
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA -  WOS  
 

Przedmiotowe zasady oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane z oparciu  
o Statut Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni 
 
W każdym semestrze uczeń otrzymuje oceny za następujące formy pracy: 
 

1. Sprawdziany – minimum jeden w semestrze, z większych partii materiału, poprzedzony lekcją 
powtórzeniową, zapowiedziany co najmniej tydzień wcześniej.  

2. Kartkówki – z 2 ostatnich lekcji, są formą sprawdzenia przygotowania do lekcji, nie wymagają zapowiedzenia. 
3.  Sprawdziany, kartkówki będą oceniane w zależności od ilości zdobytych punktów: 

                          0% - 30% ndst (1) 

    31% - 40% dop (2) 

41% - 50% dop+ (2+) 

51% - 69% dst (3) 

70% - 74% dst+ (3+) 

75% - 84% db (4) 

85% - 87% db+ (4+) 

88% - 92% bdb (5) 

93% - 94% bdb+ (5+) 

95% - 100% celujący (6) 

4. Oceny uzyskane za poszczególne formy pracy ucznia będą miały określoną wagę: 
   4 – sprawdziany, w przypadku zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej także odpowiedzi ustne, 
   2 - odpowiedzi ustne, kartkówki, aktywność, prasówka, 
   1 - prace domowe, praca na lekcji, 
Nauczyciel ma prawo nadać innym działaniom ucznia podlegającym ocenie wagę wynikającą ze specyfiki 
przedmiotu.     

5. W przypadku nieobecności ucznia na jakiejkolwiek ocenianej pracy nauczyciel wpisuje symbol nb. Z chwilą 
napisania i ocenienia zaległej pracy symbol ten zostaje zastąpiony oceną uzyskaną przez ucznia. 

6. W przypadku nieobecności na zapowiedzianych pracach pisemnych uczeń ma obowiązek przystąpić do nich 
w ustalonym z nauczycielem terminie.  

7. Uczeń ma prawo poprawić  oceny uzyskane z prac kontrolnych (sprawdzianów) w terminie do 2 tygodni  
i formie uzgodnionej z nauczycielem przedmiotu. Uczeń traci prawo do poprawy oceny, gdy w trakcie pisania 
korzystał ze ściąg i innych niedozwolonych pomocy lub nie przystąpił  do zaległej pracy pisemnej  
w ustalonym terminie.   

8. Odpowiedź ustna z 2 ostatnich lekcji. 

9. Praca domowa – może mieć formę referatu. 

10. Praca na lekcji – oceniana plusami, pięć plusów = ocena „celująca”. 

11. Dodatkowe prace (referaty, zagadki, notki biograficzne itp.) zaproponowane przez ucznia. 

12. Kontroli podlega także zeszyt (porządek zapisu, estetyka, systematyczność). 

13. Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w każdym okresie nauki. Nie dotyczy 
to kartkówek i zapowiedzianych sprawdzianów - dwa pierwsze nieprzygotowania odnotowuje się w e-
dzienniku skrótem "np" a każde kolejne skutkuje oceną niedostateczną, nieprzygotowanie do lekcji należy 
zgłosić nauczycielowi niezwłocznie po wejściu do sali lekcyjnej, przed rozpoczęciem zajęć 

14. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole oraz laureaci  
i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą śródroczną/ roczną/ 
końcową ocenę klasyfikacyjną. 

15. Przy ocenianiu bieżącym nauczyciel uwzględnia i stosuje zalecenia o kształceniu specjalnym, zawarte w IPET 
oraz wskazania opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

16. Warunkiem umożliwiającym uzyskanie wyższej niż przewidywana okresowa, roczna (końcowa) ocena 
klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest: 
─ proporcjonalnie niższa liczba ocen w porównaniu z pozostałymi uczniami w klasie spowodowana 
długotrwałą chorobą (nieobecność usprawiedliwiona); 
─ uzyskanie przynajmniej 50% ocen cząstkowych wartości oceny, o którą uczeń się ubiega (w tym 
obowiązkowo ze sprawdzianów). 

17. Wyższej oceny niż przewidywana nie może uzyskać uczeń, jeżeli nie napisał/wykonał zaległej pracy (pracy 
klasowej, sprawdzianu, testu itp.) w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu. 

18. Na czas nauki zdalnej nauczyciel dostosowuje zasady oceniania do warunków pracy. 
 

  


