
S y s t e m  o c e n i a n i a  z  w i e d z y  o  s p o ł e c z e ń s t w i e   
w  k l a s i e  V I I I  s z k o ł y  p o d s t a w o w e j  

 

I. Zasady oceniania  

§ 1. Ocenianie ucznia  

1) Ocenie podlegają wiedza oraz umiejętności określane w podstawie programowej. 

2) Każdy uczeń ma również prawo do otrzymywania dodatkowych ocen – wykraczających poza podstawę 
programową – które może uzyskać np. poprzez udział w konkursach, wykonując dodatkowe zadania, 
przygotowując referaty i wystąpienia, bardzo aktywnie uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych.  

3) Każdy uczeń jest oceniany adekwatnie do posiadanej wiedzy i możliwości intelektualnych, systematycznie 
i zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  

§ 2. Skala ocen  

4) Ocenianie bieżących postępów ucznia w nauce (ocenianie cząstkowe) odbywa się w stopniach szkolnych 
według następującej skali: celujący (6); bardzo dobry (5); dobry (4); dostateczny (3); dopuszczający (2); 
niedostateczny (1). Oprócz tego uczeń może mieć również wystawione jako oceny cząstkowe: bardzo dobry 
+ (5+); bardzo dobry - (5-); dobry + (4+); dobry - (4-); dostateczny + (3+); dostateczny - (3-); dopuszczający + 
(2+). 

5) W skali ocen przewidywana jest również nota zero (0), którą stosuje się w przypadku ucznia, który nie 
zgłosi się na zapowiedziany wcześniej pisemny sprawdzian wiadomości. Uczeń ma obowiązek uzupełnić 
objęty tym sprawdzianem materiał w terminie ustalonym przez nauczyciela i wówczas symbol „0” zostanie 
zastąpiony stosowna oceną, którą uczeń otrzymał ze sprawdzianu. W przypadku, kiedy uczeń nie dopełni 
obowiązku zaliczenia pracy na pozytywną ocenę, symbol „zero” pozostaje wpisany w dzienniku i będzie 
brany pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej (bądź rocznej).  

6) W przypadku stwierdzenia, iż oddana nauczycielowi praca (wypracowanie, sprawdzian, zadanie domowe, 
itp.) jest niesamodzielna, nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku w postaci symbolu „P” („plagiat”), 
który w konsekwencji równoznaczny jest z oceną niedostateczną z danej pracy. Takie nieetyczne 
zachowanie wpływa również na obniżenie oceny z zachowania (wpisywana jest uwaga do dziennika). 

7) Jeśli uczeń w trakcie sprawdzianów i innych prac kontrolnych zachowuje się niewłaściwie (np. rozmawia, 
odwraca się, zagląda do kolegi w ławce, nie kończy pracy na wyraźny sygnał nauczyciela), wówczas 
uzyskana ocena zostaje obniżona o jeden stopień. Natomiast jeżeli uczeń  w trakcie sprawdzianów i innych 
prac kontrolnych zostanie przyłapany na ściąganiu – wówczas praca zostaje uczniowi odebrana i nauczyciel 
wpisuje ocenę niedostateczną.  

§ 3. Zasady pisania i poprawiania prac 

8) Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe są obowiązkowe. 

9) W razie dłuższej nieobecności ucznia na lekcji (powyżej jednego tygodnia), należy bezzwłocznie uzupełnić 
wszelkie braki (w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem).   



10) Podobnie uczeń, który nie zgłosi się na zapowiedziany wcześniej pisemny sprawdzian wiadomości czy 
kartkówkę, ma obowiązek uzupełnić objęty tym sprawdzianem materiał w terminie ustalonym przez 
nauczyciela.   

11) Każdy sprawdzian wiadomości napisany na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, można poprawiać. Poprawa 
jest dobrowolna i odbywa się w ciągu jednego tygodnia od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń 
poprawia pracę tylko raz, ocena z poprawy jest wpisywana w dzienniku obok oceny pierwszej. Jeśli uczeń 
z poprawianej pracy otrzyma ocenę niższą, wówczas nie zostaje ona wpisana i pozostaje ocena ze 
sprawdzianu pierwotnego.  

