
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 
klasa III gimnazjum 

 
 

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” Teresy Kowalewskiej jest zgodny z założeniami podstawy 
programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zawartymi w Załączniku nr 4 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. Proponowany program nauczania 
przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” dla klas I–III gimnazjum zawiera treści programowe dotyczące 
wychowania obywatelskiego oraz treści związane z gospodarką. Te pierwsze zostają omówione w rozdziałach I–
III każdej z książek, drugie zaś – poszczególnych rozdziale IV poszczególnych części podręcznika. 
 

Korzystamy z podręczników: 

Wydawnictwa Nowa Era: 

Iwona Janicka. Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski 

1. „Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie – podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Część 1”, 

2. „Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie – podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Część 2”. 

Numer dopuszczenia: 77/1/2009 

 
1. Przedmiotem oceny ucznia są:  
- wiadomości, 
- umiejętności, 
- przygotowanie do zajęć, 
- aktywność, 
- podejmowanie samodzielnych zadań i inicjatyw w zdobywaniu wiedzy, 
- frekwencja na lekcjach według ogólnie przyjętych zasad klasyfikacji. 
 
2.Formy sprawdzania wiedzy: 
- wypowiedzi ustne,  
 - pisemne prace klasowe w formie: 
  * kartkówki z ostatniej lekcji, 
  * pracy kontrolnej ( testu ) z większej partii materiału, zapowiedzianej co najmniej na tydzień przed terminem, 
- prace domowe, 
- referaty, projekty, prezentacje multimedialne jako samodzielne lub zespołowe prace. 

 
3. Ze względu na specyfikę przedmiotu ocena z WOS winna przede wszystkim uwzględniać aktywność uczniów. 
  Wiedza merytoryczna równie ważna jak wspomniano, winna być służebna do tychże aktywności. 
Aktywne uczenie się organizowane przez nauczyciela jest rozumiane w programie jako zdobywanie kompetencji 
i sprawności w zakresie uczenia się, myślenia, poszukiwania, doskonalenia się, współpracowania i działania.  
 

Nauczyciel WOS wystawiając ocenę semestralną bądź końcowo roczną przyjmuje następującą hierarchię ocen: 

I. Aktywne uczenie się poprzez działanie – 
    Oceny za aktywność, pracę w grupie, projekt uczniowski 

II. Wiedza merytoryczna – 
     Oceny ze sprawdzianów i odpowiedzi ustnych. 

III. Systematyczna praca na lekcji i w domu - 
      Ocena za prowadzenie zeszytu przedmiotowego 



IV Ze względu na stawiane cele, około 20 % treści określanych w podstawie programowej przedmiotu wiedza 
o społeczeństwie powinno być realizowanych w formie uczniowskiego projektu edukacyjnego.  

Projekt powinien mieć charakter zespołowy; jednak poszczególne zadania mogą być realizowane 
indywidualnie. Wskazane jest, by uczeń uczestniczył, w co najmniej jednym projekcie w każdym roku 
nauczania przedmiotu. 

 Realizując projekt, uczeń: 

1) zdobywa wiedzę i umiejętności związane z przedmiotem projektu; 
2) wybiera zagadnienie: problem lub działanie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i założonymi celami 
projektu; 
3) poszukuje sposobów zbadania i rozwiązania problemu oraz skutecznego przeprowadzenia 
 założonego w projekcie działania; 
4) organizuje własną pracę i współpracuje z innymi realizatorami projektu; 
5) wytrwale i w przemyślany sposób dąży do realizacji zamierzonego celu; 
6) przygotowuje i przeprowadza publiczną prezentację efektów projektu (na przykład na forum klasy). 

