
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

 
1. W ocenianiu wiedzy i umiejętności z WOS-u stosuje się wewnątrzszkolne zasady  

 oceniania zawarte w statucie SP nr 89 w Gdańsku.       

2. W zależności od ilości zdobytych % uczeń uzyskuje następujące oceny     
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3. Za swoje bieżące osiągnięcia uczeń otrzymuje oceny (podane wraz z przeliczeniem na  
 liczby wymierne)             

 
1 (1,0), 1+ (1,5), 2 (2,0), 2+ (2,5), 3- (2,75), 3 (3,0), 3+ (3,5), 4- (3,75), 4 (4,0), 4+ (4,5), 5- (4,75), 5 

(5,0), 5+ (5,5), 6- (5,75), 6 (6,0) 

 
4. Stosuje się 3 kategorie oceniania: 

 
KATEGORIA 1 – waga KATEGORIA 2 – waga KATEGORIA 3 – waga 

oceny 6 oceny 3 oceny 1 

- testy/ sprawdziany z dużej - kartkówki z dwóch lub trzech - kartkówki z ostatniej lekcji (5 

partii materiału ostatnich lekcji trwające max – 10 min.) 

- dłuższe wypowiedzi pisemne 20 min. - prace domowe 

- osiągnięcia w konkursach - uczniowskie projekty - praca na lekcji, aktywność 

zewnętrznych edukacyjne - karty pracy 

 - obszerne prace domowe - krótka wypowiedź ustna 

 długoterminowe - prowadzenie zeszytu 

 - prasówki przedmiotowego 

 - wyniki próbnych egzaminów - uczestnictwo w konkursach 

 gimnazjalnych jako forma zaangażowania (bez 

 - prezentacje multimedialne znaczących osiągnięć) 

 - prawidłowe posługiwanie się  

 pomocami dydaktycznymi (np.  

 mapa, teksty źródłowe i  

 ikonograficzne)  

 - osiągnięcia w konkursach  

 szkolnych  
   

 
5. Średnia ważona na koniec półrocza przeliczana jest na ocenę MEN wg tabeli: 

 

Średnia 1,0-1,7 1,8 -2,5 2,6-3,5 3,6- 4,5 4,6- 5,6 5,7-6,0 

ważona       

       
Ocena niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

       

 
6. Uwagi dodatkowe: 

 
● Uczeń ma prawo poprawić dwie oceny w półroczu. Do dziennika wpisywana jest ocena 

uzyskana na poprawie.  
● Uczeń ma prawo dwa razy w półroczu zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do 

zajęć. Zasada ta nie dotyczy wcześniej zapowiedzianych prac pisemnych, lekcji 



powtórzeniowych.  
● Nauczyciel przed przystąpieniem uczniów do pracy, która będzie oceniana, 

określa kategorię oceny.  
● Prace z kategorii 1 są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
● Nauczyciel ma dwa tygodnie na ocenę prac klasowych. 

● Termin i formę poprawy określa nauczyciel.  
● Nauczyciel ma prawo do wprowadzenia dodatkowych zasad oceniania, ale 

odpowiednio wcześniej muszą o tym poinformować uczniów.  
● Uczeń, który dopuszcza się oszustwa (np. ściąga, oddaje przepisane lub cudze prace) lub nie 

podejmuje próby wykonania zadania otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.  
● Ocenę końcowo roczną wystawia nauczyciel, biorąc pod uwagę całoroczną pracę ucznia. 

 

1) Uczeń po powrocie do szkoły po nieobecności dłuższej niż tydzień jest zobowiązany do 
nadrobienia zaległości spowodowanych absencją w ciągu dwóch tygodni;  

2) Nie ocenia się ucznia do 1 tygodnia po dłuższej usprawiedliwionej (powyżej 1 tygodnia) 
nieobecności w szkole;  

3) Uczeń bezpośrednio po krótszej, usprawiedliwionej nieobecności (2-3 dni) może zgłosić 
nauczycielowi nieprzygotowanie do lekcji, co jest jednoznaczne z tym, że nie może być 
odpytywany i pisać kartkówek;  

4) Po nieobecności krótszej niż tydzień uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian lub kartkówkę 
zaraz po przyjściu do szkoły, na najbliższej lekcji;  

5) Uczeń może poprawić dwa razy w semestrze ocenę niekorzystną uzyskaną ze 
sprawdzianu/pracy klasowej w terminie 2 tygodni od oddania sprawdzianu przez nauczyciela. 
Do dziennika wpisywana jest ocena uzyskana na poprawie.  

6) W wypadkach losowych np. choroba ucznia, poprawa może się odbyć w innym terminie 
uzgodnionym z nauczycielem;  

7) Uczeń nie ma prawa poprawiać tzw. kartkówki obejmującej materiał z ostatnich dwóch lub 
trzech tematów;  

8) Uczeń może uzupełnić braki wiadomości przez uczestniczenie w pozalekcyjnych zajęciach 
wyrównawczych;  

9) Przełożenie sprawdzianu przez uczniów na inny termin nie powoduje zmiany terminu 

zapowiedzianych już sprawdzianów. 


