
Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie 

w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni 

/Obowiązujący od dnia 1.09.2020r./ 

 

1. Podstawa prawna opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:  

a) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 

2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zmianami),  

b) podstawa programowa z wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadpodstawowych 

(III etap edukacyjny),  

c) program nauczania wpisany do szkolnego zestawu programów nauczania,  

d) Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Politechnicznych im. 

Bohaterów Monte Cassino we Wrześni. 

  

2. Poziom nauczania – podstawowy. 

3. Podręcznik – zakres podstawowy  

Janicki A., Kięczkowska J., Menz M., W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o 

społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, 

Wydawnictwo Nowa Era.,  

4. Cele oceniania:  

a) rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu wiedzy i umiejętności oraz postępów w 

opanowywaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności ujętych w wymaganiach 

ogólnych i treściach podstawy programowej,  

b) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych - co umie i potrafi oraz 

o ewentualnych brakach lub problemach w edukacji oraz o postępach w ich 

pokonywaniu,  

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,  

d) pomaganie uczniowi w samodzielnym kształceniu,  

e) informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o postępach w nauce, trudnościach 

i/lub uzdolnieniach dziecka,  



2 
 

f) dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności metod 

nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.  

5. Przedmiotem oceny są:  

a) wiadomości – uczeń wie, rozumie,  

b) umiejętności – uczeń potrafi,  

c) postawy – zaangażowanie w procesie nauczania – zainteresowania, uczenie się, 

aktywność, systematyczność, obowiązkowość, patriotyzm.  

 

6. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe w ciągu całego okresu roku szkolnego oraz oceny:  

a) śródroczną, 

b) roczną. 

 

7. Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej:  

a) ocena śródroczna i roczna powinna być wystawiona na podstawie, co najmniej, 3. 

ocen cząstkowych,  

b) ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, 

 

8. Skala ocen i sposób przeliczania uzyskanych punktów na oceny  

8.1 

a) celujący  – 6     (99% – 100%)   

b) bardzo dobry  – 5     (85% – 98%)  

c) dobry   – 4     (70% – 84%)  

d) dostateczny   – 3     (50% – 69%)  

e) dopuszczający  – 2     (30% – 49%)  

f) niedostateczny  – 1     (0% – 29%)  

8.2.  

Do czasu napisania przez ucznia zaległej kartkówki, pracy klasowej, sprawdzianu, testu w 

miejscu przeznaczonym w e-dzienniku na ocenę z danej pracy klasowej, sprawdzianu, testu 

zapisana zostaje cyfra 0. 

9. W przypadku ocen cząstkowych dopuszcza się:  

a) stosowanie znaku „+” (plus) w przypadku, gdy wypowiedź jest pełniejsza od 

wymaganej na daną ocenę, ale jednak nie spełnia w całości kryteriów wyższej oceny,  
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b) stosowanie znaku „-” (minus) w przypadku, gdy wiadomości są niepełne na daną 

ocenę, lecz braki te nie kwalifikują do oceny o stopień niżej.  

Nie stosuje się znaków „+” lub „-‘ przy ocenie śródrocznej i rocznej.  

10. Szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania postępów edukacyjnych i osiągnięć 

uczniów:  

a) każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie; 

b) każdy uczeń jest oceniany systematycznie; 

c) kartkówki, prace klasowe (forma wypracowania), sprawdziany, testy i odpowiedzi 

ustne są obowiązkowe, w wyjątkowych, uzasadnionych, indywidualnych 

przypadkach, odpowiedź ustna może być zamieniona na odpowiedź pisemną 

(kartkówkę); 

d) prace klasowe (forma wypracowania), sprawdziany, testy zapowiadane są z 

tygodniowym wyprzedzeniem poprzedzone, w miarę możliwości czasowych, 

powtórzeniem materiału; zapowiedzią jest wpis terminu do e-dziennika; 

e) nieobecność ucznia na pierwszym terminie formie pisemnej sprawdzającej poziom 

wiedzy i umiejętności ucznia (kartkówka, praca klasowa, sprawdzian, test) jest 

odnotowana w e-dzienniku jako cyfra 0; 

