Procedury oceniania z wiedzy o świecie - kryteria opisowe na poszczególne oceny.

Ocenę celujący :
Otrzymuje uczeń , którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program
nauczania a ponadto :
- wykazuje pełną znajomość trzech obszarów :I wiadomości i rozumienie
II korzystanie z informacji
III tworzenie informacji.
-potrafi prezentować i uzasadniać własne stanowisko, radzi sobie z trudnymi problemami
społecznymi ,politycznymi.
-samodzielnie interpretuje wydarzenia polityczne , wysuwa oryginalne wnioski ,
dokonuje niezależnych ocen.
-jest bardzo aktywny na lekcji , samodzielnie rozwija swoje zainteresowania.
-jest w stanie wypełnić druki urzędowe, sporządzić pisma do władz publicznych
i innych instytucji.
-czyta teksty publicystyczne i popularnonaukowe, rozumiejąc zawartą w nich
terminologię.
-na bieżąco śledzi prasę i programy publicystyczne i popularnonaukowe.
-osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach.

Ocenę bardzo dobry :
Otrzymuje uczeń , który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany programem
nauczania.
-wykazuje się znajomością podstawowych i rozszerzających treści ,umiejętnością
analizowania i interpretacji wydarzeń politycznych, społecznych,
-dokonuje oceny wydarzeń politycznych i społecznych,
-potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w problemowych, praktycznych ćwiczeniach.
-wykazuje zainteresowanie problematyką społeczną i polityczną ,samodzielnie poszerza
swoją wiedzę .
-bezbłędnie wywiązuje się ze stawianych przed nim zadań a także samodzielnie poszerza
swoją wiedzę.
-bezbłędnie wywiązuje się ze stawianych przed nim zadań a także samodzielnie się ich
podejmuje.
-radzi sobie bez problemu z trzema obszarami.
-osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach,

Ocenę dobry:
Otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą
programową oraz wybrane elementy programu nauczania związane ze stosowaniem
wiedzy w sytuacjach trudnych ,ale typowych,
-potrafi odtwórczo, ale logicznie formułować oceny i wnioski oraz interpretować
fakty, zjawiska społeczne i polityczne,
-wykazuje aktywność na zajęciach,
-stosuje właściwą terminologię,
-radzi sobie z tworzeniem informacji z niewielkimi błędami,
-w jego pracy zdarzają się niewielkie błędy i potknięcia.

Ocenę dostateczny :
Otrzymuje uczeń , który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności dotyczące
trzech obszarów.
-wykazuje się ograniczoną umiejętnością analizy , interpretacji zjawisk społecznych i
politycznych,
-jego praca ma charakter odtwórczy, zna teorię , ale nie zawsze potrafi ją zastosować
w praktyce,
-posługuje się ubogą terminologią.

Ocenę dopuszczający :
Otrzymuje uczeń ,który mimo wyraźnych luk, błędów i niedociągnięć w nauce
potrafi przy wydatnej pomocy nauczyciela opanować wiadomości i umiejętności
konieczne dla dalszego kształcenia,
-wykazuje niewielką znajomość treści , potrafi skorzystać z informacji ,
-ma problemy z tworzeniem informacji,
-operuje językiem prostym, ubogą terminologią,

Ocenę niedostateczny :
Otrzymuje uczeń ,który nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych dla
dalszego etapu kształcenia,
-nie zna podstawowej terminologii społecznej,
-nie posiada umiejętności korzystania i tworzenia informacji.

Przy każdej z ocen obowiązuje znajomość bieżącej sytuacji społecznej i politycznej
kraju i świata, znajomość prasy, programów publicystycznych.
Oprócz tego obowiązują ogólne zasady oceniania wynikające z wso.

