
II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie 

Julia Gajdzis 
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

ZASADY I SPOSOBY OCENIANIA 

1. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI (WAGA OCENY) 

a. Odpowiedzi ustne (1) 

b. Prace pisemne (wykonane w domu lub na lekcji m.in. kartkówki, sprawdziany) 

(1-2) 

c. Prace w grupach (1) 

d. Prezentacje/referaty/projekty (2) 

e. Aktywność na lekcji (1) 

f. Aktywność podsumowująca półrocze (4) 

g. Udział w konkursach (4) 

 

2. KRYTERIA OCENIANIA 

Ocena prac pisemnych zgodnie z systemem oceniania w przeliczeniu na punkty 

procentowe według zasad przyjętych w WSO. 

1) ocena celująca (6): od 98%, 

2) ocena bardzo dobra (5): 85 – 97%; 

3) ocena dobra (4): 70 – 84%; 

4) ocena dostateczna (3): 55 – 69%; 

5) ocena dopuszczająca (2): 45 – 54%; 

6) ocena niedostateczna; poniżej 45% 

 

3. MOŻLIWOŚĆ I FORMA POPRAWY OCENY NIEDOSTATECZNEJ 

a. Oceny „niedostateczne” z prac pisemnych mogą zostać poprawione w terminie 

dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonej pracy w terminie ustalonym z 

nauczycielem. 
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b. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu 

pisemnego, nauczyciel odbiera pracę wystawiając ocenę niedostateczny i uczeń 

nie ma prawa jej poprawiać. 

 

4. NIEOBECNOŚĆ NA PIERWSZYM TERMINIE PRACY PISEMNEJ 

a. Jeżeli uczeń nie napisał pracy pisemnej w 1. terminie ma 2 tygodnie na napisanie 

jej (termin wyznacza nauczyciel). Jeśli odmówi pisania pracy pisemnej 

w 2. terminie to traci prawo do uzyskania oceny z tej partii materiału.  

 

5. NIEPRZYGOTOWANIE DO LEKCJI 

Liczba nieprzygotowań – 1 w półroczu  

 

6. BRAK PRACY DOMOWEJ 

Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę „niedostateczną”. 

 

7. DODATKOWA PRACA DOMOWA 

W zależności od zakresu materiału, uczeń otrzymuje „+” lub ocenę (nie niższą 

niż „4”) – praca musi być samodzielna, estetyczna i zgodna z tematem. 

 

8. ZASADY WYSTAWIANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH 

a. Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie wszystkich ocen 

z różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności.  

b. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona, 

zgodnie z WSO. 

c. Przy ocenianiu wiedzy i umiejętności ucznia uwzględnia się jego indywidualne 

możliwości oraz wkład pracy i zaangażowanie podczas lekcji.  

d. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej za pierwszy 

semestr, obowiązuje zaliczenie materiału nauczania obowiązującego 

w semestrze pierwszym w ciągu dwóch miesięcy od momentu klasyfikacji, 

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE 

Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

1. OCENA „NIEDOSTATECZNA” 

a. Luki w wiadomościach ucznia są trudne do uzupełnienia przede wszystkim 

ze względu na jego bierność, brak systematyczności i chęci do pracy;  

b. Uczeń nie wykonuje poleceń, nie przygotowuje się do zajęć, nie wykonuje 

nawet prostych zadań przy pomocy nauczyciela czy kolegów; 

 

2. OCENA „DOPUSZCZAJĄCA” 

a. Uczeń posiada spore braki w wiadomościach i umiejętnościach wynikające 

często z wysokiej absencji lub braku aktywności, ale przy pomocy nauczyciela 

jest w stanie je nadrobić;  

b. Wykonuje proste zadania przy zastosowaniu podstawowych wiadomości; 

 

3. OCENA „DOSTATECZNA” 

a. Wiedza i umiejętności ucznia są fragmentaryczne, a przez to trudno uczniowi 

wysnuwać właściwe wnioski, analizować materiały źródłowe;  

b. Zmotywowany potrafi wykonywać polecenia o średnim stopniu trudności, 

a kierowany przez nauczyciela potrafi rozwiązywać zadania trudniejsze;  

c. Wykazuje się niewielką aktywnością na zajęciach; 

 

4. OCENA „DOBRA” 

a. Uczeń ma w zakresie wiedzy niewielkie braki, zdobytymi informacjami 

posługuje się wprawnie,  

b. Zdobyte umiejętności pozwalają mu samodzielnie stosować wiedzę w praktyce;  

c. Przy zadaniach o dużym stopniu trudności potrzebuje pomocy nauczyciela;  

d. Wykazuje aktywność na zajęciach; 

 

5. OCENA „BARDZO DOBRA” 

a. Uczeń opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w 

podstawie programowej, 

b. Stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych 

sytuacjach, 
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c. Wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych 

źródeł wiedzy, 

d. Rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności. 

e. Wykazuje aktywność na zajęciach 

 

6. OCENY „CELUJĄCA” 

a. Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą, 

systematycznie wzbogaca swą wiedzę przez czytanie książek i artykułów 

o treści ekonomicznej 

b. Nie tylko potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez 

nauczyciela, ale również potrafi samodzielnie zdobyć wiadomości, potrafi 

udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, interpretować 

to, co usłyszy lub przeczyta, syntetyzować szczegółowe informacje.  

c. Proponuje rozwiązana nietypowe i wykazuje się znaczną aktywnością. 

d. Ocenę celującą ( śródroczną lub roczną) może również otrzymać uczeń, który 

spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą  

e. Bierze udział w konkursach ekonomicznych 

 

 


