
PSO - Przedmioty zawodowe: 
geodezja ogólna 
ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne 
terenowe ćwiczenia geodezyjne 
prawo w geodezji 
geomatyka 
geodezja inżynieryjna 
kataster i gospodarka nieruchomościami 
dokumentacja katastralna 
budownictwo ogólne 
konstrukcje budowlane 
organizacja i kontrola robót budowlanych 
pracownia organizacji robót budowlanych 
kosztorysowanie i przetargi 
pracownia kosztorysowania 
BiHP 
 
Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania 
 
1. Uczeń oceniany jest z:  

a) pisemnych godzinnych prac klasowych (sprawdzianów) - przynajmniej 1 praca 
w semestrze,  

b) kartkówek trwających maksymalnie do 15 minut - przynajmniej 2 w semestrze,  
c) aktywności na zajęciach lekcyjnych - wg uznania nauczyciela, odnotowana w dzienniku 

lekcyjnym.  
2. Pisemne (godzinne) prace klasowe muszą być zapowiedziane w terminie nie krótszym niż 

1 tydzień przed datą pisania tej klasówki.  
3. Uczeń ma obowiązek pisania zaległej pisemnej pracy klasowej (sprawdzianu) w terminie do 

3 tygodni od daty napisania tejże pracy przez klasę. W przypadku nie dotrzymania terminu 
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

4. Termin oddania poprawionych prac klasowych nie może być dłuższy niż 3 tygodnie licząc od 
daty napisania pracy przez klasę.  

5. Forma pracy klasowej (sprawdzianu) powinna być ogólnie określona przez nauczyciela przy 
ustalaniu terminu pisania pracy.  

6. Kartkówki pisemne nauczyciel powinien oddać w terminie do 2 tygodni od daty napisania, 
nie później jednak niż przed napisaniem godzinnej pracy klasowej.  

7. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie - przynajmniej 1 w semestrze.  
8. Przy ustalaniu oceny międzysemestralnej lub rocznej ustala się następującą ważność (wagę) 

ocen:  
- prace klasowe  10 
- prace domowe od 4 do 6 (w zależności od trudności zadania) 
- odpowiedzi   4 
- kartkówki   6 
- aktywność ucznia  od 4 do 10 (maksymalne wagi uczeń otrzymuje za uczestnictwo 

    w konkursach przedmiotowych na poziomie co najmniej 
    okręgowym). 

9. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, pisemne prace, prace domowe i kartkówki są do 
wglądu dla ucznia i jego rodziców na zasadach ustalonych przez nauczyciela. 

10. Ustala się następujące progi procentowe z pisemnych prac klasowych i sprawdzianów na 
poszczególne oceny: 



- 0 - 40 %  niedostateczny 
- 41-50%  dopuszczający 
- 51-74% dostateczny  
- 75-85%  dobry 
- 86-100% bardzo dobry  

11. Uczeń jest informowany o przewidywanych ocenach - niedostatecznych na 4 tygodnie przed 
konferencją klasyfikacyjną, a ocenach wyższych na co najmniej tydzień przed tą konferencją. 

 
Kryteria wymagań na poszczególne oceny z przedmiotów zawodowych. 
 
Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: 

- w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu określone 
programem nauczania  

- swobodnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach 
problemowych,  

- racjonalnie posługuje się symboliką i językiem budowlanych przedmiotów zawodowych,  
- potrafi w sposób niekonwencjonalny rozwiązywać zadania i kontrolować poprawność 

rozwiązania,  
- dba o rozwój swych uzdolnień,  

 
Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

- udziela bezbłędnej odpowiedzi pod względem rzeczowym i logicznym,  
- rozwiązuje samodzielnie zadania o dużym stopniu trudności oraz zagadnienia  złożone 

o charakterze problemowym,  
- posiada umiejętności uogólnienia i specyfikowania ogólnych reguł oraz formalizowania 

danych informacji,  
- umiejętnie przeprowadza proste rozumowania i potrafi ocenić poprawność 

przeprowadzonego rozumowania,  
- biegle posługuje się symboliką i językiem budowlanych bądź przedmiotów zawodowych,  
- bezbłędnie formułuje analogie do danych twierdzeń czy reguł.  

 
Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:  

- udziela odpowiedzi poprawnej pod względem merytorycznym z drobnymi uchybieniami 
logicznymi,  

- umie dostrzegać, wykorzystywać i interpretować określenia, twierdzenia i ogólne reguły 
związane z danym zagadnieniem,  

- posługuje się symboliką i językiem budowlanych bądź przedmiotów zawodowych przy 
analizowaniu zagadnień mniej typowych,  

- trafnie dobiera przykłady i kontrprzykłady,  
- umie konstruować plan rozwiązania problemu i kontrolować poprawność rozwiązania. 

 
Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

- udziela odpowiedzi poprawnej lecz chaotycznej,  
- potrafi rozpoznać i wykorzystywać w typowych sytuacjach pojęcia, twierdzenia i ogólne 

reguły związane z danym zagadnieniem,  
- umie interpretować związki za pomocą wzorów, wykresów, schematów, diagramów 

i tabel,  
- potrafi rozwiązać problem o niedużym stopniu trudności sprawdzający umiejętności 

posługiwania się daną definicją, twierdzeniem czy regułą,  



- prawidłowo stosuje symbolikę i język zawodowy przedmiotów budowlanych bądź 
przedmiotów zawodowych.  

