PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z WIEDZY O SPO ECZE STWIE W KLASACH I-III GIMNAZJUM
I. OBSZARY OCENIANIA:
1. Wiadomo ci ( stopie rozumienia i zapami tania nabytych informacji) oraz korelowanie ich z wiedzy
wyniesionych z innych lekcji.
2. Umiej tno ci ( udzia u w dyskusji, selekcji problemów, formu owania s dów, obrony w asnego zdania,
argumentacji, zadawania pyta , wyci gania wniosków, a tak e korzystania i gromadzenia informacji z
podr cznika, s owników, encyklopedii, prasy, tekstów ród owych, Internetu, oprogramowania
komputerowego.
3. Ró ne przejawy aktywno ci intelektualnej, w tym rozumienie tekstów i instrukcji, praca indywidualna i
w zespole, sprawne wykonywanie powierzonych zada .
4. Orientacja w bie cych wydarzeniach ycia politycznego, spo ecznego i gospodarczego w Polsce i na
wiecie.
5. Obowi zkowo i systematyczno w pracy – np. staranne prowadzenie zeszytu, notatek, odrabianie
prac domowych.
II. PRZEDMIOTEM OCENY Z WIEDZY O SPO ECZE STWIE JEST:
1. Wiedza merytoryczna i gotowo do pami ciowej jej reprodukcji.
2. Rozumienie i umiej tno interpretacji faktów.
3. Praca ze ród em historycznym, umiej tno pracy z materia em kartograficznym, ikonograficznym,
statystycznym, itp.
4. Formu owanie wypowiedzi ustnej.
5. Przygotowanie (odpowiedzi) pracy pisemnej (referat, rozprawka, itp.).
6. Aktywno ci ucznia na lekcjach i w pracy pozalekcyjnej.
III. SPOSOBY I FORMY OCENIANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprawdziany pisemne.
Kartkówki.
Odpowied ustna.
Referat.
sza praca pisemna przygotowana w domu.
Prace domowe.
Analiza róde ró nego typu.
Znajomo mapy.

IV. SPRAWDZIANY ( PRACE KLASOWE):
1. Nauczyciel zapowiada sprawdzian pisemny co najmniej 2 tyg. wcze niej.
2. Ucze zobowi zany jest zaliczy wszystkie przewidziane w danym semestrze sprawdziany.
3. Przy nieobecno ci usprawiedliwionej termin zaliczenia wynosi do 2 tygodni od daty pisania
sprawdzianu przez klasy. Przy d szej absencji ucznia termin zaliczenia materia u ucze uzgadnia z
nauczycielem.
4. Przy nieobecno ci nieusprawiedliwionej mo e by rozliczony na nast pnej lekcji (formy oceny wybiera
nauczyciel).
5. Sprawdziany nauczyciel sprawdza w terminie do 2 tygodni.
6. Sprawdzone prace pisemne s do wgl du dla ucznia i jego rodziców (opiekunów) u nauczyciela
przedmiotu.
7. Stosuje si podzia na grupy.

V. OCENIE PODLEGA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stopie opanowania materia u faktograficznego.
Dostrzeganie zwi zków przyczynowo-skutkowych.
Stylistyczna poprawno wypowiedzi (przy wypracowaniu w ciwej kompozycji).
Umiej tno selekcji wydarze historycznych.
Stopie rozumienia tematu (pyta )
Umiej tno porównywania, dostrzegania podobie stw i ró nic w procesie dziejowym.

VI. KARTKÓWKA:
1. Nauczyciel ma prawo zrobi „kartkówk ” (do 15 min.) z 3 ostatnich lekcji bez zapowiedzi.
2. Tak form mo e si równie pos
w celu sprawdzenia znajomo ci, wydarze politycznych,
spo ecznych, które mia y miejsce w Polsce i na wiecie. W tym przypadku „kartkówka” musi by
zapowiedziana.
3. Ka da „kartkówk ” ucze musi zaliczy w terminie do dwóch tygodni od oddania sprawdzonych prac.
VII. ODPOWIED USTNA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zrozumienie tematu.
Zawarto merytoryczna.
Argumentacja.
Wyra anie s dów.
Stosowanie terminologii historycznej.
Sposób prezentacji (samodzielno wypowiedzi, poprawno j zykowa, p ynno , logiczne my lenie).
Dodatkowe pytania naprowadzaj ce wp ywaj na obni enie oceny.
Nauczyciel pyta z 3 ostatnich lekcji lub z materia u powtórzeniowego do nast pnej lekcji (je li zada
powtórzenie jako prac domow ).
9. Ucze ma prawo w ci gu semestru zg osi nieprzygotowanie do lekcji.
VIII. SKALE STOSOWANE W SPRAWDZANIU I OCENIANIU:
Kryteria oceny testu z wi kszej partii materia u :
ocena
dop
dst
db
bdb
cel

% wykonania
zadania
50 - 30
51 - 74
75 - 89
90 - 99
100

Kryterium oceny kartkówki:
ocena
dop
dst
db
bdb
cel

% wykonania
zadania
50 - 59
60 - 74
75 - 89
90 - 99
100

IX. KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPO ECZE STWIE:
Ocena celuj ca:
Ucze charakteryzuje si bogat erudycyjn wiedz zwi zan z tematyk przedmiotu;
wykazuje szczególne zainteresowania przedmiotem oraz literatur popularnonaukow i
specjalistyczn zgodn z omawian problematyk na zaj ciach.
Trafnie sytuuje wydarzenia historyczne w czasie i przestrzeni oraz umie prezentowa i uzasadnia
asne stanowisko.
Samodzielnie selekcjonuje i interpretuje wydarzenia historyczne oraz ród a historyczne,
statystyczne itp.
Wysnuwa oryginalne wnioski, dokonuje niezale nych ocen.
Aktywnie uczestniczy w pracach na lekcjach, w ko ach zainteresowa .
Osi ga sukcesy w konkursach przedmiotowych humanistycznych.
Ocena bardzo dobra:
ucze ma bogate wiadomo ci;
wykazuje zainteresowanie przedmiotem oraz literatur popularnonaukow dotycz
omawianych tre ci;
korzysta z ró nych róde ( prasa, radio, telewizja, Internet) w celu poszerzania wiedzy zdobytej
w szkole, czemu daje wyraz na lekcjach oraz w pracach domowych;
umiej tnie stosuje posiadan wiedz w praktyce;
wykazuje zainteresowanie omawian tematyk ;
podejmuje prace powa niejsze pozalekcyjne ( samorz d szkolny, gazeta szkolna itp.);
Ocena dobra:
ucze wykazuje si szczegó ow wiedz pochodz
ze róde podstawowych ( lekcja,
podr cznik), nabyte umiej tno ci próbuje stosowa w sytuacjach problemowych,
zna omawian na lekcjach problematyk oraz w sposób logiczny i spójny ja prezentuje,
rozumie omawiane tre ci i potrafi wyja ni je innym;
zajmuje stanowisko w kwestiach spornych, broni swych pogl dów na forum klasy;
aktywnie uczestniczy w zaj ciach;
poprawnie i sprawnie wykonuje wiczenia i zadania;
umie poprawnie wykorzysta wiedz zdobyt w praktyce;
wykazuje zainteresowanie omawiana tematyk ;
Ocena dostateczna:
ucze wykazuje orientacje w tre ciach zagadnie opracowanych na lekcji;
rozumie polecenia i instrukcje;
zapami tuje podstawowe tre ci do danego dzia u tematycznego i samodzielnie je prezentuje (
zapami tywanie dominuje nad ich rozumieniem);
umiej tno ci stosuje tylko w sytuacjach typowych;
samodzielnie i poprawnie wykonuje proste wiczenia;
uczestniczy w pracach i zadaniach zespo owych;

Ocena dopuszczaj

:

ucze ma powa ne luki w wiedzy i umiej tno ciach przewidziane programem;
cz ciowo rozumie polecenia nauczyciela;
zapami tuje wiadomo ci konieczne do elementarnej orientacji w tre ciach danego dzia u
tematycznego i z pomoc nauczyciela potrafi je odtworzy ,
poprawnie i z pomoc nauczyciela potrafi je odtworzy ,
poprawnie, z pomoc nauczyciela rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje poj cia, procesy, zjawiska,
dokumenty, postacie z ycia publicznego itp.;
wspó pracuje w zespole przy wykonywaniu zada ;
Ocena niedostateczna:
ucze nie opanowa materia u w stopniu koniecznym do kontynuowania nauki;
nie jest przygotowany do uczestnictwa w spo ecze stwie obywatelskim w pa stwie
demokratycznym;
w sposób b dny i niedojrza y formu uje oceny i wysnuwa wnioski;
nie posiada umiej tno ci umiejscawiania w czasie i przestrzeni;
pope nia powa ne b dy chronologiczne, , nie potrafi analizowa róde historycznych;
nie rozumie i nie potrafi wykona prostych zada nawet przy pomocy nauczyciela;
odznacza si brakiem systematyczno ci i ch ci do nauki oraz bierno ci na lekcji;
jego j zyk jest prosty i niekomunikatywny;
X. SPOSÓB OCENY SRÓDROCZNEJ I KO COWOROCZNEJ:
Ocen ródroczn ustala nauczyciel ucz cy w danym oddziale na podstawie zdobytych przez ucznia ocen
cz stkowych, ze szczególnym uwzgl dnieniem ocen z prac klasowych.
Ocen ko coworoczn ustala si przy uwzgl dnieniu oceny ródrocznej uzyskanej przez ucznia.
Je eli ucze chce podwy szy swoj ocen to mo e przyst pi do testu przygotowanego przez nauczyciela
obejmuj cego dany zakres materia u.
XI. SPOSOBY GROMADZENIA INFORMACJI O OSI GNI CIACH I POSTEPACH UCZNIÓW.
Nauczyciel na bie co odnotowuje w dzienniku lekcyjnym poszczególne oceny uzyskane przez uczniów.
Nauczyciel gromadzi pisemne prace uczniów w teczkach prac klasowych, które na wniosek ucznia lub jego
rodziców (prawnych opiekunów) udost pnia uczniowi lub jego rodzicom.

