
  
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY 

KLASYFIKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE  

XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR URSZULANEK UR W POZNANIU  
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
- nie opanował wiadomości i umiejętności, które są niezbędne dla dalszego procesu kształcenia,  

- nie zna podstawowych pojęć społecznych, politycznych i prawnych,  

- nie potrafi wykonać prostych zadań nawet z pomocą nauczyciela,  
- nie wykazuje chęci zdobywania wiedzy;  

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:  
osiągnął konieczny do dalszej nauki (rozwoju) poziom wymagań, tzn. pamięta, rozumie najważniejsze 
treści ujęte w podstawie programowej na tyle, żeby zastosować je w zadaniach typowych i prostych,  

- potrzebuje znacznej pomocy nauczyciela przy formułowaniu wypowiedzi (pytania pomocnicze, 

naprowadzające i korygujące),  
- rozumie elementarne społeczne, politologiczne, prawne,  

- systematyczne prowadzi zeszyt przedmiotowy;  

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:  
potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, a ponadto:  
- osiągnął podstawowy poziom wymagań gwarantujący dalsze poznanie, tzn. pamięta i stosuje w 

sytuacjach typowych najważniejsze treści kształcenia zapisane w podstawie programowej,  

- potrzebuje pomocy nauczyciela przy odpowiedzi ustnej (pytania pomocnicze, naprowadzające),  
- rozumie większość pojęć społecznych, politologicznych, prawnych,  

- poprawnie analizuje tekst źródłowy;  

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:  
potrafi to, co na ocenę dostateczną, a ponadto:  

- osiągnął rozszerzający poziom wymagań,  

- formułuje w zasadzie samodzielną wypowiedź,  

- rozumie wszystkie pojęcia społeczne, politologiczne, prawne,  
- rozumie związki przyczynowo – skutkowe,  

- dokonuje selekcji i elementarnej syntezy materiału;  

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:  
potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto:  

- osiągnął dopełniający poziom wymagań,  

- formułuje całkowicie samodzielną wypowiedź ustna,  

- stosuje bogaty język,  
- rozumie i posługuje się pojęciami społecznymi, politologicznymi, prawnymi,  

- sprawnie wyjaśnia związki przyczynowo – skutkowe i je interpretuje,  

- integruje wiedzę z dziedzin pokrewnych,  
- posiada umiejętność krytycznej analizy tekstu źródłowego,  

- tworzy projekt i interpretuje wyniki,  

- umiejętnie ocenia postaci, wydarzenia, procesy, 
-krytycznie analizuje źródła, czyta literaturę społeczną, politologiczną, prawną, prasę współczesną, 

ogląda programy publicystyczne;  

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:  
potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:  
- twórczo wykorzystuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych,  

- uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,  

- aktywnie pogłębia wiedzę we własnym zakresie i rozwija swoje uzdolnienia. 


