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 MONTER  ZABUDOWY  I  ROBÓT  WYKOŃCZENIOWYCH  W  BUDOWNICTWIE 
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1. Podstawa  prawna 
 
PSO  jest  zgodne  z  Wewnątrzszkolnym  Systemem  Oceniania  obowiązującym  w  
Powiatowym  Zespole  Szkół  w  Chmielniku. 
 

2. Cele  PSO 
 

 poinformowanie  ucznia  o  poziomie  jego  osiągnięć  edukacyjnych  i  postępach  w  
nauce; 

 motywowanie  uczniów  do  dalszych  postępów  w  nauce; 
 pomoc  uczniowi   w  samodzielnym  planowaniu  swojego  rozwoju; 
 dostarczanie  rodzicom  ( opiekunom  prawnym )  i  nauczycielom  informacji  o  

postępach,  trudnościach  i  uzdolnieniach  uczniów; 

 umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno 
– wychowawczej. 

 
3. Wiadomości  uczniów  sprawdzane  są  poprzez: 

 
 Odpowiedź  ustna 

 sprawdzenie  stopnia  opanowania wiadomości z  bieżącego  działu, 
 Kartkówka   

 krótka  forma  sprawdzianu – trwa  10 -  20 min.; 

 z  trzech  jednostek  tematycznych, 
 mogą  być  niezaplanowane, 
 ocena  z  kartkówki  nie  podlega  poprawie;  
 mogą  dotyczyć  wszystkich  uczniów  w  klasie / grupie   lub  wybranych; 

 Sprawdzian: 
 po  zrealizowaniu  każdego  działu  lub  określonej  partii  materiału,  co  

najmniej  2  w  semestrze  (w  przypadku  1  godziny  lekcyjnej  przedmiotu  w  
tygodniu  dopuszcza  się  jeden   sprawdzian  w  semestrze ); 

 zapowiedziany  będzie  z  7 dniowym  wyprzedzeniem; 
 obecność  ucznia  na  sprawdzianie  jest  obowiązkowa; 

 ocena  ze  sprawdzianu  jest  bardzo  ważna,  sprawdzian  musi  być  zaliczony; 
 uczeń,  który  otrzymał  ocenę  niedostateczną   lub  opuścił  sprawdzian     z  

przyczyn  usprawiedliwionych,  może  go   napisać  w  przeciągu  dwóch  tygodni  
w  terminie  ustalonym  przez  nauczyciela,  w   przypadku  nieuzasadnionej  
nieobecności   uczeń  sprawdzian  zalicza  na  pierwszej  lekcji  po  sprawdzianie,  
na  której  jest  obecny; 

 ocena   niedostateczna   ze  sprawdzianu  podlega  poprawie  tylko raz, w 
terminie do dwóch  tygodni od daty zapoznania się z oceną (termin ustala 
nauczyciel). 

 Próbne  egzaminy  zawodowe  (pisemne  i  praktyczne): 
 obowiązkowa  forma oceniania, 
 ocena  nie  podlegająca  poprawie; 
 ocena  wpisywana  jest  jako  ocena  ze  sprawdzianu; 
 w  przypadku  nieobecności  ucznia  na  próbnym  egzaminie  zawodowym,  

uczeń  otrzymuje  notę  nb.  

 Prace  domowe:  dotyczą  bieżącego  materiału  lub  przekrojowe  dotyczące  określonej  
partii  materiału  (są  obowiązkowe) – należy  je  oddać  nauczycielowi  w wyznaczonym  
terminie; 

 Zeszyty  przedmiotowe:  podlegają  bieżącej  kontroli,  a  jego  ocena  dokonywa  jest  
przed  klasyfikacją  śródroczną  lub  końcową,  format  zeszytu  określa  nauczyciel; 
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 Referaty – ich  forma  jest  określana  przez  nauczyciela. 
 Ćwiczenia  rysunkowe  -   w  zeszycie  lub  na  kartkach (format określa nauczyciel); 
 Uczeń  jest  zobowiązany  do  noszenia  na  każdą  lekcję  podręcznik,  zeszytu,  

kalkulatora  i  przyborów  rysunkowych  wskazanych  przez  nauczyciela  na  początku  
roku  szkolnego.  Na   zajęciach  gdzie,  głównym  tematem  są  ćwiczenia  rysunkowe  
uczeń  za  brak  przyborów   otrzymuje  ocenę  niedostateczną. 

 W przypadku  nieobecności ucznia w szkole w dniu  sprawdzianu,  testu,  kartkówki  
lub  innej  zapowiedzianej  formy  oceniania,  uczeń  otrzymuje  zapis  „nb” w dzienniku 
Vulcan  i  ma obowiązek zaliczyć daną  formę  oceniania w  terminie  ustalonym  przez  
nauczyciela ( w okresie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły  w  przypadku  
choroby, w  innych  przypadkach  na  najbliższej  lekcji  danego  przedmiotu  
zawodowego  na  której  jest  obecny),  na zasadach ustalonych z nauczycielem. Jeśli 
nie napisze sprawdzianu w ustalonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną  ( nb  
zamienia  się  na  1). Jeśli nieobecność ucznia jest jednodniowa, zobowiązany on jest 
zaliczyć sprawdzian na kolejnej lekcji,  na  której  jest  obecny.  W przeciwnym wypadku 
otrzymuje on ocenę niedostateczną. 