f) uczeń nieobecny na kartkówce, ma obowiązek ją napisać, w uzgodnionym z 

nauczycielem terminie, w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie, licząc od dnia, w 

którym zostały podane oceny z kartkówki, ale nie później niż do dnia, w którym 

pisany jest sprawdzian/test/praca klasowa z zakresu materiału, z którego była pisana 

dana kartkówka; w sytuacjach losowych terminy te mogą być przedłużone za zgodą 

nauczyciela; w sytuacji, kiedy uczeń nie przystąpił do napisania danej kartkówki w 

wyznaczonym terminie (z wyjątkiem wypadków losowych), uczeń przystępuje do 

napisania danej kartkówki na pierwszej lekcji, na której jest obecny; uczeń może 

odmówić napisania zaległej kartkówki w tym trybie, co odnotowuje osobiście na 

kartce, na której miał udzielić pisemnej odpowiedzi w formie kartkówki; 

g) uczeń nieobecny na pracy klasowej/sprawdzianie/teście, musi ją/go napisać w 

uzgodnionym z nauczycielem terminie, w okresie nie dłuższym niż 3 tygodnie, licząc 

od dnia podania ocen z danego sprawdzianu/testu/pracy klasowej; po tym terminie 

uczeń, za zgodą nauczyciela może napisać daną pracę klasową/sprawdzian/test, w 

sytuacjach losowych terminy te mogą być przedłużone za zgodą nauczyciela; w 
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sytuacji, kiedy uczeń nie przystąpił do napisania danej pracy 

klasowej/sprawdzianu/testu w wyznaczonym terminie (z wyjątkiem wypadków 

losowych), uczeń przystępuje do napisania danej pracy klasowej/sprawdzianu/testu na 

pierwszej lekcji, na której jest obecny; uczeń może odmówić napisania zaległej pracy 

klasowej/sprawdzianu/, w tym trybie, co odnotowuje osobiście na kartce/teście, na 

której miał udzielić pisemnej odpowiedzi w formie pracy klasowej/sprawdzianu/testu;  

h) uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej, sprawdzianu, testu, musi 

przystąpić do poprawy tej oceny w uzgodnionym z nauczycielem terminie, ale nie 

dłuższym niż 3 tygodnie, licząc od dnia podania ocen z danego 

sprawdzianu/testu/pracy klasowej; w sytuacjach losowych terminy te mogą być 

przedłużone za zgodą nauczyciela; w sytuacji, kiedy uczeń nie przystąpił do napisania 

poprawy z danej pracy klasowej/sprawdzianu/testu w wyznaczonym terminie (z 

wyjątkiem wypadków losowych), uczeń przystępuje do napisania poprawy danej 

pracy klasowej/sprawdzianu/testu na pierwszej lekcji, na której jest obecny; uczeń 

może odmówić napisania zaległej pracy klasowej/sprawdzianu/, w tym trybie, co 

odnotowuje osobiście na kartce/teście, na której miał udzielić pisemnej odpowiedzi w 

formie pracy klasowej/sprawdzianu/testu;  

i) do uzyskania ostatecznej oceny z danej pracy klasowej/sprawdzianu/testu, każdy 

uczeń ma dwa terminy, co oznacza, że każdą ocenę uzyskaną w pierwszym terminie, 

może poprawić w drugim terminie; jednocześnie, uczeń, który nie przystąpił do 

napisania danej pracy pisemnej w pierwszym terminie, nie ma już drugiego terminu – 

z wyjątkiem przypadków losowych, gdyż do jej napisania wybrał drugi termin, w 

takiej sytuacji uczeń może poprawić tylko ocenę niedostateczną, ponieważ do 

poprawy oceny niedostatecznej uczeń musi przystąpić na warunkach podanych w 

punkcie 10.h PSO; 

j) kartkówki nie muszą być zapowiedziane; 

k) przy nieobecności ciągłej powyżej 14 dni uczeń:  