12) Kartkówki nie podlegają poprawie.  

§ 4. Reguły dotyczące nadrobienia zaległości i uzupełnia braków 

13) Zastrzega się, że to obowiązkiem ucznia jest zgłoszenie nauczycielowi chęci poprawy oraz nadrobienia 
zaległości (np. zaliczenia sprawdzianów z oceną 0). Jeżeli uczeń nie zgłosi tej informacji (na najbliższej 
lekcji po powrocie do szkoły) i przeminie termin nadrobienia zaległości czy poprawy – jest to jasny sygnał 
dla nauczyciela, iż uczeń chce pozostać przy pierwotnych ocenach.     

14) Termin nadrobienia zaległości i napisania poprawy nie może być dłuższy niż jeden tydzień. 

15) Nauczyciel ma obowiązek przedstawić uczniom ocenione prace pisemne w terminie do 14 dni od daty ich 
otrzymania i wpisać noty do dziennika lekcyjnego. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są 
przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego. 

§ 5. Aktywność i zachowanie na lekcji  

16) Za pracę na lekcji stosowana jest wspomniana wyżej skala ocen, a także ocena cząstkowa w postaci „+” oraz 
„–”. Za pięć plusów wystawia się ocenę bardzo dobrą, za cztery oceną dobrą, za trzy ocenę dostateczną, za 
dwa i jeden ocenę dopuszczającą, zaś za pięć minusów ocenę niedostateczną.  

17) Obowiązkiem ucznia jest oddawanie wszystkich prac długoterminowych i zleconych przez nauczyciela 
zadań domowych (bieżących) w terminie. Jeżeli obowiązek ten nie zostanie dopełniony nauczyciel za każdy 
dzień zwłoki obniża końcową ocenę z zadania o pół stopnia.  

18) Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Przez 
nieprzygotowanie rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak 
pomocy potrzebnych do lekcji (np. podręcznika, tekstów źródłowych, materiałów statystycznych, atlasu 
etc.). Jeżeli uczeń nie jest przygotowany do danej lekcji musi zgłosić ten fakt nauczycielowi przed 
rozpoczęciem zajęć. Nieprzygotowanie odnotowuje się w dzienniku w postaci znaku „np.”.  

19) Zastrzega się jednocześnie, iż nie można zgłosić nieprzygotowania przed lekcją obejmującą zapowiedziany 
wcześniej sprawdzian, kartkówkę, czy inną formę kontroli wiadomości oraz to, że po wykorzystaniu limitu 
„np.” uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.  

II. Formy pomiaru i obserwacji uczniowskich osiągnięć i aktywności 

§ 1. Sprawdzian pisemny (praca klasowa) 

1) Dłuższa forma sprawdzenia wiadomości (całogodzinne, 45 min.), zapowiedziana i obowiązkowa.  



2) Sprawdzian pisany jest po zakończeniu większego działu programowego i oceniany jest stopień opanowania 
obszernego materiału (poprawność merytoryczna, wiedza (terminy, postaci, wydarzenia, posługiwanie się 
odpowiednim językiem z dziedzin socjologii, politologii, wiedzy o prawie, ekonomii, analiza przyczynowo-
skutkowa zachodzących procesów w życiu publicznym), umiejętności formułowania myśli, uczciwość 
akademicka itd.). 

3) Częstotliwość: przynajmniej 2-3 razy w semestrze.  

4) Termin, forma oraz zakres sprawdzianu jest podawana uczniom (i zapisywana w dzienniku lekcyjnym) 
z tygodniowym wyprzedzeniem.  

§ 2. Kartkówka 

1) Krótka forma sprawdzenia wiadomości (20-25 min.). Kartkówki nie muszą być zapowiadane.    

2) Częstotliwość: przynajmniej 3 razy w semestrze.  

3) Obejmuje materiał odnośnie trzech ostatnich lekcji (tematów) lub zagadnienia określonego przez 
nauczyciela. Ma na celu sprawdzenie stopnia opanowania niewielkiego zakresu materiału. 

