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Przedmiotowe Ocenianie Ucznia 

z Podstaw Przedsiębiorczości 

 

1. Przedmiotowe Ocenianie Ucznia zostało opracowane po przeprowadzeniu analizy podstawy 

programowej, programu nauczania o numerze dopuszczenia 1039/2020/z1, opracowanego 

przez Marka Niesłuchowskiego,  podręcznika "Krok w przedsiębioczość”  autorstwa Tomasza 

Rachwała i  Zbigniewa Makieły oraz standardów wymagań. Przedmiotowe Ocenianie 

Ucznia opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 

lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania                           i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373) oraz Wewnątrzskolnym 

Ocenianiem Ucznia zawartym w Statucie Szkoły. 

2. Celem Przedmiotowego Oceniania Ucznia jest: 

 - informowanie ucznia o poziomie osiągnięć i postępach edukacyjnych; 

 - pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju; 

 - motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

 - dostarczanie rodzicom / prawnym opiekunom/ i nauczycielowi informacji o postępach, 

    trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

 - umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy. 

3. Formy i metody sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia na lekcjach podstaw 

przedsiębiorczości: 

– dyskusja, 

– sprawdzian obejmujący niewielką partię materiału / 15 minut/, 

– sprawdzian obejmujący moduł programowy, 

– test na szkolnej platformie Moodle, 

– ćwiczenia lub sprawdziany wykonywane na szkolnej platformie Moodle, 

– referat, 

– wykonanie prezentacji, 

– odpowiedź ustna, 

–  wykonywanie ćwiczeń na kartach pracy, 

– praca w grupach, 

– praca samodzielna pisemna, 

– aktywność na zajęciach, 

– praca pozalekcyjna / konkursy, olimpiady, gra giełdowa/. 

4. Wagi ocen: 



Sprawdzian z działu 3 

Prezentacja, pokaz, referat 3 

Udział w konkursie lub projekcie edukacyjnym 3 

Działania w ramach Dnia Przedsiębiorczości 3 

Sprawdzian na platformie Moodle 3 

Gra giełdowa 2 

Sprawdzian z niewielkiej partii materiału 2 

Odpowiedź ustna 2 

Przygotowanie CV, listu motywacyjnego 2 

Ćwiczenia na platformie Moodle 2 

Praca pisemna wykonana na lekcji w związku z tematem 2 

Praca w grupach 1 

Aktywność 1 

Ćwiczenia wykonywane na lekcji 1 

  

5. Uczeń zobowiązany jest do: 

 -prowadzenia zeszytu przedmiotowego; 

 -korzystania z podręcznika "Krok w przedsiębiorczość" oraz z wykonywania zadań na  

 kartach pracy opracowanych przez nauczyciela; 

           - wykonywania ćwiczeń lub testów na szkolnej platformie Moodle; 

 -terminowego zaliczania sprawdzianów z poszczególnych działów; 

 -aktywnego uczestnictwa  w zajęciach; 

 -uczestnictwa w projektach edukacyjnych w ramach przedmiotu. 

6. Wymagania na poszczególne oceny: 

• Ocena niedostateczna: 

 Nieopanowanie podstawowej wiedzy z zakresu zajęć edukacyjnych, błędne analizowanie 

 pojęć i terminów, brak umiejętności rozwiązywania problemów nawet przy pomocy 

 nauczyciela. 

• Ocena dopuszczająca: 

 Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania mechanizmu rynkowego. Odtwarzanie 

 pamięciowe pojęć i terminów ekonomicznych. Znajomość związku pomiędzy procesem 

 zaspokajania potrzeb, działalnością gospodarczą i przedsiębiorczością. Określanie rodzajów 

 działalności. Znajomość przepisów prawa gospodarczego, finansowego i pracy. 



• Ocena dostateczna: 

 Spełnienie wymagań koniecznych. Określanie pojęć takich jak: działalność gospodarcza, 

 czynniki produkcji, przedsiębiorczość, przedsiębiorca. Znajomość podstawowych aktów 

 prawnych dotyczących rejestracji działalności gospodarczej, warunków rzeczowych i 

 finansowych potrzebnych do prowadzenia działalności. 

• Ocena dobra: 

 Spełnienie wymagań podstawowych. Umiejętność przeprowadzenia badania rynku. 

 Dokonanie rachunku ekonomicznego. Wypełnianie dokumentów związanych z rejestracją i 

 uruchomieniem działalności gospodarczej. Objaśnienie celu i zasad zgłoszenia działalności 

 gospodarczej do organów kontroli, w ZUS-ie i w banku. 

