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PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZEDMIOTU:   

„UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNO - POZNAWCZE” 

 

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE zostało opracowane na podstawie:  

1.       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59) 

2.       Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, z późn. 

zmianami) 

3.        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. 

U. z 2019 poz. 373) 

4.       Wewnątrzszkolnego Oceniania (WO). 

 

CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JEST: 

• Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce,  

• Ułatwianie uczniowi samodzielnego planowania swojego rozwoju oraz samodzielnej 

pracy, 

• Motywowanie ucznia do dalszej pracy nad rozwojem wiedzy, umiejętności 

i kompetencji z zakresu umiejętności społeczno - poznawczych 

• Uzyskiwanie w sposób ciągły informacji o przebiegu i efektach procesu nauczania 

• Dostarczenie nauczycielowi, rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, 

trudnościach i uzdolnieniach ucznia, 

• Umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej, 

• Uświadomienie uczniom braków w zakresie wiedzy oraz wdrażanie do samokontroli 

 

PRZEDMIOTEM KONTROLI OCENY OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZENIA SĄ: 

• Wiadomości (zapamiętywanie, rozumienie). 

• Umiejętności (zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i problemowych, 

wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce, prawidłowa interpretacja i 
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samodzielne rozwiązywania problemów związanych z przedmiotem, poprawne 

korzystanie z pomocy dydaktycznych, umiejętność pracy w grupie). 

• Postawy i przekonania (samodzielność i aktywność podczas lekcji, kreatywne podejście 

do zadań i problemów, odrabianie zadań domowych, samodzielna praca pozalekcyjna, 

zaangażowanie w proces uczenia się). 

 

Narzędzia pomiaru i obserwacji osiągnięć edukacyjnych uczniów 

• Sprawdzian, 

• Kartkówka,  

• Aktywność na lekcji, 

• Odpowiedź ustna,  

• Prace domowe, 

• Referaty, 

• Inne formy aktywności (konkursy, wykonywanie pomocy dydaktycznych, itp.). 

 

SPOSÓB OCENIANIA: 

Powinien być: 

• adekwatny – dostosowany do badanego stanu rzeczy,  

• wyczerpujący – oparty na dostatecznie szerokim materialne,  

• obiektywny – wolny od wszelkich nastawień i uprzedzeń nauczyciela,  

• przeprowadzany w życzliwej atmosferze i zgodnie z zasadami sprawiedliwości 

 

WYKORZYSTYWANE METODY PRACY: 

Proponowane metody nauczania na podstawie W.Okonia 

✓ Metody asymilacji wiedzy tzw. forma podająca, m.in.: 

pogadanka, dyskusja, wykład (opis, opowiadanie), praca z książką 

✓ Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy tzw. forma problemowa, m.in.: 

klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, burza 

mózgów, gry dydaktyczne 

✓ Metody praktyczne, m.in.: ćwiczebne, realizacji zadań 

✓ Metody waloryzacyjne tzw. forma eksponująca, m.in.: impresyjne, ekspresyjne 

 

 



SPRAWDZIANY 

• Są obowiązkowe, 

• Są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres 

sprawdzanych umiejętności i wiedzy,  

• Podczas poprawiania prac pisemnych i pisania w drugim terminie, kryteria ocen nie 

zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika obok oceny pierwszej,  

• W przepadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową 

przeliczoną na oceny cyfrowe wg kryteriów: 

%  PROCENTY OCENA 

100 6 

98-99 5+ 

85- 97 5 

83 – 84 4+ 

70- 82 4 

68 - 69 3+ 

55-67 3 

53-54 2+ 

40-52 2 

38-39 1+ 

0-37 1 

 

 

• Uczeń nieobecny na sprawdzianie (pracy klasowej) musi ją napisać w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem, nie napisanie pracy w drugim terminie jest równorzędne 

z ocena niedostateczną. 

• Sprawdzian napisany na ocenę niedostateczną można poprawić. Poprawa jest 

dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia poinformowania o ocenach. Uczeń 

poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawionej. 

• Kartkówki nie muszą być zapowiedziane i nie mogą być poprawianie, obejmują 3 

ostatnie lekcje. 

• Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie do dwóch tygodni od dnia 

napisania pracy 

 

 

 



REFERATY/PRACE PISEMNE 

• Uczeń , który nie oddał w terminie referatu/pracy pisemnej otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

Uczeń ma prawo poprawić w/w ocenę niedostateczną podczas następnej lekcji.  

W przypadku, gdy jej nie poprawi na następnej lekcji, traci prawo do kolejnej 

poprawy. 

• Uczeń, któremu zostanie udowodniona niesamodzielna praca (plagiat, ściąganie 

podczas sprawdzianu), dostaje ocenę niedostateczną, bez możliwości jej poprawy. 

