
 
 

Przedmiotowy System Oceniania 
z wiedzy o społeczeństwie 

w Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim 
na rok szkolny 2013/2014 

 
 

I. Podstawa prawna 
Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie został opracowany na 
podstawie WSO zawartego w Statucie Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim; 
Rozporządzenie MEN z dnia 7.09.2004 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów... z późniejszymi zmianami oraz podstawy programowej przedmiotu 
wiedza o społeczeństwie (Rozporządzenie MEN z 23.12.2008 r., Załącznik nr 4). 
 
 
 
 Przedmiot wiedza o społeczeństwie realizowany jest w Gimnazjum nr 1                     
w Piotrkowie Trybunalskim w klasach II i III w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 
Nauczyciele wos-u wykorzystują program nauczania „Dziś i jutro” Teresy 
Kowalewskiej, który jest zgodny z założeniami podstawy programowej opracowanej 
przez MEN, zawartymi z Załączniku nr 4 do Rozporządzenia MEN z 23.12.2008 r.  
 
 

II. Cele przedmiotowego Systemu Oceniania. 
 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie polega na 
rozpoznaniu 

  przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów 
wiadomości                 i umiejętności w zakresie tego przedmiotu, w stosunku do 
wymagań edukacyjnych,  wynikających z programu nauczania oraz 
formułowania oceny. 



2. Ocenianie przedmiotowe ma na celu : 
 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w 

tym zakresie, 
 pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu pracy, nauki i rozwoju, 
 motywowanie ucznia do dalszej pracy a także angażowanie w obywatelskie 

działania 
  w dostępnym dla niego zakresie, 

 dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, 
specjalnych 

  uzdolnieniach lub trudnościach ucznia, 
 umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno 
   -wychowawczej. 

3. Ocenianie przedmiotowe obejmuje : 
 formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie 

o nich 
  uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów), 

 bieżące ocenianie, 
 klasyfikowanie śródroczne i roczne, 
 przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych zgodnie z 

WSO  
  i Rozporządzeniem MEN z dnia 7.09.2004 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania,  promowania... z późniejszymi zmianami 
 

III. Formułowanie wymagań edukacyjnych. 
 

1. Wymagania edukacyjne sfomułowane są na dwóch poziomach, 
podstawowym (P) 

  i ponadpodstawowym (PP) i stanowią załącznik do PSD (Załącznik nr 1 ). 
2. Wobec uczniów o specjalnych trudnościach w nauce i dla uczniów z 

dysfunkcjami, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
nauczyciel dostosowuje kryteria ocen do możliwości uczniów (Załącznik nr 2) 



3. Przedmiotem  oceny (składowe oceny) są; 
 
 a) zdobywanie wiedzy, której celem jest : 

 wykorzystanie i tworzenie informacji, 
 rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów, 
 znajomość zasad i procedur demokracji, 
 znajomość podstaw ustroju RP, 
 rozumienie zasad gospodarki rynkowej, 

 b) zdobywanie umiejętności tj.: 
 umiejętności publicznych wystąpień, 
 umiejętności pracy w grupie, 

c) zaangażowanie w proces nauczania – uczenia się (aktywność). 
 

4. Głównym celem edukacyjnym przedmiotu wiedza o społeczeństwie jest 
przygotowanie uczniów do kierowania własnym życiem, uczestniczenie w 
lokalnym i krajowym życiu gospodarczym, politycznym i społecznym. Ze 
względu na stawiane cele, ok. 20% treści określonych w podstawie 
programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie będzie realizowana w 
formie projektu edukacyjnego. Projekt ma charakter zespołowy, ale 
poszczególne zadania mogą być realizowane indywidualnie. Tematy 
projektów nauczyciel przedstawia uczniom na pierwszych zajęciach w 
klasach II i III. 

 
 Realizując projekt, uczeń : 

 zdobywa wiedzę i umiejętności związane z przedmiotem, 
 wybiera zagadnienia: problem lub działanie, zgodne ze swoimi 

zainteresowaniami i założonymi celami projektu, 
 poszukuje sposobów zbadania i rozwiązania problemu oraz skutecznego 

przeprowadzania założonego w projekcie działania, 
 dąży do realizacji założonego celu, 
 organizuje własną pracę i współpracuje z innymi realizatorami projektu, 
 przygotowuje na forum klasy publiczną prezentację efektów projektu. 



