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Przedmiotowe zasady oceniania ucznia  

z wiedzy o społeczeństwie (poziom rozszerzony) 

w XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym  

im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie 

Rok szkolny 2022/2023 
 

Ogólne zasady oceniania 
 

1. Ocenianie osiągnięć uczniów z wiedzy o społeczeństwie jest zgodne z zasadami oceniania we-

wnątrzszkolnego. Oceny bieżące i śródroczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są jaw-

ne, a ich wystawianie dokonywane jest w warunkach zapewniających obiektywność i rzetelność. 

2. Informację o ocenach otrzymuje uczeń bezpośrednio na lekcji, zaś rodzice / opiekunowie prawni 

poprzez wgląd do dziennika elektronicznego lub bezpośredni podczas wizyty w szkole. 

3. Cele oceniania i skalę ocen reguluje statut szkoły. 

Formy sprawdzania i kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z wiedzy o 

społeczeństwie: 

 

1. Prace klasowe, sprawdziany zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem oraz z podaniem zakre-

sów tematów objętych daną pracą. Nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów o dacie prze-

prowadzenia sprawdzianu najpóźniej tydzień przed jego zaplanowanym terminem. 

2. Pisemne sprawdziany w formie pytań problemowych (tzw. sprawdziany w formie wypracowania). 

3. Kartkówki 15 minutowe sprawdzające opanowanie bieżącego materiału, prace domowe. Kartkówki 

obejmują 3 tematy lekcyjne. Uczniowie nie muszą być poinformowani o terminie tego typu spraw-

dzianu. 

4. Odpowiedzi ustne mające na celu ocenienie wiadomości i umiejętności ucznia (znajomość mapy, 

konstrukcja i poprawność wypowiedzi). 

5. Inne:  

• prowadzenie zeszytu przedmiotowego – sporządzanie dokładnych notatek z lekcji, 

• aktywny udział w lekcji, 

• prace domowe, karty pracy, 

• wykazywanie się na lekcji umiejętnością analizy i interpretacji aktów prawnych, wykresów, 

diagramów i danych statystycznych 

• tzw. prasówka- zebranie i przedstawienie na forum klasy lub w formie pisemnej najważniej-

szych wydarzeń minionego tygodnia (5 wydarzeń z Polski i 5 ze świata) 

• poprawna umiejętność konstrukcji referatów, 

• umiejętne stosowanie terminów i pojęć, 

• dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, 

• udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych; 

• zaangażowanie w obchody świąt narodowych i rocznic historycznych; 

• systematyczne uczęszczanie na lekcje, 

• aktywność na lekcjach i stosunek do przedmiotu. 
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Kryteria oceniania 

 

1. Procentowy wskaźnik przeliczania punktacji pracy pisemnej na oceny: 

(0% - 50%> - ocena niedostateczna; 

(50% do 60%> - ocena dopuszczająca; 

(60% do 74%> - ocena dostateczna; 

(75% do 86%> - ocena dobra; 

(86% do 95%> - ocena bardzo dobra; 

(95% do 100%> - ocena celująca. 

2. Ocen celujących nie przewiduje się w przypadku pisania testów (prac klasowych) w innym terminie 

niż pierwszy, popraw sprawdzianów, krótkich sprawdzianów oraz tzw. kartkówek. 

3. Każda ocena cząstkowa ma określoną wagę, którą uwzględnia zapis w dzienniku elektronicznym w 

skali od 6 do 1 - są to: 

• waga 8 – udział w konkursie przedmiotowym, kreatywność przedmiotowa wykraczająca poza pod-

stawę programową, projekty; 

• waga 7 – testy i prace klasowe; 

• waga 5 – wypracowania; 

• waga 3 – kartkówki, odpowiedź ustna, prace domowe (w zeszycie oraz zeszycie ćwiczeń), praca na 

lekcji, prowadzenie zeszytu, praca domowa (praca plastyczna); 

• waga 2 – karty pracy (na lekcji lub w domu), krótka prezentacja; 

• waga 1 – inne. 

