
 

Prawo w reklamie klasa 1TR 

 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia  
 

 

W ramach przedmiotu  praw w reklamie oceniane są osiągnięcia edukacyjne ucznia, które  

polega  na  rozpoznawaniu  przez  nauczycieli  poziomu  i  postępów  w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę 

podstawę.  

Ocena osiągnięć ucznia nie powinna ograniczać się jedynie do rozpoznawania stopnia 

opanowania wiadomości i umiejętności. Powinna ona uwzględniać także następujące kryteria: 

a) biegłość, z jaką uczeń wykonuje zadania (zadanie może być wykonane szybciej lub wolniej, przy 

pierwszej lub kolejnej próbie, bezbłędnie lub z błędem zauważonym i poprawionym przez 

ucznia); 

 

b) formę wypowiedzi – dobór argumentów, komunikatywność, używanie języka prawniczego; 

c) organizowanie pracy własnej przy wykonywaniu zadań; 

d) samokontrolę; 

e) wykorzystywanie komputera do wykonywania zadań; 

 
 

Wymienione powyżej kryteria powinny być podstawą zróżnicowania ocen pozytywnych. 

Jako punkt wyjścia do propozycji przedmiotowego systemu oceniania w ramach przedmiotu e 

pzyjęto założenie, że warunkiem uzyskania przez ucznia oceny dopuszczającej jest opanowanie 

wiadomości i umiejętności co najmniej na poziomie 30% w stosunku do wymagań 

edukacyjnych. Następnie w celu dostosowania przedmiotowego systemu oceniania do skali 

ocen szkolnych zaproponowano procentowe normy opanowanie przez ucznia wiadomości i 

umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych. Poniżej w tabeli 3. przedstawiono 

propozycję ocen szkolnych i odpowiadających im poziomów opanowania przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych. 

Tab. Kryteria oceniania według poziomu opanowania przez ucznia 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

 

 

Ocena 
Poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych 

1 (niedostateczna) poniżej 30% wymagań 

2 (dopuszczająca) 31-50% wymagań 

3 (dostateczna) 51-70% wymagań 

4 (dobra) 71-89% wymagań 

5 (bardzo dobra) 90-100% wymagań 



 

 Proponuje się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia z zakresu  prawa w reklamie: 

1. odpytywanie; 

2. prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, krzyżówki, testy); 

3. ocena portfolio ucznia; 

4. ocena wykonywanych ćwiczeń; 

5. ocena prac domowych (ćwiczenia, notatki z obserwacji dokonanych przez ucznia, notatki 

z wycieczek edukacyjnych, notatki dotyczące bieżących wydarzeń); 

6. ocena zadań praktycznych wykonywanych przez ucznia; 

7. ocena zaangażowania ucznia w realizację projektu edukacyjnego; 

8. ocena pracy na lekcji (wypowiedzi ustne, udział w dyskusji, obserwacja zaangażowania uczniów 

w czasie wykonywania zadań w grupie); 

9. udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. 
 

 

Jeżeli uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych na 

ocenę bardzo dobrą, a dodatkowo posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza wymagania 

programowe oraz uczestniczy w konkursach i olimpiadach prawniczych i uzyskuje w nich 

wyróżniające wyniki na poziomie ponad szkolnym, otrzymuje on ocenę celującą. 

 

 

 

Tab. Opisowe kryteria oceniania w ramach  prawa w reklamie 
 

Ocena Kryteria 

 
 
 

 
1 (niedostateczna) 

Uczeń: 

• nie rozumie poleceń nauczyciela; 

• nie zapamiętuje podstawowych wiadomości; 

• odrzuca pomoc nauczyciela i kolegów w trakcie zajęć; 

• nie wykonuje poleceń, ćwiczeń, prac domowych; 

• nie uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole; 

• nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, 

 
 
 
 

2 (dopuszczająca) 

Uczeń: 

• częściowo rozumie polecenia nauczyciela; 

• zapamiętuje podstawowe wiadomości i potrafi je odtworzyć z pomocą nauczyciela; 

• rozpoznaje, nazywa i charakteryzuje z pomocą nauczyciela poznane pojęcia 

i dokumenty; 

• wykonuje z pomocą nauczyciela proste polecenia i ćwiczenia; 

• uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole; 

• prowadzi zeszyt przedmiotowy, portfolio i zeszyt ćwiczeń. 



 

 
 
 
 
 

3 (dostateczna) 

Uczeń: 

• rozumie polecenia i instrukcje; 

• zapamiętuje podstawowe wiadomości i odtwarza je samodzielnie; 

• rozumie omawiane zagadnienia; 

• samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania; 

• umie zastosować zdobyte umiejętności w praktyce; 

• aktywnie uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole; 

• systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, portfolio i zeszyt ćwiczeń. 

 
 
 
 
 
 

 
4 (dobra) 

Uczeń: 

• rozumie polecenia i instrukcje; 

• zna omawiane na lekcjach zagadnienia i potrafi je zaprezentować w sposób logiczny 

i spójny; 

• rozumie omawiane na lekcjach zagadnienia i umie je wyjaśnić innym osobom; 

• potrafi formułować wnioski; 

• uczestniczy w dyskusjach i broni swojego stanowiska; 

• aktywnie uczestniczy w lekcjach; 

• poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i zadania; 

• umie poprawnie zastosować zdobyte umiejętności w praktyce; 

• wykazuje zainteresowanie problematyką prawną; 

• systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, portfolio i zeszyt ćwiczeń. 

 
 

5 (bardzo dobra) 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien spełnić kryteria jak na ocenę dobrą oraz dodatkowo: 

• posiada bogate wiadomości z zakresu wszystkich treści nauczania elementów prawa; 

• wykazuje zainteresowanie dotyczącymi dyskusjami na tematy dotyczące prawa, jakie 

toczą się w środkach masowego komunikowania, czyta prasę dotyczącą prawa oraz 

korzysta z dodatkowych źródłeł informacji o omawianych treściach nauczania 
 

 • umie samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować; 

• potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy; 

• kieruje pracą zespołu; 

• uczestniczy w konkursach i olimpiadach z zakresu prawa i uzyskuje wyróżniające wyniki 

na poziomie szkolnym. 

 
 
 
 

6 (celująca) 

Na ocenę celującą uczeń powinien spełnić kryteria jak na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo: 

• wykazuje szczególne zainteresowanie prawem; 

• zdobywa dodatkową wiedzę z zakresu omawianych zagadnień i przekazuje ją innym 

uczniom; 

• uczestniczy w konkursach i olimpiadach z zakresu prawa i uzyskuje wyróżniające wyniki 

na poziomie ponadszkolnym; 

• podejmuje się (indywidualnie lub w zespole) wykonania dodatkowych zadań znacznie 

wykraczających poza program nauczania. 



 

 


