
Przedmiotowy system oceniania (PSO) z Wiedzy o społeczeństwie. 
1.PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), w którym przyjęte są następujące formy 
oceniania z historii, ich waga oraz kolor użyty w dzienniku Librus. 
 

l.p. Nazwa formy Waga Kolor 
1. Sprawdzian/ test 3 czerwony 
2.  Kartkówka 2 zielony 
3.  Odpowiedź, prasówka 1 zielony 
4. Zadania domowe 1 żółty 
5. Aktywność, zadania domowe 

dodatkowe (+), (-) 
1 niebieski 

6.  Prezentacja tematu, wystąpienie 2 szary 
 

2. W semestrze przysługują 3 nieprzygotowania do lekcji ”minusy”. Obejmują one brak podręcznika, brak 
zeszytu, brak obowiązkowego zadania domowego, brak prasówki. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkować 
będzie oceną niedostateczną. Uczeń może również otrzymywać „plusy” za odrabianie zadań domowych 
dodatkowych, aktywność, kulturalną dyskusję. Uzyskanie 6 „plusów” jest jednoznaczne z oceną celującą. 
3. Uczniowi przysługują trzy nieprzygotowania/semestr . Uczeń ma obowiązek zgłosić je na początku zajęć 
(lekcji), jeśli nie opanował 3 ostatnich lekcji. Nieprzygotowanie  nie obejmuje wcześniej zapowiedzianych 
sprawdzianów, testów, kartkówek, prezentacji czy innych form oceniania. 
4. Sprawdziany, testy, zapowiedziane kartkówki, prace dodatkowe obowiązkowe, które z przyczyn losowych nie 
zostały wykonane, uczeń musi uzupełnić w ciągu 2 tygodni. Po przekroczeniu tego terminu, nauczyciel może 
wezwać ucznia do napisania zaległej pracy wyznaczonym przez nauczyciela terminie. 
5. Każdą ocenę uczeń może poprawić w formie ustalonej przez nauczyciela. Otrzymane oceny z poprawy są 
wpisywane do dziennika i wliczane do średniej ważonej.  
6. Obowiązuje następująca skala ocen. 
OCENA SKALA PROC WARTOŚĆ 

OCENY 
OCENA SKALA PROC.  WARTOŚĆ 

OCENY 
ndst 0 – 30% 1 db - 68-72% 3,75 
ndst + 31 -34% 1,5 Db 73-77% 4 
dop- 35-39% 1,75 db + 78-82% 4,5 
dop 40–44% 2 bdb- 83-85% 4,75 
dop + 45-49% 2,5 Bdb 86-90% 5 
dst - 50-54% 2,75 bdb + 91-94% 5.5 
dst 55-60% 3 cel - 95-96% 5,75 
dst + 61-67% 3,5 Cel 97-100% 6 
7. Ocena semestralna wystawiana jest w oparciu o wyliczoną średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych 
uzyskanych w semestrze. Ocena wystawiana jest wg poniższej skali. 
od 5,5 Celujący 
od 4,6 bardzo dobry 
od 3,6 Dobry 
od 2,6 dostateczny 
od 1,6 dopuszczający 
8. Sytuacje, które nie wynikają z PSO będą podlegały regulaminowi WSO i Statutowi Szkoły. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Na WOS – ie oceniana będzie przede wszystkim umiejętność i sposób prowadzenia  
dyskusji. Na każdej lekcji będzie można zdobyć plusy bądź minusy. Plusowane będą 
wypowiedzi na temat, przeprowadzone w sposób kulturalny i nie przeszkadzający innym 
uczniom. Minusy będą otrzymywać uczniowie, którzy nie chcą się wypowiadać, maja uwagi 
nie na temat prowadzonych zajęć, przeszkadzają bądź rozmawiają w czasie wypowiedzi 
innych.  
a)  sześć plusów ocena celujący, trzy minusy ocena niedostateczna. Punkty ulegają kasacji po 
zakończeniu półrocza i roku. 
b/ oceniana będzie wiedza merytoryczna, postawa obywatelska, sposób uczestnictwa 
2. Oceniane jest przygotowanie uczniów, bieżąca wiedza na tematy dotyczące 
najważniejszych spraw z dziedziny polityki, gospodarki i społeczeństwa w naszym kraju. 
3. Każdy uczeń zobowiązany jest do przeprowadzenia cotygodniowej prasówki, z 
Wielkopolski, Polski  i ze świata, w której powinny się znaleźć informacje z dziedziny 
polityki, gospodarki, życia społecznego po jednej informacji z każdego obszaru.  
a/ poprawnie wykonana prasówka musi zawierać elementy (odpowiedzi na pytania): 
- datę 
- kto i co? 
- kiedy? 
- gdzie? 
- skutek/ efekt 
źródło wiadomości  
b/ obniżenie oceny  z prasówki następuje gdy podawane są informacje nie będące 
informacjami dot. polityki, gospodarki, zagadnień społecznych. Obniżenie oceny następuje 
również za brak estetyki, braku źródła informacji, dat dotyczących prasówki.  
4. Na ocenę z Wosu wpływ ma  aktywność obywatelska (uczniowska),  pomoc w 
przedsięwzięciach szkolnych m.in. pomocy w apelach z okazji świąt narodowych, pomoc 
samorządowi, wolontariat itp.  
5. Każdy uczeń w semestrze jest zobowiązany do wykonania prezentacji, (wystąpienia) na 
temat wskazany przez nauczyciela.



 

 
 


