
WYMAGANIA EDUKACYJNE  

Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 
1. Na każdą lekcję uczeń ma obowiązek nosić podręcznik, zeszyt 

przedmiotowy, oraz na bieżąco uzupełniać w/w zeszyty. Systematyczne 

wykonywać notatki oraz wyznaczone zadania. 

2. Uczeń ma obowiązek: pracować podczas lekcji zgodnie  

z poleceniami nauczyciela i być przygotowany na każdą lekcję. 

3. Procedury sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia: 

- wypowiedzi pisemne: sprawdziany (zapowiadane z min. tygodniowym 

wyprzedzeniem), kartkówki (3 ostatnie lekcje, 15 min.) 

- praca z podręcznikiem i zeszytem, kartami pracy, praca w grupach, 

konkursy przedmiotowe, testy diagnozujące itp. 

- wypowiedzi ustne (3 ostatnie lekcje),  

- kontrola: zeszytów przedmiotowych, zadań domowych, projektów 

indywidualnych/grupowych (długoterminowych) itp. 

- wykorzystanie wiedzy w praktyce (praca na lekcji). 

Odpowiedzi ustne, kartkówki niezapowiedziane podlegają poprawie  

w sposób ustalony przez nauczyciela. 

4. W okresie uczeń może zgłosić: 2 np.- przy 2h tygodniowo. 

Nieprzygotowanie obejmuje: brak pomocy naukowych (zeszytu, 

podręcznika, kserokopii, karty pracy itp.), brak zadania domowego, brak 

przygotowania do odpowiedzi i niezapowiedzianej kartkówki itp. 

Materiał z którego uczeń zgłosił np. musi być uzupełniony na następną 

lekcję. Każde np. w ramach limitu odnotowane będzie w formie uwagi 

neutralnej, a po wykorzystaniu limitu kolejne nieprzygotowania 

skutkują uwagami negatywnymi z zachowania. Niewykorzystane 

nieprzygotowania nie przechodzą na drugi okres.  Nieprzygotowanie 

uczeń zgłasza jedynie na początku lekcji. 

5. Nie można zgłosić nieprzygotowania na lekcjach powtórzeniowych, na 

sprawdzianach/diagnozach, zapowiedzianych kartkówkach i za projekty 

indywidualne/grupowe (długoterminowe).  

6. Pracę na lekcji, czyli wykorzystanie wiedzy w praktyce (wiedza  

i umiejętności ucznia) nauczyciel może oceniać w czasie lekcji za 

pomocą oceny lub przydzielanych plusów i minusów:  

 za 6 plusów bdb, za 6 minusów ndst.. 

Plusy i minusy uczeń MA OBOWIĄZEK notować w tyle zeszytu, podobnie 

jak zgłoszone nieprzygotowania wraz z datą ich otrzymania (co stanowi 

informację dla Rodzica i Ucznia). 

7. Ocenianie większych partii materiału obywa się w formie 

sprawdzianów ułożonych na  35 min (uczeń ma prawo pisać 45 minut 

mając dzięki temu dodatkowy/wydłużony czas pracy) 

8. Każdemu uczniowi przysługuje możliwość jednokrotnego poprawienia 

każdej oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

Do ocen liczy się ocena poprawiona. 

9. Uczeń nieobecny na sprawdzianie MA OBOWIĄZEKgo napisać  

w terminie uzgodnionym z nauczycielem(w Librusie zapis nb).  

Jeśli uczeń otrzymał ze sprawdzianu ocenę ndst. powinien poprawić 

negatywną ocenę ze sprawdzianu (w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela), a w przypadku choroby – do tygodnia od powrotu do 

szkoły. 

10. W sytuacji, gdy uczeń podczas sprawdzianu lub kartkówki korzystał  

z tzw. pomocy, lub podejmował próbę komunikacji otrzymuje uwagę 

negatywną i/lubnauczyciel może zadecydować o obniżeniu oceny. 

11. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek jak najszybciej uzupełnić 

wszystkie braki z lekcji. 

12. Każdy uczeń dba o ład i porządek w sali lekcyjnej. Dyżurni są 

odpowiedzialni za kredę i czystą tablicę, jak również za pomoc 

nauczycielowi w transporcie materiałów potrzebnych na lekcje.  

Brak spełniania tego obowiązku skutkuje uwagą negatywną. 

 
Ocenianie sprawdzianów: 
 - 0%-39% niedostateczny, - 40%-54% dopuszczający, 
- 55%-69% dostateczny, - 70%-84% dobry 
- 85%-95 % bardzo dobry, - 96%-100% celujący 
 
Data….. 

