Wymagania edukacyjne - WOS (poziom podstawowy)
dla klasy I (po szkole podstawowej)

Przedmiotem oceny są:
 wypowiedzi ustne na określony temat, referaty, udział w dyskusji;
 sprawdziany różnego typu (np. testy, wypracowania, kartkówki, sprawdzian wiadomości z semestru);
 prace domowe (portfolio, wypracowanie, opracowanie stron www, plakaty, plansze, makiety itp.);
 systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego;
 aktywny udział w zajęciach, w tym również pozalekcyjnych (konkursy, sesje popularno-naukowe,
debaty, projekty itp.);
 udział w przedsięwzięciach prospołecznych (np. wolontariacie).
Skala ocen:
− oceny semestralne i na koniec roku są zgodne ze skalą cyfrową 1-6,
− oceny bieżące są zgodne z przyjętą skalą, ale dopuszcza się stosowanie stopni ze znakiem „+”

Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
 częściowo rozumie polecenia nauczyciela,
 dysponuje niepełną wiedzą określoną w programie,
 potrafi z pomocą nauczyciela nazywać i klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska, procesy, postacie
życia publicznego, podstawowe dokumenty,
 wykonuje samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia,
 potrafi z pomocą nauczyciela przedstawić wyniki własnej pracy w formie ustnej i pisemnej,
 prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocena dostateczna
Uczeń:











dysponuje podstawową wiedzą określoną w programie,
rozumie polecenia i instrukcje,
samodzielnie i poprawnie wykonuje proste zadania,
potrafi odnaleźć podstawowe informacje zawarte w różnego rodzaju źródłach,
dokonuje selekcji i porównania poznanych zjawisk,
umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce,
aktywnie uczestniczy w pracach zespołowych,
potrafi wypełnić formularz i napisać podanie,
przedstawia wyniki własnej pracy w formie ustnej i pisemnej,
systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocena dobra
Uczeń:
 dysponuje wiedzą w zakresie programu szkolnego,









dokonuje interpretacji danych zawartych w różnorodnych źródłach, wykorzystuje je do rozwiązania
problemu,
potrafi w sposób spójny i poprawny zaprezentować omawianą na lekcjach problematykę,
potrafi formułować i uogólniać wnioski,
aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
formułuje na forum publicznym własne stanowisko i potrafi je uzasadnić,
poprawnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce,
wykazuje zainteresowanie tematyką zajęć, starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocena bardzo dobra
Uczeń:
 dysponuje pełną wiedzą w zakresie programu szkolnego i potrafi wykorzystywać ją w różnych
sytuacjach,
 umie samodzielnie poszukiwać informacji i dokonywać ich selekcji oraz hierarchizowania,
 potrafi dokonywać analizy i interpretacji różnych wydarzeń oraz uzasadnić własny sposób oceny,
 dokonuje właściwej interpretacji nowych zjawisk,
 rozwiązuje problemy w sposób twórczy,
 potrafi kierować pracą zespołu,
 potrafi zorganizować debatę publiczną i ją podsumować,
 podejmuje skuteczne działania w instytucjach życia publicznego,
 uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 wykonuje zadania indywidualne, systematycznie wykorzystując dodatkową literaturę,
 ocenia otaczającą rzeczywistość społeczno-polityczną zgodnie z przyjętymi kryteriami wartości.

Ocena celująca
Uczeń:










dysponuje pełną wiedzą z zakresu podstawy programowej,
wykazuje się opanowaniem wszystkich umiejętności określonych w podstawie programowej,
współpracuje z nauczycielem, rozwija własne zainteresowania,
wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem i dysponuje pogłębioną wiedzą o zjawiskach i
procesach społecznych,
chętnie podejmuje się zadań dodatkowych,
wykazuje się aktywnością i inicjatywą o charakterze obywatelskim w szkole i poza nią,
przedstawia wyniki samodzielnej pracy przygotowanej z wykorzystaniem warsztatu naukowego,
osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
realizuje projekty edukacyjne.

Szczegółowe kryteria oceniania:
Ocena bardzo dobry >90%
Ocena dobry 89% - 76%
Ocena dostateczny 75% - 56%
Ocena dopuszczający 55%-40%
Ocena niedostateczny < 40%

