
Przedmiotowe zasady oceniania z wiedzy o społeczeństwie  

w klasach 8  

w Szkole Podstawowej nr 4  

w Kostrzynie nad Odrą 

  

  

I. Szczegółowe zasady oceniania uczniów 

  

1. Sprawdziany  i prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem i obejmują podany przez nauczyciela zakres.  

  

2. Uczeń nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie, kartkówce musi je napisać na 

następnej lekcji. 

  

3. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia), uczeń jest 

zobowiązany nadrobić zaległości w przeciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do 

szkoły. W przypadku krótszej nieobecności zasada ta nie obowiązuje.  

 

4. Każdą pracę klasową napisaną na ocenę niedostateczną, uczeń ma obowiązek 

poprawić. Poprawa odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o 

ocenach. Uczeń poprawia ją tylko raz. Ocenę poprawioną zapisuje się obok oceny 

niesatysfakcjonującej. Podczas wystawiania oceny semestralnej lub rocznej 

uwzględniane są obie oceny.  

 

5. Praca klasowa napisana na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, może być 

poprawiona. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia 

podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia ją tylko raz. Ocenę poprawioną 

zapisuje się obok oceny niesatysfakcjonującej. Podczas wystawiania oceny 

semestralnej lub rocznej uwzględniane są obie oceny.  

 

6.  Krótkie sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne można poprawić jeżeli ocena 

jest niesatysfakcjująca. Ocenę poprawioną zapisuje się obok oceny 

niesatysfakcjonującej. Podczas wystawiania oceny semestralnej lub rocznej 

uwzględniane są obie oceny.  

 



  

7. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu półrocza nieprzygotowania do lekcji 

(brak zeszytu, brak pracy domowej, nieprzygotowanie do odpowiedzi). 

Nieprzygotowanie nie obejmuje sprawdzianów, projektów, prac długoterminowych 

oraz zapowiedzianych wcześniej kartkówek. Po wykorzystaniu limitu określonego 

powyżej uczeń może otrzymać za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.   

  

8. Uczeń, który spisał swoje zadanie domowe oraz ten, który dał je spisać otrzymuje 

ocenę niedostateczną.  

  

 9. Praca niesamodzielna podczas sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych 

lub pisemnych będzie automatycznie oceniona na ocenę niedostateczną, bez 

możliwości poprawy.  

  

10. Wszystkie oceny wstawione przez nauczyciela do zeszytu przedmiotowego oraz 

każda uwaga zapisana w zeszycie powinna być podpisana przez rodzica / opiekuna 

dziecka.  

 

  10. Każda ocena niedostateczne powinna być poprawiona przez ucznia i 

podpisana przez rodzica / opiekuna dziecka.  

 

11. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów 

zaliczeniowych.  

  

12. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami” (praca samodzielna na lekcji, 

częste zgłaszanie się na lekcji, wykonywanie dodatkowych zadań na lekcji). Za 4 

„plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a za 4 „minusy” ocenę 

niedostateczną.  

  

13. Nauczyciel może zmienić przewidywaną ocenę na semestr lub koniec roku 

szkolnego, jeśli wynik prac pisemnych przeprowadzonych po wystawieniu ocen 

będzie różnił się średnio o jedną ocenę.  

 

14.  Za aktywny udział w wolontariacie, uczeń może otrzymać na koniec semestru/ 

roku szkolnego ocenę wyżej, pod warunkiem, że przewidywana ocena 



semestralna/roczna jest oceną pozytywną. Udział  został  potwierdzony przez 

opiekuna wolontariatu.  

 

15. Uczeń może też otrzymać oceny cząstkowe celujące za jednorazowy udział w 

wolontariacie, potwierdzony przez opiekuna wolontariatu. 

 

16. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości danej klasy, możliwości 

intelektualne ucznia, opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

 

 

  

  

II. Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia 

 i częstotliwość ich stosowania  

klasa 8 

 

  

  

Forma aktywności Forma częstotliwości w semestrze 

prace klasowe 2-3 

kartkówki 3-6 

odpowiedzi ustne 1 

prace domowe min. 3 

prace długoterminowe - projekt 1 

aktywność na lekcji  (praca 
samodzielna, praca w grupie) 

na bieżąco 

przygotowanie do lekcji na bieżąco 

zadania domowe na bieżąco 

zadania dodatkowe dla chętnych na bieżąco 

 

  

  

  

  

                                                                          Opracowała: mgr Irena Walencik 



  

 