 powinien uzupełnić materiał w ciągu jednego tygodnia, licząc od dnia powrotu na 

zajęcia, uczeń, w tym przypadku, ma prawo uzyskać pomoc od nauczyciela;  

 nie jest oceniany w ciągu jednego tygodnia, licząc od dnia powrotu na zajęcia, w 

tym nie musi pisać prac pisemnych, których terminy przypadają w pierwszym 

tygodniu po powrocie ucznia do szkoły;  

 w przypadkach losowych terminy te mogą zostać wydłużone przez nauczyciela na 

prośbę ucznia lub jego prawnego opiekuna;  
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l) uczeń, który otrzymał śródroczną ocenę niedostateczną może, na prośbę swoją lub 

jego prawnych opiekunów, przystąpić do poprawy tej oceny w uzgodnionym z 

nauczycielem terminie, jednak nie później niż do dnia 31 marca danego roku 

szkolnego; 

m) uczeń ma prawo jeden raz w terminie od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do dnia 

wystawienia oceny śródrocznej i jeden raz w terminie od pierwszego dnia po feriach 

zimowych do dnia wystawienia oceny rocznej zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 

(przez nieprzygotowanie rozumie się: brak zeszytu, brak pracy domowej, brak 

gotowości do odpowiedzi, brak pomocy dydaktycznych potrzebnych do lekcji), uczeń 

zgłasza nieprzygotowanie do zajęć przed ich rozpoczęciem, czyli przed wejściem do 

sali lekcyjnej lub bezpośrednio po wejściu do sali lekcyjnej; niewykorzystanie tego 

przywileju w danym okresie, nie skutkuje przesunięciem takiej możliwości na drugi 

okres danego roku szkolnego w celu zwiększenia liczby nieprzygotowań do dwóch; 

n) w uzasadnionych przypadkach losowych uczeń może być nieprzygotowany do zająć, 

poza jednym regulaminowym nieprzygotowaniem w danym okresie roku szkolnego; 

swoje nieprzygotowanie wraz z uzasadnieniem zgłasza przed rozpoczęciem zajęć, 

o) uczeń, który jest nieobecny, w okresie od pierwsza dnia roku szkolnego do dnia 

wystawiania ocen śródrocznych i w okresie od pierwszego dnia roku szkolnego do 

dnia wystawiania ocen rocznych, na ponad 50% zajęć lekcyjnych przewidzianych na 

dany okres roku szkolnego, może zostać niesklasyfikowany; w takim przypadku, 

uczeń ma prawo wystąpić z wnioskiem do Rady Pedagogicznej o zgodę na 

przystąpienie egzaminu klasyfikacyjnego, 

p) każda ocena wpisywana jest do e-dziennika lekcyjnego, 

q) oceny są jawne, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów); na 

prośbę ucznia ocena nie musi być jawna wobec wszystkich uczniów w danej klasie; 

r) uczeń jest informowany o każdej ocenie i konsekwencjach z niej wynikających, 

s) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu: 

 uczeń na lekcji,  

 rodzice na własną prośbę podczas osobistego kontaktu z nauczycielem,  

t) aktywność ucznia na lekcji jest oceniana; przez aktywność na lekcji rozumie się: 

częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywną pracę w grupach, 

itp.; 

u) przy ocenianiu zawsze należy uwzględniać możliwości intelektualne ucznia, 



6 
 

v) obowiązkiem każdego ucznia jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego (forma 

dowolna, uzgodniona z nauczycielem); w wyjątkowych przypadkach (u uczniów 

mających właściwe orzeczenia PPP) może to być forma elektroniczna; 

w) ocenie podlegają osiągnięcia ucznia, a nie uczeń.  

