
Przedmiotowy system oceniania -  Wiedza o społeczeństwie  

 

1. Ocenie na zajęciach wiedzy o społeczeostwie   podlegają : 

- sprawdziany – zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem 

- kartkówki –z 3 ostatnich jednostek tematycznych, nie będę  zapowiadane 

- aktywność –ocena wystawiana na podstawie odnotowywanych  „+” .5 „+” oznaczają ocenę bardzo  dobrą  

- praca na zajęciach –  , w formie pracy indywidualnej lub grupowej 

- dyskusja / debata  

- prezentacja referatu –; dla ochotników lub osób wskazanych  

 

2. Poprawy ocen:  

Zgodnie z WSO możliwa jest poprawa ocen z  prac pisemnych  w terminie: 

 - do 2 tygodni od daty oddania sprawdzianu lub przybycia ucznia na zajęcia, przy nieobecności krótszej niż 

tydzieo  

- w przypadku nieobecności dłuższej niż tydzieo uczeo uzgadnia z nauczycielem termin napisania pracy 

pisemnej  

- prowadzący zajęcia określa ostateczną datę  poprawy prac pisemnych i informuje o nim uczniów  

- poprawie podlegają oceny 1- 5. Wolę poprawy wyraża  uczeo.  

 - W przypadku  poprawy oceny ze sprawdzianu wagi 3 do średniej ważonej ocen liczona jest lepsza ocena.  

- W przypadku poprawy kartkówki wagi 2 do średniej ocen liczona jest średnia ważona ocen, zgodnie z WO.    

- W przypadku  poprawy uczeo otrzymuje zadanie z tego samego  zakresu treści,  ale z odmiennymi pytaniami 

niż wersja pierwotna. 

- W przypadku dłuższej nieobecności, gdy występuje koniecznośd zaliczenia dużej partii  treści nauczyciel 

uzgadnia z uczniem termin zaliczenia zaległości.  

 

3. Nieprzygotowania do zajęd: 

Nieprzygotowanie do zajęd obejmuje:  

- nieprzygotowanie merytoryczne ucznia z zakresu 1- 3 ostatnich jednostek tematycznych,  

- brak podręcznika, zeszytu, zadania domowego, referatu, pracy pisemnej   

- Nieprzygotowanie do zajęd lub brak zadania domowego  zgłasza się na samym początku zajęd. W razie 

ujawnienia tego faktu później  nie będzie ono uznawane i jest równoznaczne z otrzymaniem przez ucznia 

oceny niedostatecznej w odpowiedniej rubryce.  

- nieprzygotowanie zgłoszone przed lekcja jest odnotowywane poprzez wpisanie symbolu „np” w 

odpowiedniej  rubryce dziennika. 

- W przypadku zgłoszenia przez ucznia braku zadania domowego, uczeo jest zobowiązany dostarczyd zadanie 

na następną lekcję , ale wtedy otrzymuje za w.w zadanie najwyżej ocenę dopuszczającą . Niedostarczenie 

zadania w drugim terminie skutkuje oceną niedostateczną  

 

 

 

 

 


