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Zasady oceniania przedmiotowego: 

Wiedza o społeczeństwie  

w LO nr X od roku szkolnego 2016/2017 

 
Uzyskanie informacji o postępach ucznia stanowi integralną część procesu nauczania i uczenia się. 

Mierzenie osiągnięć odbywa się poprzez wewnętrzne formy sprawdzania oraz przez końcowy 

egzamin maturalny. 
Statut Liceum Ogólnokształcącego nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu (w rozdziale IX 

Wewnątrzszkolne ocenianie) opisuje sposoby oceniania wewnątrzszkolnych osiągnięć 

edukacyjnych ucznia. 

Uczniowie i ich rodzice powinni znać zakres materiału, cele kształcenia, zasady i kryteria oceniania 

obowiązujące w szkole. Pomiar osiągnięć ucznia odbywać się będzie według zasad pomiaru 

dydaktycznego (przy zachowaniu takich jego właściwości, jak: obiektywizm pomiaru, trafność, 

rzetelność). 

 

I. Skala oceniania, formy sprawdzania wiedzy i kryteria ocen 

 

Ocenianie będzie dokonywane w skali obowiązującej w LO Nr X we Wrocławiu zgodnie   

z Wewnątrzszkolnym ocenianiem - Statut szkoły, rozdział IX. 

Ocenianie jest jawne, a wystawiana ocena -  uzasadniona. Pomiar osiągnięć ucznia odbywać się 

będzie według zasad pomiaru dydaktycznego (przy zachowaniu takich jego właściwości, jak: 

obiektywizm pomiaru, trafność, rzetelność) za pomocą następujących narzędzi: 

  

A. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia (rodzaje, ilość min-max,  terminy) 
 

Pomiar wiedzy i umiejętności uczniów dokonuje się za pomocą następujących narzędzi: 

 

Sprawdziany pisemne obejmujące większy zakres materiału, trwające 1-2 godziny lekcyjne. 

- Testy z pytaniami otwartymi bądź zamkniętymi, pytania do źródeł. 

- Praca klasowa  

Kartkówka (może być zapowiedziana lub nie)  -  obejmuje bieżące, wskazane przez nauczyciela  

treści (nie więcej niż z 3 ostatnich zajęć), może zawierać zadania do tekstów źródłowych bądź inne 

zadania z wyposażeniem. 

Odpowiedź ustna - obejmuje treści z 3 ostatnich zajęć. 

Aktywność na lekcji. 

Praca w grupach (uwzględniająca samoocenę ucznia). 

Prace długoterminowe (projekt, portfolio, sprawozdanie, prezentacja multimedialna, uczestnictwo 

w  konkursach). 

 

1. Sprawdziany pisemne  
a) obejmują większy zakres materiału, trwające 1-2 godziny lekcyjne 

b) w formie testu z pytaniami otwartymi (zamkniętymi) lub praca klasowa 

c) sprawdzian pisemny musi być zapowiedziany na tydzień przed jego przeprowadzeniem 

zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą. Uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w 

sprawdzianie w określonym (ustalonym wspólnie, zapisanym w terminarzu) dniu. 

Nieobecność na sprawdzianie musi być usprawiedliwiona zgodnie ze szkolnym 

regulaminem frekwencji. Sprawdzian jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów;  
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d) w przypadku nieobecności uczeń jest zobowiązany do przystąpienia do sprawdzianu w 

terminie i formie ustalonej przez nauczyciela przedmiotu; w przypadku niezgłoszenia się 

ucznia w tym terminie, nauczyciel ma prawo sprawdzić wiedzę i umiejętności ucznia z 

zakresu sprawdzianu na pierwszej lekcji, na której uczeń jest obecny. 

e) Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną jest zobowiązany do jej 

jednorazowego poprawiania, po uzgodnieniu z nauczycielem warunków i terminu poprawy, 

nie później jednak niż 1 tydzień po oddaniu pracy. W każdym semestrze przewiduje się co 

najmniej jeden sprawdzian. 

f) Orientacyjne kryteria oceny sprawdzianu 

0 - 29 % – niedostateczny 

30 - 49% – dopuszczający 

50 - 69% – dostateczny 

70 - 85 % – dobry 

86 - 95 % – bardzo dobry 

96 - 100 % - celujący 

 

2. Kartkówka 
a) Kartkówki 10-15 minutowe są obowiązkowe, nie muszą być zapowiedziane, a ich poprawa 

 zależna jest od nauczyciela.  

b) Obejmuje treści bieżące wskazane przez nauczyciela. 

 

3. Odpowiedź ustna 
a) Na ocenę odpowiedzi ustnej składają się: jej zawartość merytoryczna, argumentacja, 

wyrażanie sądów, ich uzasadnienie, stosowanie języka przedmiotu oraz sposób prezentacji.  

b) Dodatkowe pytania naprowadzające wpływają na obniżenie oceny. 

