
PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA   

Z  PRAWA  (PSO) 

Klasa II technikum w zawodzie technik organizacji reklamy 

 

 

 Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.  

 PSO z przedmiotu PRAWO zgodny jest ze Szkolnym System Oceniania 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Jarosława Iwaszkiewicza                                                  

w Twardogórze.     

 

Na lekcjach prawa oceniane są następujące elementy osiągnięć uczniów: 

- postępy w nauce wynikające z wkładu pracy własnej ucznia, 

- współpracy ucznia z innymi uczniami, 

- uczestnictwa w dyskusjach, 

- sprawności ucznia w rozwiązywaniu problemów i posługiwanie się 

językiem prawnym 

- aktywności ucznia w realizacji zadań na terenie szkoły i poza nią, 

- obowiązkowości ucznia i odpowiedzialności za przyjęte zadania. 

 

Procesowi oceniania służyć ma wielość form i sposobów kontroli osiągnięć 

ucznia. Zaliczane są do nich: testy dydaktyczne, referaty, różnorodne prace 

pisemne, odpowiedzi ustne, analiza źródeł prawnych, rozwiązywanie 

problemów prawnych (kazusów), różnorodne w formie prace domowe. 

 

UMOWA Z UCZNIAMI W SPRAWIE ZASAD OCENIANIA 

 

1. Podstawą wystawianych ocen śródrocznych i końcoworocznych jest co 

najmniej 3 ocen cząstkowych dla zajęć edukacyjnych realizowanych  

w wymiarze 2 godzin tygodniowo 

2. Aktywność ucznia na lekcjach wynagradzana jest oceną ze skali ocen 

3. Analogicznie uczeń może również otrzymać ocenę niedostateczną – za 

brak przygotowania na zajęcia lub brak zadania domowego. 

4. Uczeń ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia nie przygotowania do 

lekcji ( bądź braku pracy domowej) w semestrze. Nauczyciel 

odnotowuje to w dzienniku lekcyjnym, a przekroczenie tego limitu 

powoduje wystawienie uczniowi cząstkowej oceny niedostatecznej. 

5. Prace klasowe są obowiązkowe. 

6. Nauczyciel informuje ucznia o ilości sprawdzianów pisemnych  

w semestrze i przewidywanym terminie ich realizacji oraz zakresie 

materiału, przykładowych zadaniach i poleceniach. 



7. Prace klasowe uczniów powinny być poprawione przez nauczyciela  

w terminie 2 tygodni i omówione na lekcji. 

8. Sprawdziany, o których mowa w punkcie 7 powinny być zapowiedziane 

uczniom co najmniej tydzień wcześniej. 

9. W przypadku nieobecności na sprawdzianie pisemnym lub otrzymaniu 

oceny niedostatecznej uczeń ma obowiązek zaliczenia go lub 

poprawienia. W tym celu nauczyciel podaje uczniowi dodatkowy 

termin, w którym to nastąpi. 

10. Nieobecność na sprawdzianie pisemnym w I i II terminie uprawnia 

nauczyciela do wpisania uczniowi oceny niedostatecznej. 

11. Przy pisaniu pracy klasowej w drugim terminie kryteria oceniania nie 

zmieniają się.  

12. Poprawa sprawdzianów musi odbyć się w ciągu dwóch tygodni od 

rozdania prac. 

13. Krótkie wypowiedzi pisemne uczniów (kartkówki) mogą być stosowane 

w ciągu semestru bez ilościowych graniczeń i bez wcześniejszego 

zapowiadania. Zakres takiej kartkówki może obejmować trzy jednostki 

dydaktyczne, a czas jej trwania nie przekracza 25 minut. Kartkówki 

powinny być sprawdzone i oddane uczniom w ciągu dwóch tygodni. 

14. W przypadku oceniania prac pisemnych, nauczyciel stosuje kryteria, 

których wypełnienie gwarantuje uzyskanie określonej oceny. 

Wymagania te dotyczą zdobycia konkretnej ilości punktów z ogółu 

możliwych, a ich procentowa wielkość przedstawia się w następujący 

sposób: 

 

        0 – 35 %       - ocena niedostateczna 

        36 – 45 %     - ocena dopuszczająca 

        46 – 65 %     - ocena dostateczna 

        66 – 90 %     - ocena dobra 

        91 – 100 %   - ocena bardzo dobra 

        100 % + zadania na ocenę celującą - ocena celująca 

 

15.  Ocenie podlegają również ustne wypowiedzi ucznia, zeszyt, prace 

domowe oraz analiza źródeł prawnych i rozwiązywanie problemów 

prawnych. 

16. Oceniany jest udział uczniów w konkursach i olimpiadach: 

 za udział w konkursie bądź olimpiadzie na szczeblu szkolnym – 

ocena cząstkowa bardzo dobra, 

 za udział w etapie wojewódzkim bądź okręgowym – ocena 

cząstkowa celująca, 

 laureaci i finaliści konkursów i olimpiad na szczeblu 

ogólnopolskim –  ocena celująca na koniec roku. 

