
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

 Przedmiot ten powinien kształtować wśród uczniów tzw. umiejętności kluczowe, zwane 

ponadprzedmiotowymi. Obejmują one kształtowanie umiejętności pomagających w realizacji zadań 

zawodowych, stosownie do zmienności wymagań stanowiska pracy, a także radzenia sobie na wciąż 

zmieniającym się rynku pracy. Konieczne jest rozwijanie konkretnych umiejętności, które pomogą 

człowiekowi radzić sobie w nowej rzeczywistości społecznej i gospodarczej.  

 Podczas nauczania podstaw przedsiębiorczości stosowane będą następujące kryteria wymagań 

edukacyjnych, wraz z przypisaniem im odpowiednich stopni :  

 wypowiedzi ustne, które pozwolą sprawdzić zrozumienie podstawowych pojęć i terminów;  

 prace pisemne przygotowane w domu lub opracowane na lekcji, w których uczeń wykaże się umiejętnością 

logicznego myślenia, wiązania faktów i wyciągania wniosków; prace takie powinny być nastawione na 

rozwiązywanie problemów i korzystanie z różnych źródeł informacji;  

 opracowanie i wygłoszenie referatu to metoda, która pozwala uczniom docierać do nowych źródeł wiedzy i 

informacji oraz dokonać transformacji materiału na potrzeby własne i zespołu klasowego, a nauczycielowi 

umożliwia ocenę stosowania przez ucznia m.in. poprawnej terminologii. Zakres tematyczny referatu może 

wykraczać poza program nauczania;  

 zadania wykonane metodą projektów mogą być przygotowane przez jednego ucznia lub zespół; oprócz 

wiedzy pozwalają sprawdzić takie umiejętności jak samodzielność, kreatywność, współdziałanie w grupie, 

korzystanie z różnych źródeł informacji, a także umiejętność zaprezentowania efektów swojej pracy.  

 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

- posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danego etapu (klasy); 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;  

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych zgodnych z 

programem nauczania dla danego etapu oraz wykraczające poza ten program;  

- proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach ekonomicznych, 

kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym.  

 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:  

- w stopniu wyczerpującym opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania na 

danym etapie (w klasie);  

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;  

- samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne oraz interpretuje problemy ekonomiczne; 

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach;  

- wykorzystuje różne źródła informacji oraz wiedzę z różnych dziedzin nauki;  

- chętnie podejmuje się prac dodatkowych.  

 

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem na danym etapie (w klasie), ale 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;  

- inspirowany przez nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne;  

- wykazuje się aktywnością na lekcjach.  



 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na danym etapie nauki (w danej 

klasie);  

- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, często z 

pomocą nauczyciela.  

 

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który :  

- ma duże braki w opanowaniu materiału określonego w programie nauczania, które jednak nie przekreślają 

możliwości uzyskania podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki ;  

- rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności , często z 

pomocą nauczyciela .  

 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który :  

- ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy ;  

- nie rozumie prostych poleceń ;  

- nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela odtworzyć fragmentarycznej wiedzy;  

- wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki .  

 

 Oceny bieżące ustalane są wg następującej skali procentowej , gdzie 100% oznacza otrzymanie stopnia 

bardzo dobrego :  

- bardzo dobry 100% - 91%  

- dobry 90% - 71%  

- dostateczny 70% - 51%  

- dopuszczający 50% - 41%  

- niedostateczny 40% - 0%  

 Ocena okresowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych  

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z orzeczeniem poradni psychologiczno – 

pedagogicznej lub posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

 

Uczeń niedowidzący  

 Uczeń niedowidzący uczęszczający do szkoły ogólnodostępnej realizuje ten sam program, co reszta 

klasy. Przy ocenie ucznia bierze się pod uwagę:  

– wysiłek oraz zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji  

– aktywność podczas zajęć  

– oceniając prace pisemne zwraca się uwagę na poziom wiadomości i słownictwo, błędy literowe 

spowodowane niedowidzeniem nie są brane pod uwagę  

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:  

– zapewnienie dobrego oświetlenia w klasie oraz miejsca w pierwszej ławce  

– wydłużenie czasu na wykonanie ćwiczeń i zadań podczas lekcji  

 

 

 



Uczeń niedosłyszący  

 Przy ocenie ucznia bierze się pod uwagę:  

– wysiłek oraz zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji  

– aktywność podczas zajęć  

– oceniając wypowiedzi ustne zwraca się uwagę na poziom wiadomości i słownictwo, błędy w wymowie nie 

są brane pod uwagę  

 

 Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:  

– zapewnienie miejsca w pierwszej ławce  

– nauczyciel, mówiąc do całej klasy, powinien stać w pobliżu ucznia zwrócony twarzą w jego stronę  

– upewnienie się, czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez ucznia 

niedosłyszącego (w przypadku trudności zapewnienie mu dodatkowego wyjaśnienia, sformułowanie inaczej 

polecenia, używając prostego słownictwa)  

 

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia  

 

 Ucznia dyslektycznego obowiązują te same treści i wymagania programowe, co uczniów, u których 

nie stwierdzono specyficznych trudności w nauce w postaci dysleksji, dysortografii czy dysgrafii. Uczeń ma 

obowiązek:  

– wykazać się systematyczna pracą zgodnie ze wskazówkami nauczyciela  

  

 Ocenianie ucznia z dysleksja, dysgrafią, dysortografią:  

– oceniając prace pisemne nie obniża się punktacji za opuszczanie liter, przestawianie ich, jeśli nie wpływa to 

na zmianę znaczenia wyrazu  

– akceptuje się pismo drukowane  

– nie ocenia się ucznia za estetykę i charakter pisma  

– w przypadku nieczytelnych zapisów uczeń ma obowiązek głośnego ich odczytania, jeżeli uczeń nie jest w 

stanie odczytać tego, co napisał otrzymuje 0 punktów za nieczytelne odpowiedzi udzielone na 

teście/sprawdzianie, a w przypadku nieczytelnych wypracowań otrzymuje ocenę niedostateczną  

 

 Zespół Aspergera  

 Kryteria oceny ucznia z zespołem Aspergera nie powinny odbiegać od oceny innych uczniów. 

Nauczyciel powinien:  

– bazować na mocnych stronach ucznia, a rozwijać słabsze  

– włączać na lekcji metody aktywizujące  

– wspierać zainteresowania i uzdolnienia ucznia, dawać możliwość wykazania się na forum klasy 