 

11. Narzędzia stosowane w ocenianiu:  

a) prace klasowe (forma wypracowania), sprawdziany lub testy – przeprowadzane po 

zakończeniu każdego działu lub kilku działów, zapowiadane, z, co najmniej, 

tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela i oddane uczniom w 

ciągu 2 tygodni, licząc od dnia, w którym pisany był sprawdzian/test, praca klasowa; 

b) kartkówki obejmują maksymalnie trzy jednostki lekcyjne – kartkówki nie muszą być 

poprzedzone wcześniejszą zapowiedzią, są sprawdzane przez nauczyciela i oddane 

uczniom w ciągu 2 tygodni, licząc od dnia, w którym była pisana dana kartkówka; 

c) odpowiedzi ustne obejmujące materiał z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych, 

d) aktywność ucznia; zaangażowanie ucznia, 

e) wiedza merytoryczna, sprawność operowania językiem przedmiotu, skuteczność 

komunikacji oraz umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi, 

f) ćwiczenia dodatkowe, 

g) korzystanie z rożnych źródeł informacji, 

h) prace domowe – wiedza merytoryczna, sprawność operowania językiem przedmiotu; 

i) formy pracy twórczej na lekcji, np. rozwiązywanie problemu stawianego przez 

nauczyciela, wykonanie prezentacji, itp., 

j) formy pracy twórczej w domu: prezentacje, plansze, tablice historyczne, referaty, itp.; 

k) udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

l) postawy ucznia w procesie edukacyjnym. 

 

12. Obniżenie wymagań edukacyjnych:  

a) uczniowie z orzeczoną przez PPP dysleksją rozwojową na zajęciach z wiedzy o 

społeczeństwie mogą:  

 mieć wydłużony czas na sprawdzianach, 

 nie muszą głośno czytać np. poleceń do zadań w klasie, aby nie stwarzać sytuacji 

stresujących ucznia. 

Wymagania merytoryczne, co do oceny prac pisemnych, są takie same jak dla 

innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne, np.: 
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jeśli nauczyciel nie może odczytać pracy ucznia może poprosić go, aby uczynił to 

sam lub odpytać ustnie z tego zakresu materiału,  

b) uczeń z orzeczeniem PPP może pisać prace domowe (referat, projekt) na komputerze 

lub drukowanymi literami (dysgrafia). 

c) uczeń z orzeczeniem PPP ma prawo do dłuższego oczekiwania na odpowiedź po 

zadanym pytaniu, oraz ma prawo do uzyskania prostych wskazówek; 

d) uczeń z orzeczeniem PPP ma prawo do stosowania wobec niego wszystkich zaleceń 

PPP. 

e) w stosunku do uczniów z dysfunkcjami orzeczonymi przez PPP należy:  

 stosować wiele pochwał jako czynnika motywującego,  

 nie porównywać wyników pracy z wynikami innych uczniów.  

 

13. Sposoby poprawiania niepowodzeń szkolnych i podwyższania osiągnięć:  

a) uczeń, który przystąpił w pierwszym terminie do napisania pracy 

klasowej/sprawdzianu/testu może (przy ocenie niedostateczną musi) przystąpić do 

poprawy każdej oceny z danego sprawdzianu/testu/pracy klasowej (maksymalnie w 

ciągu trzech tygodni, licząc od dnia oddania sprawdzonych prac; 

b) w sytuacji, kiedy uczeń, który otrzymał na pierwszym terminie ocenę niedostateczną 

nie przystąpił do jej poprawy w wyznaczonym terminie (z wyjątkiem wypadków 

losowych), przystępuje do poprawy oceny niedostatecznej z danej pracy 

klasowej/sprawdzianu/testu na pierwszej lekcji, na której jest obecny; uczeń może 

odmówić napisania poprawy oceny niedostatecznej z danej pracy 

klasowej/sprawdzianu/, w tym trybie, co odnotowuje osobiście na kartce/teście, na 

której miał udzielić pisemnej odpowiedzi w formie pracy klasowej/sprawdzianu/testu;  

c) nie podlega poprawie ocena z odpowiedzi pisemnej (kartkówki) i odpowiedzi ustnej, 

ponieważ jest to jednocześnie ocena pracy ucznia w procesie edukacyjnym 

(systematyczność uczenia się), z wyjątkiem losowych, indywidualnych przypadków; 

