SZKOŁA PODSTAWOWA IM.72 PUŁKU PIECHOTY „RADOM”
W KONOPNICY

Przedmiotowe Ocenianie z wiedzy o społeczeństwie
w klasie VIII
I. Formy bieżącego sprawdzania postępów ucznia
I. Formy bieżącego
sprawdzania
postępów ucznia
Forma, waga oceny

Zakres treści

Częstotliwość

Zasady

1. Prace pisemne w klasie
praca klasowa
(trwająca 30 min
lub dłużej)- kolor
czerwony
waga: 4

• jeden dział lub
połowa obszernego
działu

minimum dwa w
półroczu

• zapowiadane
przynajmniej z
tygodniowym
wyprzedzeniem
• adnotacja w
dzienniku lekcyjnym
• w miarę możliwości
poprzedzone lekcją
powtórzeniową, na
której nauczyciel
informuje uczniów o
narzędziach
sprawdzających

Sprawdziany kolor
zielony
waga:3

• obejmuje niewielki
zakres materiału,
większy niż 3 lekcje

wg potrzeb

• zapowiedziane na
poprzednich
zajęciach

kartkówki
(trwające
do 15 min)
inny kolor
waga: 2

• zagadnienia z
ostatniego tematu
lekcji do trzech
ostatnich tematów

wg potrzeb

• zapowiedziane na
poprzednich zajęciach
lub niezapowiedziane

2. Prace domowe
prace domowe
pisemne
waga: 1

• materiał nauczania z
bieżących lekcji lub
przygotowanie
materiału dotyczącego nowego tematu
(nauczanie
odwrócone)

minimum
raz w półroczu

• ocenie może
podlegać wybiórczo
ostatnia lub kilka prac
(poprawność
merytoryczna
rozwiązywanych
zadań jak i
systematyczność)

w innej formie
waga: 3

• projekty uczniowskie
(zespołowe lub
indywidualne), m.in.:
wykonywanie
prezentacji
multimedialnych,
plansz, przemówień

raz w półroczuobowiązkowo dla
każdego ucznia

• ocenie podlega
zaangażowanie w
prace, samodzielność
działań, pomysłowość
i kreatywność na
wszystkich etapach
prac nad realizacją
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3. Odpowiedzi ustne,
udział w dyskusji lub
debacie, prasówka
waga: 2

• dana partia materiału
– do trzech lekcji
• materiał nauczania z
bieżących lekcji lub
przygotowanie
materiału
dotyczącego nowego
tematu

minimum jedna w
półroczu
w zależności od metod
pracy stosowanych na
lekcji

projektu; wszystkie
zadania powinny być
wykonane starannie i
terminowo; współpraca zespołowa i
wspomaganie innych
członków zespołu w
realizacji
poszczególnych zadań
związanych z
projektem
• wyrażanie swojego
zdania, prowadzenie,
udział w dyskusji,
argumentowania,
prezentowanie
własnego
stanowiska,
przestrzeganie zasad
do-

II. Pozostałe ustalenia dotyczące sposobów bieżącego sprawdzania postępów ucznia
•

Oceniana jest aktywność ucznia, praca na lekcji, wykonywanie prac dodatkowych w
formie trzech plusów, które sumują się w ocenę ( 1, 2 plusy - dobry, 3 plusy - bardzo
dobry) Ocena ta ma wagę 2.

•

Uczniowie prowadzą dodatkowe zeszyty - "Przegląd wiadomości tygodnia", które
prezentują raz w każdym tygodniu, a systematyczność ich prowadzenia podlega ocenie,
tak jak aktywność na lekcji. Minimum raz w półroczu zeszyty te oceniane są pod
względem merytorycznym - waga oceny 2

•

Prace klasowe, sprawdziany pisemne są obowiązkowe.

•

Uczeń, który nie zgłosił się na sprawdzian z przyczyn usprawiedliwionych, musi przystąpić do
niego w terminie ustalonym z nauczycielem.

•

Poprawa oceny niedostatecznej z pracy klasowej jest obowiązkowa.

•

Ocena z poprawy zyskuje wyższą wagę o 1 w stosunku do oceny poprawianej, przy czym obie
są brane pod uwagę podczas wystawiania oceny końcowej z przedmiotu.

•

Uczeń ma prawo dwa razy w półroczu zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyny, przy
czym nie zwalnia go to za pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów i prac
klasowych oraz prezentacji czy projektów. uczeń ma obowiązek poinformować nauczyciela o
nieprzygotowanie przed rozpoczęciem zajęć.

•

Uczeń ma prawo dwa razy w półroczu nie mieć zeszytu/podręczników, każdy następny raz
traktowany będzie jako brak pracy domowej, jeśli taka była zadana.
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•

Uczeń ma prawo dwa razy nie mieć wykonanej pracy domowej, trzeci brak skutkuje oceną
niedostateczną, za brak systematyczności w odrabianiu prac domowych.

•

Uczeń ma obowiązek uzupełnienia zaległej bądź niewykonanej pracy domowej.

•

Skala punktowa oceniania prac pisemnych:
96-100% - celujący
88–95% - bardzo dobry
72-87% - dobry
50-71% - dostateczny
30-49% - dopuszczający
0-29%

•

- niedostateczny

Zasady nieujęte w powyższym PO zapisane zostały w Statucie Szkoły Podstawowej w
Konopnicy w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu

III. Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia
•

Uczeń otrzymuje za swoje osiągnięcia w danym roku szkolnym oceny: śródroczną i roczną.

•

Wystawia je nauczyciel biorąc pod uwagę wagi ocen cząstkowych ze wszystkich form
aktywności ucznia, a także jego zaangażowanie.

•

Przy ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków + i -.

•

Przy 1 godzinie zajęć tygodniowo obowiązują minimum 3 oceny cząstkowe, przy 2 godzinach
zajęć tygodniowo, minimum 4 oceny cząstkowe.

IV. Sposób udostępniania rodzicom prac uczniów
•

Nauczyciel udostępnia sprawdziany i prace klasowe pisemne uczniom i ich rodzicom, którzy
są zobowiązani do podpisania oryginału sprawdzianu i zwrócenia go nauczycielowi
w terminie przez niego wyznaczonym.

