Przedmiotowy system oceniania
przedmiot: wiedza o społeczeństwie
Formy oceniania uczniów:


Odpowiedź ustna obejmująca trzy ostatnie tematy zajęć,



Sprawdzian pisemny (względnie test pisemny) zapowiadany minimum 7 dni wcześniej
z uwzględnieniem zakresu materiału obejmującego sprawdzian,



Kartkówka z trzech ostatnich lekcji,



Wypracowania pisemne zadane do domu,



Znajomość mapy konturowej: UE, STREFY EURO, STREFY SCHENGEN, NATO,
PODZIAŁU POLSKI NA WOJEWÓDZTWA,



Umiejętność interpretacji tekstu źródłowego i publicystycznego,



Zeszyt przedmiotowy (pod kątem systematyczności i staranności prowadzenia),



Zadania domowe,



Aktywność lekcyjna,

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu
w danej klasie, samodzielnie i twórczo korzysta ze źródeł pozapodręcznikowych
(opracowania społeczno-polityczne, literatura naukowa, beletrystyka, itp.) oraz jest aktywny
na lekcji i ciągle rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania społeczno - polityczne;
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów natury
społecznej oraz proponuje nieszablonowe rozwiązania wykraczające poza ramy nauczania
wiedzy o społeczeństwie;
c) osiąga sukcesy w konkursach z wiedzy o społeczeństwie, tworzy własne referaty,
wypracowania, publikacje, pomoce naukowe;
d) nienagannie operuje językiem ojczystym podczas prezentacji swoich wiadomości;
2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres materiału nauczania (pojęcia, biogramy, itp.) oraz umiejętności
(łączenie w. wym. w ciągi przyczynowo - skutkowe, praca ze źródłem, itp.);

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy
natury społęcznej, nienagannie posługuje się językiem ojczystym podczas prezentacji swoich
wiadomości;
3. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) stara się jak najlepiej opanować i zrozumieć materiał nauczania ale posiada pewne
niedociągnięcia i trudności w tym zakresie tj.:
-popełnia drobne błędy językowe,
-popełnia drobne błędy rzeczowe,
-popełnia drobne błędy w wykorzystywaniu posiadanych umiejętności,
4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) stara się opanować materiał i zrozumieć jego treści ale posiada pewne niedociągnięcia i
trudności w tym zakresie, takie jak:
-poważniejsze błędy rzeczowe (jeden, dwa) w wypowiedzi czy pracy pisemnej,
-drobne błędy językowe,
b) niezbyt poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami;
5. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) opanował minimum (CO NAJMNIEJ 30%) wiadomości niezbędnych do zrozumienia treści
nauczania (minimum programowe/podstawa programowa);
b) popełnia błędy ale stara się zrozumieć i poprawnie posługiwać wiadomościami i
umiejętnościami poznanymi na zajęciach;
6. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował minimum programowego/podstawy programowej;
b) nie rozumie treści programowych z nauczania przedmiotu;
c) nie rokuje nadziei na opanowanie podstaw zakresu materiału i wiadomości;
7. uczeń nieklasyfikowany:
zgodnie ze Statutem ZSZ w Przeworsku i aktualnym rozporządzeniem ministra właściwego
dla edukacji w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Sposób poprawy ocen bieżących:


Każdą oceną można poprawić w terminie do 14 dni od daty otrzymania oceny chyba,
że wcześniej upływa termin konferencji klasyfikacyjnej. Wtedy poprawy należy
dokonać najpóźniej na dwa dni przed terminem konferencji klasyfikacyjnej;



W uzasadnionych przypadkach nauczyciel na wniosek ucznia lub rodzica (opiekuna
prawnego) może wydłużyć termin poprawy oceny do jednego miesiąca. Termin ten
jednak nie może wypaść później niż na dwa dni przed konferencją klasyfikacyjną;



Ilość szans poprawy jednej oceny w danym terminie jest nieograniczona;



Osoba długotrwale chora (nieprzerwanie powyżej 14 dni) może ustalić z nauczycielem
indywidualną procedurę poprawy danej oceny otrzymanej w okresie choroby.