§ 3. Odpowiedź ustna 

1) Może zostać przeprowadzona w postaci indywidualnej rozmowy ucznia z nauczycielem lub tzw. rundki „1 z 
10”, w której nauczyciel zadaje krótkie pytania skierowane do większej grupy uczniów, których wypowiedzi 
nagradzane są „+” lub „–” i wpisywane do puli z aktywności.   

2) Obejmuje materiał odnośnie trzech ostatnich lekcji (tematów), oceniana jest zawartość merytoryczna 
wypowiedzi, umiejętność formułowania myśli, styl wypowiedzi, stosowane słownictwo itp. 

3) Częstotliwość: przynajmniej 1 raz w semestrze.  

§ 4. Zadania domowe 

1) Sprawdzane i oceniane na bieżąco (poprawność rzeczowa, pomysłowość rozwiązania, sposób prezentacji, 
dyscyplina pracy-wywiązanie się z terminu; zadania, karty pracy i ćwiczenia przygotowane przez 
nauczyciela itp.).  

2) Częstotliwość: każdy uczeń powinien mieć przynajmniej jedną ocenę z pracy domowej.  

§ 5. Wypracowanie 

1) Dotyczące wskazanego przez nauczyciela zagadnienia/tematu (ocenie podlegać będzie przede wszystkim 
zawartość merytoryczna, poprawność formułowania myśli oraz uczciwość akademicka).  

2) Częstotliwość: przynajmniej 1 raz w semestrze (realizacja w formie zadania domowego długoterminowego 
lub pracy klasowej).  

§ 6. Aktywność na lekcji 

1) Ocenie podlega: aktywność indywidualna danego ucznia (przygotowanie ucznia do lekcji, częstotliwość 
zgłaszania się do odpowiedzi na zadawane przez nauczyciela pytania, zainteresowanie i stosunek ucznia do 
poruszanej tematyki, czynny udział w dyskusjach, kultura wypowiedzi, wykazywanie inicjatywy, zadawanie 



pytań, wykazywanie się dociekliwością i wiedzą wykraczającą ponad program, wykonywanie poleceń i zadań 
przygotowanych przez nauczyciela), a także umiejętność pracy w grupie (zgodna współpraca z członkami 
grupy, aktywne uczestnictwo w realizacji zadania, projektu, umiejętne i równomierne dzielenie się 
obowiązkami, zaangażowanie, kultura współpracy i wypowiedzi, kultura w trakcie dyskusji i prezentowania 
wyników pracy grup-prawo każdej osoby do wypowiedzi, wzajemne wysłuchiwanie swoich racji, odnoszenie 
się wyłącznie do argumentów, tolerancja i szacunek dla poglądów niezgodnych z własnymi). 

2) Częstotliwość: bez ograniczeń.  

§ 7. Zainteresowanie życiem publicznym    

1) Obowiązkiem każdego ucznia biorącego udział w lekcjach wiedzy o społeczeństwie jest samodzielne 
i systematyczne interesowanie się najważniejszymi bieżącymi sprawami z życia publicznego. W tym celu np. 
należy śledzić wszelkie informacje pojawiające się w dziennikach telewizyjnych, prasie, programach 
publicystycznych, czy też serwisach internetowych. 

2) Uczeń musi być „na bieżąco” z otaczającym go światem, orientować się w zmianach, jakie zachodzą w życiu  
politycznym, społecznym, gospodarczym, potrafić nazwać te wydarzenia i umieć je ocenić. Zatem uczeń 
powinien wykazywać się znajomością codziennych wydarzeń z zakresu szeroko rozumianej polityki, zmian 
ustrojowych, przemian prawnych, zagadnień gospodarczych i społecznych, a także spraw kulturalnych. 
Wspomniane zagadnienia dotyczą przede wszystkim polityki krajowej (Polski), ale także polityki 
zagranicznej.   

3) Poziom wiedzy nt. aktualnego życia publicznego będzie sprawdzany przez nauczyciela systematycznie 
w formie krótkich odpowiedzi ustnych, dyskusji nad bieżącymi sprawami wynikającymi z toku lekcji lub 
poprzez prowadzenie przez uczniów dzienniczków prasowych.   