 

4. Aktywność na lekcji 
a) Za wyróżniającą się aktywność na lekcji przyznawany jest plus (+). Uzyskanie trzech 

plusów skutkuje wpisaniem do dziennika oceny bardzo dobrej.  

b) Za pasywną postawę w czasie lekcji uczeń otrzyma minus (-).  

c) Trzy minusy powodują wpisanie do dziennika oceny niedostatecznej. 

 

5. Praca w grupach (uwzględniająca samoocenę ucznia) 

a) Praca w grupach polega na efektywnym współdziałaniu w zespole, planowaniu i ocenianiu 

własnego uczenia się, skutecznym porozumiewaniu się w różnych sytuacjach, 

rozwiązywaniu problemów w twórczy sposób oraz efektywnym posługiwaniu się 

technologią informacyjną.  

b) Będzie oceniana przez ucznia – jako element samooceny – oraz przez nauczyciela 

nadzorującego i sprawdzającego pracę grup, przy uwzględnieniu następujących faz: 

- zaangażowania, 

- badania, 

- przekształcania informacji, 

- prezentacji. 

 

6. Prace długoterminowe 
a) Oceniana będzie samodzielna lub zespołowa praca długoterminowa, jak gromadzenie i 

dokumentacja różnych materiałów, czytanie i twórcze wykorzystanie literatury przedmiotu, 

osiągnięcia w konkursach.  

b) Za uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata olimpiady przedmiotowej uczeń otrzyma ocenę 



 

3 

celującą na zakończenie roku szkolnego. 
 

7. Uwagi dodatkowe 
Za uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim finalisty bądź laureata olimpiady przedmiotowej uczeń otrzyma ocenę celującą 

na zakończenie roku szkolnego. 

 

Praca niesamodzielna na sprawdzianie lub innych formach kontroli osiągnięć ucznia jest 

równoznaczna z oceną niedostateczną i nie podlega możliwości poprawy. 

 

Za wzorową frekwencję na zajęciach z przedmiotu (100% obecności) oraz za niewykorzystanie 

nieprzygotowania uczeń otrzyma  raz w semestrze  dodatkową ocenę bardzo dobrą z wagą 1 

(kategoria: aktywność).  

 

 

b) uzasadnianie ocen 
- Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców. Każdą ocenę nauczyciel uzasadnia w formie ustnej 

lub pisemnej. 

 

- Każdy sprawdzian pisemny  zawiera  uzasadnienie w formie podania liczby punktów uzyskanych 

przez ucznia w stosunku do maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia  (wynik 

punktowy może być wyrażony w skali procentowej) oraz krótkiej  recenzji. 

Każdy sprawdzian pisemny jest omówiony na zajęciach lekcyjnych, wskazane są najczęściej 

popełniane błędy, przeprowadzona analiza wykonania zadań. Omówienie sprawdzianu stanowi 

dodatkową formę uzasadnienia ocen. 

 

- Oceny z kartkówek zawierają uzasadnienie wyrażone wynikiem punktowym uzyskanym przez 

ucznia w stosunku do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.  

 

- Oceny z prac pisemnych - różnego rodzaju: prace długoterminowe, zadania domowe, portfolio etc. 

i inne zawierają krótką recenzję lub wynik punktowy - o sposobie uzasadnienia decyduje 

każdorazowo nauczyciel w zależności od rodzaju prac. 

 

- Oceny za pozostałe formy aktywności uczniowskiej nauczyciel uzasadnia w formie ustnej w 

postaci krótkiej recenzji. 

 

B. Ustalanie śródrocznych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
 

Nauczyciel ustala ocenę klasyfikacyjną na podstawie co najmniej 3 ocen cząstkowych różnych form 

kontroli osiągnięć edukacyjnych ucznia; przynajmniej jedna z ocen musi być ze sprawdzianu. 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej rocznej nauczyciel bierze pod uwagę ocenę śródroczną. 

Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna ocen bieżących ze 

względu na różną wagę tych ocen. 

 

Wprowadza się do oceniania semestralnego i rocznego średnią ważoną, która będzie pomocna przy 

wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych: 

 

5,5 – 6,0 – celujący 

4,5 – 5,49 – bardzo dobry 
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3,5 – 4,49 – dobry 

2,5 – 3,49 – dostateczny 

1,5 – 2,49 – dopuszczający 

1,0 – 1,49 – niedostateczny 

 

