
Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości  
– system ocenowy zgodny z WSO 

Zasady  oceniania aktywności uczniów na zajęciach edukacyjnych - formy aktywności i ich waga: 
Przykładowe formy aktywności  Waga 
Sprawdziany,  dłuższe kartkówki, testy, odpowiedzi z większej partii materiału, prezentacje, ćwiczenia 
o dużym stopniu trudności, wysokie wyniki w konkursach lub olimpiadach 
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Aktywność na zajęciach, praca na lekcji, krótkie kartkówki,  referaty,  prace domowe, udział w 
konkursach lub olimpiadach, pracę w grupach, udział w dyskusji, poprawność notatki w zeszycie 
przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń, wykonane ćwiczenia  inne przejawy aktywności 

1 

Za aktywny udział w procesie edukacyjnym uczeń może uzyskać „+” (plus). 
Nauczyciel motywując ucznia do uzyskania wysokich wyników klasyfikacji 
może zapisać „+” (plus) w dzienniku w rubryce aktywność uczniów. 
Uzyskane przez ucznia „+” (plusy) przeliczane są na stopień szkolny o wadze 
1 zgodnie z poniższym przelicznikiem wstawienie oceny z aktywności jest 
konsultowane z uczniem – uczeń ma prawo zrezygnować z oceny. 
 
Prace pisemne- są oceniane w systemie punktowym: testy, prace klasowe, kontrolne i kartkówki.  

Ustalono następujące 
przeliczenie punktów na 
oceny: 
 
 
 
 
 
 

Poprawa oceny niedostatecznej 
– do średniej ważonej liczona jest 
ocena z poprawy ustalona według 
zasady: 
 
Jeżeli uczeń w wyniku ponownego 
pisania otrzymał ocenę 
niedostateczną do średnie ważonej 
liczona jest tylko ta ocena. 
 
Odpowiedzi ustne 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, 
którego odpowiedź jest niesamodzielna, który popełnia 
poważne błędy merytoryczne, często  nie udziela 
odpowiedzi. 
Ocenę dopuszczającą  otrzymuje uczeń, którego 
odpowiedź jest niesamodzielna i pomija istotne treści 
merytoryczne. Uczeń rozwiązuje zadania o niewielkim 
stopniu trudności.  
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, którego odpowiedź 
nie jest w pełni samodzielna i występują w niej błędy 
merytoryczne. Uczeń zna i rozumie podstawowe 
wiadomości , rozwiązuje proste zadania i typowe problemy 
na podstawie analizy źródeł  np. danych statystycznych, 
tabel, wykresów. 
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, którego odpowiedź jest 
bezbłędna, samodzielna, niepełna. Uczeń prawidłowo 
wykorzystuje posiadaną wiedzę. Potrafi samodzielnie 
rozwiązywać problemy o podwyższonym stopniu 
trudności, prawidłowo stosuje pojęcia ekonomiczne,  
samodzielnie analizuje  i interpretuje różnorodne źródła 
wiedzy. 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, którego 
odpowiedź jest bezbłędna, samodzielna, wyczerpująca. 
Dostrzega i analizuje związki przyczynowo - skutkowe, 
prawidłowo interpretuje procesy i zjawiska z zakresu 
gospodarki i ekonomii. Sprawnie rozwiązuje zadania 
problemowe. 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i 
umiejętności znacznie wykraczające poza program 
nauczania. Biegle posługuje się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów. 
Proponuje rozwiązania nietypowe, twórcze. Osiąga 
sukcesy w konkursach i  olimpiadach o tematyce 
ekonomicznej. 

 

liczba uzyskanych plusów ocena 

3 5 
2 4 
1 3 

mniej niż 40% możliwych do uzyskania punktów ocena:   1 
od 40% do mniej niż 50% ocena:   2  
od 50% do mniej niż 65% ocena:   3 
od 65% do mniej niż 70% ocena:+ 3 
od 70% do mniej niż 85% ocena:   4 
od 85% do mniej niż 90% ocena:+ 4 
od 90% do mniej niż 100% ocena:   5 
100% ocena:   6 

Ocena uzyskana w wyniku poprawy Minimalna ocena liczona do średniej 
2 2 
3 +2 (2,5) 

+3 3 
4 3 

+4 +3 (3,5) 
5 +3 (3,5) 
6 4 



Ulgi uczniowskie jak w WSO 
− x lub brak pracy domowej, uczeń może zgłosić raz w semestrze (asystentowi lub dyżurnemu, który na 

początku lekcji przekazuje pisemną informację nauczycielowi) z wyjątkiem zapowiedzianych prac 
pisemnych. 

