
  WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA GIMNAZJUM 

 

OCENA CELUJĄCA: Uczeń spełnia wymagania rozszerzające, a ponadto 

wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, np. biorąc udział,                           

i osiągając sukcesy w konkursach i olimpiadach tematycznych                                           

i przedmiotowych oraz ogólnopolskich projektach.  Wiedza ucznia pochodzi       

z różnych źródeł. Uczeń potrafi samodzielnie interpretować wydarzenia, 

dokonywać ich selekcji i oceniać je. Potrafi zaplanować i zorganizować pracę. 

Wypowiedzi ustne charakteryzują się wzorowym językiem. Aktywnie 

uczestniczy w lekcjach. Wykorzystuje wiedzę  z innych przedmiotów, gazet, TV, 

internetu. Potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy. 

 

OCENA BARDZO DOBRA: Uczeń spełnia wymagania rozszerzające, a ponadto 

wykazuje zainteresowanie przedmiotem, np. biorąc udział i osiągając sukcesy                   

w olimpiadach tematycznych i przedmiotowych oraz projektach. W stopniu 

wyczerpującym opanował materiał zakreślony podstawą programową. 

Samodzielnie interpretuje wydarzenia, wykorzystuje różne źródła wiedzy. 

Potrafi zaplanować i zorganizować pracę. Chętnie wykonuje dodatkowe 

zadania. Aktywnie uczestniczy w lekcjach. Ze sprawdzianów i odpowiedzi 

ustnych otrzymuje oceny bardzo dobre i co najmniej dobre. 

 

OCENA DOBRA: Uczeń spełnia wymagania podstawowe, a ponadto wykazuje 

zainteresowanie problematyką omawianą na lekcjach. Aktywnie uczestniczy    

w lekcjach. W stopniu zadowalającym opanował materiał nauczania                

(ma niewielkie braki). Ujmuje zjawiska i wydarzenia w aspekcie przyczynowo-

skutkowym. Potrafi rozwiązywać zadania o różnym stopniu trudności.               

Ze sprawdzianów i odpowiedzi ustnych uzyskuje oceny co najmniej 

dostateczne. 

 

 OCENA DOSTATECZNA: Uczeń spełnia wymagania konieczne, a ponadto 

selekcjonuje i porównuje poznane zjawiska. Wiedza ucznia jest wyrywkowa, 

fragmentaryczna. Przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrozumieć 

najważniejsze zagadnienia. Podejmuje próby wykonywania zadań. Aktywność 

ucznia na lekcjach jest sporadyczna, bierze jednak udział w projektach 



klasowych i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania. Ze sprawdzianów        

i odpowiedzi ustnych otrzymuje oceny dostateczne i sporadycznie 

dopuszczające. 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA : Uczeń spełnia wymagania konieczne.                        

Ze sprawdzianów i odpowiedzi ustnych uzyskuje w przeważającej części oceny 

pozytywne. Uczeń potrafi wykonać większość zadań praktycznych                   

(np. wyszukać potrzebną informację, przygotować prostą prezentację).                    

Nie sprawia mu kłopotu stosowanie posiadanej wiedzy do opisu rzeczywistości. 

Aktywność ucznia na lekcjach jest sporadyczna, ale wykonuje większość zadań 

zleconych mu przez nauczyciela. 

 


