
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

Na ocenę semestralną mają wpływ następujące formy kontroli wiedzy i umiejętności 
ucznia i uzyskane z nich oceny: 
 

a) Praca klasowa – będzie przeprowadzana po przyswojeniu pewnej partii materiału. Może mieć 
formę testu, wyjaśnienia pojęć, krótkich odpowiedzi lub zadań. Ta forma kontroli wiedzy będzie 
zapowiedziana z wyprzedzeniem jednego tygodnia, a obecność na niej jest obowiązkowa. Osoba, która 
w danym dniu jest nieobecna ( w związku z chorobą, lub inną ważną i udokumentowaną przyczyną) 
musi zaliczyć zaległą pracę klasową. Niewypełnienie tego obowiązku (po uzgodnieniu terminu z 
nauczycielem) sprawia, że dana partia materiału będzie oceniona na 1.  

Kryteria wystawiania ocen z prac klasowych: 
- celujący -  >95% 
- bardzo dobry – 85% - 94% 
- dobry – 70%- 84% 
- dostateczny – 50%- 69% 
- dopuszczający – 30% - 49% 
- niedostateczny - <30% 
Uczeń na prawo poprawić każdą pracę klasową. (Uczeń będzie miał możliwość zdecydowania czy 
chce otrzymać tę dodatkową ocenę i czy ma ona być dopisana do jego dotychczasowych ocen).  
 

b) Sprawdzian wiedzy i umiejętności - obejmuje trzy (lub mniej) jednostki lekcyjne lub materiał 
zadany do samodzielnego przygotowania i nie musi być zapowiadany. 

 
c) Wypowiedzi ustne – uczeń może być pytany przez nauczyciela z trzech ostatnich tematów 

omawianych na lekcji lub zadanych do samodzielnego przygotowania. Ocenie może podlegać także 
udział w dyskusji lub samodzielna wypowiedź. 
 

d) Inne oceny – uczeń może też zdobyć oceny w inny uzgodniony z nauczycielem sposób, np. 
uczestnicząc w konkursach, przygotowując materiały na lekcje, prezentacje, itp. Można w ten sposób 
podnieść przewidywaną ocenę. 
Uczeń dwa razy w semestrze, może zgłosić przed lekcją, „nieprzygotowanie” bez podania przyczyn.  
 

WYSTAWIANIE OCEN 
 
Ocena semestralna – będzie średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych 
w danym semestrze. Obliczona będzie w następujący sposób: 
 

WZÓR ŚREDNIEJ WAŻONEJ 
I – prace 
klasowe 

 

+ 

 

II – sprawdziany, 
kartkówki, inne 

 

= 

Ocena ostateczna 

0,6 0,4  

 
Ocenę dopuszczającą uczeń otrzyma, jeżeli uzyska 1,7 pkt.; dostateczną od 2,5 pkt.; dobrą od 3,5 pkt.; 
bardzo dobrą od 4,5 pkt., a celującą od 5,5 pkt. Ocena na koniec semestru jest wystawiana wg zasady 
zaokrąglania od 0,50 w górę. 

 



Ocena końcoworoczna, ostateczna – będzie średnią ważoną wszystkich ocen 
cząstkowych uzyskanych w pierwszym i drugim semestrze.  
 
Ocenę dopuszczającą uczeń otrzyma, jeżeli uzyska 1,7 pkt.; dostateczną od 2,5 pkt.; dobrą od 3,5 pkt.; 
bardzo dobrą od 4,5 pkt., a celującą od 5,5 pkt. Ocena końcoworoczna, ostateczna jest wystawiana wg 
zasady zaokrąglania od 0,50 w górę. 

 
WYJAŚNIENIA I ZASTRZEŻENIA 

 
Nieklasyfikowanym może być uczeń, który opuścił 50 % zajęć, lub nie otrzymał przynajmniej po jednej 

ocenie w każdej z wag.  


