
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 
(obowiązuje od 01.09.2019 r.) 

 
1. Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie jest zgodny z Wewnątrzszkolnym 
Ocenianiem (WO) Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulechowie im. Janusza Kusocińskiego.  
 
2. Niniejszy dokument stanowi załącznik do WO Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulechowie. 
 
3. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów i rodziców o zasadach oceniania oraz  
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, a także o sposobach 
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.  
 
3.1 Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań ogólnych, a także w czasie 
konsultacji indywidualnych. Informacja o ocenach jest także dostępna w dzienniku elektronicznym po 
zalogowaniu. Informację o planowanej ocenie niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu ucznia podaje się 
uczniowi i rodzicom miesiąc przed klasyfikacją. 
 
3.2 Uczeń powinien systematycznie pracować przez cały rok szkolny. Nie istnieje więc możliwość tzw. 
zaliczania na wyższą oceną tuż przed klasyfikacją śródroczną i roczną.  
 
3.3 Nie przewiduje się przeprowadzania sprawdzianów i prac klasowych w terminie  
14 dni przed klasyfikacją roczną.  
 
4. Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć, za co i jaką ocenę otrzymał. 
 
5. Uczeń jest zobowiązany prowadzić zeszyt przedmiotowy. W razie nieobecności powinien mieć 
uzupełnione notatki na drugą lekcję od momentu powrotu do szkoły. Na ławce w czasie zajęć powinien 
znajdować się podręcznik, zeszyt przedmiotowy oraz inne materiały wskazane przez nauczyciela. 
 
6. Uczeń powinien być przygotowany do każdej lekcji z 3 ostatnich tematów. 
 
7. O każdym sprawdzianie uczniowie są informowani z tygodniowym wyprzedzeniem. 
 
8. Sprawdziany, prace klasowe oraz inne formy pisemne wskazane przez nauczyciela są obowiązkowe. 
W razie usprawiedliwionej nieobecności trwającej kolejno łącznie pięć dni szkolnych, uczeń zobowiązany 
jest w ciągu 10 dni szkolnych, od powrotu do szkoły, do ich zaliczenia. W przypadku krótszej 
usprawiedliwionej nieobecności termin ten wynosi 5 dni szkolnych.  Zaliczenia nie mogą odbywać się w 
czasie lekcji ucznia. Nieusprawiedliwiona nieobecność lub brak zaliczenia skutkuje wpisaniem oceny 
niedostatecznej, której waga zwiększa się o 2 punkty. Ocena ta nie podlega poprawie.  
(Na przykład waga sprawdzianu wynosi 3, w przypadku jego niezaliczenia wynosi 5.) 
 
 
9. Prace pisemne oceniane są wg skali: 
 
0% - 29% niedostateczny 
30% - 45% dopuszczający 
46% - 69% dostateczny 
70% - 84% dobry 
85% - 95% bardzo dobry 
96% - 100% celujący 
 
10. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej, sprawdzianu i kartkówki w ciągu 5 dni szkolnych od 
momentu poinformowania go o jej otrzymaniu. Obowiązują obie oceny. 

 
11. Stwierdzenie niesamodzielnej pracy pisemnej na lekcji lub w domu skutkuje otrzymaniem oceny 
niedostatecznej bez możliwości jej poprawy. 
 
 
 
12. Każdy uczeń zobowiązany jest w ciągu roku szkolnego przygotować prezentację. Kryteria oceny 
prezentacji wyszczególnione są oddzielnie. 



 
13. Uczeń ma prawo w czasie każdego półrocza dwa razy zgłosić brak zadania domowego. Czyni to na 
początku zajęć i jest to odnotowywane w dzienniku. Zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy 
zapowiedzianych prac pisemnych. 
 
14. Za aktywność uczeń może otrzymać plusa. Siedem plusów oznacza ocenę celującą. 
 
15. Prace pisemne na życzenie ucznia bądź rodzica są udostępniane do wglądu w szkole (prace 
uczniów nie mogą być kopiowane). 
 
16. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia  
z poszczególnych obszarów z uwzględnieniem wag:  
 

Kategoria oceny Waga oceny 

Sprawdzian  3 

Kartkówka (do 3 tematów z podręcznika) 2 

Praca w grupach 1 

Aktywność 2 

Zadanie domowe 1 

Projekt długoterminowy 3 

Projekt krótkoterminowy 2 

Inne 2 

Prezentacja wiadomości z kraju i ze świata 2 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 
 

Etap szkolny i rejonowy oraz konkurs Mistrz Wiedzy o Społeczeństwie 

% Ocena Waga oceny 

91% - 100 % celujący 5 

81%  - 90 % celujący  4 

71 % - 80% celujący 3 

61%  - 70% celujący 2 

51% - 60% bardzo dobry 3 

41% - 50 %  bardzo dobry 2 

31 % - 40% +++ (Aktywność) 

30% i mniej ++ (Aktywność) 

Etap wojewódzki 

Tytuł Ocena Waga oceny 

LAUREAT celujący  OCENA ROCZNA 

FINALISTA celujący 6 

 
Nauczyciel dokonuje oceny śródrocznej i rocznej w sposób jawny. 
 
