
 

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie 
Obowiązuje w podanej wersji od 01.09.2022 r. 

 

 

I . Ocenianiu podlegają obowiązkowo:  

1. testy sumatywne – przeprowadzane po zrealizowanym dziale materiału;  

2. sprawdziany półroczne (zapowiedziane – obejmujące zakres materiału określony przez 

nauczyciela);  

3. próbna matura – przeprowadzona przynajmniej dwukrotnie w klasie IV (dotyczy wyłącznie 

grup realizujących zakres rozszerzony);  

4. projekty.  

 

II. Ocenianiu mogą podlegać dodatkowo:  

1. kartkówki (zapowiedziane – obejmujące zakres materiału określony przez nauczyciela);  

2. testy dyrektorskie;  

3. wypowiedzi ustne, udział w dyskusjach i debatach, referaty, prezentacje samodzielnie 

przygotowanego czy opracowanego przez ucznia materiału;  

4. udział w przedsięwzięciach prospołecznych (np. wolontariacie); 

5. projekty nieobowiązkowe;  

6. udział w konkursach (o ile jest z tym związana konieczność przygotowania przez ucznia 

dodatkowych prac) i olimpiadzie;  

7. praca grupowa (ocena pracy grupowej nie zawsze musi być wyrażona stopniem; nauczyciel 

każdorazowo decyduje o sposobie oceniania pracy zespołowej, uwzględniając jej specyfikę);  

8. inne formy aktywności ucznia – według uznania nauczyciela (np. prace domowe różnego 

typu);  

9. aktywność ucznia podczas zajęć, w tym również pozalekcyjnych i poziom zaangażowania 

w realizację zadań, kreatywność, sumienność, obowiązkowość – według uznania nauczyciela.  

 

III. Testy sumatywne:  

- mają formę pisemną;  

- muszą być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;  

- obejmują zagadnienia wskazane przez nauczyciela;  

- oceny z tych sprawdzianów liczone są podwójnie w systemie oceny ważonej przy 

obliczaniu;  

oceny śródrocznej i rocznej.  

 

IV. Sprawdziany sumatywne:  

- mają formę pisemną;  

- obejmują półroczny zakres materiału;  

- muszą być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;  

- przy wyliczaniu oceny śródrocznej i rocznej są ocenami liczonymi potrójnie.  

 

V. Sprawdzian typu maturalnego:  

- obejmuje materiał realizowany w klasach II, III;  

- ocena jest liczona potrójnie przy wyliczaniu oceny śródrocznej i rocznej.  

 

VI. Kartkówki:  



- sprawdzają opanowanie jednostkowych umiejętności i pojedynczych tematów;  

- nie muszą być zapowiedziane;  

-oceny z tych sprawdzianów liczone są podwójnie w systemie oceny ważonej przy obliczaniu  

oceny śródrocznej i rocznej.  

 

VII. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie:  

- prace pisemne – zgodnie z podaną przez nauczyciela punktacją i ustalonymi przez niego 

progami dla poszczególnych ocen;  

- projekty, wypowiedzi ustne, prace zespołowe – według podanych uczniom wcześniej 

kryteriów.  

Ze sprawdzianu lub z kartkówki uczeń, w systemie ocenowym, nie punktowym, otrzymuje 

oceny wynikające z określonej ilości uzyskanych punktów przelicznych na skalę procentową.  

40% ocena 1+ 

45% ocena 2  

55% ocena 2+  

60% ocena 3  

70% ocena 3+  

75% ocena 4  

85% ocena 4+  

90% ocena 5  

95% ocena 5+  

97% ocena 6  

Przeliczanie punktów na stopnie szkolne odbywa się według następującej skali procentowej w 

stosunku do ilości wszystkich, możliwych do uzyskania punktów: ocena skala 1- 6  

dopuszczający od 45%  

dostateczny od 60 %  

dobry 75 %  

bardzo dobry 90  

celujący 97% 

 

VIII. Prace terminowe  

Odmowa, niewykonanie lub niesamodzielne wykonanie pracy skutkuje oceną niedostateczną.  



 

IX. Usprawiedliwianie nieobecności na pracach kontrolnych:  

Uczeń ma obowiązek zaliczyć wszystkie prace określone jako konieczne przez nauczyciela. 

