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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

 

 

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 wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro” Barbary 

Furman jest zgodny z obowiązującą podstawą programową z Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.  

Korzystamy z podręcznika Wydawnictwa Nowa Era: 

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia Maćkowska, Tomasz Maćkowski, „Dziś  

i jutro”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. 

Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 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 w formie: 

  * kartkówki z ostatnich 1 – 3 lekcji, 

  * pracy kontrolnej (testu) z większej partii materiału, zapowiedzianej i zapisanej w dzienniku 

elektronicznym 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 końcoworoczną powinien przyjąć 

następującą hierarchię ocen: 

I. Aktywne uczenie się poprzez działanie – 
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    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 

 

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. 

 

5. Oceny semestralne i roczne.  
 Oceny semestralne i roczne ustala się na podstawie ocen cząstkowych. (nie wynikają ze 

średniej arytmetycznej) 

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu 

 

1. Ocena niedostateczna: 

Uczeń: 

 nie opanował  wiadomości  i  umiejętności  określonych  w podstawie  programowej,  

a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie 

wiedzy z  przedmiotu, 

 popełnia poważne błędy faktograficzne, 

 nie zna podstawowej terminologii przedmiotu, błędnie i niedojrzale formułuje oceny  
i wnioski. 

2. Ocena dopuszczająca 

Uczeń:  

 ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej, ale opanował elementarne 
umiejętności konieczne dla dalszego etapu kształcenia, 

 rozumie polecenia nauczyciela, choć w niepełnym stopniu, 
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 opanował podstawową wiedzę i umiejętności określone w programie w stopniu 

ograniczonym, 

 potrafi samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonać proste zadania, 

 jest w  stanie,  z  pomocą  nauczyciela,  zaprezentować  wyniki  swojej  pracy  ustnie  
i pisemnie. 

3. Ocena dostateczna 

Uczeń:  

 ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej, wykazuje się znajomością 

podstawowych wiadomości z WOS-u i ograniczoną umiejętnością ich analizy, 

 rozumie polecenia, 

 potrafi samodzielnie wykonać proste zadania, 

 odnajduje podstawowe informacje w podręczniku, 

 umie hierarchizować i selekcjonować poznane fakty i zjawiska, 

 bierze udział w pracach zespołowych i jest aktywny we współpracy. 
4. Ocena dobra 

Uczeń: 

 ma wiedzę i umiejętności z WOS-u określone w podstawie programowej, potrafi się 
nimi posłużyć w typowych sytuacjach, 

 poprawnie i zrozumiale prezentuje zagadnienia omawiane na lekcji, 

 formułuje wnioski, 

 jest aktywny na lekcji, 

 umie wykorzystać wiedzę w praktyce w sposób poprawny. 

5. Ocena bardzo dobra 

Uczeń:  

 ma pełną wiedzę i umiejętności z WOS-u określone w podstawie programowej, potrafi 
się nimi posłużyć w różnych sytuacjach problemowych,  

 wykazuje się umiejętnością analizowania i interpretacji wydarzeń, dokonywaniem ich 
twórczego oceniania oraz wnioskowania, 

 wykazuje zainteresowanie problematyką przedmiotu, samodzielnie poszerza wiedzę, 

bezbłędnie wywiązuje się ze stawianych przed nim zadań,  

 samodzielnie szuka informacji, potrafi je hierarchizować, selekcjonować oraz 
analizować,  

 ocenia rozmaite zjawiska oraz uzasadnia własne zdanie, 

 skutecznie wykorzystuje poznaną wiedzę oraz opanowane umiejętności w życiu 
publicznym,  

 wykazuje się aktywnością na forum klasy, 

 posiada ogólne wiadomości i umiejętności z zakresu nauk społecznych, podstawy 
teoretyczne i praktyczne, jest zainteresowany aktualną problematyką społeczno-

polityczną i gospodarczą. 

6. Ocena celująca 

Uczeń:  

 ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową, 

 wykazuje się pełną znajomością faktografii i terminologii przedmiotu,  

 umie prezentować i uzasadnić własne stanowisko,  

 wykazuje się aktywnością na terenie szkoły oraz poza nią,  

 chętnie podejmuje się zadań dodatkowych, 
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 samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych  

z programu danej klasy i proponuje rozwiązania nietypowe, 

 posiada erudycyjną wiedzę z zakresu dyscyplin WOS, w pracach pisemnych ujmuje 
wiele sfer składających się na wiedzę o społeczeństwie, tj.  socjologia, politologia, 

prawo, stosunki międzynarodowe, stosuje hierarchizację materiału w dłuższych  

i krótszych okresach, posiada zdolność do szczegółowej analizy poszczególnych faktów 

i zjawisk. 

 