Nauczyciel może ostateczną ocenę klasyfikacyjną podwyższyć lub obniżyć o jeden stopień w 

stosunku do średniej ważonej biorąc pod uwagę: 

b) szczególną aktywność na zajęciach 

c) systematyczne uczestnictwo w różnych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności (bardzo 

dobra lub nieodpowiednia frekwencja na zajęciach WOS-u) 

d) uczeń ma możliwość zdobycia bardzo dobrych ocen cząstkowych w kategorii aktywność,  

w przypadkach kiedy: będzie miał 100% frekwencję na zajęciach WOS-u w semestrze oraz nie 

wykorzysta w semestrze przysługującego mu nieprzygotowania do zajęć dydaktycznych  

 

Średnie ważone dotyczą kategorii: 

Sprawdzian - mnożnik 5 

Poprawa sprawdzianu - mnożnik 4 

Kartkówka - mnożnik 3 

Odpowiedź ustna - mnożnik 3 

Zadanie domowe - mnożnik 1  

Zadanie - mnożnik 1 

Referat - mnożnik 1 

Aktywność - mnożnik 1 

Prezentacja - mnożnik 2 lub 3 w zależności od rodzaju zadania 

 

„+” przy ocenie cząstkowej dodajemy:  0,5  ;                                  

„- ” odejmujemy: 0,25  zgodnie z tabelą: 

 

Ocena  roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych z I i II semestru. 

 

C. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu 
  

1. Ocena niedostateczna: 
Uczeń: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w 

wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z  

przedmiotu. 

b) popełnia poważne błędy faktograficzne.  

c) nie zna podstawowej terminologii przedmiotu, błędnie i niedojrzale formułuje oceny i 

wnioski. 

 

2 .Ocena dopuszczająca 
Uczeń:  

a) ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej, ale opanował elementarne 

umiejętności konieczne dla dalszego etapu kształcenia. 

b) rozumie polecenia nauczyciela, choć w niepełnym stopniu, 

c) opanował podstawową wiedzę i umiejętności określone w programie w stopniu 

ograniczonym,  
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d) potrafi samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonać proste zadania, 

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

f) opanował wiedzę określoną w programie w niepełnym zakresie, 

g) korzystając z pomocy nauczyciela, nazywa oraz klasyfikuje poznane pojęcia, zjawiska, 

procesy, osoby, podstawowe dokumenty, 

h) wypełnia druki urzędowe.  

i) w trakcie odpowiedzi ustnych uczeń ma poważne luki w wiedzy i umiejętnościach, ale 

przyswoił je w stopniu nieco poniżej wymagań podstawowych. 

j) uczeń realizujący materiał na poziomie rozszerzonym dodatkowo: potrafi tworzyć praca na 

temat, ale w zakresie podstawowych wiadomości, temat tylko częściowo opisany, zdarzają 

się zastosowania pojedynczych umiejętności, często brak wniosków i uzasadnień, 

słownictwo fachowe ubogie i naiwne.  

 

3. Ocena dostateczna 
Uczeń:  

a) ma niepełną wiedzę określoną w podstawie programowej, wykazuje się znajomością 

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

b) opanował podstawową wiedzę i umiejętności określone w programie,  

c) rozumie polecenia, 

d) potrafi samodzielnie wykonać proste zadania, 

e) odnajduje podstawowe informacje w różnych źródłach, 

f) umie hierarchizować i selekcjonować poznane fakty i  zjawiska, 

g) bierze udział w pracach zespołowych i jest aktywny we współpracy, 

h) samodzielnie przedstawia wyniki własnej pracy zarówno ustnie jak i pisemnie, 

i) potrafi korzystać ze zdobytej wiedzy w praktyce, 

j) poprawnie pisze pisma, wnioski, skargi. 

k) uczeń realizujący materiał na poziomie rozszerzonym dodatkowo: potrafi  tworzyć prace na 

temat, stosując błędne pojęcia naukowe, występują błędy w doborze materiału 

ograniczonego do podstawy programowej,  nie wykazuje orientacji w aktualnej 

problematyce społeczno-polityczno-gospodarczej, niechętnie ocenia fakty, wykazuje słaby 

poziom wnioskowania, mechanicznie odtwarza wiedzę. 

 

4. Ocena dobra 
Uczeń: 

a) ma wiedzę i umiejętności z WOS-u określone w podstawie programowej, potrafi się nimi 

posłużyć w typowych sytuacjach odtwórczo, ale logicznie potrafi formułować oceny i 

wnioski oraz interpretować fakty.  

b) opanował wiedzę określoną w programie, 

c) poprawnie i zrozumiale prezentuje zagadnienia omawiane na lekcji, 

d) formułuje wnioski, 

e) jest aktywny na lekcji, 

f) umie wykorzystać wiedzę w praktyce w sposób poprawny, 

g) formułuje własne stanowisko i go broni na forum, 

h) interpretuje dane zawarte w różnych źródłach informacji i na tej podstawie potrafi rozwiązać 

konkretny problem, 

i) uczeń realizujący materiał na poziomie rozszerzonym dodatkowo: w pracach pisemnych 

rozwija temat, zawiera w nich prawidłowy zakres rzeczowy i problemowy, opanował 

wiadomości i umiejętności w zakresie programu, przedstawił różne sfery składające się na 

wiedzę o społeczeństwie, uczeń posiadł umiejętność właściwej hierarchizacji, przedstawia 
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związki przyczynowo-skutkowe, analizuje zjawiska, które mają charakter ciągły i spójny, 

chociaż czasami odtwórczy, poprawnie rozumie i stosuje pojęcia, kreatywność na słabym 

poziomie, wiedza merytoryczna oparta na podręczniku.  