 
4. Kryteria oceniania prac pisemnych. 
 Prace pisemne mogą być oceniane dwojako: oceną sumującą lub oceną kształtującą (OK). Przynajmniej 
jedna w semestrze praca nie będzie oceniona w skali stopniowej lecz zostanie opisana w postaci komentarza, 
który będzie zawierał informację o tym, co uczeń umie, a nad czym musi jeszcze popracować. 
 Przed każdą pracą pisemną uczniowie są informowani o zakresie materiału, stopniu trudności i 
kryteriach oceniania co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem ( podawane jest NaCoBeZu ). 
 Czas pracy zależy od ilości i trudności zadań.  
 W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas pracy kontrolnej lub kartkówki, nauczyciel 
odbiera pracę i stawia uczniowi ocenę niedostateczną. 
 
Typy zadań występujących w pracach pisemnych i ich punktacja: 
- zadania zamknięte wielokrotnego wyboru, na dobieranie, prawda-fałsz i otwarte z luką punktowane najczęściej 
1 punktem za prawidłową odpowiedź, 
- zadania otwarte rozszerzonej lub krótkiej wypowiedzi z wykorzystaniem materiału w postaci tekstów 
źródłowych, map rysunków schematycznych i danych statystycznych, sprawdzające umiejętności interpretacji, 
analizowania, klasyfikowania, wnioskowania i oceniania punktowane są większą liczbą punktów, w zależności od 
stopnia trudności. 
 
Procentowe przeliczanie punktów na oceny: 
0    - 29 % - niedostateczny 
30 – 48 % - dopuszczający 
49 – 69 % - dostateczny 
70 – 89 % - dobry 
90 – 99 % - bardzo dobry 
100 % - celujący 
  

Wobec uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych nauczyciel, na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, dostosowuje stopień trudności zadań oraz kryteria ocen do możliwości uczniów. 

 
Dla dzieci z orzeczeniem, opinią wg skali: 

ocena ze sprawdzianu procent liczby punktów 
Celująca 90-100%  
bardzo dobra 81-89% 
Dobra 66-80% 
Dostateczna 41 -65% 
Dopuszczająca 20 – 40% 
Niedostateczna do 19% 

 
 

 



5. 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. 
 
 
6. Zasady poprawiania ocen. 
 Uczeń ma prawo do poprawienia oceny z prac pisemnych jeden raz, w ciągu dwóch tygodni. Obydwie 
oceny są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej. 
 Uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości oraz prace domowe z lekcji, na której nie był obecny. 
 Uczeń ma obowiązek zaliczyć każdą kartkówkę i pracę kontrolną, której nie pisał z powodu 
usprawiedliwionej nieobecności, w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli tego nie zrobi, dostaje ocenę niedostateczną. Jeśli 
nieobecność była nieusprawiedliwiona, uczeń może być pytany lub pisze pracę bez uprzedzenia. O formie 
zaliczania lub poprawiania decyduje nauczyciel. 
 Niezliczone prace samodzielne lekcyjne lub domowe uczeń musi poprawić na następnej lekcji. Jeśli tego 
nie zrobi, otrzymuje ocenę niedostateczną. Oceny z odpowiedzi ustnych nie podlegają poprawie. 
 Niedostateczną ocenę śródroczną uczeń powinien poprawić w ciągu miesiąca. Szczegóły dotyczące 
poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem. 



 
7. Nieprzygotowanie do lekcji. 
 Uczeń może dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Każde następne 
nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną, niepodlegającą poprawie. 
 
8. Tryb i forma uzyskania wyższej niż proponowana oceny końcoworocznej.  
 Nauczyciel ustala proponowaną ocenę końcoworoczną w terminie przewidzianym w Statucie Szkoły. 
Informacja o ocenie przekazana jest uczniom i rodzicom. Sposobem uzyskania wyższej oceny końcowo rocznej 
jest przystąpienie do komisyjnego egzaminu sprawdzającego, o który uczeń lub jego rodzic pisemnie wystąpi do 
dyrektora szkoły w terminie ustalonym w Statucie Szkoły. 
 
 
9. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów. 
 Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. 
 
