WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – WYMAGANIA
Ocenę celującą otrzymuje uczeo, który:






wykazuje się wiedzą i umiejętnościami na stopieo bardzo dobry i ponadto
dysponuje wiedzą wykraczającą poza materiał obowiązkowy,
osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
bierze czynny udział w życiu szkoły, wykazuje się aktywną i prospołeczną
postawą,
często korzysta z różnych źródeł informacji i chętnie przedstawia efekty
swojej pracy na lekcji,
umie obronid swoje tezy prawidłowo dobranymi argumentami.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeo, który:










samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia, a także wątki
poboczne omówionych tematów lekcyjnych,
opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych na III etapie
edukacyjnym,
logicznie kojarzy fakty,
formułuje własne opinie i wnioski oraz potrafi przekonywująco uzasadnid
swoje zdanie,
posługuje się bogatym i poprawnym językiem,
troszczy się o styl wystąpienia,
aktywnie współpracuje z grupą, zachęca innych do aktywności i dba o
dobrą jakośd efektów pracy,
wykazuje inicjatywę nie będąc zachęcanym przez nauczyciela,
bierze aktywny udział w życiu klasy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeo, który:






samodzielnie wyjaśnia najważniejsze terminy i zagadnienia, wykonując
zadania złożone,
potrafi kojarzyd fakty, formułowad własne opinie i wnioski,
dba o styl wystąpienia,
aktywnie współpracuje z grupą i zachęca innych do aktywności,
często sam zgłasza się do odpowiedzi.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeo, który:


potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnid najważniejsze terminy i
zagadnienia oraz wykonad typowe zadania o średnim stopniu trudności,






umie kojarzyd niektóre zagadnienia,
nie popełnia zbyt często błędów składniowych i językowych,
aktywnie współpracuje z grupa,
czasami sam zgłasza się do odpowiedzi.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeo, który:







potrafi z pomocą nauczyciela wyjaśnid niektóre z terminów i zagadnieo
omówionych na lekcjach oraz wykonad najprostsze zadania ,
nie potrafi kojarzyd zagadnieo,
posługuje się ubogim słownictwem,
popełnia liczne błędy językowe i składniowe,
nie unika współpracy z grupą, ale nie wykazuje w tym własnej inicjatywy,
uaktywnia się tylko na wyraźne polecenie nauczyciela,

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeo, który:





nie potrafi wyjaśnid najważniejszych terminów i zagadnieo omówionych
na lekcjach,
nie jest w stanie wykonad najprostszych zadao, nawet z pomocą
nauczyciela,
nie interesuje się tematyką zajęd,
nie współpracuje z grupą.

