
Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasach VIII – wiedza o społeczeństwie 

I. Przyjmuje się rozpiętość ocen od niedostatecznej do celującej. 

II.  Ocena półroczna jest efektem uzyskanych stopni cząstkowych i uwzględnia rozwój ucznia, jakie 

czyni postępy w danym czasie oraz wkład pracy w stosunku do zdolności. 

III. Ocena półroczna i roczna to wynik regularnej oraz systematycznej pracy ucznia podczas trwania 

roku szkolnego. 

IV. Ocenę roczną wyłania się na podstawie średniej ważonej.  

Możliwe formy oceniania/ waga ocen 

Sprawdziany/ waga 5 

Projekty/ waga 5 

Przygotowania do konkursu co najmniej na poziomie gminnym/ waga 5 

Kartkówki i prasówki/ waga 3 

Odpowiedź/ waga 3 

Karta pracy/ praca na lekcji/ waga 1 

Prezentacje/ waga 3 

Udział w zajęciach dodatkowych/ waga 3 

Aktywność na lekcji (+)/ waga 1 

Praca domowa/ waga  1 

Referaty/ waga 1 

 

V. Uczeń może otrzymać ocenę za: 

- systematyczne wykonywanie zadań i ćwiczeń, udzielanie odpowiedzi na zadane pytania (zgodnie 
z tematem), zaangażowanie  w pracę indywidualną i w grupie; 

- aktywność (pracę) podczas lekcji, tj. pracę z podręcznikiem; tekstem źródłowym, udział w dyskusji; 

- przygotowanie klasowych projektów edukacyjnych (dwóch w ciągu roku); 

- kartkówki (zawierają najczęściej zadania na 6 punktów i  jeżeli  sprawdzają materiał z trzech  

 ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane); 

- różne formy wypowiedzi ustnych i  pisemnych (testy, prasówki, prezentacje, referaty); 

- zadania domowe; 

- inne formy aktywności (np. konkursy); 

 

VI. Ucznia obowiązuje systematyczne przynoszenie na zajęcia: 

- podręcznika; 

- zeszytu przedmiotowego. 



VII. Uczeń jest oceniany w skali sześciostopniowej (od 1 do 6) z uwzględnieniem progów 
procentowych zapisanych w statucie szkoły. 

 

a) Ocenę celującą cząstkową otrzymuje uczeń za: 

‒ wykazanie się szeroką wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie; 

‒ samodzielne,  twórcze , sprawne, w pełni prawidłowe wykonanie zadania określonego 
przez nauczyciela, z zastosowaniem bogatej formy prezentacji; 

‒ wypowiedzi logiczne, płynne, bogate, uporządkowane, zgodne z normami językowym  
(ustne i pisemne); 

‒ wyróżniającą się aktywność związaną z przedmiotem na  lekcjach oraz podczas 
zajęć  dodatkowych; 

‒ osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 

‒ uzyskanie 10 plusów (+) z aktywności; 

‒ uzyskanie na sprawdzianie 96–100% punktów. 

 

b) Ocenę bardzo dobrą cząstkową otrzymuje uczeń za: 

‒ wykazanie się pełną wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie; 

‒ samodzielne, prawidłowe, sprawne i terminowe wykonanie zadania określonego  przez 
nauczyciela (uczeń może popełniać błędy, ale potrafi dokonać ich korekty); 

‒ wypowiedzi logiczne, uporządkowane, zgodne z normami językowymi; 

‒ aktywność związaną z przedmiotem na  lekcjach oraz podczas zajęć;  dodatkowych; 

‒ udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

‒ uzyskanie 5 plusów (+) z aktywności; 

‒ uzyskanie na sprawdzianie 85–95% punktów. 

c) Ocenę dobrą cząstkową otrzymuje uczeń za: 

‒ opanowanie zdecydowanej większości wiadomości i umiejętność w danym zakresie; 

‒ samodzielne i terminowe  wykonanie  zadania określonego  przez nauczyciela; 

‒ wypowiedzi poprawne językowo  (uczeń może popełniać błędy, ale potrafi dokonać ich 
korekty); 

‒ uzyskanie 4 plusów (+) z aktywności; 

‒ uzyskanie na sprawdzianie 71–84%  punktów. 

d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń za: 

‒ opanowanie wiadomości i umiejętności określonych przez nauczyciela jako podstawowe; 

‒ prezentowanie tych wiadomości i umiejętności z pomocą nauczyciela (uczeń nie potrafi 
samodzielnie dokonać korekty popełnionych błędów); 

‒ podejmowanie i wykonywanie  pracy na lekcji; 

‒ uzyskanie 3 plusów (+) z aktywności; 

‒ uzyskanie na sprawdzianie 50 – 70% punktów. 

e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń za: 

‒ opanowanie wiadomości i umiejętności określonych przez nauczyciela jako konieczne; 

‒ podejmowanie próby wykonania zadania domowego; 

‒ podejmowanie pracy na lekcji; 

‒ uzyskanie na sprawdzianie przynajmniej 31 – 49 % punktów. 

f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń za: 

‒ nieopanowanie wiadomości i umiejętności określonych jako konieczne ; 

‒ brak zadania domowego; 



‒ brak pracy na lekcji; 

‒ uzyskanie 3 minusów; 

‒ uzyskanie na sprawdzianie 30%  (i poniżej) punktów. 

 

VIII. Uczeń ma prawo zgłosić dwukrotnie w półroczu zgłosić nieprzygotowanie za pracę na lekcji (nie 
podczas sprawdzianu i zapowiedzianej kartkówki). Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku 
lekcji, najpóźniej podczas sprawdzania obecności. Uczeń za aktywność na lekcji może być 
nagradzany plusami, które nauczyciel notuje w zeszycie lub dzienniku elektronicznym - 10 plusów = 
cel, 5 plusów =  bdb, 4 plusy = db, 3 plusy = dst. Uczeń może również otrzymać minusy, które 
nauczyciel notuje zeszycie lub w dzienniku elektronicznym - 3 minusy = ndst. 

IX. Uwaga: w przypadku przejścia na nauczanie zdalne sprawdziany dotyczące danego działu 

nauczania będą odbywać się poprzez konsultacje indywidualne, w małych grupach on-line lub 

poprzez inne formy sprawdzenia wiedzy dostępne on-line (np. formularze dostępne przez MT) . 

X. Każda ocena zdobyta  w czasie nauczania zdalnego ma wagę 1. 

XI. W przypadku nauczania zdalnego – za wykonane zadania domowego uczeń otrzymywać będzie 

plusy, które będą przeliczane na pozytywne oceny. Za brak zadania uczeń otrzyma minusa - 3 minusy 

są równoznaczne z oceną niedostateczną. Na wykonanie zadania domowego uczniowie będą mieli co 

najmniej jeden tydzień czasu. Przekroczenie tego terminu bez zasadnego usprawiedliwienia będzie 

skutkowało minusem. 

XII. W przypadku uczniów, dla których język polski jest językiem obcym na lekcji wiedzy  

o społeczeństwie dostosowujemy wymagania, oceniając - znajomość podstawowych pojęć i faktów 

związanych ze współczesnym światem, karty pracy, czytanie ze zrozumieniem wiadomości dotyczących 

wydarzeń w Polsce i na świecie, indywidualnie przydzielone zadania oraz zaangażowanie w aktywność 

na lekcji. 
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