10. Informowanie rodziców.  
 Rodzice są informowani o postępach w nauce dziecka na zebraniach klasowych ( oceny, nieobecności, 
uwagi) oraz podczas indywidualnych konsultacji. 
 O przewidywanej semestralnej lub rocznej ocenie niedostatecznej rodzice będą powiadomieni na miesiąc 
przed klasyfikacją. 
 
 
 
 

Anna Dwornicka 

Przewodniczący klasy III 

…………………………………………….                        …………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 
klasa VIII szkoły podstawowej 

 
 

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 przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” przeznaczony jest do nauczania w szkole 
podstawowej. Jego struktura i założenia są zgodne z obowiązującą podstawą programową z Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (DzU z 2017 r., poz. 356). 
 Treści nauczania uporządkowano rzeczowo, dzieląc je na sześć grup tematycznych (rozdziałów): 
 1. Prawidłowości życia społecznego.  
2. Wspólnota narodowa. 
 3. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej. 
 4. Społeczność lokalna i regionalna.  
5. Sprawy międzynarodowe.  
6. Prawo i prawa człowieka.  
Treści nauczania w obrębie rozdziałów podzielono na tematy, które będzie można dostosować do jednej lub 
dwóch jednostek lekcyjnych. Podczas przygotowywania programu nauczania położono nacisk nie tylko na 
proces kształtowania wiedzy i umiejętności wynikających z treści podstawy programowej, ale również 
kształtowanie postaw i wartości. Naszym celem jest wychowanie świadomego obywatela, troszczącego się o 
życie i dobro zarówno swoje i swoich bliskich, jak również lokalnej i regionalnej społeczności, społeczności 
etnicznej i państwa; patrioty, który zna i szanuje tradycje narodowe oraz potrafi współtworzyć otaczającą nas 
rzeczywistość; człowieka, wzorem najwybitniejszych przedstawicieli narodu, odpowiedzialnego, aktywnego, 
przedsiębiorczego, solidarnego, roztropnego, tolerancyjnego i odważnego. Program nauczania przedmiotu 
„wiedza o społeczeństwie” bazuje na wieloletnim doświadczeniu twórców materiałów dydaktycznych 
wydawnictwa Nowa Era oraz współpracy z nauczycielami. Jest próbą połączenia sprawdzonych w praktyce 
doświadczeń i najnowszych tendencji edukacyjnych. Synteza tradycji i nowoczesności jest szansą na sukces 
edukacyjny naszych uczniów.  
 
 Podstawa programowa WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  
Cele kształcenia – wymagania ogólne  
I. Wiedza i rozumienie. Uczeń:  
1) wyjaśnia podstawowe prawidłowości życia społecznego, w tym funkcjonowania grup społecznych oraz 
społeczności lokalnej i regionalnej oraz wspólnoty etnicznej i państwowej;  
2) uzasadnia znaczenie procedur demokratycznych i stosuje je w życiu szkoły oraz grup, w których uczestniczy;  
3) wyjaśnia znaczenie aktywności obywatelskiej;  
4) przedstawia zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej i podstawowe organy władz publicznych; 
 5) ma podstawową wiedzę na temat praw człowieka, środków masowego przekazu oraz wybranych spraw 
międzynarodowych;  
6) wykorzystuje swą wiedzę do interpretacji wydarzeń życia społecznego, w tym publicznego. 
 II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń:  
1) znajduje informacje na temat życia społecznego, w tym publicznego;  
2) wykorzystuje informacje do tworzenia własnej wypowiedzi na temat wydarzeń z życia społecznego;  
5) podaje przykłady trudnych społecznie sytuacji, w których należy zachować się asertywnie; uzasadnia, że 
można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań innych ludzi lub przeciwstawić się im; 
przedstawia różne formy zachowań asertywnych;  
6) uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); przedstawia 
sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady. 
 II. Rodzina. Uczeń: 
 1) charakteryzuje rodzinę jako grupę społeczną; przedstawia rolę rodziców i osób starszych w rodzinie; analizuje 
wartości ważne dla jego rodziny; 
 2) analizuje wpływ, jaki rodzina wywiera na dzieci; przedstawia prawa i obowiązki dzieci w rodzinie;  



