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WOS - KLASA III 

 

 Oczekiwane osiągnięcia ucznia: 

 

Ocena dopuszczający 

Uczeń: 

 ma braki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności przewidzianych 

w programie, ale nie uniemożliwia mu to dalszego poznawania treści programowych w 

następnych etapach edukacji, 

 zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii, 

 zna zasady funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej,  

 zna najważniejsze problemy współczesnego świata, 

 wskazuje chociaż jeden przykład organu władzy państwowej 

 zadania i polecenia, które uczeń wykonuje, często przy znacznej pomocy nauczyciela, 
mają niewielki stopień trudności, 

 zeszyt ćwiczeń prowadzi niesystematycznie, nie wykonał wszystkich prac lekcyjnych i 
domowych.  

 

Ocena dostateczny 

Uczeń: 

 opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, 

 wskazuje chociaż dwa przykłady organów władzy państwowej 

 wie, z czego składa się polski parlament 

 wymienia przymiotniki charakteryzujące wybory prezydenckie i parlamentarne 

 zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii, 

 rozumie zasady funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej,  

 zna zasady funkcjonowania gospodarstwa domowego,  

 zna zasady funkcjonowania rynku pracy,  

 potrafi wskazać najważniejsze problemy współczesnego świata ekonomiczne, ekologiczne 
i społeczne, 

 potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne, 

 umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela prostymi środkami 

dydaktycznymi wykorzystanymi na lekcji. 

 

Ocena dobry 

Uczeń: 

 nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie utrudnia mu to 
głębszego i pełniejszego poznania wiedzy podstawowej, 

 wskazuje (wymienia), chociaż trzy przykłady organów władzy państwowej 

 wie, z czego składa się polski parlament 

 wie, ilu posłów zasiada w sejmie, senatorów w senacie 

 umie wyjaśnić przymiotniki charakteryzujące wybory prezydenckie i parlamentarne 

 rozumie pojęcia z zakresu ekonomii i gospodarowania,  

 rozumie zasady funkcjonowania różnego rodzaju gospodarek na przestrzeni wieków,  

 potrafi wskazać główne instytucje ekonomiczne,  

 rozumie zasady funkcjonowania gospodarstwa domowego i potrafi opracować prosty 
budżet rodzinny,  

 rozumie zasady funkcjonowania rynku pracy,  
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 potrafi opracować posty schemat związany z przedsiębiorczością,   

 potrafi omówić najważniejsze problemy współczesnego świata ekonomiczne, ekologiczne 
i społeczne, 

 zna nazwiska najważniejszych osób ze sceny politycznej kraju,   

 rozumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzących we współczesnej Polsce i 
świecie, 

 poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji, 

 wykonuje samodzielnie typowe zadania polegające na ocenianiu, selekcjonowaniu, 
wartościowaniu, uzasadnianiu, 

 umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. 
 

Ocena bardzo dobry 

Uczeń: 

 opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem 

nauczania, 

 wie, z czego składa się polski parlament 

 wie, ilu posłów zasiada w sejmie, senatorów w senacie 

 umie wyjaśnić przymiotniki charakteryzujące wybory prezydenckie i parlamentarne 

 zna kompetencje władzy ustawodawczej i wykonawczej 

 rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu ekonomii, 

 potrafi omówić zasady funkcjonowania różnego rodzaju gospodarek na przestrzeni 
wieków,  

 rozumie zasady działania głównych instytucji ekonomicznych,  

 potrafi opracować budżet gospodarstwa domowego,  

 rozumie zasady funkcjonowania rynku pracy i zależność miedzy przedsiębiorczością 
jednostki  a gospodarowaniem,  

 potrafi opracować prosty schemat biznes-planu, 

 potrafi wyjaśnić, jakie korzyści i zagrożenia może nieść za sobą rozwój postępu 
technicznego, rozwój ekonomiczny, globalizacja, 

 zna nazwiska najważniejszych osób ze sceny politycznej i ekonomicznej kraju,   

 sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, 

 samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, wykorzystując 
wiedzę zdobytą w szkole i poza nią, 

 umie współpracować w grupie, 

 aktywnie uczestniczy w lekcjach. 
 

Ocena celujący 

Uczeń: 

 wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wybiegającą poza program nauczania 

wos, 

 posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, 

 samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, które są 
wzorowe pod względem merytorycznym, jak i językowym, 

 nie boi się wypowiadać własnych, nawet kontrowersyjnych opinii i sądów, które potrafi 

prawidłowo, przekonująco uzasadnić, 

 doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową, swobodnie się nią posługuje, 

 wykazuje doskonałą orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej                     
i społecznej Polski oraz  w sytuacji międzynarodowej. 


