
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

PSO został stworzony w oparciu o:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania,
   klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  
- Ocenianie Wewnątrzszkolne i Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej
- Podstawę programową Dz. U. z 2017 r. poz. 356 (Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017)

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. 

1. Przedmiotem oceny ucznia są:
- wiadomości, - umiejętności,
- przygotowanie do zajęć,
- aktywność,
- podejmowanie samodzielnych zadań i inicjatyw w zdobywaniu wiedzy,

2.Formy sprawdzania wiedzy: 
- wypowiedzi ustne,
- pisemne prace klasowe w formie:
* kartkówki z ostatnich 1 – 2 lekcji,
* pracy kontrolnej ( testu ) z większej partii materiału, zapowiedzianej i zapisanej w dzienniku 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 uwzględnia oprócz wiedzy merytorycznej
aktywność uczniów.

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  końcoworoczną  przyjmuje
następującą hierarchię ocen: 
I. Aktywne uczenie się poprzez działanie
– Oceny za aktywność, na lekcji pracę w grupie, prezentacje

II. Wiedza merytoryczna – Oceny ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych.
III. Systematyczna praca na lekcji i w domu – prace domowe

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: 

100% - 98% celujący 
97% - 90% bardzo dobry 
89% - 76% dobry 
75% - 51% dostateczny 
50% - 31% dopuszczający 
30% - mniej – niedostateczny 

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 przekonywająco uzasadnić.

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, 
- poprawnie posługuje się źródłami informacji,
- umie formułować 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 przedmiotu. 



1. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawy programowe, standardy
     edukacyjne oraz podręczniki szkolne.
2. Każda ocena jest jawna i opatrzona komentarzem ustnym.
3. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać z całą klasą, to
    powinien to zrobić w terminie określonym przez nauczyciela.
4. Nauczyciel informuje ucznia o ilości sprawdzianów pisemnych w semestrze, zakresie materiału,
   przykładowych zadaniach i poleceniach. Każda praca powinna być sprawdzona przez nauczyciela
    w ciągu tygodnia i omówiona na lekcji.
5. Nauczyciel dokonuje podsumowania i analizy popełnionych błędów, stwarzając uczniom
  możliwość poprawy. Wszystkie prace klasowe gromadzone są w teczce przez nauczyciela i 
  przechowywane, skąd mogą być udostępniane do kontroli przez rodziców.
6. Uczeń zobowiązany jest  do systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu
ćwiczeń.
7. Trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych sankcji. Nie
    dotyczy to wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela prac klasowych, kartkówek itp. 

ZASADY POPRAWIANIA OCEN 
Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w ciągu 1 tygodnia od
daty  otrzymania  oceny. Poprawę  pisze  tylko  raz,  a  w  dzienniku  obok  oceny  niedostatecznej
wpisana jest ocena poprawiona, jeśli taka otrzyma. 

OCENA UCZNIÓW Z OPINIAMI I ORZECZENIAMI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ 

• DYSLEKSJA-nauczyciel  umożliwia  tym uczniom wykonanie  danego ćwiczenia  np.  nie
ocenia estetyki pisma, obniża kryteria oceny z pisania, wymowy i czytania. 

• DYSGRAFIA- nie ocenia się staranności pisma 
• DYSFUNKCJE  SŁUCHU-  obniża  się  dla  tych  uczniów  kryteria  ocen,  na  które  ta

dysfunkcja ma wpływ: np. rozumienie ze słuchu, komunikowanie się, wymowa. 
• Na ocenę duży wpływ ma zaangażowanie ucznia i jego chęć do pracy 

Ze  względu  na  indywidualne  potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne  oraz  możliwości
psychofizyczne uczniów nauczyciel dostosowuje wymagania, a w szczególności: 

• wydłuża się czas pracy, 
• nie wywołuje się ucznia do odpowiedzi bez wcześniejszej zapowiedzi, 
• nie wywołuje się do czytania na głos ucznia wcześniej nieprzygotowanego, 
• dzieli się materiał na mniejsze części, 
• istnieje możliwość odpowiedzi ustnej zamiast pisemnej formy odpowiedzi, 
• istnieje możliwość przygotowania sprawdzianu większą czcionką. 

SPOSOBY REJESTROWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
        Rejestracji osiągnięć uczniów dokonuje się zapisując ocenę w dzienniku lekcyjnym
oraz  w  zeszycie  przedmiotowym  ucznia  z  adnotacją  za  co  nauczyciel  ocenił  ucznia:
wypowiedź ustna, , prace domowe, praca na lekcji, praca dodatkowa np.. prezentacja, test,
kartkówka,, itp. 

……………………………………………………. 
                                                         Podpis nauczyciela 