3) wyjaśnia, jak funkcjonuje gospodarstwo domowe; wymienia główne źródła jego dochodów (z działalności 
zarobkowej: pracy, działalności gospodarczej, umów cywilnoprawnych oraz ze świadczeń społecznych – w 
powiązaniu z rodzajami ubezpieczeń społecznych);  
4) wymienia kategorie wydatków gospodarstwa domowego; planuje jego budżet. 
 III. Szkoła i edukacja. Uczeń:  
1) przedstawia funkcje szkoły w systemie edukacji oraz strukturę polskiego systemu edukacyjnego;  
2) charakteryzuje klasę szkolną, pozalekcyjne koło zainteresowań, życie szkolnej społeczności; przedstawia 
działania samorządu uczniowskiego; wyjaśnia, jak przeprowadzane są wybory organów samorządu szkolnego;  
3) wymienia prawa i obowiązki ucznia; rozpoznaje przypadki naruszania praw uczniów oraz pracowników 
szkoły; przedstawia sposoby dochodzenia praw, które zostały naruszone;  
4) charakteryzuje oczekiwane kompetencje wybranych kategorii społeczno-zawodowych i ich miejsce na rynku 
pracy;  
5) planuje dalszą edukację, uwzględniając własne zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz rady innych 
osób i sytuację na rynku pracy.  
IV. Prawa człowieka. Uczeń:  
1) uzasadnia, że godność człowieka jest podstawą różnych systemów moralnych; wyjaśnia, że jest ona źródłem 
powszechnych, przyrodzonych, nienaruszalnych i niezbywalnych wolności i praw człowieka; analizuje 
sformułowania preambuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; 
 2) wykazuje różnice między prawami a wolnościami człowieka; wymienia prawa i wolności osobiste zawarte w 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;  
3) wymienia prawa dzieci i analizuje przepisy Konwencji o prawach dziecka;  
4) podaje przykłady działań Rzecznika Praw Dziecka; przedstawia cele działalności Funduszu Narodów 
Zjednoczonych na Rzecz Dzieci;  
5) wymienia prawa i wolności polityczne zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; wykazuje, że dzięki 
nim człowiek może mieć wpływ na życie publiczne;  
6) wykazuje, że prawa człowieka muszą być chronione; wyjaśnia rolę Rzecznika Praw Obywatelskich i podaje 
przykłady jego działań;  
7) przedstawia przykłady działań organizacji pozarządowych na rzecz ochrony praw człowieka; uzasadnia 
potrzebę przeciwstawiania się zjawiskom braku tolerancji wobec różnych mniejszości. 
 V. Nieletni wobec prawa. Uczeń:  
1) rozpoznaje zachowania związane z przemocą fizyczną i psychiczną, w tym werbalną, wobec siebie i innych; 
wymienia osoby i instytucje, które należy powiadomić w takich sytuacjach;  
2) przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z zasobów internetu; rozpoznaje przemoc w 
cyberprzestrzeni i wyjaśnia, jak należy na nią reagować;  
3) wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie wykroczeń i przestępstw;  
4) przedstawia uprawnienia policjantów i funkcjonariuszy innych służb porządkowych oraz swoje prawa w 
kontakcie z tymi służbami.  
VI. Społeczność lokalna. Uczeń:  
1) wymienia zadania samorządu gminnego; przedstawia główne źródła przychodów i kierunki wydatków w 
budżecie gminy; 
 2) przedstawia, jak zorganizowany jest urząd gminy (miasta/dzielnicy); podaje, w jakim wydziale można załatwić 
wybrane sprawy; przedstawia możliwości załatwienia spraw poprzez e-urząd; posługuje się formularzami 
urzędowymi – wypełnia wniosek o wydanie tymczasowego dowodu osobistego;  
3) wymienia organy stanowiące i wykonawcze w gminie (mieście/dzielnicy); przedstawia, jak są one wybierane i 
jak mogą zostać odwołane; podaje uprawnienia tych organów;  
4) podaje, kto pełni funkcje wójta/burmistrza/prezydenta miasta i przewodniczącego rady gminy/miasta; 
znajduje w mediach lokalnych informacje na temat publicznych działań osób pełniących funkcje w organach 
samorządu terytorialnego; 
 5) znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów; 
 6) rozpoznaje problemy społeczne swojej społeczności lokalnej (np. wynikające z sytuacji demograficznej, 
gospodarczej, infrastrukturalnej); formułuje sądy dotyczące tych problemów.  
VII. Społeczność regionalna. Uczeń: 
 1) znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; 
lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa;  
2) wymienia zadania samorządu powiatowego i województwa;  
3) podaje, w jakim wydziale starostwa powiatowego można załatwić wybrane sprawy; posługuje się 
formularzami urzędowymi – wypełnia wniosek o paszport (delegatura urzędu wojewódzkiego);  