 



KRYTERIA OCENIANIA 

 

Ustala się następujące kryteria oceniania indywidualnych wyników  

w zakresie wiadomości i umiejętności: 

 

1. ocena celująca 

 uczeń posiada wiedzę wykraczającą w wyraźny sposób poza 

podstawy programowe 

 samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia 

 czynnie uczestniczy w lekcjach 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 

 

w szczególności: 

1) zna źródła prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego i 

prawa pracy, samodzielnie je interpretuje 

2) sporządzi przykładową umowę cywilno-prawną i umowę o pracę 

3) śledzi zmiany w prawie i rozumie dostosowanie prawa do prawa 

unijnego 

4) sięga do zagadnień wykraczających poza program nauczania 

     

2.  ocena bardzo dobra 

 uczeń w pełni przyswoił wiadomości objęte podstawą programową 

 wykazuje zainteresowanie przedmiotem 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami  

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań  

i problemów w nowych sytuacjach 

 wykorzystuje różne źródła wiedzy 

 

w szczególności: 

1) samodzielnie interpretuje wskazane przepisy poznanych źródeł 

prawa cywilnego, pracy, administracyjnego i postępowania 

administracyjnego 

2) wyjaśni weryfikację decyzji administracyjnych 

3) omówi prawo autorskie, prawo o ochronie danych osobowych 

4) na bieżąco śledzi zmiany w ustawodawstwie prawnym 

 

 

3. ocena dobra 

 uczeń ma niewielkie braki w wiadomościach określonych programem 

nauczania 



 poprawnie rozwiązuje zadania o pewnym stopniu trudności 

 wykazuje aktywność na lekcjach 

 przedstawia wyniki samodzielnej pracy 

 

w szczególności: 

1) właściwie odszukuje źródła prawa i poprawnie je interpretuje 

2) wyjaśni zagadnienia związane ze stosunkiem pracy 

3) scharakteryzuje tok postępowania administracyjnego 

4) wymieni elementy decyzji administracyjnej 

5) rozróżnia ubezpieczenia i ubezpieczenia zdrowotne 

6) omówi czynniki materialne i społeczne środowiska pracy 

7) wyjaśni istotę ochrony danych osobowych i praw autorskich 

8) rozróżnia sądownictwo powszechne i administracyjne  

 

 

4. ocena dostateczna 

 uczeń dysponuje podstawową wiedzą określoną w  programie 

nauczania 

 wiedza jest fragmentaryczna i wyrywkowa 

 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne o średnim stopniu trudności 

 aktywność na lekcjach jest sporadyczna 

 

w szczególności: 

1) określi regulacje prawne kodeksu cywilnego w części 

zobowiązaniowej i spadkowej 

2) zna w dostatecznym stopniu regulacje prawa pracy i prawa 

administracyjnego 

3) sporządzi przykładową umowę o pracę i inne pisma związane z 

zatrudnieniem 

4) wymieni dokumenty aktów osobowych pracownika 

5) zna zasady przyjmowania i zwalniania pracowników 

6) wyjaśni ochronę prawną wynagrodzenia (wymieni potrącenia) 

7) wymieni sposoby rozwiązywania umów o pracę 

8) obliczy okresy wypowiedzenia i wymiar urlopów 

9) określi działania pracodawcy w zakresie BHP 

10) wymieni czynniki środowiska pracy 

11) wymieni organy jednostek samorządu terytorialnego i ich 

kompetencje 

 

 

5. ocena dopuszczająca 



 uczeń wykazuje spore luki w wiadomościach objętych programem   

nauczania 

 potrafi, z pomocą nauczyciela, przedstawić wyniki własnej pracy  

w formie ustnej i pisemnej 

 potrafi określić podstawowe pojęcia z zakresu prawa 

 rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności 

 

w szczególności: 

1) wymieni umowy cywilno-prawne i z pomocą nauczyciela określi 

strony i przedmiot tych umów 

2) wymieni prawa konsumenta 

3) wymieni instytucje ochrony praw konsumenta 

4) z pomocą nauczyciela wskaże etapy postępowania cywilnego i 

postępowania administracyjnego 

5) wyjaśni podstawowe pojęcia prawa pracy – pracownik, 

pracodawca 

6) z pomocą nauczyciela omówi ogólnie prawa pracownicze (do 

wynagrodzenia, urlopu, czasu pracy) 

7) wymieni obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie BHP 

8) wymieni instytucje nadzoru nad warunkami pracy i określi ich 

kompetencje 

9) wymieni organy administracji publicznej (rządowej i 

samorządowej) 

 

 

6. ocenia niedostateczna 

 luki posiadane przez ucznia są trudne do uzupełnienia 

 nie przygotowuje się do lekcji 

 nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych zadań, nawet przy pomocy 

nauczyciela 

 odznacza się brakiem systematyczności i chęci do nauki oraz 

biernością na lekcjach 

 

KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ (ROCZNEJ) 

 

1. Ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel na tydzień przed 

klasyfikacją, uzasadniając ją. 

2. Uczeń i jego rodzice mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia do 

wystawionej oceny. 

3. O zamiarze wystawienia oceny niedostatecznej uczeń i jego rodzice 

powinni być powiadomieni na miesiąc przed klasyfikacją. 


