
WOS -   Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne:  

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY : 
Nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi 
do dalszego kształcenia;
Ma poważne braki w wiadomościach i umiejętnościach, uniemożliwiające dalszą naukę; 
Nie przejawia chęci przyswajania nowych wiadomości i umiejętności oraz współpracy 
z nauczycielem; 
Zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia prowadzone są niesystematycznie. 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY : 
Ma braki w podstawowych umiejętnościach i wiadomościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je 
nadrobić; 
Rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności; 
Przejawia gotowość i chęć do przyjmowania nowych wiadomości i umiejętności i współpracy 
z nauczycielem. 

OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY : 
Opanował treści przewidziane programem nauczania WOS w 
stopniu podstawowym w danej klasie; 
Rozwiązuje i wykonuje zadania o średnim stopniu trudności i niewielkim stopniu złożoności; 
Próbuje, selekcjonować i klasyfikować fakty i informacje; 
Dostrzega podstawowe związki pomiędzy różnymi zjawiskami społecznymi; 
Współpracuje z nauczycielem; 
Rozwiązuje typowe problemy o średnim stopniu trudności; 
Analizuje podstawowe zależności, próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone 
stanowisko;
Wykazuje aktywność na lekcji. 

OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY : 
Opanował  wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania WOS w danej klasie; 
Potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem źródłowym 
Ustnie i pisemnie stosuje terminy i pojęcia; 
Rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł; 
Efektywnie współpracuje w zespole i aktywnie pracuje w grupie; 
Potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w 
przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela;
Udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania;
Bierze udział w dyskusjach, wymianie poglądów potrafi bronić swoich racji i argumentować. 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY : 
Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidziany programem nauczania WOS w danej 
klasie; 
Potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych 
sytuacjach;
Bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji;
Sprawnie posługuje się wiadomościami; 
Potrafi zastosować wiedzę w ocenie bieżących wydarzeń; 
Aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym;
Wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia. 

OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY : 



W wysokim stopniu opanował treści programowe, rozszerzając swoją wiedzę i umiejętności poza 
granice przewidziane programem nauczania; 
Umie formułować oryginalne wnioski, hierarchizować i selekcjonować zdobytą wiedzę ; 
Odczytuje informacje przedstawione w formie: tabel, wykresów, schematów, rysunków, fotografii;
Samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania związane z przedmiotem;
Wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach;
Potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych;
Bierze udział i zdobywa znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych.

OBNIŻENIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH – nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania
edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub
deficyty  rozwojowe  (uniemożliwiające  sprostanie  wymaganiom  edukacyjnym  wynikającym  z
realizowanego  programu  nauczania)  potwierdzone  pisemną  opinią  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej .


