
 

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie  
w Szkole Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku 

 
 

1. Wstęp 

 PSO określa sposób oceny wiadomości i umiejętności zawartych w obowiązującej podstawie 
programowej, 

 Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego zostają poinformowani o 
systemie oceniania dla poszczególnych przedmiotów, 

 We wszystkich sprawach, które nie zostały szczegółowo określone w przedstawionym poniżej 
dokumencie, obowiązują zapisy zawarte w WZO. 
 

2. Cele nauczania przedmiotu 
 
Celem działań edukacyjnych podejmowanych przez nauczycieli wiedzy o społeczeństwie jest stworzenie 
warunków, które umożliwią uczniom:  
- zdobycie wiedzy niezbędnej do rozumienia podstawowych procesów społecznych, kulturowych i politycznych 
zachodzących w Polsce i na świecie;  

- wykształcenie umiejętności, które pozwolą mu stać się świadomym, aktywnym i odpowiedzialnym członkiem 
społeczności lokalnej i regionalnej, członkiem wspólnoty narodowej i etnicznej, obywatelem RP;  

-  kształtowanie wartości i postaw, które umożliwiają rozwój człowieka, stanowiących fundament polskiego 
dziedzictwa narodowego, budujących kapitał społeczny niezbędny do funkcjonowania współczesnego 
demokratycznego społeczeństwa.  
 
Cele kształcenia – wymagania ogólne  
 
I. Wiedza i rozumienie. Uczeń:  
1) wyjaśnia podstawowe prawidłowości życia społecznego, w tym funkcjonowania grup społecznych oraz 
społeczności lokalnej i regionalnej oraz wspólnoty etnicznej i państwowej;  
2) uzasadnia znaczenie procedur demokratycznych i stosuje je w życiu szkoły oraz grup, w których uczestniczy;  
3) wyjaśnia znaczenie aktywności obywatelskiej;  
4) przedstawia zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej i podstawowe organy władz publicznych;  
5) ma podstawową wiedzę na temat praw człowieka, środków masowego przekazu oraz wybranych spraw 
międzynarodowych;  
6) wykorzystuje swą wiedzę do interpretacji wydarzeń życia społecznego, w tym publicznego.  
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń:  
1) znajduje informacje na temat życia społecznego, w tym publicznego;  
2) wykorzystuje informacje do tworzenia własnej wypowiedzi na temat wydarzeń z życia społecznego, w tym 
publicznego.  
III. Rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:  
1) rozpoznaje własne potrzeby i potrzeby innych;  
2) planuje dalszą edukację, uwzględniając swe umiejętności i zainteresowania;  
3) wyjaśnia związek między godnością a prawami, które mu przysługują;  
4) przedstawia własne prawa i obowiązki;  
5) powiększa treść własnej tożsamości lokalnej, regionalnej, etnicznej i obywatelskiej;  
6) rozpoznaje przypadki łamania praw w swoim otoczeniu;  
7) argumentuje zasadność postaw obywatelskich – m.in. odpowiedzialności, troski o dobro wspólne i tolerancji;  
8) rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań.  
IV. Komunikowanie i współdziałanie. Uczeń:  
1) komunikuje się w sprawach życia społecznego, w tym publicznego, oraz dyskutuje i przedstawia własne 
argumenty w wybranych sprawach tego typu;  
2) rozpoznaje przypadki wymagające postaw asertywnych;  
3) współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich;  
4) wykazuje konieczność współdziałania w życiu społecznym i wyjaśnia istotę samorządności;  
5) korzysta z prostych procedur oraz z możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego – 
wskazuje, gdzie załatwić proste sprawy urzędowe.  
 
3. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: 

 Formy pisemne: 
- prace kontrolne na koniec działu, sprawdziany 
- kartkówki z trzech ostatnich lekcji 

 Formy ustne: 
- wypowiedzi ustne 

 Inne formy aktywności: 



 

- prace długoterminowe w tym projekty zespołowe 
- aktywność na lekcjach, w tym szczególnie dyskusja (debata) 
- udział w konkursach 
- praca w grupach 
- tzw. „prasówka”- przegląd wydarzeń bieżących 
- praca domowa 

 
4.  Narzędzia badania osiągnięć uczniów 

 Kryteria oceny ucznia - obowiązuje skala ocen od 1 do 6, przy ocenianiu klasowych prac pisemnych 
wprowadzono następujący procentowy przelicznik stopnia opanowania treści programowych przez 
ucznia na poszczególne oceny: 
 

Zakres procentowy Ocena 

95%  - 100% Celujący (6) 

85% -  94% Bardzo dobry (5) 

75%  -  84% Dobry (4) 

50%  -  74% Dostateczny (3) 

30 %  -  49% Dopuszczający (2) 

0%   -  29% Niedostateczny (1) 

 

 Szczegółowe zasady oceniania poszczególnych form aktywności: 
 
Prace klasowe 
 
      Prace klasowe są przeprowadzane po zakończeniu działu, 
      Prace klasowe są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej i omówiony jest ich zakres, 

Prace klasowe są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych powinien ją 
napisać w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły, 
Na sprawdzenie pracy klasowej nauczyciel ma 2 tygodnie. 
 