 Uczeń odmawiający odpowiedzi ustnej lub pisemnej otrzymuje ocenę niedostateczną.  
 Uczeń, który podczas prac pisemnych korzysta ze źródeł niedozwolonych przez 

nauczyciela, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Uczeń  może  poprawić   tylko  oceny  niedostateczne  ze  sprawdzianu. 
 
W klasyfikacji  rocznej/śródrocznej   stopień  celujący  otrzymuje  uczeń,  który: 

 posiadł  wiedzę  i  umiejętności  znacznie  wykraczające  poza  program  nauczania  przyjęty  
przez  nauczyciela  w  danej  klasie; 

 samodzielnie  i  twórczo  rozwija  własne  uzdolnienia,  biegle  posługuje  się  zdobytymi  
wiadomościami  w  rozwiązywaniu  problemów  teoretycznych  lub  praktycznych,  
uwzględnionych  w  programie  przyjętym  przez  nauczyciela  w  danej  klasie,  proponuje  
nietypowe  rozwiązania,  rozwiązuje  także  zadania  wykraczające  poza  program  opracowany  
przez  nauczyciela; 

 uzyskał  tytuł  laureata  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim,  uzyskał  tytuł  
finalisty  lub  laureata  ogólnopolskiej  olimpiady  przedmiotowe; 

 osiąga  sukcesy  w  konkursach  i  olimpiadach  przedmiotowych,  zawodach  sportowych  i  
innych,  kwalifikując  się  do  finałów  na  szczeblu  krajowym  lub  posiada  inne  porównywalne  
sukcesy,  osiągnięcia. 

 
W  klasyfikacji rocznej/śródrocznej   stopień  bardzo  dobry  otrzymuje  uczeń,  który: 

 opanował  pełny  zakres  wiedzy  i  umiejętności  określony  programem  nauczania  przyjętym  
przez  nauczyciela  w danej  klasie  oraz sprawnie  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami;  

 rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania  
przyjętym  przez  nauczyciela, potrafi  zastosować  posiadana wiedzę  do rozwiązywania  zadań  
i  problemów  w  nowych  sytuacjach; 

 
W klasyfikacji rocznej/ śródrocznej  stopień  dobry otrzymuje uczeń,  który: 

 nie  opanował w  pełni  wiadomości  określonych w  programie  nauczania  przyjętym przez  
nauczyciela w danej  klasie, ale  opanował je na poziomie  przekraczającym wymagania  ujęte 
w podstawie  programowej  (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych); 

 poprawnie stosuje  wiadomości,  rozwiązuje  (wykonuje) samodzielnie  typowe zadania 
teoretyczne  lub  praktyczne  (z uwzględnieniem  rozszerzeń  programowych). 

 
W klasyfikacji rocznej/śródrocznej  stopień  dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 opanował  wiadomości  i  umiejętności  określone  programem  nauczania  przyjętym przez  
nauczyciela  w danej  klasie na  poziomie treści  zawartych w podstawie programowej; 



PSO  z  przedmiotów  zawodowych  BUDOWLANYCH   

 

St
ro

na
4 

 rozwiązuje  (wykonuje)  typowe  zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu  
trudności  (z  uwzględnieniem  rozszerzeń  programowych). 

 
W klasyfikacji rocznej/śródrocznej  stopień  dopuszczający  otrzymuje uczeń, który: 

 ma  trudności z  opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie 
przekreślają mo8liwosci uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego  przedmiotu w 
ciągu  dalszej  nauki  (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych); 

 rozwiązuje  (wykonuje) zadania  teoretyczne i praktyczne  typowe o niewielkim stopniu  
trudności  (z uwzględnieniem  rozszerzeń  programowych). 

W  klasyfikacji  rocznej/śródrocznej   stopień  niedostateczny  otrzymuje uczeń, który: 
 nie  opanował  wiadomości i umiejętności  ujętych  w podstawie programowej, a braki w  

wiadomościach  i  umiejętnościach  uniemożliwiają  dalsze zdobywanie  wiedzy z tego  
przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwy8szych) oraz nie jest w stanie rozwiązać   
(wykonać)  zadań  o niewielkim  (elementarnym)  stopniu  trudności (z uwzględnieniem  
rozszerzeń  programowych). 

 
4. Nieprzygotowanie  ucznia  do  lekcji. 

 
Liczbę  nie przygotowań  określają  nauczyciele poszczególnych  przedmiotów  

zawodowych,  jeśli  tego  nie  zrobią  to  uczeń  ma  prawo  zgłosić  jedno  nieprzygotowanie  
przed  lekcją   w  semestrze.   

W  I  semestrze  nieprzygotowanie  uczeń  może  wykorzystać  do  końca  listopada. 
W  II  semestrze  nieprzygotowanie  uczeń  może  wykorzystać  do  końca  kwietnia. 

