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WYMAGANIA EDUKACYJNE z WOS-u 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który: 
- Wyróżnia się wiedzą obejmującą  program nauczania wiedzy o społeczeństwie opanowany 
w 99% -100%. 
- Samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat. 
- Formułowane wypowiedzi są wzorowe zarówno pod względem językowym jak i 
merytorycznym. 
- Doskonale orientuje się w terminologii przedmiotowej. 
- Samodzielnie korzysta z różnych źródeł wiedzy i wiadomości. 
- Orientuje się w sytuacji międzynarodowej oraz w aktualnej sytuacji politycznej, 
gospodarczej i społecznej Polski. 
- Bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach. 
 
Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który: 
- Sprawnie i samodzielnie posługuje się różnymi rodzajami źródeł wiedzy i wiadomości. 
- W pełnym stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w programie 
nauczania. 
- Potrafi oceniać zachowanie innych ludzi. 
- Umie współpracować w grupie. 
- Aktywnie uczestniczy w zajęciach. 
- Rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię. 
 
Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który: 
- Rozumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzących we współczesnej Polsce i na 
świecie. 
- Nie opanował całego materiału przewidzianego programem, ale nie utrudnia mu to 
poznania wiedzy podstawowej. 
- Poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji. 
- Rozumie podstawowe reguły i procesy zachodzące na świecie i w kraju. 
- Potrafi samodzielnie selekcjonować, wartościować wydarzenia oraz uzasadniać swoje 
opinie. 
 
 
Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który: 
- Opanował materiał programowy z licznymi lukami. 
- Umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi środkami 
dydaktycznymi wykorzystywanymi na lekcjach. 
- Potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne. 
 
Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który: 
- Opanował minimum wiadomości przewidzianych programem nauczania. 
- Ma luki w wiadomościach ale nie uniemożliwiają one dalszego poznawania treści 
programowych na innych szczeblach edukacji. 
- Przy pomocy nauczyciela potrafi rozwiązywać zadania o niewielkim stopniu trudności. 
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Ocenę niedostateczną może otrzymać uczeń, który: 
- Nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową. 
- Nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych źródeł 
informacji i środków dydaktycznych. 
- Zeszyt lekcyjny prowadzi niestarannie i niesystematycznie. Ma duże luki w pracach 
lekcyjnych i domowych. 
 
Ocenianie osiągnięć uczniów: 

Przedmiotem kontroli i oceny będzie tylko wiedza, umiejętności i wysiłek uczniów, 
natomiast nigdy poglądy, stosunek uczniów do wydarzeń, zjawisk i procesów życia 
społeczno- gospodarczego. Znaczną rolę w ocenianiu będzie odgrywała aktywność ucznia 
na lekcji, przejawiająca się gotowością do udziału w zajęciach. Ocenie będą podlegać: 

- uczestnictwo w dyskusjach 

- formułowanie problemów do dyskusji 

- stawianie pytań 

- wyciąganie wniosków 

- wyrażanie swoich poglądów 

- trafność argumentacji 

- posługiwanie się różnymi środkami dydaktycznymi 

Ocenie podlegać będzie również indywidualna odpowiedź ucznia z tematyki zajęć lekcyjnych 
oraz prasówek, notatki z lekcji, prace domowe oraz pisemne prace klasowe np. sprawdziany, 
kartkówki, testy.  

 

Aktywność 

Znaczną rolę w ocenie uczniów będzie odgrywała aktywność na zajęciach. Jeżeli uczeń 
wykaże się wiedzą przedmiotową oraz ogólną a także rozwojem umiejętności 
komunikowania się będzie premiowany plusem. Za 5 plusów uczeń otrzyma ocenę bardzo 
dobrą lub dobrą. Jeżeli jego aktywność będzie wyjątkowa, może otrzymać ocenę celującą 
bez wystawiania plusów. Uczeń może również otrzymać minus za nieprzygotowanie do lekcji 
powtórzeniowej oraz za nieuważanie na lekcji (nie potrafi powiedzieć o czym przed chwilą 
była mowa).  Trzy minusy będą skutkowały oceną niedostateczną. Również za niestosowne 
zachowanie na lekcji gdy uczeń zostanie dwukrotnie upomniany przez nauczyciela za trzecim 
razem uczeń automatycznie jest pytany z trzech lekcji. 

 

Sprawdziany 

Sprawdziany i testy będą zawsze poprzedzone lekcją powtórzeniową. Obejmują większe 
partie materiału. Pytania będą punktowane w zależności od stopnia trudności. Przed lekcją 
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powtórzeniową uczniowie otrzymają zagadnienia. Oceny będą wynikały z następującej skali 
procentowej: 
 
0% - 34%    ndst 
35% - 49%  dop 
50% - 72%   dst 
73% - 88%   db 
89% - 98%    bdb 
99% - 100%   cel 
Uczniowie posiadający opinie o dostosowaniu wymagań będą mieli obniżoną skalę wymagań 
zależną od zaleceń PPP. 
 