Kartkówki: 
 

Kartkówki trwają od 5 do 15 minut, 
Kartkówki nie muszą być zapowiadane 
Kartkówki obejmują zakres minimalnie jednej, maksymalnie 3 lekcji. 

 
Przy sprawdzaniu prac pisemnych obowiązują następujące zasady: 

Punkty przyznawane są tylko za czynności objęte schematem oceny. Jeśli uczeń wykonuje czynności 
poprawnie, ale „nie na temat”, nie otrzymuje punktów. 

 
Odpowiedź ustna: 
 

Termin odpowiedzi nie jest podawany do wiadomości ucznia, 
Uczeń ma czas na zastanowienie się 
Odpowiedź ucznia trwa około 5-10 minut, 
Dodatkowe pytania naprowadzające obniżają ocenę, 
Uczniowie mogą oceniać odpowiedzi i uzasadniać swoje oceny, 
Nauczyciel dokonuje ostatecznej oceny i ją uzasadnia. 
 

Praca domowa: 
 

Praca domowa jest obowiązkowa, 
Celem zadawania prac domowych z wiedzy o społeczeństwie jest zainteresowanie ucznia przedmiotem, 
pobudzenie jego aktywności twórczej, kreatywności, podtrzymanie chęci i gotowości do pracy,  
kształtowanie nawyku świadomego organizowania i planowania własnego uczenia się, 
Zadając pracę domową, nauczyciel określa termin i sposób wykonania zadania, 
Za powtarzające się nieodrabianie prac domowych lub inne nieprzygotowanie do zajęć, uczeń otrzymuje 
ocenę niedostateczną, 
Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej, jeśli przed lekcją zgłosi brak pracy domowej, brak zeszytu czy 
nieprzygotowanie i poda uzasadnioną przyczynę takiego stanu rzeczy, 
Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie lub brak pracy domowej dwa razy w ciągu półrocza (oznaczone w 
dzienniku symbolem - np.). Ma on obowiązek odrobienia zaległej pracy domowej na najbliższą lekcję. Jeśli 
tak się nie stanie, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 
 



 

Edukacyjny projekt zespołowy: 
 

Ustala się minimalną ilość projektów na dwa w ciągu roku (jeden w półroczu), 
Szczegółowe kryteria oceny projektu zawierać będzie instrukcja do projektu. 

 
W przypadku wybranych form aktywności – np. tzw. „prasówki”, oceny mogą być wystawiane na podstawie 
zebranych plusów (+) lub minusów (-), gdzie za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę celującą, za trzy minusy 
ocenę niedostateczną. 
 
5. Procedury odwoławcze.    
1. Egzamin poprawkowy – zgodnie z rozporządzeniem MEN   
2. Prace kontrolne są obowiązkowe – uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek     napisania w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem.   
3. Poprawa prac kontrolnych jest dobrowolna i może odbywać się w terminie uzgodnionym  z nauczycielem, 
dotyczy oceny niedostatecznej i dopuszczającej.   
 4. Uczeń może 2 raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.   
   
6.  Kryteria oceniania ucznia: Oceny śródroczne i  roczne.   
1. Ocena śródroczna i roczna uwzględnia oceny cząstkowe za wiedzę, umiejętności i postawę ucznia w 
poszczególnych dziedzinach aktywności według następującej kolejności i wagi:  
a. sprawdziany, prace kontrolne na koniec rozdziału – waga 3  
b. kartkówki, wypowiedzi ustne, projekt uczniowski - waga 2  
c.  praca  na lekcji, praca w grupach, praca domowa, „prasówka”   - waga 1  
 
Średnia ważona, obliczana wg poniższego wzoru, jest oceną wyjściową do wystawiania oceny śródrocznej i 
rocznej.                                                                                      
                                                                                             Suma iloczynów (ocena x waga) 

                                                                            W  =                    Suma wag 

                                                                                                       
  
Średnia ważona              Stopień 
1,6 < W ≤ 2,6                   dopuszczający  
2,6 < W ≤ 3,6                   dostateczny  
3,6 < W ≤ 4,6                   dobry 
4,6 < W ≤ 5,6                   bardzo dobry           
W > 5,6                            celujący  
  
2. Ocena roczna wyliczana jest jako średnia ważona ocen wynikających z klasyfikacji po I i II półroczu – 
zaokrąglona do liczby całkowitej.  
 
Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych 
wiadomości i umiejętności określanych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w 
wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. b) uczeń nawet przy pomocy 
nauczyciela, nie potrafi wykonać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.   
Stopień ten oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia standardów osiągnięć edukacyjnych dla danego etapu 
nauki, co uniemożliwia mu kontynuowanie nauki kolejnej treści danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia 
kształcenie w zakresie innych przedmiotów    
   
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: a) posiada materiały niezbędne do nauki poszczególnych 
przedmiotów, prowadzi zeszyt przedmiotowy. b) wykonuje przy pomocy nauczyciela zadania o niewielkim 
stopniu trudności   
Stopień ten oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności  wyznaczonych standardami 
osiągnięć edukacyjnych  dla danego etapu nauki jest niewielki.   
   
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: a) potrafi 
wykorzystać wiadomości określone w podstawie programowej w konkretnych sytuacjach. b) samodzielnie 
wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności.   
Stopień ten oznacza, że uczeń opanował  wiadomości i umiejętności  wyznaczone standardami osiągnięć 
edukacyjnych  przewidzianymi dla danego etapu nauki jedynie w podstawowym zakresie, co może powodować 
kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia.   
  
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: a) samodzielnie 
wykonuje niektóre zadania z zakresu ponadpodstawowego. b) planuje, organizuje, ocenia własną pracę 
(naukę). c) prezentuje własny punkt widzenia. d) poprawnie posługuje się językiem ojczystym.   



 

Stopień ten oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności  wyznaczonych standardami 
osiągnięć edukacyjnych  dla danego etapu nauki jest pełny, lecz nie prognozuje żadnych kłopotów w 
opanowaniu kolejnych treści kształcenia   
   
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: a) rozwiązuje 
problemy w sposób twórczy. b) poszukuje, porządkuje oraz wykorzystuje informacje z różnych źródeł. c) rozwija 
własne zainteresowania. d) potrafi efektywnie współdziałać w zespole.   
Stopień ten oznacza, że uczeń opanował  wiadomości i umiejętności  wyznaczone standardami osiągnięć 
edukacyjnych  przewidzianymi dla danego etapu nauki.   
   
Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: a) rozwiązuje 
problemy w sposób twórczy. b) poszukuje, porządkuje oraz wykorzystuje informacje z innych źródeł. c) rozwija 
własne zainteresowania. d) potrafi efektywnie współdziałać w zespole. e) jest laureatem konkursów 
przedmiotowych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim. Stopień ten oznacza, że osiągnięcia ucznia wykraczają 
poza standardy osiągnięć edukacyjnych   przewidzianych dla danego etapu nauki, są oryginalne i twórcze oraz 
wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu.   
3. Za udział w konkursach, uczeń otrzymuje ocenę bieżącą z danego przedmiotu. Laureaci ostatniego stopnia 
wojewódzkich konkursów przedmiotowych, olimpiad otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę 
klasyfikacyjną roczną(śródroczną).    
 
5. Sposoby poprawy uzyskanych wyników: 

 W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej lub dopuszczającej, prace klasową można poprawić. 
Poprawa jest dobrowolna, możliwa w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac w terminie wskazanym 
przez nauczyciela. Poprawę pisze się tylko raz. Do dziennika wstawione zostaną obie oceny, 

 Obowiązuje taka sama punktacja za pracę poprawianą, jak za pierwszą, 

 Kartkówki nie podlegają poprawie. 
 

6. Warunki nadrabiania braków wynikających z przyczyn losowych: 

 Ustalenie wspólnie z uczniem, które partie materiału wymagają nadrobienia, 

 Ustalenie w jaki sposób zaległości mają być uzupełnione: 
Pomoc koleżeńska 
Pomoc nauczyciela 
Pomoc rodziców 
Praca własna 

 Współpraca z pedagogiem szkolnym: 
Wspólne ustalenie sposobu pracy z uczniami mającymi problemy dydaktyczne i wychowawcze, 
Skierowanie ucznia do poradni pedagogiczno-psychologicznej w celu diagnozy zauważonych 
trudności. 

7.  Indywidualizacja pracy z uczniem: 

 Dostosowanie wymagań do opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej, 

 Praca z uczniem zdolnym. 
 
8. Zasady przechowywania i wglądu do dokumentacji związanej z ocenianiem: 
 
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe 
oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana rodzicom (prawnym opiekunom) według 
następujących zasad: 

 Prace klasowe i kartkówki przechowuje nauczyciel i są one do wglądu dla rodziców i uczniów w szkole 
do końca bieżącego roku szkolnego. 

 
 
 
 
 

Nauczyciele wos: 
 

Mirosława Kalina 
Alan Miller 

 
 
 
 


