                 System oceniania ucznia na lekcjach wiedzy o     
                          społeczeństwie w klasie 8
 Formy aktywności uczniów na lekcjach WOS:  
a) sprawdzian, 
b) aktywność na zajęciach  
c) odpowiedź ustna, 
d) kartkówka,  
e) bieżące zadania domowe, referaty, inne.  
Sposoby i formy oceniania:  
1. Sprawdziany pisemne. 
2. Kartkówki.  
3. Odpowiedź ustna. 
4. Prace domowe.  
5. Analiza źródeł różnego typu - wykresy, mapy, tabelki.
Prace klasowe – sprawdziany.  
1. Nauczyciel zapowiada sprawdzian pisemny, co najmniej 2 tygodnie wcześniej. 
2. Sprawdziany i inne prace kontrolne są obowiązkowe. Każdy rozdział będzie się kończyć sprawdzianem
3. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać go z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu.(w przypadku nieobecności usprawiedliwionej termin zaliczenia wynosi 2 tygodnie od daty napisania sprawdzianu przez klasę, przy dłuższej nieobecności ucznia termin zaliczenia uczeń uzgadnia z nauczycielem).  
4. Ze sprawdzianu uczeń może otrzymać ocenę celującą, jeżeli na wszystkie pytania udzieli bezbłędnych odpowiedzi oraz odpowie na pytanie dodatkowe.
5. Poprawa oceny niedostatecznej z klasówki, sprawdzianu jest obowiązkowa i uczeń pisze ją w ciągu 2 tygodni od oddania prac. Można poprawić ocenę niedostateczną, ocenę dopuszczającą oraz ocenę dostateczną.
6. Jeżeli w czasie sprawdzianu uczeń korzysta z niedozwolonych materiałów, podpowiedzi kolegów otrzymuje ocenę niedostateczną.
Odpowiedzi ustne  
1. Oceniane są na bieżąco z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia, zgodnie z wymaganiami na poszczególne oceny.  
2. Nauczyciel pyta z 3 ostatnich lekcji lub z materiału powtórzeniowego.
Kartkówki  
1. O ilości kartkówek w okresie decyduje nauczyciel. 
 2. Kartkówka obejmuje materiał z ostatnich trzech lekcji. Nauczyciel ma prawo zrobić kartkówkę bez zapowiedzi. 
 3. Ocenie podlega stopień opanowania nabytej wiedzy i umiejętności, poprawność merytoryczna i językowa wypowiedzi.  
4. Kartkówki oceniane są punktowo. Za każde zadanie przyznaje się określoną liczbę punktów. Punkty są sumowane i zamieniane na ocenę.
5. Oceny z kartkówek można poprawić w ciągu dwóch tygodni od oddania prac.
Aktywność na lekcji 
 1. Nauczyciel ocenia pracę na lekcji. Uczeń gromadzi plusy, które nauczyciel zamienia na ocenę według następujących zasad:  
5 plusów - bardzo dobry  
4 plusy - dobry 
3 plusy – dostateczny  
2. Uczeń może również zgromadzić minusy, które także będą zmieniane na ocenę:
5 minusów – ocena niedostateczna.
3. Na semestr uczeń może zgłosić dwa razy nieprzygotowanie do lekcji
Zadawanie i ocena prac domowych  
1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych.  
2. Zadając pracę domową nauczyciel określa wymagania formalne związane z jej wykonaniem – termin oraz sposób wykonania. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonania zadania  
3. Nauczyciel ma obowiązek wyznaczania odpowiedniego do trudności zadania czasu na jego realizację.  
4. Znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale nie sprawdzał jej zawartości merytorycznej.  
5. Brak pracy domowej zostaje odnotowany przez nauczyciela za pomocą oceny niedostatecznej.  
6. Ocenienie prac może nastąpić natychmiast po upływie terminu ich realizacji lub podczas kontroli zeszytów – zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy. 
Ocenę celującą (6) może otrzymać uczeń, który:
·	 wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wybiegającą poza program nauczania wiedzy o społeczeństwie,
·	posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,
·	z sprawdzianów uzyskał maksymalną liczbę punktów oraz wykonał zadanie dodatkowe
·	zgłaszał chęć wykonywania dodatkowych zadań dla chętnych i je realizował 
·	nie boi się wypowiadać własnych, nawet kontrowersyjnych opinii i sądów, które potrafi prawidłowo, przekonująco uzasadnić,
·	doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową, swobodnie się nią posługuje,
·	wykazuje doskonałą orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski oraz w sytuacji międzynarodowej.
Ocenę bardzo dobrą (5) może otrzymać uczeń, który:
·	opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,
·	sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy,
·	rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię,
·	samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, wykorzystując wiedzę zdobytą w szkole i poza nią,
·	umie współpracować w grupie,
·	aktywnie uczestniczy w lekcjach.


Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
·	nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie utrudnia mu to głębszego i pełniejszego poznania wiedzy podstawowej,
·	rozumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzących we współczesnej Polsce i świecie,
·	rozumie podstawowe  reguły i procedury życia politycznego i gospodarczego,
·	poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji,
·	wykonuje samodzielnie typowe zadania polegające na ocenianiu, selekcjonowaniu, wartościowaniu, uzasadnianiu,
·	umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne.
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
·	opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania,
·	potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne,
·	umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela prostymi środkami dydaktycznymi wykorzystanymi na lekcji.
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
·	ma braki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności przewidzianych w programie, ale nie uniemożliwia mu to dalszego poznawania treści programowych w następnych etapach edukacji,
·	zadania i polecenia, które uczeń wykonuje, często przy znacznej pomocy nauczyciela, mają niewielki stopień trudności,
·	zeszyt ćwiczeń prowadzi niesystematycznie, nie wykonał wszystkich prac lekcyjnych i domowych. 
Ocenę niedostateczną (1) może otrzymać uczeń, który:
·	nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania,
·	nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków dydaktycznych,
·	nie potrafi formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych ponieważ nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na lekcjach,
·	nie prowadzi zeszytu przedmiotowego. 








 


