
 

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie 

1.Ocena wystawiana na każdy semestr jest średnią ważoną. System średniej ważonej pełni funkcję pomocniczą w ustaleniu ostatecznej oceny 

semestralnej i rocznej z przedmiotu. 

2.Wymagania edukacyjne na  poszczególne oceny  znajdują się w Statucie Szkoły. 

3. Organizacja lekcji:   

 Egzekwowanie wiedzy:( odpowiedź ustna, kartkówki, sprawdziany ).  

Sprawdzian po ukończeniu działu. Przed sprawdzianem powtórzenie wiadomości w wymiarze 1h. 

 Sprawdzian zapowiedziany jest z tygodniowym wyprzedzeniem i omówiony jest jego zakres.     

Jeżeli uczeń opuści sprawdzian z przyczyn losowych, powinien napisać go w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 

 Uczeń, który nie pisał sprawdzianu, kartkówki  zobowiązany jest w terminie 2 tygodni nadrobić zaległości. W przeciwnym razie uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną  

 Kartkówki (także niezapowiedziane) przeprowadzone po jednej, dwóch lub trzech zrealizowanych jednostkach lekcyjnych.   

 Odpowiedź ustna ( maksymalnie z trzech ostatnich lekcji).  

Oceny cząstkowe.  

 Ocenie podlegać będą sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe (lub ich brak), aktywność na lekcji, samodzielna praca na 

lekcji, wykonywanie dodatkowych prac, jak również uczestnictwo w konkursach.   

 Oceny cząstkowe (1 – 6) wystawiane na podstawie założeń procentowych i Szkolnego Systemu Oceniania zawartego w  Statucie Szkoły.    

 Poprawa ocen niedostatecznych w ciągu dwóch tygodni od daty wpisania oceny do dziennika lekcyjnego.  

 Przy poprawianiu sprawdzianów otrzymane oceny (poprawione) są wpisywane do dziennika obok pierwszej oceny. 

 Poprawa oceny niedostatecznej wystawionej na I półrocze, do końca kwietnia danego roku szkolnego.  

 Uczeń nie może poprawiać ocen tydzień przed klasyfikacją.  

 Uczeń ma prawo dwa razy w półroczu zgłosić brak książki, zeszytu czy pracy domowej i raz nieprzygotowania do odpowiedzi ustnej.  

Nie dotyczy to przygotowania do kartkówki czy sprawdzianu.     
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