§ 8. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego  

4) Sugeruje się każdemu uczniowi prowadzenie zeszyt przedmiotowy, w którym powinny znajdować się 
podstawowe informacje i notatki z lekcji. Zeszyt powinno się prowadzić w najwygodniejszej dla siebie 
formie oraz w sposób systematyczny.  

5) W przypadku nieobecności na lekcjach należy uzupełnić notatki, zgłosić się do nauczyciela po materiały, 
które rozdane były w czasie zajęć (czas przeznaczony na uzupełnienie braków wynosi 1 tydzień).  

§ 9. Referaty 

1) Zadanie dodatkowe dla uczniów chętnych.  

2) Tematyka odnosi się do zagadnienia ustalonego z nauczycielem (oceniając brane są pod uwagę: wartość 
merytoryczna, poprawne sformułowanie myśli, atrakcyjność przekazu, stopień zaangażowania, poziom 
osobistych refleksji, uczciwość akademicka).   

§ 10. Praca pozalekcyjna  

1) Dla osób chętnych i szczególnie zaangażowanych.  

2) Wszelkiego typu zadania dodatkowe, prace i projekty, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, sukcesy 
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.  

3) Aktywny udział w życiu publicznym, uroczystościach o charakterze patriotycznym.   



III. Kryteria i skala ocen cząstkowych i okresowych   

§ 1. skala ocen i progi procentowe 

1) Przyjmuje się następującą skalę punktową na oceny według kryteriów procentowych ustalonej liczby 
punktów: 

0 – 29 % -- ocena niedostateczna (1) 
30 – 49 % -- ocena dopuszczająca (2) 
50 – 69 % -- ocena dostateczna (3) 
70 – 89 % -- ocena dobra (4) 
90 – 100 % -- ocena bardzo dobra (5)  
powyżej 100 % -- ocena celująca (6) 
 

2) Oceny cząstkowe wpisywane są do dziennika lekcyjnego wraz z informacją czego dotyczy zdobyta ocena 
oraz ustanowioną wagą, według której: 

forma aktywności waga 
sprawdzian (praca klasowa) 10 
kartkówka  7 
odpowiedź ustna 5 
zadanie domowe 1 
zadanie długoterminowe, referat, wypracowanie, 
projekt edukacyjny, zadanie dodatkowe 

4 lub 5 

aktywność (praca na lekcji) 3 
aktywność (praca w grupie) 2 
egzamin próbny, test diagnostyczny  6 
sukcesy w konkursach (ilość ocen wpisana w 
zależności od osiągniętych wyników) 

10 

nieprzygotowanie do lekcji 0 

§ 2. Zasady wystawienia oceny końcowej 

1) Końcowa ocena – wystawiana przez nauczyciela – nie jest średnia arytmetyczną (ani ważoną) ocen 
cząstkowych. Średnia ocen wyliczana w dzienniku elektronicznym nie jest brana pod uwagę, średnia nie jest 
równoznaczna z oceną.   

2) Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie wszystkich ocen cząstkowych obejmujących pracę 
ucznia w semestrze. Nauczyciel ocenia nabyte przez ucznia wiedzę i wiadomości, umiejętności, aktywność 
na lekcji i dyscyplinę pracy, stopień wykonywania prac obowiązkowych i dodatkowych. Oprócz ocen 
cząstkowych uwzględnia się również inne istotne przesłanki, jak choćby motywację ucznia, stopień 
zaangażowania, stosunek do obowiązków szkolnych.  

3) Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowego odpytywania ani sprawdzianów zaliczeniowych. Jeśli 
uczeń spełnił wszystkie wymagania na daną ocenę i część wymagań na ocenę wyższą, do noty śródrocznej 
dopisuje się znak „+”. 