4) wymienia organy stanowiące i wykonawcze samorządu powiatowego i województwa; przedstawia, jak są one 
wybierane i jak mogą zostać odwołane; podaje zadania tych organów;  
5) przedstawia tradycje i zwyczaje swojej społeczności regionalnej.  
VIII. Wspólnoty narodowe/etniczne i ojczyzna. Uczeń:  
1) wyjaśnia, co oznacza być Polakiem lub członkiem innej wspólnoty narodowej/ etnicznej oraz co łączy 
człowieka z ojczyzną – Polską; przedstawia te więzi na własnym przykładzie;  
2) wyjaśnia, czym obywatelstwo różni się od narodowości; przedstawia warunki nabycia obywatelstwa polskiego 
z mocy prawa i wymienia inne formy uznania za obywatela polskiego oraz nadania obywatelstwa polskiego; 
wymienia konstytucyjne obowiązki obywatela;  
3) analizuje symbole Rzeczypospolitej Polskiej; wyjaśnia, czym powinna przejawiać się postawa patriotyczna 
młodego i dorosłego człowieka;  
4) wymienia mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne, grupę posługującą się językiem regionalnym 
oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) i lokalizuje miejsca ich zwartego  zamieszkiwania; przedstawia – za 
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – prawa przysługujące etnicznym grupom mniejszościowym;  
5) uzasadnia, że można pogodzić różne tożsamości społeczno-kulturowe (regionalną, narodową/ etniczną, 
państwową/ obywatelską, europejską); rozpoznaje przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i 
antysemityzmu, oraz uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się tym zjawiskom.  
IX. Udział obywateli w życiu publicznym – społeczeństwo obywatelskie. Uczeń:  
1) podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, aktywność, przedsiębiorczość, 
solidarność, roztropność, tolerancja, odwaga cywilna); wykazuje, odwołując się do działań wybitnych Polaków, 
znaczenie ich urzeczywistnienia dla pożytku publicznego;  
2) przedstawia cele i formy działań organizacji pozarządowych aktywnych w społeczności lokalnej i regionie; 
wykazuje, że działalność tego typu prowadzi do realizacji różnorodnych potrzeb;  
3) przedstawia cele i przykłady działania organizacji społecznych skupiających młodych ludzi w Polsce; wyjaśnia 
ideę wolontariatu i przedstawia formy działalności wolontariuszy; 
 4) przedstawia formy wpływania obywateli na decyzje władz samorządowych, przykłady realizacji lokalnych 
inicjatyw mieszkańców finansowanych z budżetów obywatelskich oraz przedsięwzięć podejmowanych przez 
młodzieżowe rady gminy/ miasta;  
5) uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym; rozpoznaje przejawy ich łamania i 
podaje skutki takich działań. X. Środki masowego przekazu. Uczeń: 
 1) przedstawia funkcje i rodzaje środków masowego przekazu; wyjaśnia znaczenie środków masowego przekazu 
dla wolności słowa; 
 2) znajduje w mediach wiadomości na wskazany temat; odróżnia informacje o faktach od komentarzy i opinii; 
wyjaśnia, na czym powinna polegać rzetelność dziennikarzy; 
 3) przedstawia funkcje reklamy i krytycznie analizuje wybrany przekaz reklamowy;  
4) wskazuje cele kampanii społecznych; analizuje materiały z wybranej kampanii tego rodzaju;  
5) wykazuje znaczenie opinii publicznej; znajduje w internecie komunikaty z badań opinii publicznej oraz 
odczytuje i interpretuje proste wyniki takich badań. 
 XI. Demokracja w Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń: 
 1) wymienia podstawowe cechy i funkcje państwa; wyjaśnia, czym zajmuje się władza państwowa; 
 2) wyjaśnia zasadę suwerenności narodu; przedstawia sprawy, które mogą być poddane pod referendum; 
wymienia referenda ogólnokrajowe, których wyniki były wiążące, oraz referenda lokalne we własnej 
społeczności, które były ważne; 
 3) wyjaśnia zasadę przedstawicielstwa (demokracji pośredniej); przedstawia zasady wyborów do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady działania i najważniejsze kompetencje 
izb parlamentu;  
4) wyjaśnia zasadę pluralizmu politycznego; wymienia partie polityczne, których przedstawiciele zasiadają w 
Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w organach stanowiących samorządu terytorialnego; przedstawia cele 
działania partii politycznych oraz wykazuje, że konkurują one w życiu publicznym; znajduje informacje na temat 
działań wybranej partii (jej struktur regionalnych lub centralnych);  
5) wyjaśnia zasadę republikańskiej formy rządu; przedstawia sposób wyboru i podstawowe kompetencje 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; znajduje informacje o życiorysie politycznym osób pełniących ten urząd, 
które wybrano w wyborach powszechnych, oraz o działaniach urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej;  
6) wyjaśnia zasadę państwa prawa, w tym zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów; wyjaśnia podział 
na sądy powszechne i administracyjne oraz zasadę dwuinstancyjności postępowania sądowego; przedstawia, w 
jakich sprawach orzeka sąd rejonowy;  