• Ocena bardzo dobra: 

 Spełnienie wymagań rozszerzających. Umiejętność oceny szans i ryzyka przedsięwzięcia. 

 Identyfikacja adresów instytucji, do których należy zgłosić uruchomienie działalności 

 gospodarczej na lokalnym rynku. Umiejętność pracy w zespole. Wykonywanie zadań 

 projektowych. Umiejętność sprawnego korzystania ze wszystkich dostępnych i wskazanych 

 przez nauczyciela źródeł informacji. 

• Ocena  celująca: 

 Cząstkową ocenę celującą z podstaw przedsiębiorczości uczeń otrzymuje w następujących 

 sytuacjach: 

-Uczeń przedstawił wybrany problem z zakresu wiedzy o przedsiębiorczości w formie prezentacji 

lub innej formy pracy własnej (np. plakat, referat, portfolio, film i inne),                       a następnie 

zaprezentuje efekt swej pracy na forum klasy lub szkoły. 

-Uczeń wziął udział w projekcie edukacyjnym lub konkursie  dotyczącym wiedzy                           o 

przedsiębiorczości. 

-Zgodnie ze Wewnątrzszkolnym Ocenianiem Ucznia podczas sprawdzianu z działu uczeń uzyskał 

maksymalną liczbę punktów. 

 Ocenę celującą na koniec semestru otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę z zakresu 

 przedmiotu na poziomie bardzo dobrym, czyli spełnił wymagania dopełniające,  wykazuje 

 się zaangażowaniem i aktywnością w zakresie nauki podstaw przedsiębiorczości, prezentuje 

 i uzasadnia własne poglądy na sprawy związane z ekonomią, a jego średnia ocen 

 cząstkowych wynosi 5,25 i więcej. 

7. Formy przekazywania informacji zwrotnej dla ucznia i rodziców (prawnych opiekunów): 

– informowanie przez nauczyciela o ocenach za pośrednictwem systemu dziennika 

elektronicznego  Librus; 

– przedstawienie wymagań edukacyjnych uczniom i rodzicom na początku roku 

szkolnego; 



– bezpośredni kontakt z uczniem na lekcji, a w razie potrzeby rozmowa indywidualna; 

– przekazywanie informacji wychowawcy klasy w celu przekazania rodzicom; 

– bezpośredni kontakt z rodzicami; 

– poinformowanie ucznia w terminach wynikających z przepisów o planowanej ocenie 

śródrocznej i rocznej; 

– poinofmowanie ucznia przed przystąpieniem do pisemnego sprawdzianu  o punktacji za 

poszczególne zadania i o skali oceniania. 

 8. Tryb zaliczenia oceny w przypadku nieobecności ucznia: 

 Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych lub innych nie będzie obecny w szkole podczas 

sprawdzianu z działu musi zaliczyć zaległy materiał niezwłocznie po powrocie do szkoły 

(maksymalnie w ciągu 2 tygodni). Dokładny termin zostanie indywidualnie ustalony                                z 

nauczycielem. 

 9. Tryb poprawy ocen: 

 Uczeń ma prawo do poprawy jednej oceny w semestrze, która nie będzie liczona do średniej.  

Do poprawy kolejnych ocen w semestrze uczeń może przystapić po konsultacji z nauczycielem, ale 

w tym przypadku oceny poprawione będą liczone do średniej. 

 W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na pierwsze półrocze uczeń zobowiązany jest 

do napisania sprawdzianu o wadze 4 w kolejnym półroczu z zakresu obejmującego materiał                        

z poprzedniego przynajmniej na ocenę dopuszczającą. 

 10. Procedury wystawiania ocen semestralnych: 

 Ocenę semestralną wystawia się na podstawie średniej ważonej z ocen cząstkowych                         

z danego semestru. Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się pod uwagę również oceny                               

z pierwszego semestru. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może wystawić ocenę wyższą niż 

wynika to ze średniej -dotyczy to oceny rocznej, jeśli uczeń wykazał dużą poprawę ocen                              

w stosunku do pierwszego semestru.  

 11. Ocenianie ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - dostosowanie 

wymagań:  

 Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii Publicznej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub na podstawie opinii Niepublicznej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym Niepublicznej Poradni Specjalistycznej, dostosować 

wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z przedmiotu, wynikających z realizowanego programu nauczania, do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 



ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 


