Przedmiotowy System Oceniania z Wiedzy o Społeczeństwie
1. Uczeń oceniany jest w następujący sposób:
Oceny cząstkowe typu A - waga 3
a) prace klasowe
Oceny cząstkowe typu B - waga 2
a) sprawdziany z trzech ostatnich lekcji
b) odpowiedzi ustne
c) praca w grupach/ projekt edukacyjny
d) referat/ prezentacja
Oceny cząstkowe typu C – waga 1
a) kartkówki z ostatniej lekcji
b) zadania domowe
c) aktywność na lekcji
d) aktywność pozaszkolna
e) prasówka - odpowiedź ustne z wiadomości bieżących (uczeń samodzielnie zgłasza się
do odpowiedzi, w dogodnym dla siebie terminie może w czasie wypowiedzi korzystać
z wycinków prasowych i samodzielnie przygotowanych materiałów);


Każdy uczeń musi mieć co najmniej jedną ocenę z prasówki i z projektu edukacyjnego,
brak ocen oznacza wpisanie 0 w dniu wystawiania oceny semestralnej i
końcoworocznej.

Przykładowe obliczenie oceny:
ocena z pracy klasowej 70, z projektu 90, ocena z prasówki: 80 - wyliczenie: (70 x 3+ 90x2+
80x1)/ 3 + 2 + 1 = (210+180+80)/6 = 78,3
2. Prace klasowe
Prace klasowe obejmują większą partię materiału (jeden duży dział albo dwa mniejsze) i są
zapowiadane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Prawo do poprawy pracy klasowej
mają uczniowie, którzy uzyskali ocenę poniżej 30 punktów z wyjątkiem uczniów, którzy
uzyskali ocenę 0 za ściąganie, mają nieusprawiedliwioną nieobecność, (np. ucieczka z lekcji)
oraz piszących w drugim terminie.
 Uczeń nieobecny na pracy klasowej otrzymuje ocenę 0 (wyjątek stanowi
przynajmniej trzydniowa usprawiedliwiona nieobecność)


Uczeń, który nie pisał pracy klasowej z przyczyn usprawiedliwionych, jest
zobowiązany napisać ją w terminie dla niego pierwszym, a zarazem ostatnim.






Uczniowie poprawiający pracę klasową otrzymują 80% uzyskanej oceny
Prace klasowe nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem,
podaje zakres materiału,
sprawdza prace w ciągu dwóch tygodni,







Nieobecność nieusprawiedliwiona na zapowiedzianej pracy klasowej oznacza
ocenę 0 bez możliwości poprawy (podobnie przyłapanie na ściąganiu podczas
pracy klasowej),
Przewidywane zwolnienia z lekcji, na której zapowiedziana jest klasówka, należy
przedstawiać wcześniej. Obowiązkiem ucznia jest umówienie się z nauczycielem
na termin napisania klasówki jeszcze przed terminem klasowym lub od razu po
powrocie do szkoły ze zwolnienia lekarskiego
Zaległą pracę klasową należy napisać w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły (w
wyjątkowych sytuacjach – w terminie ustalonym przez nauczyciela),

3. Praca na lekcji
Uczeń może otrzymać „+” i „-” Za trzy „+” uczeń otrzymuje 85, za cztery 90, za pięć
„+” - 98. Za cztery „-„ uczeń otrzymuje 0 punktów
4. Przywileje ucznia:
a) Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie ( tzw. kropkę) do lekcji. Przywilej, ten nie
dotyczy zapowiedzianych powtórek materiału, prac klasowych i sprawdzianów. Ustala
się następujące zasady odnośnie liczby nieprzygotowań w semestrze: 1 h/tyg. – 1
kropka, 2h/ tyg. – 2 kropki, 3h/ tyg.- 2 kropki. Niewykorzystane nieprzygotowania nie
przechodzą na następny semestr. Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji zwalnia
ucznia z pisania kartkówki, prac domowych oraz odpowiedzi ustnych.
b) Uczeń może skorzystać ze „szczęśliwego numeru” i „biletu szczęścia” na zasadach
zapisanych w WSO
2. „Kropkę” zgłasza się na piśmie, przed rozpoczęciem lekcji. Nieprzygotowanie do lekcji
zwalnia ucznia z pisania kartkówki, prac domowych oraz odpowiedzi ustnych.
3. „Szczęśliwy numer” lub „bilet szczęścia” należy zgłaszać na początku lekcji. Zwalnia
to ucznia z pisemnej lub ustnej odpowiedzi z bieżącego materiału.
5. Uczeń, który opuści więcej niż 50% zajęć edukacyjnych w semestrze może być
nieklasyfikowany. Jeśli przysługuje mu prawo do egzaminu klasyfikującego zalicza
materiał z całego semestru w formie egzaminu pisemnego i ustnego.

