Podstawowe kryteria skali ocen z wiedzy o społeczeństwie :
Ocena celująca :
1. Uczeń wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wybiegającą poza program
nauczania wychowania obywatelskiego
2. Umie samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji
3. Samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat
4. Nie boi się wypowiadać własnych opinii i sądów
5. Potrafi jasno sprecyzować pytania dotyczące wielu problemów
6. Zna terminologię przedmiotową
7. Wykazuje orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej
Ocena bardzo dobra:
1.Uczeń opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem
nauczania
2.Sprawnie i samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy
3. Rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię
4. Potrafi oceniać zachowania innych ludzi
5. Umie współpracować w grupie
6. Aktywnie uczestniczy w lekcjach
Ocena dobra:
1. Nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie utrudnia
mu to głębszego i pełniejszego poznania wiedzy podstawowej
2. Rozumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzących we współczesnej
Polsce i świecie
3. Rozumie podstawowe reguły i procedury życia politycznego i gospodarczego
4. Poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji
5. Wykonuje samodzielnie zadania polegające na ocenianiu, selekcjonowaniu,
wartościowaniu i uzasadnieniu
6. Umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne
Ocena dostateczna:
1. Uczeń opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania
2. Potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne
3. Umie posługiwać się często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi Srodkami
dydaktycznymi wykorzystywanymi na lekcji
Ocena dopuszczająca:
1.Uczeń ma luki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności
przewidzianych w programie, ale nie uniemożliwia mu to dalszego poznawania treści
programowych
2. Zadania i polecenia, które uczeń wykonuje często przy znacznej pomocy nauczyciela
mają niewielki stopień trudności
Ocena niedostateczna:
1.Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania

2. Nie potrafi nawet przy znacznej pomocy nauczyciela korzystać z prostych środków
dydaktycznych
3. Nie potrafi, bowiem nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na
lekcjach, formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych

