
Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie 

w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie programowej, 

poszerza swoją wiedzę o wiadomości wykraczające poza podstawę programową, prezentuje 

dodatkową wiedzę w toku zajęć lekcyjnych,  

 selekcjonuje i hierarchizuje zdobyte wiadomości, 

 samodzielnie wykonuje zadania o wysokim stopniu trudności, nie popełniając żadnych 

błędów merytorycznych, 

 wnosi twórczy wkład do pracy lekcyjnej, proponuje oryginalne rozwiązania,  

 wykorzystuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych, potrafi samodzielnie 

formułować pytania i rozwiązywać problemy, 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w wysokim stopniu wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie programowej, 

 swobodnie wypowiada się na temat przyczyn, przebiegu i skutków wydarzeń oraz zjawisk 

historycznych i społecznych,  

 samodzielnie wyciąga złożone wnioski,  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Posiada ugruntowane umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym,  

 popełnia pojedyncze błędy i niejasności nie dotyczą najważniejszych pojęć i procesów,  

 dopuszczalne są trudności ze stosowaniem wiedzy i umiejętności do analizy                                   

        i rozwiązywania problemów związanych z danym obszarem. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował minimum wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie 

programowej, 

 z niewielkimi trudnościami posługuje się terminologią poznaną na lekcjach,  

 posiada umiejętności i wiadomości opanowane na poziomie podstawowym, zauważalne 

braki i błędy, które nie dotyczą jednak najważniejszych pojęć i procesów. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował treści konieczne, ale jego wiedza jest fragmentaryczna, ma braki 

w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je w 

dłuższym czasie nadrobić, przy pomocy nauczyciela wyjaśnia znaczenie podstawowych 

pojęć. 

 zachowuje się godnie w czasie obchodów świąt i uroczystości państwowych, 

 posługuje się podręcznikiem, 

 wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

 zachowuje na lekcji bierną postawę, ale wykazuje chęć współpracy i odpowiednio 

motywowany jest   w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać proste polecenia. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 



 nie opanował treści zawartych w programie, ma poważne braki w podstawowych 

wiadomościach, 

 nie potrafi odtworzyć istotnych elementów materiału opracowywanego na lekcjach. 

 

 

 

 