7) wyjaśnia zasadę konstytucjonalizmu; podaje szczególne cechy konstytucji; znajduje w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisy dotyczące wskazanej kwestii; podaje kompetencje Trybunału 
Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej;  
8) wyjaśnia zasadę trójpodziału władzy; objaśnia konieczność poparcia większości sejmowej dla Rady Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej (bądź jej działań); przedstawia podstawowe kompetencje Rady Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej; podaje imiona i nazwiska urzędujących prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej; wykazuje, że decyzje podejmowane w wybranym ministerstwie mają wpływ na życie 
jego rodziny. 
 XII. Sprawy międzynarodowe. Uczeń:  
1) wymienia cele i przejawy działania Organizacji Narodów Zjednoczonych i Organizacji Paktu 
Północnoatlantyckiego;  
2) wymienia cele działania Unii Europejskiej; znajduje informacje o życiorysie politycznym Ojców Europy oraz 
obywateli polskich pełniących ważne funkcje w instytucjach unijnych;  
3) przedstawia podstawowe korzyści związane z obecnością Polski w Unii Europejskiej dla pracowników i osób 
podróżujących; znajduje informacje o wykorzystaniu funduszy unijnych w swojej gminie lub swoim regionie;  
4) przedstawia działalność Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Organizacja Paktu 
Północnoatlantyckiego;  
5) formułuje sądy w sprawach wybranych problemów społecznych współczesnego świata; rozważa propozycje 
działań w kierunku poprawy warunków życia innych ludzi na świecie. 

Korzystamy z podręcznika: 

Wydawnictwa Nowa Era: 

Iwona i Arkadiusz Janiccy, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski 

 „Dziś i jutro. Podręcznik do Wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej 

Numer dopuszczenia: 874/2017 

 
1. Przedmiotem oceny ucznia są:  
- wiadomości, 
- umiejętności, 
- przygotowanie do zajęć, 
- aktywność, 
- podejmowanie samodzielnych zadań i inicjatyw w zdobywaniu wiedzy, 
- frekwencja na lekcjach według ogólnie przyjętych zasad klasyfikacji. 
 