d) w wyjątkowych przypadkach poprawianie oceny z danej pracy 

klasowej/sprawdzianu/testu może odbywać się, za zgodą nauczyciela, bezpośrednio 

przed wystawieniem oceny śródrocznej lub rocznej; 

e) w wyjątkowych przypadkach losowych uczeń może być zwolniony z pracy klasowej, 

sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej. 
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14. Sposoby informowania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych):  

a) na pierwszej lekcji w roku szkolnym nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO, uczeń ma 

obowiązek poinformować rodziców o zasadach PSO i możliwości zapoznania się 

rodziców z PSO na pierwszym spotkaniu ogólnoszkolnym w danym roku szkolnym 

oraz o tym, że jest on dostępny na stronie internetowej szkoły; 

b) rodzice mają możliwość wglądu do PSO na pierwszym ogólnoszkolnym spotkaniu 

rodziców w danym roku szkolnym i/lub na stronie internetowej szkoły od dnia 16 

września każdego roku szkolnego; 

c) oceny są jawne (dla danego ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych), ustalane w 

oparciu o opracowane kryteria, 

d) sprawdziany przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego, 

e) o ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach lub w 

czasie indywidualnych spotkań, 

f) rodzice mają wgląd do e-dziennika, gdzie mogą sprawdzić bieżące oceny swego 

dziecka; 

g) informacja o grożącej rocznej ocenie niedostatecznej jest przekazywana rodzicom 

zgodnie z procedurą WSO.  

 

15. Wymagania na poszczególne oceny:  

15.1. Na ocenę niedostateczną: 

a) cząstkową; uczeń:  

 uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej w danej klasie i braki te uniemożliwiają dalsze kształcenie,   

 nie rozumie najprostszych pojęć i terminów kluczowych, 

 popełnia błędy faktograficzne, 

 nie wyraża chęci współpracy w celu uzupełnienia braków oraz nabycia 

podstawowej wiedzy, 

 wykazuje brak systematyczności i chęci do pracy. 

b) śródroczną i roczną – jeżeli wynika z ocen cząstkowych; 
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Szczegółowe wymagania w odniesieniu do treści realizowanych na danej danych 

zajęciach znajdują się w załączniku do PSO z przedmiotu wiedza o społeczeństwie (Plan 

wynikowy)  

15.2. Na ocenę dopuszczającą: 

a) cząstkową; uczeń:  

 zna niektóre pojęcia kluczowe   

 rozumie o czym mówi, 

 selekcjonuje fakty, wydarzenia, zjawiska, 

 popełnia niewiele błędów faktograficznych, 

 stosuje odpowiednią terminologię, 

 potrafi minimalnie współpracować z grupą, 

 odpowiada/pracuje z pomocą nauczyciela 

b) śródroczną i roczną – jeżeli wynika z ocen cząstkowych; 

Szczegółowe wymagania w odniesieniu do treści realizowanych na danej danych 

zajęciach znajdują się w załączniku do PSO z przedmiotu wiedza o społeczeństwie (Plan 

wynikowy)  

15.3. Na ocenę dostateczną.  

a) cząstkową; uczeń:  

 zna większość pojęć kluczowych, 

 potrafi wyjaśnić terminy, występujące w omawianych treściach, 

 podejmuje próbę uzasadnienia swojego stanowiska, 

 podejmuje próbę podjęcia dyskusji na dany temat, 

 podaje przyczyny i skutki 

 podejmuje próbę wyciągnięcia wniosków, 

 podejmuje próbę oceny sytuacji, 

 w większości wypowiedzi stosuje prawidłową terminologię, 

 współpracuje z grupą, 

 stara się uczestniczyć w wypowiedziach na dany temat, 
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 odpowiada, pracuje w dużym stopniu bez pomocy nauczyciela 

b) śródroczną i roczną – jeżeli wynika z ocen cząstkowych  

Szczegółowe wymagania w odniesieniu do treści realizowanych na danej danych 

zajęciach znajdują się w załączniku do PSO z przedmiotu wiedza o społeczeństwie (Plan 

wynikowy) 

