmuje dział lub fragment,

- danego działu (powyżej 4 jednostek 
tematycznych),

- zapowiedziany tydzień przed terminem 
i wpisany do dziennika,

- informacjao o ocenie pisemna na pracy.

- sprawdzenie i oddaniew ciągu 2 tygodni,

- uczeń może poprawić ocenę w terminie 
ustalonym z nauczycielem, nie później niż 2 
tygodnie od sprawdzenia 
i omówienia sprawdzianu

Kartkówka

(10 min)

- obejmuje materiał z trzech tematów, nie musi 
być zapowiadana,

- informacja o ocenie pisemna na kartkówce

- sprawdzenie i oddanie w ciągu tygodnia,

- uczeń może poprawić ocenę w terminie 
ustalonym z nauczycielem, nie później niż 2 
tygodnie od sprawdzenia i omówienia.
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5. Ocenianie prac domowych: 

a) obejmuje rozwiązania zadania domowego przez ucznia w domu,

b) sprawdzane jest wykonanie pracy domowej u wybranych losowo  uczniów, bądź całej klasy,

c) nie każda praca domowa musi być oceniona (oceniane jest tylko kilka prac na jednej lekcji). 

d) jeżeli kilkoro uczniów ma jednakowe prace domowe otrzymują ocenę niedostateczną,

e) za niewykonanie pracy domowej lub brak zeszytu przedmiotowego z pracą domową uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną, chyba że zgłosił przed lekcją nieprzygotowanie.

6. Ocenianie odpowiedzi ustnych: obejmuje treści trzech ostatnich tematów. 

Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z przygotowania się do niej i możliwości odpowiedzi.

Przy ocenianiu bierze się pod uwagę:

 oceniana jest zawartość rzeczowa z trzech ostatnich lekcji, 

 umiejętność formułowania myśli, 

 stosowanie terminologii przedmiotu, zgodność z poziomem wymagań, 

 umiejętność ilustrowania wypowiedzi poprzez wykorzystanie pomocy dydaktycznych itp.

7. Ocenianie prezentacji multimedialnych: obejmuje estetyczne i  logiczne zaprezentowanie odpowiednich treści materiału, 
przy ocenianiu bierze się pod uwagę te same kryteria jak przy odpowiedzi ustnej.
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8. Ocenianie aktywności: udzielanie prawidłowych odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania na lekcji,wykonanie 
dodatkowych zadań, pomocy naukowych,osiągnięcie w konkursach wiedzy o społeczeństwie przynajmniej 50% 
poprawnych odpowiedzi.

III. WYKORZYSTANIE NIEPRZYGOTOWAŃ DO LEKCJI.

Uczeń  może  być  raz  w  półroczu  nieprzygotowany  do  zajęć  (nie  dotyczy  prac  klasowych,  sprawdzianów  
i zapowiedzianych kartkówek), co zgłasza po wejściu do sali.

IV. ZASADY POPRAWIANIA OCEN.

Uczeń  ma  prawo  do  poprawy   oceny  niedostatecznej  i  wyższej  w  przeciągu  tygodnia  od  jej  uzyskania,  w  terminie
wyznaczonym  przez  nauczyciela  (z  wyjątkiem  pracy  klasowej  –  patrz  ocenianie  prac  klasowych).
Poprawa  oceny  niedostatecznej  z  pracy  domowej  następuje   przez  wykonanie  następnej  pracy  domowej.
Poprawiona ocena  zapisywana jest w dzienniku lekcyjnym i uwzględniana  przy wystawianiu oceny śródrocznej/rocznej.

V.       ZASADY WYSTAWIANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH/ ROCZNYCH.

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę oceny cząstkowe. Przy ustalaniu 
oceny rocznej uwzględnia się wszystkie oceny, które uczeń uzyskał w ciągu całego roku szkolnego.

VI. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ. (opinie, orzeczenia, praca z uczniem zdolnym)

W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce uniemożliwiające sprostanie wymogom 
edukacyjnym wynikającym z realizowanego Podstawy Programowej, potwierdzone pisemna opinią poradni psychologiczno 
-pedagogicznej stosuje się:

 dostosowanie wymagań edukacyjne do indywidualnych możliwości ucznia, 
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 dobór metod i form oceniania do indywidualnych możliwości ucznia, 
 podczas odpowiedzi ustnych dłuższe oczekiwanie na odpowiedź, powtórzenie pytania, precyzowanie jasno i krótko

pytania, naprowadzanie, 

 podczas robienia notatek - ograniczenie do najistotniejszych wiadomości, 

 wydłużenie czasu pracy przy pisemnych formach wypowiedzi, 

 zmniejszenie ilości zadań,

 ocenianie prac pisemnych tylko pod względem zawartości merytorycznej, poziom graficzny pisma i estetyka 

nie mają wpływu na ocenę.

Uczeń zdolny

 poszerzenie zainteresowań i umiejętności ucznia poprzez udział w przedsięwzięciach szkolnych i pozaszkolnych; 

 indywidualizacja procesu dydaktycznego podczas zajęć edukacyjnych poszerzenie treści, wzbogacenie; 

 przygotowanie ucznia do udziału w konkursach; 

 współpraca z wychowawcą ucznia, pedagogiem, rodzicami w celu zapewnienia uczniowi zdolnemu harmonijnego 

rozwoju umysłowego i psychofizycznego; 

 promowanie ucznia i jego osiągnięć na terenie szkoły i poza nią.

VII. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH UCZNIÓW.

a) Konsultacje, spotkania indywidualne z nauczycielem przedmiotu na prośbę rodziców, opiekunów lub nauczyciela.

10



Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu

b) Zebrania z rodzicami podczas spotkań z wychowawcą klasy .

c) Dziennik elektroniczny.

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w PO rozstrzygane będą zgodnie z WO.
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