
Ogólne wymagania z wiedzy o społeczeństwie  dla klasy VIII w roku szkolnym 2020/2021

Ocena celująca 

Uczeń:

-w pełni opanował materiał przewidziany programem nauczania szkoły podstawowej,

 -posiada wiedzę dodatkową, która jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń,

-potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz samodzielnie je zdobywać, 

-inicjuje rozwiązywanie problemów w czasie lekcji,

-potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo-skutkowych,

-posługuje się poprawną polszczyzną,

-jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,

-wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy,

 zawsze ma odrobione zadania domowe. 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

-w pełni opanował materiał przewidziany programem nauczania szkoły podstawowej,

 -bierze aktywny udział w lekcji,

-potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz samodzielnie je zdobywać,

-wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązywania problemów w czasie lekcji,

-jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,

-wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

zawsze ma odrobione zadania domowe. 

Ocena dobra

 Uczeń: 

-opanował materiał przewidziany programem w stopniu dobrym,

-aktywnie pracuje na lekcji,

-potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w trakcie lekcji źródeł informacji,

-rozwiązuje samodzielnie zadania o średnim stopniu trudności,

 zadania o dużym stopniu trudności rozwiązuje pod kierunkiem nauczyciela, 

-poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo skutkowych,

-jest systematyczny i obowiązkowy.



Ocena dostateczna

Uczeń: 

-opanował podstawowe wiadomości programowe pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień 
przewidzianych w programie klasy VIII,

 -potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych informacji, 

-wykonuje proste zadania,

 -konstruuje krótkie wypowiedzi na tematy historyczne,

 -w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym, 

-przygotowuje się do lekcji (odstępstwa od tej reguły zdarzają mu się bardzo sporadycznie). 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń :

-posiada poważne braki, które jednak można usunąć w dalszym okresie czasu,

 -potrafi przy pomocy nauczyciela wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych 
umiejętności,

-konstruuje krótkie, dwu-, trzyzdaniowe wypowiedzi. 

Ocena niedostateczna

 Uczeń: 

-nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu kontynuację nauki,

-nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 
podstawowych umiejętności.

W każdym semestrze uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań, które należy zgłosić na początku lekcji. 
Nieprzygotowanie nie zwalnia z zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek.

Prace pisemne (sprawdzian, kartkówka) można poprawić/napisać po raz pierwszy do dwóch tygodni od 
otrzymania oceny lub powrotu do szkoły po usprawiedliwionej nieobecności. Poprawić można oceny od 1 do 5.

Oceny mają swoją wagę – w zależności od nakładu pracy jaki będzie potrzebny do przygotowania się ucznia:

Sprawdzian – waga 3

Kartkówka/ odpowiedź – waga 2

Pozostałe oceny – waga 1.
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