
- projekty edukacyjne, prezentacje –  2 razy w roku, oceniane tak  jak praca w grupach. 

……………………………………………………… 
Data i podpis ucznia 

……………………………………………. 
Data i podpis rodzica 

 

Poziomy wymagań z zakresu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum kl.3 
 

ocena dopuszczająca 
(pamiętanie) 

definiuje, dopasowuje, nakreśla, wyznacza, powtarza, przywołuje, nazywa, rozpoznaje, 
wymienia, wylicza, porządkuje, zapisuje 

ocena dostateczna 
(rozumienie) 

ilustruje, daje przykłady, identyfikuje, opowiada, klasyfikuje, lokalizuje, podsumowuje, 
wyjaśnia, objaśnia, odnajduje informacje 

ocena dobra 
(zastosowanie) 

interpretuje, oblicza, odkrywa, przedstawia, przygotowuje, używa, stosuje, wykonuje, planuje, 
demonstruje 

ocena bardzo dobra 
(analizowanie) 

wnioskuje, rozpoznaje, analizuje, porównuje, rozróżnia, zestawia, objaśnia powiązania 
przyczynowo-skutkowe 

ocena celująca 
(ocenianie i tworzenie) 

uczeń spełnia wszystkie wymogi poprzednich poziomów, samodzielnie i twórczo 
rozwija własne uzdolnienia, biegle korzysta ze zdobytych wiadomości i 
umiejętności, ocenia, przedstawia opinię, poprawia, uzasadnia, wnioskuje, 
podsumowuje, rekonstruuje, projektuje, zbiera 

Wymagania szczegółowe do poszczególnych jednostek zostają przesłane za pomocą dziennika elektronicznego 
Ocenie podlega: 
- odpowiedź ustna – informacja zwrotna i ocena sumująca, dotyczy trzech jednostek lekcyjnych, podczas lekcji 
powtórzeniowej może dotyczyć całego działu, w uzasadnionych sytuacjach może też dotyczyć bieżącej jednostki 
lekcyjnej; 

Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 
Wypowiadasz 
się 

niechętnie, 
wyrazem,  

chętnie, całym 
zdaniem 

w formie 
wielozdaniowej   
zbudowanej ze zdań 
prostych 

w formie 
wielozdaniowej   
zbudowanej ze zdań 
złożonych 

w formie 
wielozdaniowej   
zbudowanej ze zdań 
złożonych 

Operujesz 
słownictwem: 

ubogim,  wystarczającym, ale 
pojawiają się błędy 
merytoryczne 

wystarczającym bogatym bogatym 

Twoja 
wypowiedź 
jest:   

poprawna pod 
względem 
gramatycznym, 
konieczne jest 
wsparcie 
nauczyciela 

logiczna/ spójna 
czasem potrzebne 
ukierunkowanie ze 
strony nauczyciela 

logiczna, spójna, 
poprawna 
merytorycznie 

logiczna, spójna 
wyciągasz wnioski 
po ukierunkowaniu 
przez nauczyciela 

logiczna/ spójna 
samodzielnie 
wyciągasz wnioski 

- prace domowe - pisemna informacja zwrotna i ocena sumująca, możliwość poprawy w terminie podanym w 
informacji zwrotnej; brak pracy domowej w wyznaczonym terminie oznaczany jest „0” (to nie jest ocena) i musi 
być uzupełniony w ciągu tygodnia. Jeżeli uczeń w dodatkowym terminie nie uzupełnił zadania domowego w 
dzienniku elektronicznym w części upomnienia odnotowywany jest brak zadania; uczeń może zostać zobowiązany 
do wykonania zadania podczas lekcji w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności, które obejmowało zadanie. 
- prace klasowe – jedna pisemna informacja zwrotna i pozostałe ocena sumująca, możliwość poprawy w terminie 
podanym w informacji zwrotnej; nieobecność podczas pracy klasowej oznaczana jest „nb” (to nie jest ocena). Uczeń 
nieobecny zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez nauczyciela napisać pracę klasową podczas 
konsultacji. Jeżeli uczeń w wyznaczonym terminie nie napisał pracy może być z wymaganego zakresu pytany, bez 
wskazania terminu. Uczeń, który stwierdzi, że chciałby poprawić ocenę z pracy klasowej może to zrobić podczas 
konsultacji w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
- badania diagnostyczne – na zasadach takich jak prace klasowe; pierwsze -pisemna informacja zwrotna,  drugie 
ocena sumująca; 
- kartkówki – na zasadach takich jak prace klasowe 
- ocena zeszytu – co najmniej 2 razy w półroczu (w listopadzie i marcu informacja zwrotna, pod koniec 
półrocza/roku ocena sumująca). Uczeń na bieżąco zapisuje temat lekcji, cele lekcji, kryteria sukcesu, notatki, 
(ewentualnie refleksje, samoocenę). 
- praca w grupach – informacja zwrotna lub ocena sumująca. 
Słucham swojego partnera z zespołu, nie przerywam mu, rozmawiam kulturalnie, biorę aktywny udział w pracy 
zespołu, wypracowana zawartość merytoryczna jest zgodna z poleceniem 
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