 
Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

- udziela odpowiedzi częściowo poprawnej,  
- potrafi zapamiętać i rozpoznawać elementarne pojęcia, twierdzenia i ogólne reguły 

potrzebne do zrozumienia wiadomości na danym poziomie nauczania,  
- umie rozwiązywać proste problemy dotyczące danego problemu związanego 

z budownictwem bądź geodezją,  
- nieporadnie posługuje się symboliką i językiem budowlanych bądź przedmiotów 

zawodowych.  
 
Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- udziela błędnej odpowiedzi na pytania nauczyciela lub nie udziela odpowiedzi wcale,  
- nie potrafi zapamiętać i rozpoznać podstawowych pojeść z materiału nauczania,  
- nawet przy pomocy nauczyciela nie umie rozwiązać prostego problemu,  
- nie zna symboli i języka budowlanych bądź przedmiotów zawodowych.  

 
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia. 
 
Dla uczniów z dysgrafią 
Dostosowanie wymagań dotyczy formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. Wymagania 
merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej są takie same, jak dla innych uczniów, natomiast 
sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne. Np., jeśli nauczyciel nie może przeczytać 
pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu 
materiału. Może też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze. 
 
Dla uczniów z dysortografią 
Dostosowanie wymagań znowu dotyczy głównie formy sprawdzania i oceniania wiedzy z tego 
zakresu. Błędy ortograficzne i interpunkcyjne w pracach pisemnych nie mają wpływu na ocenę 
tych prac. 
 
Dla uczniów z dysleksją 
Dysleksja nie daje możliwości obniżenia wymagań jakościowych wobec ucznia. Tym niemniej 
nauczyciel widząc trudności ucznia nie powinien odpytać go z czytania przy całej klasie, nie 
ponaglać, nie krytykować, nie zawstydzać, nie mobilizować stwierdzeniami „jak się postarasz to 
będzie lepiej”. 
 
Dla uczniów z dysleksją rozwojową 
 
Nauczyciel powinien: 
 

- ograniczać czytanie obszernych lektur do rozdziałów istotnych ze względu na omawianą 
tematykę, akceptować korzystanie z nagrań fonicznych, w wyjątkowych przypadkach 
z ekranizacji, jako uzupełnienia samodzielnie przeczytanych rozdziałów,  

- kontrolować stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń, 
szczególnie podczas sprawdzianów (wolne tempo czytania, słabe rozumienie 
jednorazowo przeczytanego tekstu może uniemożliwić wykazanie się wiedzą z danego 
materiału),  



- ze względu na wolne tempo czytania lub/i pisania zmniejszyć ilość zadań (poleceń) do 
wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużyć czas pracy ucznia; formy 
te należy stosować zamiennie – uczeń pozostawiony w klasie dłużej niż rówieśnicy, 
narażony na komentarze z ich strony sam zacznie rezygnować z dodatkowego czasu,  

- ograniczać teksty do czytania i pisania na lekcji do niezbędnych notatek, których nie ma 
w podręczniku; jeśli to możliwe pozwolić uczniowi na wklejenie gotowej notatki; 
zalecenie to jest szczególnie istotne w przypadku uczniów, u których stwierdzono 
dysgrafię,  

- pisemne sprawdziany powinny ograniczać się do sprawdzanych wiadomości, wskazane 
jest, zatem stosowanie testów wyboru, zdań niedokończonych, tekstów z lukami – 
pozwoli to uczniowi skoncentrować się na kontrolowanej tematyce, a nie na 
poprawności pisania,  

- wskazane jest preferowanie wypowiedzi ustnych; sprawdzanie wiadomości powinno 
odbywać się często i dotyczyć krótszych partii materiału; pytania kierowane do ucznia 
powinny być precyzyjne.  

- podczas wykonywania ścisłych operacji wymagających wielokrotnych przekształceń, 
należy umożliwić uczniowi ustne skomentowanie wykonywanych działań; w ocenie 
pracy ucznia wskazanie jest uwzględnienie poprawności toku rozumowania, a nie tylko 
prawidłowości wyniku końcowego; 

- materiał programowy wymagający znajomości wielu wzorów, symboli, przekształceń 
można podzielić na mniejsze partie; tam, gdzie jest taka możliwość, pozwolić na 
korzystanie z gotowych wzorów, tablic itp. 

- unikać wyrywania do odpowiedzi. Jeśli to możliwe uprzedzić ucznia (na przerwie lub na 
początku lekcji), że będzie dzisiaj pytany; w ten sposób umożliwiamy uczniowi 
przypomnienie wiadomości, skoncentrowaniu się, a także opanowanie zapięcia 
emocjonalnego często blokującego wypowiedź,  

- podczas oceny prac pisemnych nie uwzględniać poprawności ortograficznej lub oceniać 
ją opisowo,  

- w przypadku ucznia z dysgrafią wskazane jest akceptowanie pisma drukowanego, pisma 
na maszynie, komputerze, zwłaszcza prac obszernych (wypracowań, referatów). Nie 
należy również oceniać estetyki pisma, np. w zeszytach. Jeśli pismo dziecka jest trudne 
do odczytania, można zamienić pracę pisemną na wypowiedź ustną.  
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