2.Formy sprawdzania wiedzy: 
- wypowiedzi ustne,  
 - pisemne prace klasowe w formie: 
  * kartkówki z ostatniej lekcji, 
  * pracy kontrolnej ( testu ) z większej partii materiału, zapowiedzianej co najmniej na tydzień przed terminem, 
- prace domowe, 
- referaty, projekty, prezentacje multimedialne jako samodzielne lub zespołowe prace. 

 
3. Ze względu na specyfikę przedmiotu ocena z WOS winna przede wszystkim uwzględniać aktywność uczniów. 
  Wiedza merytoryczna równie ważna jak wspomniano, winna być służebna do tychże aktywności. 
Aktywne uczenie się organizowane przez nauczyciela jest rozumiane w programie jako zdobywanie kompetencji 
i sprawności w zakresie uczenia się, myślenia, poszukiwania, doskonalenia się, współpracowania i działania.  
 

Nauczyciel WOS wystawiając ocenę semestralną bądź końcowo roczną przyjmuje następującą hierarchię ocen: 

I. Aktywne uczenie się poprzez działanie – 
    Oceny za aktywność, pracę w grupie, projekt uczniowski 

II. Wiedza merytoryczna – 
     Oceny ze sprawdzianów i odpowiedzi ustnych. 

III. Systematyczna praca na lekcji i w domu - 
      Ocena za prowadzenie zeszytu przedmiotowego 



IV Ze względu na stawiane cele, około 20 % treści określanych w podstawie programowej przedmiotu wiedza 
o społeczeństwie powinno być realizowanych w formie uczniowskiego projektu edukacyjnego.  

Projekt edukacyjny jest planowanym działaniem, polegającym na samodzielnej pracy uczniów nad 
zadanym tematem lub problemem. Podstawa programowa przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” 
wskazuje na konieczność wdrożenia projektu zespołowego, ale nie wyklucza możliwości realizacji 
również projektów indywidualnych.  

Projekt edukacyjny jest metodą, która umożliwia 

 kształtowanie umiejętności wskazanych w celach kształcenia (wymagania ogólne) 

  wykorzystywanie i tworzenie informacji, 

  rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów, 

  komunikowanie i współdziałanie. 

  łączenie treści różnorodnych treści edukacyjnych i wymagań szczegółowych, 

  równoczesne zdobywanie wiedzy, umiejętności i kształtowanie postaw oraz wychowanie 

Realizując projekt, uczeń: 

1) zdobywa wiedzę i umiejętności związane z przedmiotem projektu; 
2) wybiera zagadnienie: problem lub działanie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i założonymi celami 
projektu; 
3) poszukuje sposobów zbadania i rozwiązania problemu oraz skutecznego przeprowadzenia 
 założonego w projekcie działania; 
4) organizuje własną pracę i współpracuje z innymi realizatorami projektu; 
5) wytrwale i w przemyślany sposób dąży do realizacji zamierzonego celu; 
6) przygotowuje i przeprowadza publiczną prezentację efektów projektu (na przykład na forum klasy). 

 
4. Kryteria oceniania prac pisemnych. 
 Prace pisemne mogą być oceniane dwojako: oceną sumującą lub oceną kształtującą (OK). Przynajmniej 
jedna w semestrze praca nie będzie oceniona w skali stopniowej lecz zostanie opisana w postaci komentarza, 
który będzie zawierał informację o tym, co uczeń umie, a nad czym musi jeszcze popracować. 
 Przed każdą pracą pisemną uczniowie są informowani o zakresie materiału, stopniu trudności i 
kryteriach oceniania co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem ( podawane jest NaCoBeZu ). 
 Czas pracy zależy od ilości i trudności zadań.  
 W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas pracy kontrolnej lub kartkówki, nauczyciel 
odbiera pracę i stawia uczniowi ocenę niedostateczną. 
 