 
 

IV. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów.  
 
 A. Obszary aktywności. 
 
 1. Formy ustne; 

 wypowiedzi ustne – w zakresie wiadomości z lekcji bieżącej, poprzedniej lub 
  powtórzeniowej, 

 aktywność na lekcjach; 
 
 a. indywidualne odpowiedzi uczniów, 
 b. praca w grupach. 
 
 
 2. Formy pisemne. 

 praca klasowa – sprawdziany, testy obejmujące zakres materiału jednego lub 
dwóch działów, 

 
 kartkówka – obejmująca zakres wiadomości z najwyżej trzech ostatnich 

lekcji. 
 
 3. Inne formy. 

 realizacja projektów edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie, 
 udział w konkursach, przedsięwzięciach, uroczystościach i debatach 

szkolnych. 
 
 
 B. Kryteria ocen poszczególnych form aktywności. 
 
 1. Ocena prac pisemnych dokonywana jest wg skali : 
 * 0%  - 30% - niedostateczny 
 * 31%  - 50% - dopuszczający 



 * 51%  - 70% - dostateczny 
 * 71%  - 90% - dobry 
 * 91%  - 100% - bardzo dobry 
 
 2. Ocena odpowiedzi ustnych, uwzględnia następujące kryteria: 

 znajomość zagadnienia, 
 umiejętności kojarzenia różnych informacji i wyciągania wniosków, 
 sposób rozumowania, 
 poprawność stosowania terminów, 
 poprawność językowa. 

 3. Ocena pracy domowej uwzględnia poniższe kryteria : 
 znajomość zagadnienia i stopień jego wyczerpania, 
 stopień zaangażowania, 
 stopień samodzielności, 
 poprawność językowa. 

 
 4. Ocena pracy w grupie : 

 podział pracy, 
 podejmowanie decyzji, 
 stopień zgodnego współdziałania w grupie, 
 postawa podczas pracy. 

 
 5. Ocena stopnia aktywności ucznia w czasie lekcji : 

 częstotliwość zgłaszania się do odpowiedzi, 
 stosunek ucznia do poruszanej tematyki, 
 poprawność językowa. 

 
 6. Ocena projektów edukacyjnych wg  następujących kryteriów : 

 treść, 
 forma, 
 poprawność językowa, 
 współpraca w grupie, 



 korzystanie z materiałów źródłowych. 
 
 7. Aktywność pozalekcyjna : 

 udział w konkursach przedmiotowych z wos-u, 
 udział w konkursach międzygimnazjalnych z wos-u, 

(tytuł laureata i finalisty – ocena celująca,  wyniki na poziomie wyższym niż 
przeciętny – ocena bardzo dobra). 
 
 

V. Częstotliwość i sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. 
 

1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych : 
 
 a. pisemny sprawdzian (testy) – co najmniej 1 w półroczu, 
 b. kartkówki – 1 lub 2 w półroczu, 
 c. odpowiedzi ustne – co najmniej 1 w półroczu, 
 d. aktywność na lekcji – oceniana plusem; 
 *trzy plusy – ocena bardzo dobra, 
 *dwa plusy – ocena dobra, 
 *jeden plus – ocena dostateczna, 
 e. realizacje projektów – 1 raz w półroczu (nie mniej niż 1 raz w roku). 
 

2. Sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórzeniową i jest zapowiedziany co 
najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel przedstawia zakres 
materiału obejętego  sprawdzianem. 

 
3. Termin kartkówek nie  jest wcześniej ustalany. Obejmuje materiał nauczania 

trzech ostatnich lekcji. 
 

4. Sprawdziany i kartkówki oceniane są w ciągu tygodnia od dnia 
przeprowadzenia. Uczeń otrzymuje je do wglądu. Nauczyciel przechowuje 
prace pisemne ucznia przez cały rok szkolny. 

 



5. Poprawa prac klasowych i jej uwarunkowania; 
 a. uczeń nieobecny usprawiedliwiony i nieusprawiedliwiony na pracy 
klasowej pisze      ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, 
 b. w przypadku odmówienia pisania pracy klasowej w terminie wyznaczonym 
przez     nauczyciela, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, 
 c. uczeń ma prawo do  poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej w 
ciągu 
      tygodnia od dodania pracy przez nauczyciela. 
 
