
           Przedmiotowe zasady oceniania z podstaw przedsiębiorczości 

 

Poziom nauczania: podstawowy 

Podręcznik: Podstawy przedsiębiorczości: Z. Makieła, T. Rachwał – „Krok w przedsiębiorczośd”. Nowa Era  

Zeszyt: Obowiązkiem każdego ucznia jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zapisywanie wiadomości 
podawanych przez nauczyciela oraz robienie notatek z lekcji  

 

Przedmiotem oceny są: 

a) wiadomości – uczeo wie - posługuję się pojęciami zakresu podstaw przedsiębiorczości; rozumie 
prezentowane na lekcji zjawiska ekonomiczne, wyjaśnia mechanizmy zachodzące w gospodarce;  

b) umiejętności – uczeo umie wyszukiwad informację z różnych źródeł, dokonywad ich selekcji i analizy, 
stosowad w praktyce kluczowe pojęci związane z przedsiębiorczością; 

c) postawy – uczeo potrafi wykorzystad zdobytą wiedzę ekonomiczną do rozwijania własnej postawy 
przedsiębiorczej jako jednego z podstawowych warunków aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-
gospodarczym, w tym skutecznego wykonywania pracy (stażu, praktyki) oraz podejmuje aktywne 
zaangażowanie w bycie osobą przedsiębiorczą (udział w akcjach, konkursach, projektach itp.) 

 

Szczegółowe zasady oraz sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięd uczniów: 

a) sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi na lekcji są obowiązkowe (odpowiedzi dotyczą materiału z trzech 
ostatnich lekcji), 

b)  sprawdziany przeprowadzane po zakooczeniu każdego działu lub kilku działów, zapowiadane z co 
najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela w ciągu 2 tygodni, 

c) uczeo nieobecny na sprawdzianie i uczeo, który otrzymał ocenę niedostateczną, musi 
napisad/poprawid sprawdzian, w uzgodnionym z nauczycielem terminie w okresie nie dłuższym niż 
2 tygodnie od podania oceny, 

d) kartkówki nie muszą byd zapowiedziane, 

e) prace domowe obowiązkowe – wiedza merytoryczna samodzielnośd i terminowośd wykonania pracy, 

f) formy pracy twórczej na lekcji – prace grupowe np. krzyżówki ekonomiczne, zadania projektowe, 

g) formy pracy twórczej w domu – prace dodatkowe, referaty, zadania projektowe, prezentacje 
przygotowywane w domu i przedstawiane na lekcji lub sprawdzane przez nauczyciela,  

h) aktywnośd – zaangażowanie ucznia, wiedza merytoryczna, sprawnośd operowania językiem 
stosownym do zawodu na lekcji jest oceniana „+” (za trzy „+” uczeo otrzymuje ocenę bardzo dobrą) 

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeo, który: 

- opanował wszystkie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 

 - samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne proponując nietypowe rozwiązania, formułuje 
problemy i dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk, potrafi prezentowad i udowodnid swoje zdanie używając 

 



odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy, aktualizuje na bieżąco wiedzę 
w procesie samodzielnego dokształcania się, prezentuje i uzasadnia własne poglądy. 

b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeo, który: 

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 

- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji, kojarzy fakty 
dotyczące zajęd edukacyjnych z innymi dyscyplinami naukowymi, wiąże poznane treści z życiem codziennym, 
rozwiązuje problemy i zadania dodatkowo stawiane przez nauczyciela, bezbłędnie posługuje się słownictwem 
używanym w naukach ekonomicznych, potrafi wyciągad logiczne wnioski w analizowanych problemach. 

c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeo, który: 

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 

- dobrze posługuje się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu omawianych treści do wyjaśnienia 
wybranych zagadnieo, określa różne związki i zależności między omawianymi zagadnieniami, potrafi 
zastosowad wiedzę w typowych sytuacjach, umie samodzielnie rozwiązywad typowe zadania, a trudniejsze 
wykonuje pod kierunkiem nauczyciela. oprawnie stosuje wiadomości, umiejętności do samodzielnego 
rozwiązywania typowych zadao i problemów. 

d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeo, który: 

- opanował częściowo wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,  

- zna podstawowe fakty, definicje i pojęcia pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnieo, 
poprawnie wyjaśnia podstawowe pojęcia, potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystad z podstawowych 
źródeł informacji i wyciągnąd wnioski z pozyskanych informacji.  

e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeo, który: 

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, 

- zna podstawowe pojęcia z przedmiotu, odtwarza pamięciowo podstawowe informacje, potrafi wykonywad 
proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności przy pomocy nauczyciela, 
ma problemy w samodzielnym rozwiązywaniu typowych zadao teoretycznych czy też praktycznych. 

f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeo, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, które są niezbędne 
 do dalszego kształcenia, 

- błędnie analizuje dane pojęcia i terminy, nie potrafi rozwiązad problemów o podstawowym stopniu trudności 
nawet przy pomocy nauczyciela.  

