
Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z przedmiotu WOS:

KLASY 8 SP zajęcia z Wiedzy O Społeczeństwie będą prowadzone w stylu warsztatów, z których 
uzyskają ocenę semestralną i roczną.
Uczniowie na większości lekcji będą pracować w grupach, które zostaną ustalone na pierwszych 
zajęciach. Listę grup będzie miał Nauczyciel Przedmiotu. Uczniowie w semestrze nie mogą zmienić
grupy. Każdy zespół wybiera lidera, który będzie odpowiadał za pracę swojego zespołu.

Dodatkowe zasady:
1.Szacunek do kolegów/ koleżanek i Nauczyciela to podstawa.
2.Uczeń pracuje cały rok na swoją ocenę końcową.
3.Uczeń ma 3 nieprzygotowania na semestr. (brak zeszytu= brak pracy domowej)
4.Uczeń ma DWA TYGODNIE na nadrobienie zaległości. (zaległy sprawdzian/kartkówka, notatki, 
prace)
5.OCENY POPRAWIANE SĄ PO LEKCJACH.
6.Na ławce obowiązkowy jest JEDEN podręcznik.
7.Uczeń musi poprawić oceny niedostateczne OBOWIĄZKOWO.
7a) Uczeń może poprawić oceny: dopuszczający, dostateczny.
7b) Oceny powyżej 3+ Uczniowie nie poprawiają.
8.Lekcja rozpoczyna się punktualnie, spóźnialscy uczniowie są w pierwszej kolejności pytani przy 
tablicy.
9.Szczęśliwy Numerek= nie dotyczy zaplanowanej pracy klasowej. (spr. i kart.)
10.Kartkówki mogą być niezapowiedziane. Proszę powtarzać materiał na bieżąco.
11.Sprawdziany są planowane tydzień lub dwa tygodnie wcześniej. Nie przekładam prac 
klasowych.
12.Uczeń przyłapany na ściąganiu może dopiero poprawić sprawdzian przed końcem semestru.
13.Zasada na lekcji WOSu:
To co na tablicy- Uczeń ma w zeszycie;
To co w zeszycie- Uczeń ma w głowie.
14.Uczeń do sprawdzianu, kartkówki przygotowuje się z zeszytu (notatki, karty pracy) oraz 
podręcznik.
15.Uczniowie, którzy utrudniają pracę Nauczycielowi i klasie (innym uczniom) są w pierwszej 
kolejności pytani na następnej lekcji.
16.Uczeń na lekcję WOSu zawsze nosi, ma na ławce: ZESZYT PRZEDMIOTOWY !

17.Oceny z Historii WOSu otrzymuje za:
Sprawdzian,
Kartkówka,
Quiz,
Testy,
Praca domowa,
Projekt (prezentacje, plakaty, referaty),
Odpowiedź ustna,
Aktywność,
Konkursy,
Praca w grupach, praca indywidualna;
Brak pracy domowej, brak karty pracy (gdy wcześniej nie zgłosił).
Oceny z Prac Klasowych są wystawiane na podstawie punktacji procentowej:
PUNKTY PROCENTY OCENA
MAX 100,00% 6 (celujący)
Od  90 % 5 (bardzo dobry)
Od 75 %4 (dobry)
Od 50 %3 (dostateczny)
Od 30 %2 (dopuszczający) 