15.4. Na ocenę dobrą.  

a) cząstkową; uczeń:  

 zna i stosuje pojęcia kluczowe,   

 rozumie wszystkie treści, zagadnienia, pojęcia, 

 jasno formułuje główną myśl zagadnienia/tematu, 

 logicznie uzasadnia swoje stanowisko, 

 umie wskazać właściwe źródło wiedzy, 

 potrafi zebrać informacje (z co najmniej z dwóch źródeł), 

 podejmuje prawidłowe decyzje, 

 uczestniczy w dyskusji z zachowaniem wszystkich zasad, 

 jest tolerancyjny w stosunku do poglądów innych osób, 

 stosuje prawidłową terminologię, 

 dobrze współpracuje z grupą, 

- zauważa problemy, omawia je, wskazuje możliwości ich rozwiązania, 

- jest samodzielny w swoich wypowiedziach, 

 stosuje w swoich wypowiedziach poprawną składnię i stosunkowo 

 bogate słownictwo,  podaje przyczyny i skutki, 

 potrafi obiektywnie spojrzeć na problem, 

 prawidłowo formułuje wnioski i oceny, 

 nie popełnia błędów faktograficznych. 

b) śródroczną i roczną – jeżeli wynika z ocen cząstkowych  

Szczegółowe wymagania w odniesieniu do treści realizowanych na danej danych 

zajęciach znajdują się w załączniku do PSO z przedmiotu wiedza o społeczeństwie (Plan 

wynikowy)  
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15.5. Na ocenę bardzo dobrą.  

a) ocenę cząstkową; uczeń:  

 wyjaśnia terminy i pojęcia adekwatne do zagadnień/tematów,   

 konsekwentnie stosuje właściwą terminologię, 

 zna i stosuje pojęcia kluczowe, występujące w omawianych treściach, 

 jasno formułuje swoją myśl, 

 logicznie uzasadnia swoje stanowisko, 

 zauważa główne i poboczne problemy, omawia je, wskazuje możliwości ich 

rozwiązania, 

 potrafi zebrać informacje z różnorodnych źródeł, 

 podaje zagadnienia w formie tez, hipotez, pytań, 

 prawidłowo selekcjonuje fakty, 

 udziela odpowiedzi na wszystkie pytania, 

 nie popełnia błędów faktograficznych, potrafi dobrać fakty do tematu/zagadnienia, 

 potrafi dokonać selekcji informacji,   

 formułuje prawidłowo wnioski i oceny, uzasadnia ocenę, 

 przytacza tezy i oceny innych osób, potrafi argumentować za i przeciw nim, 

 wypowiada się płynnie i w pełni samodzielnie, 

 nie popełnia błędów faktograficznych, 

 stosuje w swoich wypowiedziach poprawną składnie i bogate słownictwo, 

 bardzo dobrze współpracuje z grupą, 

 toleruje u innych osób odmienność, 

 gromadzi informacje, umie z nich korzystać. 

b) Ocenę śródroczną i roczną:  

 jeżeli wynika ona z ocen cząstkowych,  

 lub, jeżeli z ocen cząstkowych uczeń może uzyskać ocenę dobrą i dodatkowo brał 

udział w konkursach i olimpiadach, uzyskując w nich jedno z trzech pierwszych 

miejsc lub wyróżnienie na szczeblu, co najmniej, powiatowym/rejonowym, 

 lub, jeżeli z ocen cząstkowych uczeń może uzyskać ocenę dostateczną, a uzyskał 

wyróżnienie konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim, regionalnym, 

krajowym, międzynarodowym;  
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 lub, jeżeli uczeń jest laureatem, finalistą konkursów i olimpiad na szczeblu 

wojewódzkim, regionalnym, krajowym, międzynarodowym.  