Niezaliczona praca czy zadanie otrzymuje 0 punktów, które są wliczone do średniej oceny 

śródrocznej i rocznej. Warunkiem zaliczenia pracy w dodatkowym terminie jest 

przedstawienie nauczycielowi przedmiotu usprawiedliwienia nieobecności podpisanego przez 

rodziców. Termin zaliczenia pracy nauczyciel ustala z uczniem, przy czym termin ten uważa 

się za ostateczny. Jeśli termin dodatkowy jest dla ucznia pierwszym terminem pisania pracy, 

w przypadku nieobecności kolejny termin już nie jest ustalany. Po tygodniowej nieobecności 

usprawiedliwionej uczniowi przysługują 3 dni na uzupełnienie materiału, a po dłuższej 

nieobecności – tydzień.  

 

X. Poprawianie ocen niedostatecznych  

Uczeń ma prawo poprawić w półroczu 1 ocenę niedostateczną z testów koniecznych. Termin 

poprawy ustala nauczyciel. Obie oceny są uwzględniane przy wystawianiu oceny śródrocznej 

i rocznej. Nie przewiduje się poprawiania kartkówek oraz ustnych odpowiedzi z materiału 

bieżącego. O możliwości poprawiania ocen wystawionych w innych kategoriach decyduje 

nauczyciel. Jeśli uczeń pisze pracę  

po raz pierwszy w terminie dodatkowym, traci szansę na poprawę.  

 

XI. Nieprzygotowanie do lekcji  

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji raz w półroczu – w przypadku realizowania 

przedmiotu na poziomie podstawowym oraz dwa razy w półroczu - w przypadku realizacji 

przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Zgłoszenie ponad limit skutkuje oceną 

niedostateczną. Zgłoszenie nieprzygotowania przez ucznia nie jest przyjmowane w dniu 

zapowiedzianej pracy pisemnej oraz w dniu rozliczenia się  

z zadania terminowego. Uczeń zgłaszający nieprzygotowanie do lekcji nie jest pytany w 

danym dniu  

na ocenę, ale nie może odmówić pracy na zajęciach. Gdy na wykonanie pracy domowej, 

projektu, prezentacji itd. uczeń otrzymał czas dłuższy niż jeden tydzień, to w przypadku 

niedostarczenia pracy  

w wyznaczonym terminie, traci możliwość jej zaliczenia. Termin dodatkowy wyznaczany jest 

wyłącznie dla uczniów, którzy z usprawiedliwionych i uznanych przez nauczyciela powodów 

nie byli obecni  

w szkole od dnia zadania pracy do momentu jej oddania.  

 

XII. Zasady wystawiania ocen cząstkowych, oceny śródrocznej i rocznej:  

1. Wagę oceny cząstkowej nauczyciel podaje uczniom przed napisaniem pracy/wykonaniem 

zadania.  

2. Ocena śródroczna stanowi średnią ważoną ocen cząstkowych z I półrocza. W przypadku 

niezaliczenia nieobecności na pracy obowiązkowej, uczeń otrzymuje 0 punktów za tę pracę, 

które uwzględniane są przy wyliczaniu średniej. Ocena roczna jest wyliczana na podstawie 

średniej ważonej ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego.  

3. Dla poszczególnych ocen śródrocznej i rocznej ustala się następujące progi:  

Wartość średniej ważonej Ocena  

od 1,80 dopuszczający  

od 2,75 dostateczny  

od 3,70 dobry  

od 4,65 bardzo dobry  

od 5,20 celujący  



4. W klasach dwujęzycznych za wiedzę i umiejętności uczeń otrzymuje ocenę w postaci 

punktów. Tylko ocena śródroczna i roczna mają postać standardowych ocen szkolnych (w 

skali od 1 do 6).  

5. Na lekcjach wos w klasach dwujęzycznych obowiązuje punktowy system oceniania. W 

systemie tym zamiast standardowych ocen cząstkowych wpisuje się do dziennika 

elektronicznego Librus uzyskaną przez ucznia liczbę punktów z danej pracy. Na koniec 

półrocza I i II obliczana jest średnia punktów liczona jako stosunek sumy punktów 

uzyskanych przez ucznia do sumy punktów możliwych  

do zdobycia. Ocena roczna liczona jest jako stosunek sumy wszystkich punktów uzyskanych 

przez ucznia w ciągu roku szkolnego do sumy wszystkich punktów możliwych do zdobycia. 

 

W sprawach nieujętych w przedmiotowym systemie oceniania z wiedzy o społeczeństwie 

mają zastosowanie zapisy dokumentu Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania obowiązującego 

w VIII LO w Łodzi. 


