
Kryteria ocen wiedza o społeczeństwie  gimnazjum  

§ 1 

 

 

Ogólne kryteria oceniania: 

 

� uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwukrotnie w ciągu każdego semestru, 
 

� ocenie podlegają wypowiedzi ustne, prace pisemne, zadania domowe, projekt edukacyjny  oraz aktywność uczniów 
 

� odpowiedź ustna oraz kartkówka obejmuje materiał z 3 poprzednich jednostek lekcyjnych 
 

� ucznia obowiązuje znajomość bieżących wydarzeń  politycznych, gospodarczych i społecznych 

� uczeń nie ma prawa zgłosić nieprzygotowania do zapowiedzianego sprawdzianu 

� za aktywność, pracę na lekcji lub prezentację uczeń może uzyskać znak "+"  lub "-", otrzymanie 3 znaków "+" 
skutkuje oceną bardzo dobrą z aktywności, trzech znaków "-" oceną niedostateczną 

� uczeń ma prawo w terminie 2 tygodni poprawiać ocenę przedmiotową z zakresu materiału, z którego 

otrzymał ocenę poprawianą, uczeń który otrzymał ocenę niedostateczną ma obowiązek poprawienia 

oceny przedmiotowej z adekwatnego zakresu materiału 

� uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany do napisania go w ciągu 2 tygodni po powrocie do 

szkoły  

 

 

 
 

§ 2 
 

Zasady wystawiania oceny semestralnej/rocznej: 

 
� Termin informacji i wystawienia oceny semestralnej/rocznej oraz tryb odwoławczy obowiązują zgodnie  z 

zasadami ustalonymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 
 

 
� Za podstawę wystawienia oceny semestralnej/rocznej przyjmuje się średnią ważoną z ocen cząstkowych 

uzyskanych przez ucznia w każdym semestrze. Wagi  ocen rozkładają się następująco: 
 
 

Rodzaj aktywności ucznia Waga oceny 
Pisemna praca klasowa 5 
Odpowiedź ustna 4 
Kartkówka  4 
Mapa  2 
Projekt edukacyjny 2 
Zadanie domowe 2 
Konkursy  2 
Referat  1 
Aktywność  1 
Bieżąca praca na lekcji  1 
Inne 1 

 
� Wartość oceny oznaczonej przy jej symbolu znakiem "-" zmniejsza się o 0,25, zaś oceny oznaczonej znakiem "+" 

wzrasta o 0,25. 
 

� Oceny semestralne/końcowe wystawia się według następujących zasad: 
 

Średnia ważona ocen ucznia Ocena 
>5, 51 celujący 
4, 51 - 5,50 bardzo dobry 
3, 51 - 4,50 dobry 



2,51 - 3,50 dostateczny 
1,51 - 2,50 dopuszczający 
<1,50  niedostateczny 

 
� W uzasadnionych przypadkach nauczyciel zastrzega sobie prawo podniesienia oceny ponad wynikającą ze średniej 

ważonej. 
� Uczeń i rodzic/prawny opiekun zostają poinformowani na 10 dni przed wystawieniem oceny 

semestralnej i końcoworocznej o propozycji oceny za pomocą wpisu w dzienniku elektronicznym 

� Uczeń oraz rodzic/prawny opiekun mają prawo zgłosić chęć poprawienia proponowanej oceny, w takiej 

sytuacji nauczyciel wyznacza w porozumieniu z nimi termin oraz zakres materiału nauczania 

podlegającego poprawie - w szczególności dotyczyć on będzie treści, z których uczeń uzyskał oceny 

niższe lub równe poprawianej ocenie  
 

 

 

§ 3 
 

Kryteria szczegółowe wystawiania ocen cząstkowych: 

 

 

� Uczeń może uzyskać oceny cząstkowe zgodne przewidzianymi przez Statut Szkoły: 
 

ocena celujący: 

 
� uczeń wykazuje się wiedzą znacznie wykraczającą poza obowiązujący program nauczania, bierze udział w 

zajęciach pozalekcyjnych i konkursach przedmiotowych 
� jest zorientowany w  bieżącej problematyce politycznej, społecznej i gospodarczej 
� uczeń potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji, posiada umiejętność syntezy zdobytych wiadomości, 

rozumienia, analizy i oceny relacji człowieka ze społeczeństwem oraz wykorzystywania w praktyce wybranych 
aktów prawnych 

� potrafi określić główne cechy systemu politycznego i gospodarczego RP oraz scharakteryzować problemy 
związane z polską racją stanu w tym zwłaszcza w kontekście integracji ze wspólnotami europejskimi 

 
ocena bardzo dobry: 

 
� uczeń posiada wiadomości związane z bieżącą problematyką polityczną, społeczną i gospodarczą 

� uczeń potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji, potrafi dokonać syntezy zdobytych wiadomości, 
wykazuje umiejętność rozumienia, analizy i oceny relacji człowieka ze społeczeństwem oraz analizy wybranych 
aktów prawnych 

� potrafi określić główne cechy systemu politycznego i gospodarczego RP oraz omówić problemy związane polską 
polityką zagraniczną w tym zwłaszcza miejscem Polski w zjednoczonej Europie 

 
ocena dobry: 

 
� uczeń jest w stanie  scharakteryzować bieżącą sytuację gospodarczą, polityczną i społeczną 
� uczeń posiada umiejętność czerpania wiadomości z rozmaitych źródeł oraz ich prezentacji, rozumie relacje 

jednostki i zbiorowości, czyta ze zrozumieniem teksty pisane w tym wybrane akty prawne 
� jest w stanie  scharakteryzować system polityczny i ustrój gospodarczy Polski oraz omówić jej relacje ze 

wspólnotami europejskimi i innymi organizacjami międzynarodowymi 
 
ocena dostateczny: 

 

� uczeń potrafi w sposób ogólnikowy omówić bieżącą sytuację gospodarczą, polityczną i społeczną 
� uczeń jest w stanie przedstawić wiadomości zaczerpnięte z jednego lub kilku źródeł, jest w stanie samodzielnie 

zaprezentować treść tekstu (podręcznik, literatura, prasa) o niewielkim stopniu trudności 
� jest w stanie ogólnie scharakteryzować podstawowe elementy systemu politycznego i gospodarczego Polski oraz 

ogólnie scharakteryzować charakter integracji europejskiej i miejsce Polski w tym procesie 
 
 

 

 

ocena dopuszczający: 

 

� uczeń potrafi wymienić najważniejsze fakty związane z bieżącą sytuacją gospodarczą, polityczną i społeczną 
� uczeń jest w stanie z pomocą nauczyciela zaprezentować wiadomości zaczerpnięte z jednego lub kilku źródeł, 

przeczytać ze zrozumieniem tekst o niewielkim stopniu trudności 



� jest w stanie z pomocą nauczyciela wymienić kilka podstawowych cech systemu politycznego i gospodarczego 
Polski, omówić ogólnie proces integracji europejskiej 

 
ocena niedostateczny: 

 

� uczeń nie jest w stanie z pomocą nauczyciela wymienić podstawowych faktów związanych z bieżącą problematyką 
polityczną, gospodarczą i społeczną 

� uczeń nie potrafi korzystać ze źródeł informacji, nie jest w stanie w żaden sposób zaprezentować zdobytych 
wiadomości 

 

                                                                                        
§ 4 

 

Kwestie nieuregulowane w Kryteriach ocen podlegają zasadom zawartym w Statucie Szkoły  

 

 

    podpis rodziców ............................... 