• Uczeń , który nie oddał pracy z przyczyn losowych, powinien ją dostarczyć w ciągu 2 

tygodni. W przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może 

poprawić na najbliższej lekcji. 

 

NIEPRZYGOTOWANIE 

• Uczeń ma prawo do zgłoszenia raz w semestrze nieprzygotowania się do lekcji. 

• Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość 

do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. 

• Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza w trakcie czytania listy obecności. 

• Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

 

AKTYWNOŚĆ 

• Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusem”. 

• Za 3 zgromadzone „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

• Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie 

poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie dodatkowych zadań na lekcji, aktywną pracę 

w grupach. 

• Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen za wykonanie zadania lub 

pracy nieobowiązkowej. 

 

 

 



Kryteria wymagań na daną ocenę 

Poziom wymagań Kryteria związane z poziomem wymagań 

Ocena niedostateczna Brak zaangażowania, w pracę podczas zajęć. Brak 

informacji z zakresu materiału, treści wynikających z 

realizacji przedmiotu. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać 

elementarnych zadań. 

Dopuszczający – 

wymagania podstawowe 

Uczeń ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości. 

Uczeń zapamiętał widomości konieczne do elementarnej 

orientacji w treściach danego działu tematycznego i z 

pomocą nauczyciela je odtwarza. Zna podstawową 

terminologię i posiada podstawową wiedzę zawartą w 

programie. Potrafi rozwiązać zadania o niewielkim stopniu 

trudności. 

Dostateczny – wymagania 

rozszerzone 

Uczeń opanował wiadomości na poziomie podstawowym. 

Rozumie polecenia i instrukcje. Zapamiętał podstawowe 

wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie 

je prezentuje. Rozumie odmawianie zagadnienia. Potrafi 

dokonywać selekcji i porównania poznanych zjawisk. 

Potrafi rozwiązywać zadania o niewielkim stopniu trudności. 

Zna podstawowe pojęcia omawianego tematu, potrafi 

wskazać podstawowe zasady procesów psychicznych, zna 

omawianie metody i techniki, rozumie istotę zachowania 

człowieka, potrafi określić podstawowe problemy 

realizowane w toku lekcji. Ze sprawdzianów testowych musi 

otrzymać 50-65% punktów możliwych do uzyskania. 

Dobry – wymagania 

rozszerzające  

Uczeń opanował w znacznym stopniu wiadomości ujęte w 

treściach programowych. Potrafi samodzielnie rozwiązać 

zadania związane z tematyką zajęć, wykorzystuje wiedzę 

teoretyczną w praktyce. Rozumie polecenia i instrukcje. 

Rozumie omawianie treści i umie wyjaśnić je innym. Potrafi 

uogólniać i formułować wnioski . Aktywnie uczestniczy w 

zajęciach lekcyjnych. Potrafi wyjaśnić mechanizmy 

rządzące procesem komunikowania się. Potrafi 



identyfikować podstawowe zagadnienia związane z 

promocją zdrowia psychicznego. Potrafi pracować w grupie 

i łączyć samodzielne fakty z kilku lekcji. Ze sprawdzianów 

testowych musi otrzymać 66-80% punktów. 

Bardzo dobry – 

wymagania dopełniające 

Opanował w pełni treści realizowane podczas zajęć. Potrafi 

zastosować zdobytą wiedzę do realizowania zadań i 

problemów teoretycznych i praktycznych. Spranie i 

samodzielnie potrafi rozwiązywać zadania. Potrafi 

analizować hipotetyczne zdarzenia psychologiczne. Potrafi 

określać schematy psycho-społeczne zachowań ludzkich. 

Rozpoznaje przeszkody, bariery i zakłócenia 

komunikacyjne, potrafi analizować i tworzyć sytuacje 

zgodnie z teoriami, motywuje innych do działania.  Zna 

podstawy Storytellingu. Potrafi teorię wykorzystać w 

sytuacjach praktycznych, wykorzystuje wiedzę z obszaru 

treningu twórczości.  

Celujący – wymagania 

wykraczające 

Uczeń wykazuje się wiedzą wykraczającą poza ramy 

przewidziane programowo. Potrafi samodzielnie referować 

zagadnienia wykraczające informacjami poza przewidziane 

tematyką zajęć. Korzysta z różnorodnych źródeł informacji 

przy poszerzaniu wiedzy. Osiąga sukcesy w konkursach 

wiedzy psychologicznej.  

 

NIEKLASYFIKKOWANIE 

Następuje w przypadku, gdy uczeń ma poniżej 50% obecności na zajęciach i nie uzyskał trzech 

ocen w semestrze. 

UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

Zajęcia, kryteria oceniania i metody sprawdzania wiedzy dostosowuje się do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, 



2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia;  

3)  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno- -pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów 

 

 

 