Na oceny śródroczną i roczną składają się  oceny cząstkowe odpowiednio z pierwszego półrocza i 
całego roku szkolnego. 
 
Ustalona na koniec roku ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu 
poprawkowego i zgodnie z WSO. 
 
Uczeń może uzyskać wyższą ocenę roczną od przewidywanej jeśli ocena otrzymana za udział  
w konkursie Mistrz Wiedzy o Społeczeństwie podniesie jego średnią, o której mowa poniżej. 
 



Średnia ocen na poszczególne oceny śródroczne i roczne: 
 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią poniżej 1,61 
 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 1,61 => 2,60 
 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 2,61 =>3,60 
 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 3,61 => 4,60 
 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 4,61 => 5,40 
 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią 5,41 i wyższą lub otrzymał tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie. 
 
Średnia ważona ocen cząstkowych stanowi tylko podstawę do ustalenia oceny śródrocznej  
i rocznej, ostateczna decyzja należy do nauczyciela. 



KRYTERIA OCENY PREZENTACJI WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA 
 

1. CZAS PREZENTACJI – 5 minut (maks. 3 p.) : 
 odstępstwo +/- do 10 s.- 3 p.;  odstępstwo +/- do 20 s.- 2 p; 

 odstępstwo +/- do 30 s.- 1 p;  odstępstwo +/- powyżej 30 s.- 0 p. 
 
2. JAKOŚĆ PREZENTACJI (maks.3p.): za każde trzy błędy (stylistyczne, językowe, brak płynności 

wypowiedzi, brak spójności oraz logicznego uporządkowania i jasności)) odejmuje się 1 p. Za 
każdy błąd rzeczowy odejmuje się 1 p. Za niestosowne zachowanie zespół otrzymuje 0 punktów. 

 
3. FORMA PREZENTACJI (maks.3 p.): odpowiedni ubiór (1p.), oryginalny pomysł (2 p.). 
 
4. TREŚĆ PREZENTACJI (maks. 14 p.)  

 trzy istotne informacje dotyczące wydarzeń politycznych w kraju (3 p.),  

 dwie istotne informacje dotyczące wydarzeń politycznych na świecie (2 p.), 

  jedna istotna informacja gospodarcza z kraju lub ze świata (1 p.),  

 jedna istotna informacja dotycząca kultury lub nauki (1 p.), 

 trzy istotne informacje z regionu (3 p.),  

 jedna istotna informacja z życia szkoły lub klasy (1 p.), 

 jedna istotna informacja dotycząca sportu krajowego (1 p.), 

 jedna istotna informacja dotycząca sportu światowego (1 p.), 

 komentarz do wybranego wydarzenia (1 p.). 
 

ZASADY PRZEPROWADZANIA PREZENTACJI 
 Prezentację wykonuje grupa dwuosobowa. Zmiana składu osobowego grup może zostać dokonana 

tylko po wyrażeniu zgody przez nauczyciela. 
 Grupie, która nie przygotowała prezentacji na daną lekcję z powodu nieobecności usprawiedliwionej 

lub z przyczyn losowych, nauczyciel wyznacza następny termin. Uczniowie, którzy nie przygotowali 
prezentacji lub nie wykonali jej z powodu ucieczki z lekcji otrzymują ocenę niedostateczną o wadze 
podwyższonej o 2 punkty i nie mają możliwości zaliczenia prezentacji.  

 Grupa, która nie uzyska min. 5 punktów za treść prezentacji, otrzymuje ocenę niedostateczną bez 
możliwości jej poprawy. 

 Informacje wykorzystywane w prezentacji powinny pochodzić z poprzedzającego ją tygodnia. 
 Prezentacja odbywa się „na żywo”. Dopuszcza się jedynie nagrania mające charakter pomocniczy  

i drugorzędny w stosunku do informacji ustnych. 
 W przypadku gdyby prezentacja przedłużała się, nauczyciel przerywa ją wraz z upływem 7 minuty jej 

trwania. 
 Oceny z prezentacji nie podlegają poprawie. 

 
 

ILOŚĆ ZDOBYTYCH 
PUNKTÓW 

OCENA 

22-23 celujący 

21 bardzo dobry + 

19-20 bardzo dobry 

18 dobry + 

16 - 17 dobry 

15 dostateczny + 

11 - 14 dostateczny 

10 dopuszczający + 

7 - 9 dopuszczający 

6 i mniej niedostateczny 
 

 


