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I. Ogólne kryteria stopni szkolnych.
1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu
„Podstawy przedsiębiorczości” w danej klasie, potrafi samodzielnie i twórczo rozwijać swoje
uzdolnienia i zainteresowania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi
rozwiązywać skomplikowane problemy z dziedziny przedsiębiorczości, ekonomii, marketingu
proponuje nietypowe rozwiązania, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach.
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności z dziedziny przedsiębiorczości, ekonomii,
marketingu potrafi wykorzystać je w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,
sprawnie posługuje się wiadomościami z zakresu:
- funkcjonowania mechanizmu gospodarki rynkowej,
- funkcji budżetu państwa, budżetów samorządowych i budżetów gospodarstw domowych,
- struktury wpływów i wydatków budżetu państwa i budżetu samorządów,
- istoty, celów i zadań, rodzajów podmiotów gospodarczych,
- gospodarki zasobami firmy: rzeczowymi, ludzkimi, finansowymi,
- funkcjonowania rynku pracy,
- charakterystyki przyczyn i skutków bezrobocia, określenia możliwych sposobów walki
z bezrobociem,
- zasad handlu zagranicznego,
- prowadzenia racjonalnej strategii rozwoju firmy,
- zarządzania i kierowania firmą, marketingu i promocji,
- komunikacji interpersonalnej, samooceny, autoprezentacji,
- znajomości podstawowych przepisów prawa dotyczących zatrudnienia oraz praw i
obowiązków pracownika i pracodawcy
oraz umiejętnościami z zakresu:
- organizowania pracy własnej i zespołów ludzkich, pracy w zespole, negocjacji,
- przewidywania opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego, obliczanie wyniku finansowego
przedsiębiorstwa,
- przygotowanie dokumentów do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa,
- przygotowanie podstawowych dokumentów niezbędnych w ubieganiu się o pracę,
prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
- myślenia ekonomicznego i stosowania racjonalnych reguł i zasad postępowania,
- oceny określonych zjawisk, interpretacji faktów i wyciągania wniosków,
- wyboru i podejmowania samodzielnie decyzji,
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
Wiadomości opanował na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum
programowym z przedsiębiorczości, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości z zakresu jw.
wykonuje typowe zadania teoretyczne.
4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

Wiadomości określone programem nauczania opanował na poziomie nie przekraczającym
wymagań zawartych w minimum programowym z przedsiębiorczości, rozwiązuje problemy,
zadania o średnim stopniu trudności.
5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
Ma braki w opanowaniu minimum programowego z przedsiębiorczości, nie potrafi samodzielnie
rozwiązać zadań, problemów teoretycznych i praktycznych o niewielkim stopniu trudności.
6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
Nie opanował wiadomości określonych minimum programowym z przedsiębiorczości, nie jest
w stanie rozwiązać najprostszego problemu z dziedziny przedmiotu.
II. Formy oceniania.
Bieżące ocenianie obejmuje: dłuższe formy pisemne (testy), krótkie formy pisemne (kartkówki),
odpowiedzi ustne. Oceniana jest także aktywność ucznia na lekcjach, prace domowe, udział
w konkursach i olimpiadach.
a) odpowiedzi ustne obejmują materiał działu aktualnie omawianego (3-5 ostatnich lekcji).
b) krótkie formy pisemne „kartkówki", mogą obejmować materiał nauczania od trzech do pięciu
ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej zapowiadane).
c) dłuższe formy pisemne są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać
z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. W razie
ponownego nie przystąpienia ucznia do sprawdzianu decyzja o jego terminie/formie/warunkach
jest w wyłącznej gestii nauczyciela.
d) ocena może być poprawiona (jednokrotnie) przez ucznia w terminie uzgodnionym
z nauczycielem, w ciągu 2 tygodni. Ocenę wyższą niż niedostateczny uczeń ma prawo poprawiać
tylko raz w semestrze. Poprawa sprawdzianu możliwa jest tylko w przypadku, gdy uczeń pisał
sprawdzian w pierwszym terminie (z wyjątkiem sytuacji szczególnych np. pobyt w szpitalu).
e) przyjmuje się następujący przelicznik wyników sprawdzianów na stopnie szkolne:
Niedostateczny – do 34%
Dopuszczający – 35 – 50 %
Dostateczny – 51 – 70 %
Dobry – 71 – 85%
Bardzo dobry – 86 – 99 %
Celujący – 100%
f) krótkie odpowiedzi ustne z 3-5 ostatnich lekcji, krótkie zadania domowe, praca na lekcji,
krótkie kartkówki mogą być oceniane za pomocą plusów i minusów. Ustala się następujący
sposób przeliczania ich na oceny:
+ + + +(bardzo dobry)
+ + + - (dobry)
+ + - - (dostateczny)
+ - - - (dopuszczający)
- - - - (niedostateczny)

g) w przypadku niesamodzielnej pracy (sprawdzianu, zadania domowego, referatu) uczeń może
otrzymać ocenę niedostateczny bez możliwości poprawy.
h) uczniowie mają prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w zależności od liczby
godzin (1-2 godziny w tygodniu 1 nieprzygotowanie w semestrze). Jest ono zgłaszane przed
lekcją, odnotowywane przez nauczyciela, lecz nie wpływa na ocenę.
Oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę
wszystkie oceny cząstkowe z następującymi wagami .
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Forma
Sprawdzian
Kartkówka, odpowiedź ustna
Zadanie domowe
Ocena z plusów i minusów
Referat/ Prezentacja
Praca w grupach, karty pracy
Osiągnięcia w konkursach/ zawodach
Poprawa

Waga
100
50- 60
20 – 30
30 - 50
30- 40
30 - 40
70 – 200
150% wagi
oceny
poprawianej

uwagi
Kolor czerwony

Nie obowiązuje w
przypadku , gdy uczeń
ponownie napisał
sprawdzian na ocenę
niedostateczną .

III. Tryb odwoławczy.
Uczeń ma możliwość poprawienia zaproponowanej przez nauczyciela oceny śródrocznej lub
rocznej na warunkach zapisanych w statucie szkoły.