− prawo stresu, np. (asystentowi lub dyżurnemu, który na początku lekcji przekazuje pisemną informację 
nauczycielowi) z wyjątkiem zapowiedzianych prac pisemnych. 
 

Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną oraz roczną 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 
- nie posiada wiedzy z zakresu p. przedsiębiorczości 
- błędnie rozpoznaje , klasyfikuje pojęcia, zjawiska, 
procesy, z zakresu treści nauczania 
- nie potrafi sporządzić dokumentów związanych z 
realizowaną tematyką 
- błędnie wykonuje proste ćwiczenia, polecenia, zadania  
- nie potrafi współpracować w zespole 
- nie prowadzi zeszytu ćwiczeń.  
 
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: 
- posiadać  wiadomości konieczne do elementarnej 
orientacji w treściach danego działu                                  
- wykonywać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela 
proste ćwiczenia i polecenia    i z pomocą nauczyciela 
umieć je odtworzyć 
-  z  pomocą nauczyciela, rozpoznawać, nazywać i 
klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska                                      
procesy, dokumenty, postacie życia publicznego itp. 
- współpracować w zespole w trakcie wykonywania 
zadań 
- prowadzić zeszyt  ćwiczeń. 
Na ocenę dostateczną uczeń powinien: 
- rozumieć polecenia i instrukcje, 
- zapamiętać podstawowe wiadomości dla danego 

działu tematycznego i samodzielnie je prezentować, 
- rozumieć podstawowe omawiane zagadnienia, 
- dokonywać selekcji i porównania poznanych zjawisk, 
- samodzielnie i poprawnie wykonywać proste 
ćwiczenia i polecenia, 

- umieć wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, 
- aktywnie uczestniczyć w pracach i zadaniach 

zespołowych, 
- systematycznie prowadzić zeszyt  ćwiczeń. 
 
Na ocenę dobrą uczeń powinien: 
- rozumieć polecenia i instrukcje, 
- znać omawianą na zajęciach problematykę oraz w 
sposób logiczny i spójny ją prezentować, 
- rozumieć omawiane treści i wyjaśniać je innym, 
 

- uogólniać i formułować wnioski, 
- zajmować stanowisko w kwestiach spornych i bronić 
swoich poglądów na forum klasy 
- aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, 
- poprawnie i sprawnie wykonywać ćwiczenia i inne 
zadania, 
- umieć poprawnie wykorzystać zdobytą wiedzę w 
praktyce, 
- wykazywać zainteresowanie omawianą na zajęciach 
problematyką, 
- systematycznie i starannie prowadzić zeszyt  ćwiczeń i 
notatki z lekcji. 
 
Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien:  
- wypełnić takie wymagania jak na ocenę dobrą, a 
ponadto: 
- wykazywać zainteresowanie przedmiotem oraz 
literaturą popularnonaukową dotyczącą omawianych 
treści, 
- umieć samodzielnie poszukiwać informacje w różnych 
źródłach oraz je selekcjonować, 
- właściwie interpretować nowe sytuacje i zjawiska, w 
sposób twórczy rozwiązywać     problemy, 
- umieć oceniać otaczającą rzeczywistość społeczno-
polityczną zgodnie z przyjętymi   kryteriami wartości, 
- kierować się dobrem ogółu przy podejmowaniu decyzji, 
umieć negocjować , osiągać kompromis, 
- kierować pracą zespołu rówieśników, 
- uczestniczyć w konkursach i olimpiadach właściwych 
dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające wyniki na 
poziomie szkolnym. 
 
Na ocenę celującą uczeń powinien : 
- wypełnić takie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą, a 
ponadto: 
- wykazywać szczególne zainteresowanie przedmiotem 
oraz literaturą popularno-naukową  i specjalistyczną 
zgodną z omawianą na zajęciach tematyką, 
- uczestniczyć w konkursach i olimpiadach właściwych 
dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające wyniki, godnie 
reprezentując szkołę, 
- podejmować się wykonania zadań (indywidualnie lub w 
zespole) dodatkowych, znacznie wykraczających poza 
podstawę programową. 
 

 
Materiały dydaktyczne obowiązujące na zajęciach: 

− podręcznik: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał „Krok w przedsiębiorczość” wydawnictwo NOWA ERA 
− zeszyt ćwiczeń (tej samej serii) z wklejonymi kartkami do notatek z lekcji. 