Szczegółowe wymagania w odniesieniu do treści realizowanych na danej danych 

zajęciach znajdują się w załączniku do PSO z przedmiotu wiedza o społeczeństwie (Plan 

wynikowy) 

15.6. Na ocenę celującą.  

a) cząstkową, uczeń:  

 ma szczególnie oryginalne i twórcze osiągnięcie, opierające się na gruntownej wiedzy 

np. referaty maksymalnie wyczerpujące temat, makiety, mapy, modele, przygotowanie 

dramy, korzystanie ze źródeł, poszukiwanie źródeł, indywidualne wycieczki i 

sprawozdania z nich, poszukiwanie ciekawych ludzi, wywiady z nimi, prowadzenie 

strony historycznej do gazety szkolnej lub lokalnej,  

 odpowiedź ustną, w której uczeń wyczerpująco omówił temat/problem,  

 odpowiedź pisemną – kartkówkę, jeżeli uczeń uzyskał 100% punktów możliwych do 

zdobycia,  

 sprawdzian wiadomości/test wiadomości, jeżeli uczeń uzyskał 100% punktów 

możliwych do uzyskania.  

Szczegółowe wymagania w odniesieniu do treści realizowanych na danej danych 

zajęciach znajdują się w załączniku do PSO z przedmiotu wiedza o społeczeństwie (Plan 

wynikowy) 

b) śródroczną i roczną, uczeń otrzymuje:  

 jeżeli wynika ona z ocen cząstkowych,  

 lub, jeżeli z ocen cząstkowych uczeń może uzyskać ocenę bardzo dobrą i dodatkowo 

brał udział w konkursach i olimpiadach, uzyskując w nich jedno z trzech pierwszych 

miejsc lub wyróżnienie na szczeblu, co najmniej, powiatowym/rejonowym,  

 lub, jeżeli z ocen cząstkowych uczeń może uzyskać ocenę dobrą, a uzyskał 

wyróżnienie konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim, regionalnym, 

krajowym, międzynarodowym;  

 lub, jeżeli uczeń jest laureatem, finalistą konkursów i olimpiad na szczeblu 

wojewódzkim, regionalnym, krajowym, międzynarodowym.  
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16. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć na odległość: 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu światy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. Zespół przedmiotowy wiedzy o społeczeństwie wprowadza dodatkowe ustalenia 

dotyczące oceniania uczniów: 

 

a) nauczyciel może sprawdzić wiedzę i umiejętności ucznia zdalnie, z wykorzystaniem 

dostępnych platform edukacyjnych i zasobów własnych, 

b) nauczyciel podaje zakres materiału podlegającego sprawdzeniu, 

c) oceniane będzie: wiedza, umiejętności, obowiązkowość, terminowość i aktywność ucznia, 

d) nauczyciel może poprosić ucznia o wyjaśnienia do wykonanej przez niego pracy, 

e) odpowiedź ustna  odbywać będzie się  za pomocą dostępnych komunikatorów tj. 

platformy teams, dlatego uczeń powinien posiadać włączoną kamerkę w czasie lekcji, o 

ile jego możliwości techniczne na to pozwalają, 

f) sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów może odbywać się w formach dotychczas 

określonych w przedmiotowych zasadach oceniania – online, z uwzględnieniem 

dostępnych narzędzi i technicznych zasobów ucznia, 

g) poprawa oceny może nastąpić w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela z 

uczniami, z uwzględnieniem specyfiki pracy, 

h) nauczyciel oceniając ucznia bierze pod uwagę jego możliwości psychofizyczne, 

zaangażowanie w proces nauczania oraz dostępne dla ucznia zasoby techniczne, 

i) niewywiązanie się ucznia z zadania skutkuje wpisem do dziennika z godnym z PSO,  

j) nauczyciel komunikuje się z uczniem za pomocą platformy  Office 365 teams, 

k) komunikacja nauczyciela z rodzicem następuje poprzez e-dziennik  lub w szczególnych 

przypadkach telefonicznie, 

l) na czas nauczania zdalnego zawiesza się nieprzygotowanie ucznia do zajęć, 

m) pozostałe przepisy PZO nie ulegają zmianie. 

 

Opracował zespół historyków 


