
Wymagania edukacyjne - Wiedza o społeczeństwie 

 
 

Ocenie podlegają: 
 

1. Wiadomości z zakresu przedmiotu, poziom ich opanowania: 

 wiedza merytoryczna – znajomość faktów, zjawisk życia społecznego, polotycznego,  

 rozumienie – procesów, zależności między zjawiskami, pojęć. 
 

2.  Umiejętności: 

 korzystanie z mass mediów w celu pozyskania bieżących informacji, 

 opisywanie zjawisk, 

 odczytywanie danych statystycznych (tabele, diagramy, wykresy), 

 analiza przekazów źródłowych, 

 wnioskowanie, uogólnianie, porównywanie, wartościowanie, ocenianie, 

 integrowanie wiedzy pozyskanej z różnych źródeł, 

 wykazywanie związków przyczynowo-skutkowych, 

 praca w grupie – komunikowanie się i współpraca z innymi, 

 udział w dyskusji, argumentowanie, 

 posługiwanie się właściwą terminologią, 
 

Oceny wystawiane są  w formie stopni w 6-cio stopniowej skali ocen. 

                            Poziomy wymagań edukacyjnych. 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 

 wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wykraczającą poza program 
nauczania przedmiotu; 

 posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji; 

 samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, które 
są wzorowe zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym; 

 nie boi się wypowiadać własnych opinii  i sądów, które potrafi prawidłowo, 
przekonująco uzasadnić; 

 inicjuje dyskusje; 

 potrafi jasno precyzować pytania dotyczące wielu złożonych problemów; 

 doskonale zna terminologię przedmiotową, swobodnie się nią posługuje; 

 angażuje się w działania na rzecz środowiska lokalnego, szkoły, akcje 
charytatywne; 

 wykazuje doskonałą orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i 
społecznej Polski oraz w sytuacji międzynarodowej. 

 
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane 
           programem nauczania; 

 interesuje się bieżącą sytuacją w kraju i na świecie, potrafi ją analizować; 

 sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy; 

 rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię; 

 samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat,  



 wykorzystujwiedzę zdobytą w szkole i poza nią; 

 potrafi ocenić zachowania innych ludzi; 

 bierze aktywny udział w dyskusjach; 

 przedstawia pomysłyna rozwiązanie złożonych problemów społecznych; 

 umie współpracować w grupie, potrafi jako lider kierować działaniami grupy; 

 bardzo aktywnie uczestniczy w lekcji. 
 

Ocenę dobrą (4)  otrzymuje uczeń, który: 

 wykazuje niewielkie braki w  opanowaniu materiału określonego programem; 

 rozumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzących we współczesnej 
          Polsce i świecie; 

 rozumie podstawowe reguły i procedury życia politycznego i społecznego; 

 poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji; 

 wykonuje samodzielnie typowe zadania polegające na ocenianiu, 
          selekcjonowaniu, wartościowaniu, uzasadnianiu; 

 stara się uczestniczyć w dyskusjach na forum klasy; 

 potrafi współpracować w grupie; 

 umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne; 

 wykazuje się ogólną orientacją w bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie; 

 jest aktywny na lekcjach.  
 
Ocenę dostateczną (3)  otrzymuje uczeń, który: 

 opanował podstawowe wiadomości określone programem nauczania; 

 potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne; 

 w pracy grupowej nie przejawia większej aktywności, ale swą postawą nie      
          wpływa destrukcyjnie na grupę;  

 umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi środkami 
                          dydaktycznymi wykorzystywanymi na lekcji; 

 jest sporadycznie aktywny na lekcjach. 
 
Ocenę dopuszczającą (2)  otrzymuje uczeń, który: 

 ma znaczne braki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich 
          umiejętności przewidzianych w programie, ale nie uniemożliwia mu to 
         dalszego poznawania treści przedmiotu w następnych etapach edukacji; 

 zadania i polecenia, które uczeń wykonuje, często przy znacznej pomocy 
         nauczyciela, mają niewielki stopień trudności; 

 cechuje się bierną postawą na lekcjach. 
 
Ocenę niedostateczną (1)  otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej; 

 nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych 
        środków dydaktycznych; 

 nie potrafi, gdyż nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej 
         na lekcjach, formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i 
         pisemnych; 

 zeszyt przedmiotowy  prowadzi niesystematycznie, ma duże luki w pracach  
         lekcyjnych i domowych; 



 nie przejawia żadnej aktywności na lekcjach. 
 

  

                  Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny zapisane są w planie wynikowym 
nauczyciela przedmiotu. 
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