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Podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie jesteś zobowiązany do: 

➢ posiadania zeszytu przedmiotowego: robisz w nim staranne i dokładne notatki –  

nie wszystkie przydatne informacje znajdziesz w podręczniku; 

➢ do uzupełnienia braków w domu, jeśli byłeś nieobecny w czasie zajęć; 

➢ posiadania podręcznika. 

Uwaga! W przypadku notorycznego niewywiązania się przez Ciebie z ww. powinności, nauczyciel może 

odnotować ten fakt w dzienniku elektronicznym jako uwagę negatywną (lekceważenie obowiązków 

szkolnych). 

Twoim obowiązkiem jest uczyć się na bieżąco, czyli przed każdymi zajęciami powtórzyć materiał  

z przynajmniej trzech ostatnich lekcji. Dwa razy w każdym semestrze masz prawo zgłosić 

nieprzygotowanie do zajęć. Pamiętaj, aby zrobić to na początku lekcji. Niewykorzystane nieprzygotowania 

nie mogą być użyte w następnym semestrze.   

 

Podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie nauczyciel może sprawdzić Twoją wiedzę i Twoje 

umiejętności w następujący sposób: 

➢ wypowiedź ustna „prasówka”: obejmuje dwie wiadomości z kraju i jedną ze świata lub odwrotnie; 

➢ zaprezentowanie projektu lub wygłoszenie referatu: ich termin i zakres są wskazane  

przez nauczyciela oraz wpisane do dziennika elektronicznego z minimum dwutygodniowym 

wyprzedzeniem; 

➢ kartkówka niezapowiedziana: jej zakres obejmuje trzy ostatnie lekcje; 

➢ kartkówka zapowiedziana: jej termin i zakres są wskazane przez nauczyciela oraz wpisane  

do dziennika elektronicznego z odpowiednim wyprzedzeniem; 

➢ sprawdzian: jego zakres jest wskazany przez nauczyciela, jest zapowiadany oraz wpisywany  

do dziennika elektronicznego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem; 

➢ wykonanie wskazanej przez nauczyciela podczas lekcji pracy/zadania. 

 

Twoje prace (projekty, karty pracy, zadania) będą przechowywane w archiwum – utworzą Twoje portfolio. 

Pamiętaj, aby uzupełnić wszystkie braki przed wystawieniem ocen: śródrocznej lub rocznej.  

O obowiązkowej zawartości portfolio będziesz informowany na bieżąco.



 

Kartkówka może trwać maksymalnie 15 minut (+ dolicza się do tego wydłużony czas pracy dla uczniów 

ze stosowną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej); po sprawdzeniu prac dostaniesz je do wglądu 

– zostaną one omówione, a następnie trafią do archiwum. 

Sprawdzian trwa 30 minut (+ dolicza się do tego wydłużony czas pracy dla uczniów ze stosowną opinią 

poradni psychologiczno-pedagogicznej – po sprawdzeniu prac dostaniesz je do wglądu, zostaną one 

omówione, a następnie trafią do archiwum, a ewentualne ich udostępnianie poza klasą/szkołą nastąpi 

według reguł ujętych w szkolnym Statucie. 

 

Po sprawdzeniu Twojej wiedzy i Twoich umiejętności nauczyciel ustali ocenę: 

➢ bieżącą: w stopniach skali od 1 do 6 – wymagania edukacyjne oraz kryteria do każdej z ocen 

nauczyciel poda Ci na bieżąco; 

➢ śródroczną i roczną: w stopniach w skali od 1 do 6 – wymagania edukacyjne niezbędne do ich 

osiągnięcia są umieszczone w osobnym dokumencie zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. 

Laureat konkursu przedmiotowego (o zasięgu minimum wojewódzkim) lub finalista olimpiady 

przedmiotowej (o zasięgu minimum wojewódzkim) otrzymuje celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

 

Masz prawo do: 

➢ poprawienia oceny bieżącej: uzupełniając swoją wiedzę i umiejętności zgodnie z zapisami Statutu 

naszej szkoły (§ 27); 

➢ podwyższenia proponowanej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej: uzupełniając swoją 

wiedzę i umiejętności ze wskazanego przez nauczyciela zakresu, w terminie od pojawienia się 

oceny proponowanej do dnia poprzedzającego ostateczne ustalenie oceny przez nauczyciela, tak by 

nauczyciel mógł dokonać rozpoznania Twojego poziomu wiedzy, umiejętności i postępu  

w stosunku do wymagań edukacyjnych; 

➢ odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej: z zasadami oraz w trybie zgodnym  

z zapisami w Statucie oraz w prawie oświatowym. 

 

 

Jeśli byłeś nieobecny: uzupełniasz materiał: 

➢ nieobecność krótsza niż tydzień: na najbliższą lekcję; 

➢ nieobecność tygodniowa: masz na to 5 dni; 

➢ nieobecność dłuższa niż tydzień: masz 8 dni; 

➢ nieobecność dłuższa niż dwa tygodnie: termin nadrobienia braków ustalasz wspólnie z nauczycielem. 

 

Zadania domowe: przy ocenie Twoich zadań domowych (m.in. zadania w zeszycie ćwiczeń) i projektów 

brane pod uwagę będą m.in. dokładność wykonania, wysiłek włożony w pracę, estetyka, a przed wszystkim 

samodzielność. 

 