Typy zadań występujących w pracach pisemnych i ich punktacja: 
- zadania zamknięte wielokrotnego wyboru, na dobieranie, prawda-fałsz i otwarte z luką punktowane najczęściej 
1 punktem za prawidłową odpowiedź, 
- zadania otwarte rozszerzonej lub krótkiej wypowiedzi z wykorzystaniem materiału w postaci tekstów 
źródłowych, map rysunków schematycznych i danych statystycznych, sprawdzające umiejętności interpretacji, 
analizowania, klasyfikowania, wnioskowania i oceniania punktowane są większą liczbą punktów, w zależności od 
stopnia trudności. 
 
Procentowe przeliczanie punktów na oceny: 
0    - 29 % - niedostateczny 
30 – 48 % - dopuszczający 
49 – 69 % - dostateczny 
70 – 89 % - dobry 
90 – 99 % - bardzo dobry 
100 % - celujący 
  

Wobec uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych nauczyciel, na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, dostosowuje stopień trudności zadań oraz kryteria ocen do możliwości uczniów. 

 



 
Dla dzieci z orzeczeniem, opinią wg skali: 

ocena ze sprawdzianu procent liczby punktów 
Celująca 90-100%  
bardzo dobra 81-89% 
Dobra 66-80% 
Dostateczna 41 -65% 
Dopuszczająca 20 – 40% 
Niedostateczna do 19% 

 
 

 
5. 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. 
 
 



 
6. Zasady poprawiania ocen. 
 Uczeń ma prawo do poprawienia oceny z prac pisemnych jeden raz, w ciągu dwóch tygodni. Obydwie 
oceny są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej. 
 Uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości oraz prace domowe z lekcji, na której nie był obecny. 
 Uczeń ma obowiązek zaliczyć każdą kartkówkę i pracę kontrolną, której nie pisał z powodu 
usprawiedliwionej nieobecności, w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli tego nie zrobi, dostaje ocenę niedostateczną. Jeśli 
nieobecność była nieusprawiedliwiona, uczeń może być pytany lub pisze pracę bez uprzedzenia. O formie 
zaliczania lub poprawiania decyduje nauczyciel. 
 Niezliczone prace samodzielne lekcyjne lub domowe uczeń musi poprawić na następnej lekcji. Jeśli tego 
nie zrobi, otrzymuje ocenę niedostateczną. Oceny z odpowiedzi ustnych nie podlegają poprawie. 
 Niedostateczną ocenę śródroczną uczeń powinien poprawić w ciągu miesiąca. Szczegóły dotyczące 
poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem. 
 
7. Nieprzygotowanie do lekcji. 
 Uczeń może dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Każde następne 
nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną, niepodlegającą poprawie. 
 
8. Tryb i forma uzyskania wyższej niż proponowana oceny końcoworocznej.  
 Nauczyciel ustala proponowaną ocenę końcoworoczną w terminie przewidzianym w Statucie Szkoły. 
Informacja o ocenie przekazana jest uczniom i rodzicom. Sposobem uzyskania wyższej oceny końcowo rocznej 
jest przystąpienie do komisyjnego egzaminu sprawdzającego, o który uczeń lub jego rodzic pisemnie wystąpi do 
dyrektora szkoły w terminie ustalonym w Statucie Szkoły. 
 
 
9. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów. 
 Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. 
 
10. Informowanie rodziców.  
 Rodzice są informowani o postępach w nauce dziecka na zebraniach klasowych ( oceny, nieobecności, 
uwagi) oraz podczas indywidualnych konsultacji. 
 O przewidywanej semestralnej lub rocznej ocenie niedostatecznej rodzice będą powiadomieni na miesiąc 
przed klasyfikacją. 
 
 
 
 

Anna Dwornicka 

Przewodniczący klasy VIII 

…………………………………………….                        …………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


