
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 
 

I. Cele edukacyjne przedmiotu: 

 

- przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym, 

- zapoznanie z rolą państwa w gospodarce rynkowej; 

- kształcenie postaw rzetelnej pracy i przedsiębiorczości; 

- zapoznanie z podstawowymi zasadami podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej; 

- poznanie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej. 

 

II. Obszary oceniania: 

 

a) Wiedza i umiejętności: 

- stopień zrozumienia pojęć i zjawisk społeczno-gospodarczych, 

- sposób prowadzenia rozumowań, 

- stosowanie wiedzy ekonomicznej w sytuacjach praktycznych, 

b) Współpraca w zespole, 

c) Styl pracy ucznia: 

- samodzielność pracy, 

- pomysłowość i inwencja twórcza, 

- systematyczność, 

- aktywność podczas lekcji, 

- estetyka wykonania i forma prezentacji wyników pracy, 

- aktywność w konkursach i olimpiadach 

d) Samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości 

 

 

V. Kryteria na poszczególne stopnie: 

 

Celujący: 

- wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową  

i specjalistyczną zgodną z omawianą na zajęciach problematyką, 

- potrafi dokonać trafnej konfrontacji teorii z praktyką i wyciągnąć prawidłowe wnioski, 

- swobodnie i poprawnie posługuje się terminologią fachową przy omawianiu zjawisk 

i procesów społeczno – ekonomicznych, samodzielnie je interpretuje, ocenia  

i uzasadnia, co wyraźnie wykracza poza treści nauczania, 

- uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

 

Bardzo dobry: 

- ma bogate wiadomości na poziomie ponadpodstawowym, 

- wykazuje zainteresowanie przedmiotem, 

- umie samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach i je selekcjonować, 

- właściwie interpretuje nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązywać problemy, 

- umie oceniać otaczającą rzeczywistość gospodarczą zgodnie z przyjętymi kryteriami wartości, 

- kieruje pracą zespołu rówieśników, 

- samodzielnie i poprawnie interpretuje wykresy, dane statystyczne, mapy i inne środki poglądowe, 

- uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

 

 

 

 

 

 

 



Dobry: 

- wykazuje się szczegółową wiedzą pochodzącą ze źródeł podstawowych (podręcznik, lekcja), 

- zna omawianą na lekcjach problematykę oraz w sposób logiczny i spójny ją prezentuje, 

- rozumie omawiane treści i potrafi je wytłumaczyć innym, uogólnia i formułuje wnioski, 

- rozumie związki przyczynowo – skutkowe występujące w życiu społecznym i gospodarczym. 

 

Dostateczny: 

- rozumie polecenia i instrukcje, 

- zapamiętuje podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je  prezentuje, 

- rozumie omawiane zagadnienia, 

- dokonuje selekcji i porównania poznanych zjawisk, 

- samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania, 

- aktywnie uczestniczy w pracach i zadaniach zespołowych i systematycznie prowadzi zeszyt 

przedmiotowy. 

 

Dopuszczający: 

- częściowo rozumie polecenia nauczyciela, 

- zapamiętał wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego i z 

pomocą nauczyciela potrafi je odtworzyć, 

- poprawnie, z pomocą nauczyciela, rozpoznaje, nazywa i klasyfikuje poznane pojęcia, zjawiska, procesy, 

dokumenty, 

- wykonuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia, 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy, ale ma luki w zapisach lekcji i pracach domowych. 

 

Niedostateczny 

- nie opanował wiadomości i nie posiada umiejętności określonych programem nauczania koniecznych do 

dalszego kształcenia, 

- nie zna podstawowych pojęć z przedmiotu, 

- wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu; nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,  

nie wykonuje zadań podczas lekcji oraz w domu, 

- opuszcza zajęcia z przedmiotu. 

 

Wobec uczniów z opinią lub orzeczeniem z PPP stosuje się indywidulne kryteria oceniania zgodne z 

zaleceniami poradni.  

 

W przypadku prac pisemnych stosuje się następującą skalę( nie dotyczy  : 

 

0% - 29% - niedostateczny  
30% - 50% - dopuszczający 

50% + 1 pkt. - 70% - dostateczny  
70% + 1 pkt.- 90% - dobry 

90%+1 pkt. - 99% - bardzo dobry 

90% +1pkt. - 100% - bardzo dobry 

 
Oceny śródroczne i końcowe wystawia się na podstawie średniej ważonej z wszystkich ocen cząstkowych.  

 

Średnia ważona.  

 

Waga 1    

- aktywność na lekcji 

- odpowiedź ustna 

- praca domowa 

- praca własna ucznia 

- praca na zajęciach 

 

 



Waga 2 

- kartkówka 

- praca projektowa 

 

 

 

 

Waga 3  

- sprawdzian 

- praca klasowa 

- udział w konkursach i olimpiadach 

 

Średnia: 

 

Celujący 5,60-6,00 

Bardzo dobry 4,60-5,59 

Dobry 3,60-4,59 

Dostateczny 2,60-3,59 

Dopuszczający 1,60-2,59 

Niedostateczny poniżej 1,60 

 

 

VI.  Zasady ogólne 

 
1. Oceny wystawione  przez nauczyciela są jawne dla ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów.    
2. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze (w przypadku trzech lub więcej godzin 

w tygodniu - 2 razy). Nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek.   
Nieprzygotowanie obejmuje: odpowiedź, niezapowiedzianą kartkówkę, brak zadania domowego, brak 
zeszytu, brak materiałów ćwiczeniowych.   

3. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego.     
4. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac pisemnych, 

oddawanie do oceny prac nie napisanych samodzielnie, plagiatów z Internetu równa się ocenie 
niedostatecznej.   

5. Prace pisemne napisane nieczytelnie lub rażąco nieestetyczne nie podlegają ocenianiu (ocena 
niedostateczna) chyba, że uczeń ma orzeczenie poradni o dysfunkcjach.   

6. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć w semestrze może być nieklasyfikowany.   
7. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową lub sprawdzian                        

z przyczyn losowych (dłuższa nieobecność w szkole) powinien napisać go w terminie uzgodnionym                
z nauczycielem. W przeciwnym przypadku otrzymuje ocenę niedostateczną.  

8. Prace klasowe i sprawdziany są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej i zapisane w dzienniku 
lekcyjnym.   

9. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu sprawdzian zostaje 
przesunięty na termin nowo uzgodniony z klasą, przy czym nie obowiązuje tydzień wyprzedzenia.  

 
10.     Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze  sprawdzianu podsumowującego większą 

partię materiału w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem. Nie zgłoszenie się ucznia w 
wyznaczonym terminie jest równoznaczne z utrzymaniem oceny. 

  
11. Odpowiedzi pisemne (kartkówki) dotyczą trzech ostatnich tematów (nie lekcji) i nie muszą być 

zapowiadane przez nauczyciela.  
12. Termin podania wyników kartkówki, sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu 

jego przeprowadzenia (może być przedłużony z powodu nieobecności nauczyciela lub klasy w szkole, 
ewentualnie przesunięty na termin uzgodniony z klasą).  

13. Prace pisemne po ocenieniu nauczyciel udostępnia uczniom do wglądu, omawia błędy a 
następnie przechowuje je do końca roku szkolnego i udostępnia w razie potrzeby rodzicom lub 
opiekunom prawnym ucznia.  
 



 



12.  