 

5. Ocena bardzo dobra 
Uczeń:  

a) ma 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. 

b) wykazuje zainteresowanie problematyką przedmiotu, samodzielnie poszerza wiedzę, 

bezbłędnie wywiązuje się ze stawianych przed nim zadań, a także samodzielnie się ich 

podejmuje.  

c) opanował pełną wiedzę z zakresu podstawy programowej i potrafi ją wykorzystać w 

różnych sytuacjach, 

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

e) ocenia rozmaite zjawiska oraz uzasadnia własne zdanie, 

f) skutecznie wykorzystuje poznaną wiedzę oraz opanowane umiejętności w życiu 

publicznym,  

g) wykazuje się aktywnością na forum klasy, szkoły oraz poza nią.  

h) uczeń realizujący materiał na poziomie rozszerzonym dodatkowo: posiada ogólne 

wiadomości i umiejętności z zakresu nauk społecznych, podstawy teoretyczne i praktyczne 

oparte na najwyższym poziomie programowym i podręcznikowym, żywo zainteresowany 

aktualną problematyką społeczno-polityczną i gospodarczą. 

 

6. Ocen celująca 
Uczeń:  

a) ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową  

b) wykazuje się pełną znajomością faktografii i terminologii przedmiotu, umie prezentować i 

uzasadnić własne stanowisko, 

c) uczestniczy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,  

d) wykazuje się aktywnością na terenie szkoły oraz poza nią,  

e) chętnie podejmuje się zadań dodatkowych, 

f) 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, rozwiązuje także zadania wykraczające 

poza program nauczania danej klasy. 

g) uczeń realizujący materiał na poziomie rozszerzonym dodatkowo: 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, umiejętnie posługuje się 

związkami przyczynowo-skutkowymi i przestrzenno-czasowymi, posiada zdolność do 

szczegółowej analizy poszczególnych faktów i zjawisk, samodzielnie ocenia zjawiska, 

postacie.  

 

D. Ocenianie uczniów  ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi. 
 

Ocenianie uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi odbywa się zgodnie z zaleceniami 

poradni psychologiczno - pedagogicznej i wytycznymi zawartymi w Katalogu form pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej udzielanej w formie bieżącej pracy z uczniem a w szczególności: 
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Uczniowie ze  specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia etc.): 

a) mogą stosować pismo drukowane, zwiększające czytelność zapisu, 

b) na sprawdzianach nauczyciel może zmniejszyć ilość zadań lub (jeśli to możliwe) wydłużyć 

czas pracy, chyba że sprawdzian opiera się zadaniach testowych (wyboru, z luką, zdań 

niedokończonych etc.) 

c) pisemne sprawdziany oceniane są za treść merytoryczną (na ocenę nie ma wpływu estetyka 

zapisu czy ortografia) 

d) jeśli uczeń wyraża taką wolę, przy sprawdzaniu osiągnięć uczniowskich, preferowane są  

wypowiedzi ustne  

W przypadku uczniów zdolnych:  

e)   rozszerzanie zakresu programu w nauczaniu wybranych przedmiotów zwłaszcza w formie 

samokształcenia.  

  

Wszystkie inne, niewymienione w przedmiotowych zasadach oceniania kwestie, regulują 

zasady zawarte w Statucie Liceum Ogólnokształcącego nr X im. Stefanii Sempołowskiej - 

patrz rozdział IX Wewnątrzszkolne ocenianie. 

 

Szczegółowe wymagania merytoryczne realizowane na przedmiocie WOS zawierają 

załączniki: 
 

 

WOS zakres podstawowy 

Zał. nr 1  

Szczegółowe wymagania merytoryczne dla klasy I - oparte na programie nauczania:  

A. Telicka-Bonecka i J. Bonecki. WOS. Odkrywamy na nowo. Program nauczania dla szkół 

ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.  
- podstawa programowa zawarta w Rozp. MEN z 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977) 

 
WOS zakres rozszerzony 

Zał. nr 2 

Szczegółowe wymagania merytoryczne dla klas II i III - oparte na programie nauczania:  

A. Derdziak. WOS. Ciekawi świata. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.  

Zakres rozszerzony.  
- podstawa programowa zawarta w  Rozp. MEN z 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977) 

 

 

 

 