 

6. Uczeń ma prawo bez podania przyczyny, do jednego nieprzygotowania w 
każdym półroczu. 

 
 

VI. Sposoby oceniania – formułowanie oceny i komunikowanie jej uczniom. 
 

1. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz ich rodziców 
 (prawnych opiekunów) o : 
 a. wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 
programu      nauczania, 
 b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
 c. warunkach i trybie uzyskania wyższej oceny niż przewidziana roczna 
ocena z zajęć      edukacyjnych. 
 2. Stopnie wpisywane są do dziennika lekcyjnego z adnotacją : 
 - Od – odpowiedź ustna, 
 - K – kartkówka, 
 - S – sprawdzian, 
 - Akt. - aktywność, 
 - P – projekt edukacyjny. 
 
 3. Ocena roczna uwzględnia całoroczną pracę ucznia. 
 



 4. Ocena końcoworoczna i półroczna nie wynika ze średniej arytmetycznej 
ocen            cząstkowych. 
 
 5. Przy ustalaniu oceny półrocznej i końcoworocznej nauczyciel uwzględnia 
różne       formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
 
 6. O przewidywanej półrocznej i rocznej ocenie uczeń i jego rodzice (prawni  
     opiekunowie) są powiadamiani na miesiąc przed półrocznym (rocznym) 
     klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 
 
 7. Uczeń na bieżąco otrzymuje informacje o swoich ocenach, które są jawne. 
 

VII. Szczegółowe kryteria oceniania. 
 
 1. Oceny dzielą się na : 
 a. bieżące (cząstkowe), 
 b. klasyfikacyjne śródroczne, 
 c. klasyfikacyjne roczne wg skali; 
 
  *6 – celująca, 
  *5 – bardzo dobra, 
  *4 – dobra, 
  *3 – dostateczna, 
  *2 – dopuszczająca, 
  *1 – niedostateczna. 
 
 
 2. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+”, „-”,  
        przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali : 
 
 
oce
na 

6   6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1 
 



war
toś
ć 
 

6 5,7
5 

5,5 5 4,7
5 

4,5 4 3,7
5 

3,5 3 2,7
5 

2,5 2 1,7
5 

1,5 1 

 
 

3. Każdej ocenie bieżącej przyporządkowuje się wagę – liczbę  (np. 1, 2, 3) 
określając jej hierarchię (wagę) wśród innych ocen według skali : 

 
Formy oceniania wiedzy i umiejętności 

ucznia 
Waga ocen 

 
Prace klasowe, sprawdziany, projekty edukacyjne. 5 
Odpowiedzi ustne. 4 
Kartkówki i aktywność na lekcji. 3 
Praca domowa. 2 
Ocena za prowadzenie zeszytu. 1 
 

4. Ocena roczna z obowiązujących zajęć edukacyjnych jest średnią 
arytmetyczną ocen średnich ważonych z pierwszego i drugiego półrocza 
danego roku szkolnego, wyliczoną do drugiego miejsca po przecinku. 

 
 
 Stopień celujący otrzymuje uczeń, który : 
  wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wybieganiem poza 

program nauczania, 
 posiada umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, 
 samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, 

które są wzorowe pod względem merytorycznym jak i językowym, 
 nie boi się wypowiadać własnych nawet kontrowersyjnych opinii i sądów, 

które potrafi prawidłowo, przekazująco uzasadnić, 
 doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową, swobodnie się nią 

posługuje, 



 osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (preferowany 
konkurs przedmiotowy      z wos-u), 

 bierze czynny udział w życiu szkoły, wykazuje się aktywną i prospołeczną 
postawą (np. pomaga słabszym uczniom), 

 wykazuje doskonałą orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej 
i społecznej Polski oraz w sytuacji międzynarodowej. 

 
 Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który : 
  opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidzianych w 

programie nauczania, 
 rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię, 
 logicznie kojarzy fakty, 
 formułuje własne opinie i wnioski oraz potrafi przekonująco uzasadnić swoje 

zdanie, 
 aktywnie współpracuje z grupą, zachęca innych do aktywności i dba o dobrą 

jakość pracy grupy, 
 jest aktywny na lekcjach i aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. 

 Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który : 
  samodzielnie wyjaśnia najważniejsze formy i zagadnienia, 

 potrafi kojarzyć fakty, formułować własne opinie i wnioski, 
 poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji, 
 rozumie podstawowe reguły i procedury życia politycznego i gospodarczego, 
 aktywnie współpracuje z grupą i zachęca innych do aktywności. 

 
 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który : 
 

 potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić najważniejsze tematy i zagadnienia 
oraz wykonać typowe zadania o średnim stopniu trudności, 

 nie popełnia zbyt często błędów składniowych i językowych, 
 aktywnie współpracuje w grupie, 



 opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania. 
 
 
 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który : 
  ma braki w wiadomościach, nie opanował wszystkich umiejętności 

przewidzianych w programie, 
 uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić niektóre z terminów i zagadnień 

omówionych na lekcjach oraz wykonać najprostsze zadania, nie potrafi 
kojarzyć zagadnień, 

 posługuje się ubogim słownictwem, popełniając liczne błędy językowe i 
składowe, 

 nie wykazuje własnej inicjatywy, uaktywnia się tylko na polecenie 
nauczyciela. 

 
 
 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który : 
 

 nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem 
nauczania, 

 nie potrafi wyjaśnić najważniejszych terminów i zagadnień omawianych na 
lekcjach oraz wykonać najprostszych zadań, nawet z pomocą nauczyciela, 

 nie interesuje się tematyką zajęć, 
 nie współpracuje w grupie. 

 
 

VIII. Informowanie rodziców o osiągnięciach uczniów. 
 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do : 
 - zapoznania się z przedmiotowym systemem oceniania z wos-u, 
 - uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, postępów i 
przyczyn 



      trudności w nauce przedmiotu, 
 - uzyskania porad w sprawach dalszego kształcenia dziecka. 
 

2. Oceny uczniów są do wglądu dla rodziców (prawnych opiekunów) podczas 
zebrań z rodzicami i konsultacji. 

 
3. Na prośbę rodziców (opiekunów) prace pisemne ich wychowanków są 

udostępniane do wglądu. 
 
 

IX. Ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania. 
 
 PSO podlega ewaluacji na koniec roku szkolnego oraz na zakończenie 
każdego cyklu edukacyjnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 
 
 W przypadku ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej wskazującej na dysfunkcję, dostosowanie wymagań polega na 
przestrzeganiu indywidualnych zaleceń poradni. Orzeczenia poradni 
psychologiczno-pedagogicznej należy traktować jako informację o dysfunkcjach 
ucznia będąc podstawą do podjęcia działań wspierających. 
 
 W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcje zastosowane 
zostaną zasady : 



 wzmacniania poczucia własnej wartości, 
 bezpieczeństwa, 
 motywowania do pracy, 
 doceniania małych sukcesów. 

 
1. Wobec uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna w ocenie uwzględniane 

będą następujące zasady : 
 *obniżenie wymagań, ale obniżenie kryteriów jakościowych nie może zejść 
poniżej  podstawy programowej (na ocenę dopuszczającą), 
 *omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, 
 *pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie, 
 *podawanie poleceń w prostszej formie, 
 *unikanie trudności, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć, 
 *częste odwoływanie się do konkretu, przykładu, 
 *unikanie pytań problemowych, przekrojowych, 
 *wolniejsze tempo pracy, 
 *szerokie stosowanie zasady poglądowej, 
 *odrębne instruowanie ucznia, 
 *zadawanie do domu tyle, ile uczeń jest w stanie wykonać samodzielnie, 
 *pozostawianie większej ilości czasu na przygotowanie się z danego 
materiału  (dzielenie go na małe części, wyznaczanie czasu na jego zapamiętanie 
i odpytanie). 
 

2. Wobec uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce stosuje się zalecenia   
poradni tj.: 

 *wydłużenie czasu na wykonanie zadania, pracy pisemnej (docenia się 
przede  wszystkim wysiłek włożony w wykonanie różnych zadań), 
 *uwzględnianie w ocenianiu trudności z zapamiętywaniem nazw, pojęć, 
terminów, 
 *w czasie odpowiedzi ustnych dyskretne wspomaganie, dawanie więcej 
czasu na  przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, naprowadzanie, 
 *częste powtarzanie i utrwalanie materiału, 



 *stosowanie technik skojarzeniowych ułatwiających zapamiętywanie, 
 *obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego, 
 *branie pod uwagę poprawności merytorycznych nie estetycznych. 


