
ZASADY WEWNATRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI –  

DODATKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE W KLASIE SZÓSTEJ 

 

1. Swoją wiedzę i umiejętności z podstaw przedsiębiorczości uczeń będzie mógł sprawdzić 

następująco:  

- pisząc sprawdziany (zakres materiału będzie obejmował co najmniej jeden dział omawiany 

na lekcjach);  

- odpowiadając;  

- pisząc kartkówki (zakres materiału - do 3 ostatnich tematów, czas maksymalnie 15 minut, 

mogą być niezapowiadane);  

- rozwiązując prace domowe sprawdzane w trakcie lekcji lub bez zapowiedzi w formie 

pisemnej;  

- rozwiązując zagadki i ciekawe zadania;  

- wykazując aktywność i zaangażowanie w pracy na lekcji;  

- wykonując prace dodatkowe;  

- podejmując inne działania wynikające ze specyfiki przedmiotu. 

 

2. Uczeń może otrzymywać oceny w następujących kategoriach uporządkowanych według 

skali ważności (od odgrywającej najwyższą rolę przy wystawianiu ocen końcowych 

począwszy):  

a) prace klasowe, sprawdziany szkolne  

b) krótkie formy sprawdzania wiedzy, np.: testy, kartkówki, odpowiedzi ustne i pisemne  

c) praca na bieżąco, np.: przygotowanie do lekcji, aktywność na zajęciach, prace dodatkowe  

d) prace domowe (bieżące i terminowe).  

3. W przypadku sprawdzianów i kartkówek stosowana jest punktacja:  

1 - ocena niedostateczna (od 0 do 39,99%)  

2 - ocena dopuszczająca (od 40 do 54,99%)  

3 - ocena dostateczna (od 55 do 74,99%)  

4 - ocena dobra (od 75 do 89,99%)  

5 - ocena bardzo dobra (od 90 do 99,99%)  

6 - ocena celująca (100%)  

 

4. Wszystkie sprawdziany są obowiązkowe dla każdego ucznia. Uczeń nieobecny ma 

obowiązek napisać zaległą pracę w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

 

5. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny ze sprawdzianu w terminie 10 dni roboczych od 

daty jego oddania, tylko raz i wtedy brane są pod uwagę obydwie zdobyte przez niego 

oceny.  

 

6. Uczniowie ze stwierdzonymi przez poradnię pedagogiczno- psychologiczną dysfunkcjami 

mają prawo do indywidualnego oceniania prac pisemnych - typowe błędy wynikające ze 

stwierdzonych dysfunkcji nie będą powodowały obniżenia punktacji. 



7. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z podstaw przedsiębiorczości:  

 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

a) Posiadł wiedzę i umiejętności zawarte w programie nauczania podstaw przedsiębiorczości 

w danej klasie. Potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania nietypowych 

problemów z różnych dziedzin życia.  

b) Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych. Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności.  

c) Wykazuje stałą gotowość i chęć do poszerzania wiedzy. Samodzielnie i twórczo rozwija 

własne uzdolnienia, bierze aktywny i systematyczny dział w zajęciach. Jest aktywny i zawsze 

przygotowany do lekcji. Dzieli się wiedzą z innymi uczniami.  

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania na poziomie 

dopełniającym.  

b) Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, sprawnie korzysta ze 

wskazówek nauczyciela do rozwiązywania zadań wykraczających poza program nauczania 

danej klasy.  

c) Zawsze ma odrobione zadanie domowe, pomaga innym. Jest aktywny na lekcjach.  

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) Opanował w stopniu rozszerzającym wiadomości objęte programem nauczania w danej 

klasie.  

b) Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne z 

niewielką pomocą nauczyciela.  

c) Bierze czynny udział w lekcjach, zawsze jest do nich przygotowany i systematycznie 

odrabia zadania domowe.  

 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

a) Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie 

podstawowym.  

b) Spełnia wymagania podstawowe, potrafi rozwiązywać typowe zadania o niewielkim 

stopniu trudności.  

c) Zdarza mu się brak pracy domowej, jego aktywność na lekcjach jest niewielka.  

 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

a) Opanował wiadomości objęte programem nauczania w stopniu koniecznym. Ma braki w 

opanowaniu wiadomości podstawowych.  

b) Przy wydatnej pomocy nauczyciela rozwiązuje bardzo proste zadania.  

c) Stara się uzupełnić brakujące wiadomości. Wykazuje zainteresowanie możliwością 

poprawy ocen.  



d) Zdarzają mu się braki prac domowych, nie zawsze sporządza notatki, nie uczestniczy 

aktywnie w lekcji.  

 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

a) Nie spełnia na poziomie koniecznym wymagań edukacyjnych ujętych w programie 

nauczania.  

b) Nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.  

c) Często jest nieprzygotowany do lekcji. Nie uczestniczy aktywnie w lekcji, nie notuje lub nie 

prowadzi zeszytu. Wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, nie uzupełnia notatek po 

nieobecności w szkole.  

d) Nie wykazuje zainteresowania możliwościami poprawienia. 