4) Na koniec roku szkolnego również nie przewiduje się dodatkowych prac, sprawdzianów czy zaliczeń w celu 
otrzymania wyższej noty. Na ocenę końcową uczeń pracuje cały rok i musi o tym pamiętać od samego 
początku roku szkolnego, odpowiedzialnie planować rok, rozważnie podchodzić do zdobywanych ocen 
cząstkowych i jeśli są one niezadawalające poprawiać je na bieżąco. Absolutnie wykluczone jest jakiekolwiek 
zaliczanie braków czy poprawianie zaszłych sprawdzianów i innych prac sprawdzenia wiadomości na koniec 
roku szkolnego (i semestru pierwszego) – i „zdawanie” na lepszą ocenę na koniec roku szkolnego.  



5) Ewentualna możliwość podwyższenia oceny końcoworocznej dopuszczalna jest tylko w wysoce 
uzasadnionych przypadkach (np. uczeń wyraźnie spełnił wszystkie wymagania na daną ocenę, minimalnie 
brakuje realizacji wymogów na wyższą ocenę i jego zachowanie oraz zaangażowanie w czasie lekcji nie 
budzi żadnych zastrzeżeń, tzw. wahająca się ocena). Szczegóły i termin zaliczenia w opisanej sytuacji ustala 
nauczyciel wspólnie z uczniem.  

§ 3. Wymagania edukacyjne      

1) Ogólne kryteria ocen klasyfikacyjnych ustala się w następujący sposób: 

 Ocena celująca (6): Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami na stopień bardzo dobry, ale ponadto 
dysponuje wiedzą wykraczającą poza treści obowiązkowe. Osiąga sukcesy w konkursach szkolnych 
i pozaszkolnych lub ogólnopolskich olimpiadach. Bierze czynny udział w życiu szkoły, wykazuje się aktywną 
i prospołeczną postawą, np. pomagając słabszym koleżankom i kolegom w nauce.  

 Ocena bardzo dobra (5): Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia, a także 
prezentuje wątki poboczne omówionych tematów - opanował więc pełen zakres wiedzy i umiejętności 
przewidzianych w danej klasie. Logicznie kojarzy fakty. Formułuje własne opinie i wnioski oraz potrafi 
przekonująco uzasadnić swoje zdanie. Posługuje się bogatym i poprawnym językiem, słowa artykułuje 
w sposób wyraźny. Dba o styl wystąpienia. Aktywnie współpracuje z grupą, zachęca inne osoby do 
aktywności oraz troszczy się o dobrą jakość efektów pracy drużyny. Wykazuje inicjatywę, nie będąc 
zachęcany przez nauczyciela. Bierze aktywny udział w życiu klasy.  

 Ocena dobra (4): Uczeń samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia oraz wykonuje zadania 
złożone. Potrafi kojarzyć fakty, formułować własne opinie i wnioski. Dba o styl wystąpienia. 
Z zaangażowaniem pracuje w grupie i zachęca inne osoby do aktywności. Często sam zgłasza się do 
odpowiedzi. 

 Ocena dostateczna (3): Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić najważniejsze terminy i zagadnienia 
oraz wykonać typowe zadania o średnim stopniu trudności. Potrafi kojarzyć niektóre fakty. Nie popełnia 
zbyt często błędów składniowych ani językowych. Aktywnie współpracuje z grupą, czasami sam zgłasza się 
do odpowiedzi.  

 Ocena dopuszczająca (2): Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnić niektóre z terminów i zagadnień 
omówionych na lekcjach oraz wykonać najprostsze zadania. Nie potrafi kojarzyć faktów. Posługuje się 
ubogim słownictwem. Popełnia liczne błędy językowe i składniowe. Nie unika współpracy z grupą, ale nie 
wykazuje się własną inicjatywą. Uaktywnia się tylko na wyraźne polecenie nauczyciela.  

 Ocena niedostateczna (1): Uczeń nie potrafi wyjaśnić najważniejszych terminów ani zagadnień omówionych 
na lekcjach, nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań, nawet z pomocą nauczyciela. Nie interesuje się 
tematyką zajęć oraz nie współpracuje z grupą. 

2) Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny – opracowane na podstawie podstawy programowej 
i podręcznika – znajdują się w załączniku do niniejszego regulaminu oceniania.  

 

     

      


