
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 

1. Wymagania edukacyjne obejmuję ocenę wiadomości i umiejętności. 

2. Niniejszy regulamin jest zgodny z Wewnętrznym Systemem Oceniania. 

3. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen z kompetencji społecznych: 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie rozumie poleceń nauczyciela;   

- nie zapamiętuje podstawowych wiadomości; 

- odrzuca pomoc nauczyciela i kolegów w trakcie zajęć; 

- nie wykonuje poleceń, ćwiczeń, prac domowych; 

- nie uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole; 

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- częściowo rozumie polecenia nauczyciela;   

- zapamiętuje podstawowe wiadomości i potrafi je odtworzyć z pomocą nauczyciela;                               

- rozpoznaje, nazywa i charakteryzuje z pomocą nauczyciela poznane pojęcia i 

dokumenty;                   

- wykonuje z pomocą nauczyciela proste polecenia i ćwiczenia; 

- uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole; 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-rozumie polecenia i instrukcje;  

- zapamiętuje podstawowe wiadomości i odtwarza je samodzielnie; 

- rozumie omawiane zagadnienia; 

- samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania; 

- umie zastosować zdobyte umiejętności w praktyce; 

- aktywnie uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole; 

- systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- rozumie polecenia i instrukcje;  zna omawiane na lekcjach zagadnienia i prezentuje 

je w sposób logiczny i spójny;  

- rozumie omawiane na lekcjach zagadnienia i wyjaśnia innym osobom; 

- potrafi formułować wnioski; 

- uczestniczy w dyskusjach, przedstawia własną opinię, używa argumentów; 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach; 



- poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i zadania; 

- próbuje zastosować zdobyte umiejętności w praktyce;   

-systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien spełnić kryteria jak na ocenę 

dobrą oraz dodatkowo:   

-posiada bogate wiadomości z zakresu wszystkich treści nauczania; 

- wykazuje zainteresowanie dodatkowymi źródłami informacji dotyczącymi 

omawianych treści nauczania;   

- samodzielnie poszukuje informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonuje; 

- w sposób twórczy próbuje rozwiązywać problemy; 

- koordynuje pracę zespołu. 

 

Na ocenę celującą uczeń powinien spełnić kryteria jak na ocenę bardzo 

dobrą oraz dodatkowo:   

- zdobywa dodatkową wiedzę z zakresu omawianych zagadnień i przekazuje ją innym 

uczniom;   

- podejmuje się (indywidualnie lub w zespole) wykonania dodatkowych zadań  

znacznie wykraczających poza program nauczania. 

 

4. Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do 

ucznia, którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom programowym (potwierdzone orzeczeniem poradni psychologiczno- 

pedagogicznej). 

5. Oceny z kompetencji społecznych wystawiane są z: 

- odpowiedzi ustnych, 

- zadań domowych, 

- odpowiedzi pisemnych (tj. kartkówka), 

- sprawdzianów ( zapowiedzianych minimum tydzień przed terminem pisania), 

- aktywności na lekcjach, 

- prac dodatkowych (referaty). 

6. Skala ocen 

Przyjmuje się jednolitą skalę procentową przy ocenianiu sprawdzianów, testów 

uczniowskich i prac pisemnych: 

1) 96-100% celujący; 

2) 85-95% bardzo dobry; 

3) 70-84% dobry; 

4) 55-69% dostateczny; 

5) 40-54% dopuszczający, 

6) 0-39% niedostateczny. 

 

7. Zasady informowania rodziców i uczniów o postępach w uczeniu: 



Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Sprawdzone sprawdziany i kartkówki 

uczeń otrzymuje na lekcji poświęconej ich omówieniu. Nauczyciel uzasadnia każdą 

bieżącą ocenę szkolną. 

8. Sprawdziany są obowiązkowe, jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu w pierwszym, 

ustalonym wspólnie z klasą terminie i odmówił pisania w kolejnym, wyznaczonym 

przez nauczyciela, traci prawo do uzyskania oceny z partii materiału objętej 

sprawdzianem.  

9. Uczeń ma prawo poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w ciągu dwóch 

tygodni po oddaniu sprawdzianu. Dla wszystkich chętnych ustala się jeden termin 

poprawy. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę 

poprawioną. 

10. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej za pierwszy semestr, 

obowiązuje zaliczenie materiału nauczania obowiązującego w semestrze. 

11. Dopuszcza się stosowanie znaków (+) i (-) w ocenach cząstkowych , wpisujemy (+) za 

aktywność.  

12. Progi procentowe do uzyskania ocen: 

5,50 - 6,0 celujący 

4,70 – 5,49 bardzo dobry 

3,70 – 4,69 dobry 

2,70 - 3,69 dostateczny 

1,70 – 2,69 dopuszczający 

Poniżej 1,70 niedostateczny 

13. Wagi ocen cząstkowych: 

W szkole obowiązuje średnia ważona, która nie jest arytmetyczną średnią ocen ucznia. 

Obowiązuje następujące zróżnicowanie wartości ocen: 

- waga 4- osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na szczeblu regionalnym i 

ogólnopolskim, 

- waga 3- prace klasowe, sprawdziany, testy, 

- waga 2- kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność, praca na lekcji, 

- waga 1- zadania domowe, udział w konkursach przedmiotowych. 

 

 

 

 



 

 