 

Sposoby poprawiania niepowodzeo szkolnych i podwyższania osiągnięd: 

a) uczeo może systematycznie, na bieżąco poprawiad ocenę (sprawdzian w ciągu 2 tygodni), 

b) w wyjątkowych przypadkach poprawianie może odbywad się, za zgodą nauczyciela, bezpośrednio przed 
wystawieniem oceny semestralnej lub rocznej, 

c) w wyjątkowych przypadkach losowych uczeo może byd zwolniony ze sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi 
ustnej, 

d) uczniowie mogą uzupełniad braki z przedmiotu w ramach konsultacji z nauczycielem, 

f) uczeo, który otrzymał ocenę niedostateczną na pierwszy semestr zobowiązany jest tę ocenę poprawid 
w uzgodnionym z nauczycielem terminie nie później niż do kooca kwietnia, 



g) przy ocenianiu nauczyciel zawsze uwzględnia możliwości intelektualne ucznia 

h) uczeo może zgłosid jedno nieprzygotowanie w semestrze. 

j) informacja o proponowanej rocznej ocenie niedostatecznej jest przekazywana Rodzicom zgodnie ze 
Statutem Szkoły. 

 

Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęd edukacyjnych:  

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę proponowaną przez nauczyciela zgodnie z trybem 

ustalonym w Statucie Szkoły.  

2. Uczeo może ubiegad się o podwyższenie proponowanej oceny.  

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż proponowana:  

a) Frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie może byd niższa niż 50%,  

b) Usprawiedliwione nieobecności na zajęciach,  

c) Przystąpienie do wszystkich sprawdzianów, prac klasowych i prac pisemnych,  

d) Skorzystanie z wcześniejszych oferowanych przez nauczyciela form poprawy sprawdzianów, prac 

klasowych i prac pisemnych  

4. Uczeo ubiegający się o podwyższenie rocznej oceny proponowanej zgłasza nauczycielowi chęd podwyższenia 

rocznej oceny proponowanej w ciągu 7 dni od poinformowania uczniów o rocznych ocenach proponowanych. 

Informacja o rocznych ocenach proponowanych jest przekazywana uczniom poprzez wpis w e-dzienniku 

na miesiąc przed klasyfikacją roczną.  

5. Nauczyciel sprawdza spełnienie przez ucznia warunków ubiegania się o ocenę wyższą niż proponowana.  

6. W przypadku spełnienia tych warunków nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie 

do podwyższenia rocznej oceny proponowanej.  

7. W przypadku niespełnienia przez ucznia wszystkich warunków z p. 3 prośba ucznia zostaje odrzucona. 

Nauczyciel informuje ucznia ustnie o przyczynie jej odrzucenia.  

8. Uczeo spełniający warunki zawarte w p. 3 może uzyskad podwyższenie rocznej oceny proponowanej po 

zaliczeniu w formie pisemnej lub ustnej wskazanych przez nauczyciela partii materiału w uzgodnionym 

z nauczycielem terminie. 

 

Uczeo jest zobowiązany do dyscypliny na lekcjach: 

a) przychodzi punktualnie na zajęcia, w przypadku spóźnienia niezwłocznie zajmuje miejsce i nie przeszkadza w 
prowadzeniu zajęd (ze spóźnienia tłumaczy się po zajęciach), spóźnienie nauczyciel zaznacza w dzienniku do 15 
minut; 

b) nie żuje gumy, nie je i nie pije na lekcjach; 

c) robi notatki na lekcji; 

d) nie przeszkadza innym w trakcie lekcji, odnosi się kulturalnie i z szacunkiem do rówieśników oraz 
nauczyciela 

e) nieobecnośd ucznia na lekcji zobowiązuje go do uzupełnienia materiału we własnym zakresie. 


