
 Przedmiotowy system oceniania
 z wiedzy o społeczeństwie i historii  (klasa VIII)

Ocenie podlegają:
1)  prace pisemne:
a)  sprawdzian,  czyli  zapowiedziana z co najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem pisemna
wypowiedź  ucznia  obejmująca  określony przez  nauczyciela  zakres  materiału  trwająca  nie
dłużej niż 2 godziny lekcyjne (waga 5-7),
b)  kartkówka,  czyli  pisemna  wypowiedź  ucznia  obejmująca  zagadnienia  co  najwyżej  z
ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana (waga 3-4),
c) referaty (waga 1-2),
d) zadania domowe (waga 1-2),

2) wypowiedzi ustne:
a) odpowiedź ustna z trzech ostatnich lekcji (waga 2),
b) wystąpienia (prezentacje) (waga 1-2),
c) prasówki  (waga 1-2),

3. Zadania powierzone
a) projekty grupowe (waga 1-2),
b) wyniki pracy w grupach (waga 1-2),
c)  samodzielnie  wykonywane przez ucznia inne prace np.  modele,  albumy,  prezentacje
Power Point, plakaty, itp. (waga 1-2),

inne
• aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach (waga 1-5),
• przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, podręcznika itp.).(waga 1-2).

Ujęcie procentowe ocen
poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;
30% - 49% - dopuszczający;
50% - 74% - dostateczny;
75% - 90% - dobry;
91% - 99% - bardzo dobry;
100% - celujący.
Ocena  semestralna  i  końcowa  wystawiona  jest  na  podstawie  średniej  ważonej  ocen
cząstkowych.

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania 
lub w terminie ustalonym przez nauczyciela. Poprawy dokonuje się na zajęciach 
dodatkowych prowadzonych przez nauczyciela. Brak zaliczenia pracy pisemnej oznacza się  
wpisując w rubrykę ocen „0”. Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w 
dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w 
miejsce „0” ocenę niedostateczną.
Uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie (np. brak zadania domowego, 
brak zeszytu przedmiotowego, nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej/niezapowiedzianej 
kartkówki). Nieprzygotowanie zgłasza się na początku lekcji podczas sprawdzania obecności.
Brak zgłoszenia skutkuje oceną niedostateczną.
Sytuacje nie ujęte w przedmiotowym systemie oceniania reguluje statut Szkoły.


