
Przedmiotowy system oceniania:  
„ELEMENTY WIEDZY O PRAWIE  ”   

PRZEDMIOT  UZUPEŁNIAJĄCY NAUCZANY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w klasie II 
 
 

Ocenianie bieżące odbywa się w następujących formach: 
1) Wypowiedź ustna, będąca odpowiedzią na pytania nauczyciela, prezentacja 

rozwiązania zadania lub wykonanie innego polecenia – waga 3 
2) Wypowiedź ustna, będąca prezentacją lub odczytaniem obszerniejszego materiału 

przygotowanego przez ucznia na zadany wcześniej temat – waga 3 
3) Kartkówka (krótka praca pisemna) obejmująca wiadomości i umiejętności z trzech 

ostatnich lekcji (10-20 min)- waga 2 
4) Sprawdzian– pisemna praca kontrolna, obejmująca wiadomości i umiejętności z całego 

działu programowego, kilku działów, zapowiedziana przynajmniej tydzień wcześniej- 
waga 3 

5) Ćwiczenie praktyczne polegające na wykonaniu zadania według podanej instrukcji lub 
własnej metody postępowania i prezentacja jego wyników w formie ustnej lub 
pisemnej- waga 2 

6) Ćwiczenie praktyczne, polegające na zaprojektowaniu metody postępowania, 
wykonaniu zadania i zaprezentowaniu jego wyników w formie ustnej lub pisemnej- 
waga 4 

7) Praca projektowa do wykonania samodzielnie lub w zespole - 5 
8) Aktywność –1  
9) Udział w konkursach i olimpiadzie w zależności od szczebla i zajętego miejsca –waga 3 
 
Poprawa ocen cząstkowych 

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z wypowiedzi ustnej poz. 1),2) oraz  ze 
sprawdzianu poz. 5) Poprawa oceny  odbywa się w takiej  samej formie w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż do dwóch tygodni od otrzymania oceny. 

Zasady oceniania uczniów o szczególnych potrzebach 

 
1. Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo.  

Dostosowanie wymagań dotyczy formy sprawdzania wiedzy. Wymagania merytoryczne, 
co do oceny pracy pisemnej są  ogólne, takie same, jak dla innych uczniów, natomiast 
sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne.: 
 Np.,  w przypadku braku możliwości przeczytania  pracy ucznia 

 prośba aby uczeń  przeczytał to sam, 
 przepytanie ustnie z tego zakresu materiału, 
 nakłanianie ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze. 

. 
 

2. Dysortografia, czyli trudności z poprawną pisownią pod względem ortograficznym, 
fonetycznym, interpunkcyjnym itd.  
Dostosowanie wymagań dotyczy głównie formy sprawdzania i oceniania wiedzy. Ze 
względu na specyfikę przedmiotu w wypracowaniach pisemnych popełnione błędy 
ortograficzne, fonetyczne, interpunkcyjne itp. nie są brane pod uwagę.  
   



3. Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się często również na problemy ze 
zrozumieniem treści.  

Dostosowanie wymagań dotyczy formy, metod i sposobów sprawdzania wiedzy. 
1) Unikanie  głośnego odpytywania z czytania przy całej klasie. 
2) Ograniczanie czytanie obszernych  tekstów istotnych ze względu na omawianą 

tematykę, akceptowanie  korzystania z nagrań fonicznych, w wyjątkowych 
przypadkach z ekranizacji, jako uzupełnienia samodzielnie przeczytanych rozdziałów. 

3) Kontrola  stopnia zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń, 
szczególnie podczas sprawdzianów.  

4) Ze względu na wolne tempo czytania lub/i pisania zmniejszenie  ilość zadań (poleceń) 
do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużenie  czasu pracy 
ucznia. Formy te stosowane będą zamiennie.  

5) Ograniczanie  tekstów do czytania i pisania na lekcji do niezbędnych notatek, 
których nie ma w podręczniku. Jeśli to konieczne przekazanie uczniowi gotowej 
notatkę do wklejenia. 

6) Pisemne sprawdziany ograniczone są do sprawdzanych wiadomości poprzez 
stosowanie testów wyboru, zdań niedokończonych, tekstów z lukami – pozwoli to 
uczniowi skoncentrować się na kontrolowanej tematyce, a nie na poprawności 
pisania. 

7) Preferowanie wypowiedzi ustnych. Sprawdzanie wiadomości odbywa  się często 
i dotyczy krótszych partii materiału. Pytania kierowane do ucznia są  precyzyjne. 

8) Unikanie  wyrywania do odpowiedzi. Jeśli to możliwe uprzedzanie  ucznia (na 
przerwie lub na początku lekcji), że będzie dzisiaj pytany. W ten sposób umożliwi to  
uczniowi przypomnienie wiadomości, skoncentrowanie się, a także opanowanie 
napięcia emocjonalnego często blokującego wypowiedź. W czasie odpowiedzi 
ustnych dyskretne wspomaganie poprzez dawanie dłuższego czasu na 
przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretne naprowadzać. 

9) Wyznaczenie miejsca ucznia w klasie blisko nauczyciela, dzięki temu zwiększy się 
jego koncentracja uwagi, ograniczeniu ulegnie ilość bodźców rozpraszających, 
wzrośnie bezpośrednia kontrola nauczyciela, bliskość tablicy pozwoli zmniejszyć 
ilość błędów przy przepisywaniu. 

10) Włączanie ucznia do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse 
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