
 

Przedmiotowy system oceniania ( PSO)  uczniów Technikum w Malachinie na lekcjach: prawa, elementów prawa 
1. Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej  programie nauczania: prawa 

341[02]//MEN/2008.05.20 (dla zawodu technik ekonomista) i elementów prawa 341[03]/MEN/2009.02.03 ( dla zawodu technik 

handlowiec), a także zaangażowanie uczniów w proces uczenia. 
2. Sposób oceny:  

a) Sprawdziany (waga 1)  b) Kartkówki z 1-2 ostatnich lekcji ( waga 0,5)   c) Odpowiedzi ustne z 3 ostatnich lekcji ( waga 1)   d) 
Inne formy: zadania, prowadzenie zeszytu przedmiotowego, aktywność na lekcji, referaty itp. ( waga od 0,30 0,5 lub 1 )  

3. Zasady oceniania: 

a) Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny. 

b) Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe 

c) Termin sprawdzianu z większej partii materiału jest uzgadniany z uczniami, na co najmniej tydzień wcześniej. 

d) W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecność na zapowiedzianym sprawdzianie uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 

e) Jeżeli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie był na sprawdzianie ma obowiązek napisać go na pierwszej lekcji, na 
którą przyjdzie po nieobecności. 

f) Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu lub odpowiedzi ustnej, w ciągu semestru, w terminie dwóch tygodni od 
terminu pierwotnego. 

g) Do kartkówki lub odpowiedzi z ostatnich trzech lekcji uczeń ma obowiązek być przygotowany na każdych zajęciach. 

h) Oceny z zadań, aktywności na lekcji, referatów itp. nie podlegają poprawie 

i) Ocena za semestr jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych z uwzględnieniem ich wag. 

j) Ocenę na koniec roku szkolnego ustala się na podstawie ocen uzyskanych z I i II semestru. Ocena ta jest średnią 
arytmetyczną oceny z I i II semestru. Zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego powoduje 
otrzymanie oceny celującej..  

k) Uczeń ma prawo na pisemny wniosek złożony do nauczyciela, nie później niż na 2 tygodnie przed radą klasyfikacyjną, 
poprawić proponowaną ocenę roczną ( semestralną) pisząc sprawdzian i odpowiadając z zakresu materiału 
obejmującego kwestionowany okres 

l)  Uczeń ma obowiązek uzupełniania braków wiadomości i umiejętności wskazanych przez nauczyciela i przestrzegania 
ustalonych w PSO reguł. 

m) Uczeń ma prawo :do dostosowania wymagań i oceniania do jego możliwości ( określonych w orzeczeniu Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej), do znajomości kryteriów oceniania, otrzymania uzasadnienia oceny, egzaminu 
sprawdzającego, zgłoszenia do dyrektora szkoły, w formie pisemnej, w ciągu 3 dni od daty  wystawienia oceny, 
zastrzeżenia wskazując naruszoną zasadę. 

4. Kryteria oceny sprawdzianów, kartkówek zawierających  treści programowe: 

lp Ocena  Minimalna liczba punktów w % 

1 Niedostateczny  Poniżej 40% 

2 Dopuszczający  40 – 49% 

3 Dostateczny 50- 64% 

4 Dobry 65%- 79% 

5 Bardzo dobry  80 - 90% 

6 Celujący 91- 100% 

 
a) Czas odpowiedzi na pytania:  Zamknięte – test wyboru: 0, 5 minuty,   Otwarte od 3 do 10 minut. 

 
5. Kryteria oceniania odpowiedzi ustnych. Uczeń odpowiada z trzech ostatnich tematów. Ma prawo wybrać jeden temat do 
podstawowej prezentacji. 

a) Ocenę celującą otrzyma uczeń, wyczerpująco omówi trzy tematy, wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, 

opanował w pełni i ze zrozumieniem program nauczania , wygłasza własne opinie lub sądy i potrafi ich przekonywująco 
bronić, 

b)   Ocenę bardzo dobrą otrzyma uczeń, który omówi wyczerpująco jeden z trzech ostatnich tematów, zgodnie z 

programem, swobodnie operuje faktami, dostrzega związki pomiędzy nimi, wyczerpująco odpowie na pytania 
nauczyciela dotyczące pozostałych dwóch tematów 

c) Ocenę dobrą otrzyma uczeń, który odpowiada z wybranego tematu zasadniczo samodzielnie, przedstawia większość 

wymaganych treści, popełnia nieliczne błędy,  na pytania nauczyciela dotyczące dwóch pozostałych tematów odpowiada 
poprawnie  

d) ocenę dostateczną otrzyma uczeń, który zna najważniejsze fakty z wybranego tematu, popełnia niewielkie błędy, 

odpowiada z pomocą nauczyciela 
e) Ocenę dopuszczającą otrzyma uczeń, który opanował minimum 40% wiadomości, zna podstawowe fakty z wybranego 

tematu lub pozostałych tematów, ale odpowiada niesamodzielnie -przy pomocy nauczyciela,   
f) Ocenę niedostateczną otrzyma uczeń, który nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów lub odmawia odpowiedzi. 

6.  Sposoby informowania uczniów i rodziców o postępach i niedociągnięciach i PSO 

a) Ustne uzasadnienie każdej oceny ze wskazaniem drogi i sposobu poprawy wyników. B) Prace uczniów są im, po 
rozliczeniu, oddawane ,  c) Kontakty indywidualne z rodzicami.  D) Wpisywanie ocen z odpowiedzi w zeszytach uczniów.  
E) Wywiadówki  F) Listy pochwalne, nagrody    g) PSO i rozkłady materiału ( plany nauczania z prawa i elementów 
prawa) są: 

 prezentowane uczniom na pierwszych lekcjach roku szkolnego, a rodzicom na wywiadówkach, co jest 
udokumentowane odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym  

 znajdują się do wglądu w sekretariacie szkoły 

 umieszczone są na stronie internetowej szkoły www.malachin.szkolnictwo.pl  
                                                                                                                                                         Elwira Bieszke- Binnebesel 

http://www.malachin.szkolnictwo.pl/