Uczeń otrzyma ocenę celującą tylko, gdy opanuje materiał przewidziany programem 
nauczania  w 99% - 100%.  
 

Kartkówki 

Kartkówki pisane będą przez uczniów bez zapowiedzi i mogą objąć materiał z trzech 
ostatnich lekcji, chyba, że nauczyciel w porozumieniu z uczniami postanowi inaczej. 

Uwagi dotyczące sprawdzianów: 

Uczeń może być zwolniony z pisania sprawdzianów lub testów, jeżeli na lekcji 
powtórzeniowej wykaże się opanowaniem materiału na ocenę co najmniej  dobrą. 

 

Wypowiedzi ustne  

Stała kontrola osiągnięć uczniów odbywać się będzie w formie odpowiedzi ustnych. W 
trakcie tych odpowiedzi sprawdzana będzie wiedza programowa oraz wiedza dodatkowa z 
prasówek. 

 

Zeszyt przedmiotowy 

Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać i prowadzić zeszyt przedmiotowy który powinien 
być prowadzony systematycznie i starannie. Od tego będzie zależała ocena za zeszyt. Należy 
na bieżąco uzupełniać zaległości. Brakiem zeszytu uczeń nie będzie mógł wytłumaczyć 
brak zadania domowego 

 

 

Prace domowe 

Uczniowie będą wykonywali prace domowe polegające na wykonaniu konkretnych poleceń. 
Ocena będzie uzależniona od stopnia samodzielności wykonania zadania i wyczerpania 
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tematu. W przypadku braku pisemnego zadania domowego uczeń zostanie zapytany z jego 
zakresu w formie ustnej na lekcji. 

   Stałym zadaniem domowym będzie śledzenie aktualnej sytuacji międzynarodowej i w 
kraju. Uczeń będzie zobowiązany do wybrania  po trzy wydarzenia z kraju i zagranicy, jego 
zdaniem  najważniejsze w ciągu tygodnia a następnie omówić je na lekcji. Uczeń powinien 
też wskazać na mapie miejsca omawianych przez siebie wydarzeń. Ocena będzie 
uzależniona od umiejętności omówienia różnych aspektów wydarzenia. Dodatkowo uczeń 
musi znać najważniejsze postacie polskiej i międzynarodowej sceny politycznej. 

 

 

Uwagi. 
Wszystkie oceny niedostateczne będzie można poprawić, z wyjątkiem ocen z aktywności 
oraz ocen za sprawdziany i kartkówki które były wynikiem ściągania. Oceny poprawiane nie 
będą  anulowane. Poprawa innych ocen odbędzie się według przedstawionych wymagań. 
 
 

Ocena roczna i semestralna 
 
 
Ocena semestralna jest wynikiem pracy na przestrzeni całego semestru. Jednak każdy uczeń 
może wystąpić o jej podwyższenie. Warunkiem jest zaliczenie przerobionego materiału 
według w/w kryteriów określonych dla każdej oceny w formie ustnej i pisemnej.  
 
Ocena roczna jest wynikiem całorocznej pracy ucznia. Jednak każdy uczeń może wystąpić o 
jej podwyższenie. Warunkiem jest zaliczenie przerobionego materiału z całego roku, 
według w/w kryteriów określonych dla każdej oceny w formie ustnej i pisemnej.  
 
 
Zasady udostępniania sprawdzianów, kartkówek i innych prac pisemnych do wglądu 
uczniom i rodzicom 
 
Wszystkie prace pisemne uczniów są przechowywane przez nauczyciela do końca roku 
szkolnego. Uczniowie i rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych i uzyskania informacji 
o kryteriach wystawionej oceny. Rodzice mogą zapoznać się z pracami pisemnymi podczas 
zebrań, ogólnoszkolnych spotkań szkolnych oraz spotkań z nauczycielem w szkole. Prace 
pisemne nie są wydawane do domów. 
Przy ocenianiu nauczyciel stosuje średnią ważoną wg następujących kryteriów: 

- sprawdzian / poprawa sprawdzianu – waga 4 

- odpowiedź, kartkówka – waga 2 

- aktywność na lekcji, praca w grupie – waga 1 

- zadanie domowe, prasówka – waga 1 
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- prace dodatkowe – waga 2 

 

Sposób  ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej: 

 Przy  ustalaniu  oceny  semestralnej  i  końcoworocznej  nauczyciel  bierze  pod  uwagę 
stopnie  ucznia  z  poszczególnych  obszarów  działalności  według  wyliczonej  średniej 
ważonej: 

1–1,50 –niedostateczny 

1,51 -2,50 –dopuszczający 

2,51 –3, 50 –dostateczny 

3,51 –4,50 –dobry 

4,51 –5,40 –bardzo dobry 

5,41 –6,00 –celujący 

2. Rozwój ucznia (jakie czyni postępy w danym czasie) 

3. Wkład pracy w stosunku do możliwości. 
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