PRZEDMIOTOWE OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE
Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ORAZ HISTORII
- LICEUM
W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów:
1. prace pisemne:

2.

3.
4.
5.
6.
7.

sprawdziany (klasówki),obejmują większą partię materiału określoną przez nauczyciela,
najczęściej po ukończeniu działu programowego; sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym
wyprzedzeniem, kartkówki dotyczące materiału z 2 – 3 ostatnich tematów i nie muszą być
zapowiadane,
praca i aktywność na lekcji, nauczyciel stosuje również znaki „+” i „-” jako sposób oceny pracy
ucznia: zebranie trzech znaków „+” daje ocenę bardzo dobrą, zebranie trzech znaków „-”daje
ocenę niedostateczną.
odpowiedzi ustne,
prace domowe,
wyniki pracy grupowej,
prace długoterminowe, projekty, referaty, prezentacje multimedialne, plakaty, wywiady
środowiskowe,
aktywność pozalekcyjna, osiągnięcia w konkursach.

Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).
Każdą ocenę z pisemnych i ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia wpisuje się
do dziennika papierowego i elektronicznego.
Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i
umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.
Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez negatywnych
skutków. Zgłoszenie musi odbyć się przed rozpoczęciem lekcji.
Brak uczniowskiego wyposażenia (np. zeszytu, podręcznika, przyborów, itp.) może wpłynąć na ocenę
pracy ucznia wyłącznie w sytuacjach uporczywie powtarzających się, zależnych od ucznia, a
uniemożliwiających prowadzenie procesu nauczania i uczenia się.
Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, powinien to zrobić w terminie ustalonym z nauczycielem do
tygodnia od powrotu do szkoły, gdy powodem był dłuższy pobyt w szpitalu do dwóch tygodni od
powrotu do szkoły,
Uczeń może poprawić raz każdą ocenę.

W procesie oceniania obowiązuje zasada kumulowania wymagań– ocenę wyższą może uzyskać
uczeń, który spełnia wszystkie wymagania związane z ocenami niższymi:
stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie oraz
posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach nietypowych, samodzielnie i twórczo rozwija

własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, osiąga sukcesy w różnych
konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych,
stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie oraz
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i
praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania
zadań i problemów w nowych sytuacjach,
stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania w danej klasie, ale opanował
je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej przedmiotu, poprawnie
stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie
treści zawartych w podstawie programowej,rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o
średnim stopniu trudności,
stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie
przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki (z
wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych), rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne
typowe o niewielkim stopniu trudności;
stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w
wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie
dotyczy klas programowo najwyższych), nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim
(elementarnym) stopniu trudności.
Należy dostosować wymagania edukacyjne oraz formy i metody pracy w stosunku do ucznia, u
którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe w zależności od
indywidualnych potrzeb, oraz zaleceń poradni zawartych w orzeczeniu lub opinii.

