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Rok szkolny 2021/2022 

I) Uczeń ma obowiązek: 

1) przynosić podręcznik i zeszyt przedmiotowy, 

2) orientować się w bieżących wydarzeniach politycznych, społecznych i gospodarczych Polski i 

świata, 

3) uważać na lekcjach, brać aktywny udział w zajęciach i prowadzić pełne notatki w zeszycie 

przedmiotowym, 

4) na bieżąco uzupełniać wszystkie braki w zeszycie wynikające z nieobecności (notatki 

lekcyjne, prace domowe), 

5) odrabiać prace domowe pisemne i ustne, 

6) systematycznie uczyć się i przygotowywać do sprawdzianów, testów,  kartkówek, odpowiedzi 

ustnych, 

II) Obszary oceniane na lekcjach wos: 

1) udział w dyskusji, aktywność na lekcjach, 

2) umiejętność korzystania i gromadzenia informacji z różnych źródeł: podręcznika, słowników, 

encyklopedii, prasy, tekstów źródłowych, internetu, 

3) praca indywidualna i zespołowa, 

4) orientacja w bieżących wydarzeniach politycznych, społecznych i gospodarczych Polski i 

świata, 

5) wyniki osiągnięte w konkursach, 

6) wypowiedzi ustne i pisemne, 

7) zadania dodatkowe, 

8) prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

 

III) Przedmiotowy System Oceniania 

1) Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe w skali stopniowej od 1 do 6. 

2) W przypadku punktowanych prac pisemnych przyjmuje się skalę procentową przeliczaną na 

oceny wg niżej podanych zasad: 

0-30%   - 1  70-75% - 4- 

31-35% - 2-  76-80% - 4 

36-40% - 2  81-85% - 4+ 

41-45% - 2+  86-90% - 5- 

46-50% - 3-  91-94% - 5 

51-60% - 3  95-97% - 5+ 

61-69% - 3+  98-99% - 6- 100% - 6 

3) Najważniejsze są oceny ze sprawdzianów, testów, dalej kartkówek i odpowiedzi ustnych, 

następnie zadań domowych, aktywności na lekcjach i pracy w grupach. 

4) Ocenom przypisano następujące wartości (wagę): testy diagnostyczne (4), sprawdziany po 

dziale (4), sprawdziany z zagadnienia (3), kartkówki (2), odpowiedzi ustne (2), (1), zadania w 

klasie (1), zadania domowe (1), aktywność (1),  prace dodatkowe ( 2), konkursy- udział (1),  

konkursy- finalista na szczeblu rejonowym lub wojewódzkim (4).  

5) Ocenę na półrocze wystawia nauczyciel na podstawie wszystkich ocen cząstkowych, wkładu 

pracy, zaangażowania i możliwości ucznia. Ocenę roczną wystawia nauczyciel na podstawie 

ocen cząstkowych z całego roku, biorąc pod uwagę ocenę na półrocze, wkład pracy 

zaangażowanie i możliwości ucznia. 

6) Ocena śródroczna, roczna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

7) Sprawdziany, testy zapowiadane są co najmniej tydzień wcześniej i fakt ten jest 

odnotowywany w dzienniku. 



8) W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie lub teście, uczeń ma 

obowiązek napisać tę pracę w czasie maksymalnie dwóch tygodni od powrotu do szkoły w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

9) W przypadku uzyskania ze sprawdzianu lub testu oceny niedostatecznej uczeń ma prawo 

poprawiać pracę w czasie maksymalnie dwóch tygodni od dnia oddania prac w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem.  

10) Każdy sprawdzian, test uczeń może poprawić tylko raz. 

11) Nauczyciel bez uprzedzenia może przeprowadzić kartkówkę lub odpytać ustnie z trzech 

ostatnich lekcji. 

12) Oceny z kartkówek i odpowiedzi ustnych nie podlegają poprawie. 

13) Zgłaszane przez ucznia przed lekcją nieprzygotowanie z trzech ostatnich lekcji,  brak 

podręcznika,  zeszytu,  zadania domowego nauczyciel odnotowuje w dzienniku. Dwa 

nieprzygotowania/ minusy zamienia na ocenę niedostateczną. 

14) Uczeń za aktywność na lekcji może uzyskać plusy. Cztery plusy nauczyciel zamienia na ocenę 

bardzo dobrą. 

15) Nauczyciel honoruje pisemną prośbę rodziców o usprawiedliwienie nieprzygotowania 

dziecka. 

 

Wiadomości  polityczne z kraju i ze świata 
Uczniowie na bieżąco śledzą informacje polityczne w telewizji, prasie, radiu czy 

internecie, tak aby w każdej chwili móc na ten temat  rozmawiać. Na pierwszą lekcję 

miesiąca wybierają jedną wiadomość i w dwóch, trzech zdaniach streszczają ją w 

zeszycie, a następnie przynajmniej na stronę ( pięć argumentów) wyrażają  swoje zdanie 

na jej temat. 
 

 

 


