WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:
OCENIANIE: (dotyczy jednego półrocza)
Odpowiedź ustna: 0-10 pkt.
Praca w grupach: 0-5 pkt.
Prasa: 0-5 pkt.
Ćwiczenia: 0-5 pkt.
Kartkówka: 0-5 pkt.
Sprawdzian: 0-20 pkt., 0-10 pkt.
MINIMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO ZDOBYCIA: 40 pkt.

WYMAGANIA I KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:
OCENA NIEDOSTATECZNA:
-omawiane treści i pojęcia, ćwiczone bądź dyskutowane na lekcjach, uczeń przyswoił nie
w takim stopniu, aby móc kontynuować naukę przedmiotu,
- nie chce pracować w klasie i w domu,
-nie chce aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
-nie ma zeszytu lub ma bardzo duże luki w zeszycie przedmiotowym w zapisach lekcji
i ćwiczeniach wykonywanych w klasie i w domu.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
-omawiane treści i pojęcia, ćwiczone bądź dyskutowane na lekcjach, uczeń przyswoił sobie w
stopniu niewystarczającym, ale jest w stanie samodzielnie pracować,
-nie jest w stanie aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
-ma istotne luki w zeszycie przedmiotowy w zapisach lekcji i ćwiczeniach wykonywanych w
klasie i w domu.
OCENA DOSTATECZNA:
-uczeń wykazuje ogólną orientację w treści zagadnień opracowywanych na lekcjach,
-rozumie treści wyjaśnianych pojęć i na ogół poprawnie używa ich w wypowiedziach,
-próbuje samodzielnie wyciągnąć wnioski z dyskusji,
-ma w zeszycie przedmiotowym zapisane treści z lekcji, wykonane ćwiczenia i prace.

OCENA DOBRA:
- uczeń wykazuje się dobrą wiedzą pochodzącą ze źródeł podstawowych- podręcznik i lekcja,
-rozumie związki przyczynowo- skutkowe występujące w życiu społecznym, gospodarczym
i politycznym na podstawie wiedzy podręcznikowej.
OCENA BARDZO DOBRA:
-uczeń korzysta z różnych źródeł- prasa, radio, telewizja, Internet, w celu poszerzenia wiedzy
zdobytej w szkole, czemu daje wyraz w pracy na lekcjach oraz w pracach domowych,
-potrafi samodzielnie oceniać fakty i zdarzenia bieżącej rzeczywistości społeczno- politycznej,
-umiejętnie stosuje posiadaną wiedzę w wypowiedziach i działaniach praktycznych
(ćwiczenia, wykresy),
-samodzielnie i poprawnie interpretuje wykresy, dane statystyczne, mapy i różne inne środki
poglądowe,
-chce i próbuje dokonać konfrontacji teorii z praktyką, chociaż wyciągnięte wnioski
nie zawsze są prawidłowe.
OCENA CELUJĄCA:
-uczeń potrafi dokonać trafnej konfrontacji teorii z praktyką i wyciągnąć prawidłowe wnioski,
-swobodnie i poprawnie posługuje się powszechnie stosowaną terminologią fachową
przy omawianiu zjawisk i procesów społeczno-politycznych,
-samodzielnie interpretuje, ocenia, uzasadnia zjawiska i procesy społeczno-polityczne
co wyraźnie wykracza poza treści nauczania,
-umiejętnie stosuje posiadaną wiedzę w wypowiedziach i działaniach praktycznych
(konkursy, projekty)
-wykazuje aktywne zainteresowanie sprawami szkoły i lokalnej społeczności.
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