Podpis ucznia:   ………………………… 
Podpis rodzica:  …………………………… 

WYMAGANIA EDUKACYJNE  

Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 
13. Na każdą lekcję uczeń ma obowiązek nosić podręcznik, zeszyt 

przedmiotowy, oraz na bieżąco uzupełniać w/w zeszyty. Systematyczne 

wykonywać notatki oraz wyznaczone zadania. 

14. Uczeń ma obowiązek: pracować podczas lekcji zgodnie  

z poleceniami nauczyciela i być przygotowany na każdą lekcję. 

15. Procedury sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia: 

- wypowiedzi pisemne: sprawdziany (zapowiadane z min. tygodniowym 

wyprzedzeniem), kartkówki (3 ostatnie lekcje, 15 min.) 

- praca z podręcznikiem i zeszytem, kartami pracy, praca w grupach, 

konkursy przedmiotowe, testy diagnozujące itp. 

- wypowiedzi ustne (3 ostatnie lekcje),  

- kontrola: zeszytów przedmiotowych, zadań domowych, projektów 

indywidualnych/grupowych (długoterminowych) itp. 

- wykorzystanie wiedzy w praktyce (praca na lekcji). 

Odpowiedzi ustne, kartkówki niezapowiedziane podlegają poprawie  

w sposób ustalony przez nauczyciela. 

16. W okresie uczeń może zgłosić: 1 np.- przy 1h tygodniowo. 

Nieprzygotowanie obejmuje: brak pomocy naukowych (zeszytu, 

podręcznika, kserokopii, karty pracy itp.), brak zadania domowego, brak 

przygotowania do odpowiedzi i niezapowiedzianej kartkówki itp. 

Materiał z którego uczeń zgłosił np. musi być uzupełniony na następną 

lekcję. Każde np. w ramach limitu odnotowane będzie w formie uwagi 

neutralnej, a po wykorzystaniu limitu kolejne nieprzygotowania 

skutkują uwagami negatywnymi z zachowania. Niewykorzystane 

nieprzygotowania nie przechodzą na drugi okres.  Nieprzygotowanie 

uczeń zgłasza jedynie na początku lekcji. 

17. Nie można zgłosić nieprzygotowania na lekcjach powtórzeniowych, na 

sprawdzianach/diagnozach, zapowiedzianych kartkówkach i za projekty 

indywidualne/grupowe (długoterminowe).  

18. Pracę na lekcji, czyli wykorzystanie wiedzy w praktyce (wiedza  

i umiejętności ucznia) nauczyciel może oceniać w czasie lekcji za 

pomocą oceny lub przydzielanych plusów i minusów:  

 za 3 plusy bdb, za 3 minusy ndst.. 

Plusy i minusy uczeń MA OBOWIĄZEK notować w tyle zeszytu, podobnie 

jak zgłoszone nieprzygotowania wraz z datą ich otrzymania (co stanowi 

informację dla Rodzica i Ucznia). 

19. Ocenianie większych partii materiału obywa się w formie 

sprawdzianów ułożonych na  35 min (uczeń ma prawo pisać 45 minut 

mając dzięki temu dodatkowy/wydłużony czas pracy) 

20. Każdemu uczniowi przysługuje możliwość jednokrotnego poprawienia 

każdej oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

Do ocen liczy się ocena poprawiona. 

21. Uczeń nieobecny na sprawdzianie MA OBOWIĄZEKgo napisać  

w terminie uzgodnionym z nauczycielem(w Librusie zapis nb).  

Jeśli uczeń otrzymał ze sprawdzianu ocenę ndst. powinien poprawić 

negatywną ocenę ze sprawdzianu (w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela), a w przypadku choroby – do tygodnia od powrotu do 

szkoły. 

22. W sytuacji, gdy uczeń podczas sprawdzianu lub kartkówki korzystał  

z tzw. pomocy, lub podejmował próbę komunikacji otrzymuje uwagę 

negatywną i/lubnauczyciel może zadecydować o obniżeniu oceny. 

23. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek jak najszybciej uzupełnić 

wszystkie braki z lekcji. 

24. Każdy uczeń dba o ład i porządek w sali lekcyjnej. Dyżurni są 

odpowiedzialni za kredę i czystą tablicę, jak również za pomoc 

nauczycielowi w transporcie materiałów potrzebnych na lekcje.  

Brak spełniania tego obowiązku skutkuje uwagą negatywną. 

 
Ocenianie sprawdzianów: 
 - 0%-39% niedostateczny, - 40%-54% dopuszczający, 
- 55%-69% dostateczny, - 70%-84% dobry 
- 85%-95 % bardzo dobry, - 96%-100% celujący 
 
Data….. 

Podpis ucznia:   ………………………… 
Podpis rodzica:  …………………………… 

 


