Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu: Wiedza o społeczeństwie
w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Ocena jest jawna, nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wstawionej oceny.
3. Uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień do wstawionej oceny.
4. Ocenie podlegają wszystkie wymienione niżej formy aktywności ucznia:
- prace pisemne: prace domowe, kartkówki, sprawdziany,
- odpowiedzi ustne: z bieżących lekcji (ucznia obowiązuje materiał z trzech ostatnich lekcji),
prezentacja pracy własnej i grupy, udział w dyskusji, referaty, itp.,
- aktywna postawa w czasie lekcji.
5. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny.
6. Sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe.
7. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych powinien go napisać w ciągu tygodnia od
dnia oddania sprawdzonych prac, lub w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
8. Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
Uczeń, który nie poprawił oceny, traci prawo do kolejnych popraw tego samego sprawdzianu.
9. Informacja o terminie pisania sprawdzianu, obejmującego materiał większy niż trzy lekcje jest
podana z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
10. Nie będą poprzedzone zapowiedzią krótkie kartkówki, które obejmować będą materiał ostatnich
trzech lekcji.
11. Kartkówki powyższe nie podlegają poprawie.
12. Uczeń, który opuścił sprawdzian z przyczyn nieusprawiedliwionych, otrzymuje ocenę
niedostateczną.
13. Prace pisemne , testy, sprawdziany oceniane są według skali ujętej w Statucie Szkoły.
14. Na ocenę z odpowiedzi ustnej mają wpływ: poprawność merytoryczna, językowa i samodzielność
wypowiedzi, stopień wyczerpania tematu, umiejętność posługiwania się pojęciami związanymi
z omawianym zagadnieniem, krytyczny stosunek do poruszanych zagadnień, umiejętność
sformułowania własnego sądu na dany temat, obrona własnego stanowiska właściwymi argumentami,
znajomość bieżących wydarzeń społecznych, politycznych i gospodarczych, łączących się
z omawianym zagadnieniem.
15. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do lekcji
(nie dotyczy sprawdzianów, kartkówek).
16. Obowiązkiem ucznia jest odrabianie zadawanych prac domowych.
17. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonania pracy domowej.
18. Nie odrobienie pracy domowej zostaje odnotowane przez nauczyciela za pomocą braku zadania –
znak graficzny „bz” (jeden w semestrze) lub oceny niedostatecznej.
19. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny po wykonaniu pracy w terminie wyznaczonym ponownie
przez nauczyciela.
20. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz uzupełniania notatek
w zeszycie za czas swojej nieobecności.
21. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, może nie być klasyfikowany z przedmiotu.
22. Nie może być także klasyfikowany uczeń, który uchyla się od oceniania i nie ma minimalnej
liczby ocen.
23. Uczniowie, o których mowa w punkcie 21 i 22 muszą zdać egzamin klasyfikacyjny.
24. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej.
25. Jeśli uczeń nie zgadza się z proponowaną przez nauczyciela oceną semestralną lub roczną ma
możliwość poprawy oceny na wyższy stopień. Pisze w tym wypadku test obejmujący materiał
z semestru, oceniany według zasad opisanych w Statucie Szkoły. Uzyskana ocena z testu jest oceną
ostateczną.
Barbara Woźniak

KRYTERIA OCEN Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.
Poziom osiągnięć koniecznych
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

częściowo rozumieć polecenia nauczyciela,
zapamiętać wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego i przy
pomocy nauczyciela je odtworzyć,
poprawnie, przy pomocy nauczyciela rozpoznać, nazwać i klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska, procesy,
dokumenty, postaci życia publicznego, itp.,
wykonywać samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia,
współpracować w zespole przy wykonywaniu zadań,
prowadzić zeszyt przedmiotowy.

Poziom osiągnięć podstawowych
Na ocenę dostateczną uczeń powinien:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

rozumieć polecenia i instrukcje,
zapamiętać podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentować,
rozumieć omawiane zagadnienia,
dokonywać selekcji i porównania poznanych zjawisk,
samodzielnie i poprawnie wykonywać proste ćwiczenia i zadania o średnim stopniu trudności, wymagających
wykorzystania wiedzy i umiejętności przewidzianych przez program,
umieć wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce,
aktywnie na miarę swoich możliwości uczestniczyć w pracach i zadaniach zespołowych,
prowadzić zeszyt przedmiotowy,
posiadać podstawowe, bieżące wiadomości o problemach regionu, Polski i świata.

Poziom osiągnięć rozszerzających
Na ocenę dobrą uczeń powinien:
rozumieć polecenia i instrukcje,
znać omawianą na zajęciach problematykę na poziomie rozszerzonym oraz w sposób logiczny i spójny ją
prezentować,
3. rozumieć omawiane treści i umieć je wyjaśnić,
4. uogólniać i formułować wnioski,
5. zajmować stanowisko w kwestiach spornych i bronić swoich poglądów na forum klasy,
6. aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
7. poprawnie i sprawnie wykonywać ćwiczenia i inne zadania,
8. umieć wykorzystać zdobytą wiedzę w procesie dalszego kształcenia i w życiu codziennym,
9. wykazywać zainteresowanie problematyką omawianą na zajęciach,
10. systematycznie i starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy.
11. na bieżąco śledzić wydarzenia Polsce i na świecie, interesować się problematyką środowiska lokalnego.
1.
2.

Poziom osiągnięć dopełniających
Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wypełnić wymagania takie jak na ocenę dobrą i ponadto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

mieć bogate wiadomości na poziomie treści dopełniających,
wykazywać zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową dotyczącą omawianych treści,
umieć samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować,
właściwie interpretować nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązywać problemy,
umieć oceniać otaczającą rzeczywistość społeczno – polityczną zgodnie z przyjętymi kryteriami wartości.
kierować się dobrem ogólnym przy podejmowaniu decyzji, negocjować stanowisko, osiągać kompromis,.
kierować pracą zespołu rówieśników,
bardzo dobrze orientować się w aktualnej sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej regionu, Polski i świata.

Poziom osiągnięć ponadprogramowych
Na ocenę celującą uczeń powinien wypełnić wymagania takie jak na ocenę bardzo dobrą i ponadto:
1.
2.
3.

wykazać szczególne zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową i specjalistyczną zgodną
z omawianą na zajęciach tematyką,
posiadać wiedzę znacznie wykraczającą poza standardy określone programem nauczania przedmiotu na poziomie
podstawowym,
podejmować się wykonania zadań dodatkowych ( indywidualnie lub w zespole), znacznie wykraczających poza
podstawę programową.

