WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

OCENĘ CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który w zakresie realizowanego programu nauczania:












wykazuje się opanowaniem wszystkich umiejętności określonych w podstawie programowej,
współpracuje z nauczycielem, rozwija własne zainteresowania,
dysponuje pogłębioną wiedzą o zjawiskach i procesach społecznych,
poprawnie analizuje akty prawne,
chętnie podejmuje się zadań dodatkowych,
wykazuje się aktywnością i inicjatywą,
przedstawia wyniki samodzielnej pracy przygotowanej z wykorzystaniem warsztatu naukowego,
osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
realizuje projekty edukacyjne,
prezentuje raport z własnego działania i grupy,
prezentuje swoje dokonania w klasie w formie odczytu, wykładu czy prelekcji.

OCENĘ BARDZO DOBRY
nauczania:










otrzymuje uczeń, który w zakresie realizowanego programu

dysponuje pełną wiedzą w zakresie programu szkolnego i potrafi wykorzystywać ją w różnych
sytuacjach,
umie samodzielnie poszukiwać informacji i dokonywać ich selekcji oraz hierarchizowania,
w sposób twórczy rozwiązuje problemy,
potrafi kierować pracą zespołu,
dokumentuje efekty działań,
uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
wykonuje zadania indywidualne, systematycznie wykorzystując dodatkową literaturę,
ocenia otaczającą rzeczywistość społeczno-polityczną zgodnie z przyjętymi kryteriami wartości
wykazuje dużą aktywność na zajęciach,

OCENĘ DOBRY otrzymuje uczeń, który w zakresie realizowanego programu nauczania:









dokonuje interpretacji danych zawartych w różnorodnych źródłach, wykorzystuje je do rozwiązania
problemu,
potrafi w sposób spójny i poprawny zaprezentować omawianą na lekcjach problematyką,
potrafi formułować i uogólniać wnioski,
aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
dokonuje selekcji i porównania poznanych zjawisk,
formułuje oceny wydarzeń, zjawisk, postaci i potrafi je uzasadnić,
pracuje systematycznie,
poprawnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce,

OCENĘ DOSTATECZNY
nauczania:






otrzymuje uczeń, który w zakresie realizowanego programu

rozumie polecenia i instrukcje,
samodzielnie i poprawnie wykonuje proste zadania,
potrafi odnaleźć podstawowe informacje zawarte w różnego rodzaju źródłach,
umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce,
jest mało aktywny na zajęciach,

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY
nauczania:

otrzymuje uczeń, który w zakresie realizowanego programu

 częściowo rozumie polecenia nauczyciela, wykonuje z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia,

 zapamiętuje wiadomości konieczne do podstawowej orientacji i potrafi je odtworzyć z pomocą
nauczyciela,
 formułuje powierzchowne wnioski i płytkie oceny wydarzeń oraz postaci,
 wykazuje niewielką znajomość pojęć.

OCENĘ NIEDOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY NIE SPEŁNIŁ WYMAGAŃ
EDUKACYJNYCH NA OCENĘ CO NAJMNIEJ DOPUSZCZAJĄCY

