
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
z wiedzy o    społeczeństwie

w KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. JANA PAWŁA II w Łodzi

ROK SZKOLNY 2022/2023    KLASA VIII/AB

1. Nazwisko i imię: M. FORMEJSTER

2. Realizowany program: Barbara Furman, PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY
O SPOŁECZEŃSTWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ „DZIŚ I JUTRO”
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3.Specyfika nauczanego  przedmiotu
Wiedza o społeczeństwie jest przedmiotem, którego celem jest przygotowanie uczniów do
świadomego życia w społeczeństwie. Ze względu na specyfikę problematyki, ocena z wiedzy
o społeczeństwie uwzględnia przede wszystkim aktywność ucznia. Czyli oceniając bierzemy
pod uwagę szczególnie:
a) aktywne uczenie się poprzez działanie, a więc nabycie umiejętności w zakresie uczenia
się, myślenia, poszukiwania, doskonalenia się, komunikowania i współpracy,
b) wiedzę merytoryczną.

4.Formy sprawdzania wiedzy:

- do 2 sprawdzianów pisemnych w semestrze
-  do 2 kartkówek w semestrze;
-  ocena z pracy domowej  za specjalnie przygotowane zadanie;
- praca dodatkowa dla chętnych np. wykonanie pracy na konkurs;
-  aktywność na lekcji może być rozliczana w systemie plusów wstawianych

do dziennika przez nauczyciela przed końcem lekcji,  dotyczy to również
pracy w grupach – 4 „plusy” ocena bdb

- istnieje także system minusów  -  3 „minusy” ndst. wstawianych
do dziennika przez nauczyciela przed końcem lekcji
„minusy” można  otrzymać  za: nieprzygotowanie się  do lekcji (dotyczy
3 ostatnich tematów lekcyjnych) poza  zgłoszonymi i dopuszczonymi
nieprzygotowaniami,  brak zeszytu,  podręcznika;

5.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
- oceny ze sprawdzianów pisemnych uczeń może poprawić zgodnie z
przyjętymi zasadami WSO;
- ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych,

ale jest średnią ważoną zgodnie z WSO;
- najważniejsze są oceny ze sprawdzianów pisemnych i są one przeliczane ze
skali punktowej na procentową zgodnie z WSO;
- 2 razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie przed
rozpoczęciem zajęć po wejściu do sali, nie dotyczy to ostatnich 2 tygodni



przed zakończeniem semestru i końcem roku oraz pracy - zadania zadanej
z 2 -tygodniowym wyprzedzeniem.

6. Sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach
ucznia w nauce:

- wszystkie oceny są jawne;
- rozmowy z rodzicami czasie konsultacji, a także w razie bieżących

kłopotów ucznia z nauką  lub w wypadku niskiej frekwencji na lekcjach;
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