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Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie w klasie VIII 

 obowiązujące od 1 września 2019 r.  

 

Głównym celem działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły jest zapewnienie 

uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez realizację przez nauczycieli zadań 

 w obszarze nauczania, wychowania oraz rozwijania umiejętności i postaw.  

Wiedza o społeczeństwie kształtuje postawy uczniów, ich tożsamość osobistą i społeczną, 

aktywność oraz szacunek dla własnego państwa. 

 

 

1. Przedmiotem oceny ucznia są:  
- wiadomości, 

- umiejętności, 

- przygotowanie do zajęć, 

- aktywność, 

- frekwencja na lekcjach według ogólnie przyjętych zasad klasyfikacji. 

 

2.Formy sprawdzania wiedzy: 
- wypowiedzi ustne,  

 - pisemne prace klasowe w formie: 

  * kartkówki z ostatnich 1 – 3 lekcji, 

  * pracy kontrolnej ( testu ) z większej partii materiału, zapowiedzianej i zapisanej w dzienniku  

co najmniej na tydzień przed terminem, 

- prace domowe, 

- referaty, projekty, prezentacje multimedialne jako samodzielne lub zespołowe prace. 

 

3. Nauczyciel WOS wystawiając ocenę semestralną bądź końcoworoczną powinien przyjąć 

następującą hierarchię ocen: 

I. Systematyczna praca na lekcji i w domu - 

      Ocena za prowadzenie zeszytu przedmiotowego 

II. Wiedza merytoryczna – 

     Oceny ze sprawdzianów i odpowiedzi ustnych. 

III. Aktywne uczenie się poprzez działanie – 

    Oceny za aktywność, pracę w grupie, projekt uczniowski 

 

% maksymalnej liczby możliwych 

do zdobycia punktów 
ocena 

0% – 35% niedostateczny 

36%–50% dopuszczający 

51%– 75% dostateczny 

76%– 90% dobry 

91%-  99% bardzo dobry 
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100% celujący 

 

 

Wobec uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych nauczyciel, na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosowuje stopień trudności zadań oraz kryteria ocen do 

możliwości uczniów. 

 

4. Kryteria ocen: 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 

- wyróżnia się szeroką,  a także samodzielnie zdobytą wiedzą ujętą w  programie  nauczania, 

- posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, 

- samodzielnie formułuje wzorowe pod względem merytorycznym i językowym wypowiedzi ustne 

i pisemne na określony temat, 

- doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową i swobodnie się nią posługuje, 

- formułuje własne opinie i sądy, które potrafi prawidłowo i przekonywająco uzasadnić. 

 

 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje 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 samodzielnie, 

- potrafi 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 

poznawania wiedzy, 

- poprawnie posługuje się źródłami informacji, 

- umie formułować wypowiedzi ustne i pisemne. 

 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, pozwalające mu na rozumienie 

najważniejszych zagadnień, 

- potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne, 

- umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi środkami dydaktycznymi. 

 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

- wiedzę ucznia charakteryzują znaczne braki, ale nie uniemożliwia mu to opanowanie wiadomości 

w dalszej edukacji, 

- wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności przy znacznej pomocy nauczyciela, 

- nie wykonał wszystkich prac lekcyjnych i domowych. 

 

 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: 
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- nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, 

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

dydaktycznych, 

- nie potrafi formułować nawet prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, 

-nie zna podstawowej terminologii przedmiotu. 

 

Dariusz Matuszewicz 