Nieprzygotowania  nie  można  zgłosić  przed  zapowiedzianym  sprawdzianem,  kartkówką  
zapowiedzianą,  w  przypadku  przekrojowych  prac  domowych,   referatów. 
 

5. Narzędzia  oceniania. 
 
Kryteria  oceniania  prac  pisemnych  (np.:  sprawdziany,  testy,  rysunki,  przekrojowe  prace  
domowe),  nie  dotyczą  próbnych  egzaminów  zawodowych. 
 

Progi  procentowe Stopień 
100% + dodatkowe  zadania celujący 

od  90% do  100,00% bardzo  dobry 

od  70% do  89,99% dobry 

od  50% do  69,99% dostateczny 

od  30 % do  49,99% dopuszczający 

od  0  do  29,99% niedostateczny 

 
Kryteria  oceny  wypowiedzi  ustnej: 

 poprawność  merytoryczna, 
 uzasadnienie  wypowiedzi, 
 stosowanie  prawidłowej  terminologii, 
 sposób  prezentacji. 

 
Kryteria  oceny  zeszytu  przedmiotowego: 

 kompletność  i  systematyczność  prowadzenia  notatek, 
 poprawność  wykonania  rysunków, 
 estetyka  wykonania  rysunków,  szkiców,  itp.. 

 
Kryteria  oceny  pracy  domowej: 

 prawidłowość  wykonania, 
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 zawartość  merytoryczna, 
 wykorzystane  źródła  informacji, 
 estetyka  wykonania, 
 wkład  pracy. 

 
Kryteria  oceny  rysunków: 

 poprawność  i  dokładność  wykonania, 
 estetyka  wykonania, 

 wkład  pracy. 
 
 

6. Kryteria  oceniania zadań  z  próbnych  egzaminów   zawodowych 
 

Ze względu na wysoki stopień trudności egzaminu zawodowego w kwalifikacji  (próg zaliczenia 
wynosi 50% punktów dla części pisemnej oraz 75% dla części praktycznej) w klasie w której uczniowie  
podchodzą do egzaminu zawodowego, wprowadzono odrębne kryteria oceniania. Uczniowie nie 
przystępujący do próbnego  egzaminu zawodowego, otrzymują  ocenę  niedostateczną.  

 
ETAP  PISEMNY 
 

Liczba  punktów Stopień 
od 37 do 40 bardzo dobry 

od 31 do 36 dobry 

od 25 do 30 dostateczny 

od 20 do 24 dopuszczający 

19 i mniej niedostateczny 

 
 

ETAP  PRAKTYCZNY 
   

Progi  procentowe Stopień 
90,00%  -  100%   bardzo dobry 

80,00%  - 89,99 dobry 

70,00%  - 79,99%  dostateczny 

60,00%  -  69,99 % dopuszczający 

 0,00      – 59,99 % niedostateczny 

 
7. Oceniane  sumujące 

 
Ustala  się  następujące  wagi, mające  na  celu  uwzględnienie  stopnia  ważności  
poszczególnych  form  pracy: 
 A – sprawdziany  - 60%  ( uczeń,  który  nie  podejmie  próby  zaliczania  
sprawdzianu  w  wyznaczonym  terminie  przez  nauczyciela  otrzymuje  za  niego  notę  0). 
 B – kartkówki   - 20 % 
 C – odpowiedzi  ustne,  referaty,  zeszyty  i  inne  formy  - 20% 
 
 
Ocena  końcowa  wyraża  się  wzorem:   
   S = 0,6 A + 0,2 B + 0,2 C 
 
Przy  wystawianiu  ocen  stosuje  się  następujące  zaokrąglenia: 
 S  > 5,65 - celujący 
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5,60 ≥ S > 4,65  - bardzo  dobry 
4,65 ≥ S > 3,65 - dobry 
3,65 ≥ S > 2,65 - dostateczny 
2,65 ≥ S > 1,65 - dopuszczający 
 S ≤ 1,65   - niedostateczny 
 
 Ustalenie  wyniku  klasyfikacyjnego  rocznego  ucznia  następuje  po  analizie  ocen  
uzyskanych  w  ostatniej  klasyfikacji  i  uwzględnieniu   oceny  klasyfikacji  śródrocznej.  Ocena  
niedostateczna  uzyskana  w  klasyfikacji  śródrocznej  musi  być  poprawiona          w  czasie  
wskazanym  przez  nauczyciela  po  rozmowie  z  uczniem. 
 
Uczeń, który zdaje egzamin  poprawkowy  z  przedmiotów   zawodowych  budowlanych      musi 

rozwiązać  min. 30% zadań z wymagań edukacyjnych podstawy programowej.  
 

        W razie wystąpienia sytuacji nie uwzględnionej w w/w PSO należy korzystać z WSO 

Powiatowego Zespołu Szkół   w  Chmielniku  i   Statutu Szkoły. 

 
 
 
 
 
 

Opracowali  nauczyciele  uczący  w  zawodach  budowlanych  na  poziomie  TECHNIKUM  i  ZSZ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


