
KONTRAKT – WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

Wszystkie zasady oceniania zamieszczone są w statucie szkoły w § 32-34. 

Zasady oceniania obowiązujące na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w roku szkolnym 

2021/2022, wynikające ze specyfiki przedmiotu przedstawiono poniżej: 

 

NAUKA STACJONARNA  

Obowiązkowo oceniane są: 

1.  SPRAWDZIAN 

• za sprawdzian uczeń może otrzymać 24,18 lub 12 punktów 

• zagadnienia na sprawdzian uczeń otrzymuje co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem 

• jest to jedyna forma pracy, którą uczeń może poprawić w umówionym terminie 

• poprawa sprawdzianu może być przeprowadzona w formie stacjonarnej                     

(w szkole) lub zdalnej (za pośrednictwem aplikacji Teams), o formie poprawy 

decyduje nauczyciel przedmiotu 

 

2. ODPOWIEDŹ 

•  forma: pisemna 

•  za odpowiedź uczeń może otrzymać 6 punktów 

 

3. PRACA NA LEKCJI 

• formy: praca samodzielna, praca w grupie, udział w dyskusji lub debacie 

• za pracę na lekcji uczeń może otrzymać 3 lub 6 punktów 

 

4. PROJEKT EDUKACYJNY 

• uczeń powinien uczestniczyć w realizacji przynajmniej dwóch projektów w roku 

szkolnym 

• temat projektu może być wskazany przez uczniów 

• projekt realizowany jest na zasadach zawartych w harmonogramie i kryteriach 

oceny działań projektowych, które przedstawione zostają przez nauczyciela na 

początku jego realizacji 

• za projekt edukacyjny uczeń może otrzymać 6 punktów 

 

Dodatkowo oceniane są:  

 

1. ZAANGAŻOWANIE  

  

• aktywność na lekcjach, przygotowanie dodatkowych materiałów, dzielenie się 

wiedzą i umiejętnościami z innymi uczniami, udział i sukces w konkursach 

przedmiotowych, udział w zajęciach dodatkowych dotyczących przedmiotu, udział  

w imprezach szkolnych tematycznie związanych z danym przedmiotem 

 

 



NAUKA ZDALNA/HYBRYDOWA 

• W przypadku nauczania zdalnego/hybrydowego wszystkie wyżej wymienione 

formy sprawdzania wiedzy zostają zachowane. 

• Szczególnej ocenie, mającej na celu zmotywowanie ucznia do systematycznej 

pracy podczas nauczania zdalnego/hybrydowego będzie podlegać 

zaangażowanie na lekcjach online (aktywny udział w zajęciach, terminowość 

odsyłania prac, wykonywanie pracy podczas lekcji online) 

• Wszystkie formy pracy ucznia umieszczone na platformie Teams w zakładce 

ZADANIA po pojawieniu się komunikatu „wyświetlono”, traktowane będą jak 

oddanie nieuzupełnionej pracy, czyli brak wiedzy i umiejętności ucznia,                       

co skutkować będzie otrzymaniem oceny 0 pkt. 

• Jakiekolwiek trudności techniczne związane z pracą zdalną/hybrydową uczeń 

zgłasza nauczycielowi niezwłocznie po ich pojawieniu się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTRAKT: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

Wszystkie zasady oceniania zamieszczone są w statucie szkoły § 32-34. 

Zasady oceniania obowiązujące na lekcjach historii w roku szkolnym 2021/2022, wynikające 

ze specyfiki przedmiotu przedstawiono poniżej. 

Nauka stacjonarna 

 

OBOWIĄZKOWO OCENIANE SĄ: 

5. SPRAWDZIAN 

• za sprawdzian uczeń może otrzymać 24,18 lub 12 punktów, 

• zagadnienia na sprawdzian uczeń otrzymuje co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem, 

• jest to jedyna forma pracy, którą uczeń może poprawić w umówionym terminie, 

• poprawa sprawdzianu może być przeprowadzona w formie stacjonarnej (w szkole) lub 

zdalnej (za pośrednictwem aplikacji Teams), o formie poprawy decyduje nauczyciel 

przedmiotu. 

 

 

6. ODPOWIEDŹ 

• forma: pisemna  

• za odpowiedź uczeń może otrzymać 6 punktów. 

 

7. PRACA NA LEKCJI 

• formy: praca samodzielna, praca w grupie, udział w dyskusji lub debacie 

• za pracę na lekcji uczeń może otrzymać 3 lub 6 punktów. 

 

8. PROJEKT EDUKACYJNY 

• uczeń powinien uczestniczyć w realizacji przynajmniej dwóch projektów w roku 

szkolnym, 

• temat projektu może być wskazany przez uczniów, 

• projekt realizowany jest na zasadach zawartych w harmonogramie i kryteriach 

oceny działań projektowych, które przedstawione zostają przez nauczyciela na 

początku jego realizacji. 



• za projekt edukacyjny uczeń może otrzymać 6 punktów 

 

 

 

DODATKOWO OCENIANE SĄ:  

 

9. ZAANGAŻOWANIE  

• aktywność na lekcjach, przygotowanie dodatkowych materiałów, dzielenie się 

wiedzą i umiejętnościami z innymi uczniami, udział i sukces w konkursach 

przedmiotowych, udział w zajęciach dodatkowych dotyczących przedmiotu, udział  

w imprezach szkolnych tematycznie związanych z danym przedmiotem. 

 

 

Nauka zdalna 

W przypadku nauczania zdalnego wszystkie wyżej wymienione formy sprawdzania wiedzy 

zostają zachowane. 

Szczególnej ocenie, mającej na celu zmotywowanie ucznia do systematycznej pracy podczas 

nauczania zdalnego będzie podlegać zaangażowanie na lekcjach online (aktywny udział w 

zajęciach, terminowość odsyłania prac, wykonywanie pracy podczas lekcji online). 

Wszystkie formy pracy umieszczone na platformie Teams w zakładce ZADANIA po pojawieniu 

się komunikatu „wyświetlono”, traktowane będzie jak oddanie nieuzupełnionej pracy, czyli brak 

wiedzy i umiejętności ucznia i skutkować będzie otrzymaniem oceny 0 pkt. 

Wszelkie trudności techniczne związane z pracą zdalną uczeń zgłasza do nauczyciela 

niezwłocznie po ich pojawieniu się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