4. Każda nieobecność ucznia na zapowiadanym sprawdzianie odnotowana zostanie w dzienniku w w 

postaci nb. (nieobecność) i jest równoznaczna z niezaliczeniem partii materiału objętej testem. Każdy 

uczeń ma możliwość w ustnej lub pisemnej formie poprawić sprawdzian na wyższą ocenę. Termin 

poprawy uzgadnia uczeń z nauczycielem, jednak nie może być on dłuższy niż okres 2 tygodni od daty 

sprawdzenia i zwrotu sprawdzianów przez nauczyciela. 

5. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić, ocenić, zrecenzować i omówić prace klasowe i wyniki testów 

w ciągu 2 tygodni od daty przeprowadzenia sprawdzianu. Do okresu dwóch tygodni nie zalicza się 

nieobecności nauczyciela, ferii, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych. 

6. Uczeń ściągający w jakikolwiek sposób podczas wszelkiego rodzaju pisemnych prac klasowych 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Uczeń, którego praca domowa (referat, prezentacja itp.) jest plagiatem otrzymuje ocenę niedosta-

teczną. 

 

Zasady i kryteria oceniania udziału ucznia w lekcji 

 

1. Za aktywny udział w lekcji uczeń otrzymuje plus. Każde 5 plusów oznacza ocenę bardzo dobrą z 

pracy na lekcji. 

2. Za brak pracy na lekcji, szczególną ignorancję lub brak znajomości niezbędnych faktów uczeń 

otrzymuje minus. Trzy minusy dają ocenę niedostateczną. 

3. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji (brak wiadomości, brak pracy domowej, brak ze-

szytu, podręcznika). Nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi na początku zajęć w trakcie czynności 

organizacyjnych. Uczniowi przysługują dwa nieprzygotowania na semestr. Nieprzygotowania spowo-

dowane chorobą lub dłuższą nieobecnością są traktowane indywidualnie. 
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Zasady oceniania pracy domowej 

 

1. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi sprawdzić pracę (wypracowania, zeszyty, karty pracy) kom-

pleksowo lub wyrywkowo na ocenę w skali od 1 do 5.  

2. Krótka forma pracy wykonana prawidłowo, poprawnie może być też wynagrodzona plusem.  

3. Praca o szczególnych walorach twórczych nagrodzona jest oceną celującą. 

4. Za krótką formę pracy wykonaną nieprawidłowo lub niewykonaną uczeń otrzymuje minus. 

5. Plusy i minusy są traktowane podobnie, jak te otrzymywane za pracę na lekcji. 

 

Kryteria i zasady oceny śródrocznej i rocznej - tryb i możliwości poprawy 

 

1. Warunkiem klasyfikacji i ocenienia ucznia jest co najmniej 50% frekwencja ucznia na lekcjach. 

2. Zróżnicowanie oceny śródrocznej i rocznej wynika ze stopnia opanowania przez ucznia podstawo-

wych treści i umiejętności objętych podstawą programową. 

3. Średnia ocen nie jest jedyną podstawą, według której wystawiana jest ocena. Ocena jest zależna 

również od postępów dokonywanych przez ucznia oraz spełnienia szczegółowych kryteriów, przed-

stawionych poniżej. 

5. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który z prac pisemnych otrzyma oceny niedostateczne, nie 

wykaże się aktywnością na lekcjach, chęcią poprawy lub jego stosunek do przedmiotu jest naganny. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie uzyskał ocen pozytywnych z połowy lub więcej prac 

klasowych, wliczając w to poprawy. 

6. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- z większości prac pisemnych otrzymuje oceny co najmniej dopuszczające 

- zna niezbędną faktografię przedmiotu 

- z  pomocą nauczyciela potrafi zanalizować prosty akt prawny, wykres, diagram czy dane 

statystyczne 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy 

7. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- z większości prac pisemnych otrzymuje oceny co najmniej dostateczne 

- zna i rozumie podstawowa faktografię przedmiotu 

- potrafi samodzielnie przeanalizować i zinterpretować prosty akt prawny, wykres, diagram 

czy tabelę z danymi statystycznymi 

- próbuje wyciągać proste wnioski na podstawie faktów i bieżącej sytuacji politycznej, go-

spodarczej, kulturowej 

- stara się być zawsze przygotowany do lekcji 

- bierze udział w dyskusjach merytorycznych 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy 

8. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- z większości prac pisemnych otrzymuje oceny co najmniej dobre 

- zna i rozumie procesy zachodzące w społeczeństwie 

- samodzielnie interpretuje różne typy źródeł i wnioskuje na ich podstawie 

- jest zawsze przygotowany do lekcji 

- jest aktywny na zajęciach (bierze czynny udział w dyskusjach, debatach; potrafi współ-

pracować w grupie itp.) 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy 

- prezentuje postawy obywatelskie 
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9. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- z większości prac pisemnych otrzymuje oceny co najmniej bardzo dobre 

- w szerokim zakresie zna i rozumie procesy zachodzące w społeczeństwie 

- swobodnie interpretuje każdy typ źródła 

- jest zawsze przygotowany do zajęć 

- jest aktywny na zajęciach 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy 

- prezentuje postawy obywatelskie 

- zdradza zainteresowania przedmiotem 

10. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, 

a ponadto: 

- zdradza szczególne zainteresowanie przedmiotem, 

- bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

- jest oczytany, wykazuje się szeroką wiedzą, wykraczającą szeroko poza treści progra-

mowe, 

- jest twórczy, kreatywny i krytyczny w ocenie faktów i zjawisk społecznych, 

- samodzielnie rozwija swoje zainteresowania w oparciu o literaturę i filmy,  

- angażuje się w obchody i akademie związane z ważnymi rocznicami i świętami pań-

stwowymi, prezentuje postawy obywatelskie, 

- łączy i wykorzystuje wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, dostrzega interdyscyplinar-

ny charakter przedmiotu. 

11. Uczeń i rodzice (opiekunowie) powinni być poinformowani o grożącej uczniowi ocenie niedosta-

tecznej. Za poinformowanie rodziców odpowiada wychowawca. 

12. Oceny śródroczne i roczne są odzwierciedleniem pracy ucznia w całym semestrze (roku) i nie są 

średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. O ocenie śródrocznej i rocznej decydują wszystkie oceny w 

semestrze, w szczególności oceny z prac klasowych (sprawdzianów i testów). Przypadki wątpliwe 

rozstrzygają oceny z prac pisemnych oraz stosunek do przedmiotu.  

13. Zaproponowana na tydzień przed klasyfikacją przez nauczyciela ocena roczna może na prośbę 

ucznia ulec zmianie w przypadku, kiedy w formie odpowiedzi pisemnej poprawi kluczowe zagadnie-

nia wskazane przez nauczyciela. Uczeń musi spełniać wymagania wyszególnione w statucie szkoły. 

14. W przypadku otrzymana przez ucznia niedostatecznej oceny śródrocznej ma on obowiązek popra-

wy I semestru w przeciągu miesiąca od daty jego zakończenia. Nauczyciel na prośbę ucznia ustala 

konkretną datę poprawy dogodną dla obydwu stron oraz zakres materiału. 

15. Ocena klasyfikacyjna śródroczna jest podstawą do wystawienia oceny rocznej. Poza wyjątkowymi 

przypadkami ocena nie powinna się zmienić o więcej niż 1 w stosunku do oceny śródrocznej. 

16. W oddziałach dwujęzycznych wszystkie formy sprawdzania wiedzy mogą być przeprowadzane w 

języku obcym (angielskim). 

 

 

PZO opracowane zostały przez nauczycieli 

wiedzy o społeczeństwie XXXVIII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki 

Potockiego w Warszawie 

 

 


