Przedmiotowy system oceniania z przedsiębiorczości w oparciu o
wewnątrzszkolny system oceniania.
Uczniowie w czasie zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pracowni
Uczeń przed realizacją każdego działu otrzymuje wymagania na wszystkie stopnie szkolne
Do każdej lekcji uczeń powinien być przygotowany i posiadać
Zeszyt przedmiotowy
Podręcznik
Zeszyt ćwiczeń(jeżeli obowiązuje)
Nieprzygotowanie ucznia do pracy zostanie odnotowane w dzienniku. Uczeń zgłasza
nauczycielowi nieprzygotowanie przed częścią powtórzeniową lekcji.
Uczeń ma prawo do nie przygotowania do lekcji (raz w semestrze przy jednej godzinie
tygodniowo lub dwa razy, przy dwóch lub więcej godzin tygodniowo.
Jakie elementy wiedzy przedmiotowej są oceniane w przedsiębiorczości?
Wiadomości przedmiotowe
Rozwiązywanie zadań problemowych (analiza)
Komunikowanie się
Uzasadnianie, argumentowanie
Przekazywanie wiedzy
Zastosowanie wiedzy w różnych sytuacjach
Uczeń może otrzymać oceny z przedsiębiorczości za:
Sprawdzian pisemny po zrealizowanym dziale materiału opracowanym w oparciu o
wymagania programowe
Kartkówkę z dwóch ostatnich lekcji
Odpowiedzi ustnej
Pracę na lekcji (indywidualna lub grupowa) zadania rozpoczęte a niedokończone na lekcji są
traktowane jako obowiązkowe zadania domowe
Prace dodatkowe np. referaty, prezentacje
Sprawdziany pisemne po realizacji działu materiału są obowiązkowe według następującej
skali ocen:
Oceny %
Celujący 96-100
Bardzo dobry 85-95
Dobry 70-84
Dostateczny 55-69
Dopuszczający 40-54
Niedostateczny 0-39
Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać sprawdzianu, powinien zaliczyć go w ciągu
dwóch tygodni od daty rozdania prac lub powrotu do szkoły.
Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić
Nauczyciel ma obowiązek zapowiedzieć sprawdzian i zapisać w dzienniku nie później niż
tydzień przed terminem pracy.
Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną.
Uczeń pracuje systematycznie przez cały semestr i nie poprawia się przed klasyfikacją
semestralną lub roczną.

Ogólne kryteria wymagań na poszczególne stopnie szkolne
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który:
Nie ma osiągnięć wystarczających do dalszego uczenia się przedsiębiorczości,
Nie rozwiązuje najprostszych zadań, nawet przy pomocy innych uczniów i nauczyciela,
Nie zachowuje minimalnej dokładności i staranności koniecznej do poprawnego rozwiązania
zadania,
Nieprawidłowo stosuje terminy wymienione w osiągnięciach z poziomu podstawowego.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:
Ma część osiągnięć z poziomu podstawowego w zakresie wystarczającym do dalszego
uczenia się przedsiębiorczości,
Rozwiązuje proste zadania, korzystając z pomocy innych uczniów lub nauczyciela,
Zachowuje mała dokładność i staranność jest jednak ona wystarczająca do poprawnego
rozwiązania zadania,
Prawidłowo stosuje niektóre terminy wymienione w osiągnięciach z poziomu podstawowego
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:
Ma większość osiągnięć z poziomu podstawowego,
Samodzielnie rozwiązuje proste zadania,
Zachowuje dokładność staranność wystarczająca do poprawnego rozwiązania zadania,
Prawidłowo stosuje większość terminów wymienionych w osiągnięciach z poziomu
podstawowego.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:
Ma większość osiągnięć z poziomu podstawowego oraz część z poziomu rozszerzonego,
Samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim poziomie złożoności,
Wypowiada się pełnymi zdaniami,
Prawidłowo stosuje większość terminów wymienionych w osiągnięciach z poziomu
podstawowego oraz niektóre z poziomu rozszerzonego,
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:
Ma większość osiągnięć z poziomu rozszerzonego i podstawowego,
Samodzielnie rozwiązuje zadania o wysokim poziomie złożoności,
Zachowuje wzorową dokładność i staranność w rozwiązywaniu zadań,
Wypowiada się pełnymi zdaniami w sposób logiczny i spójny,
Prawidłowo stosuje większość terminów z przedsiębiorczości wymienionych w osiągnięciach
z poziomu podstawowego i rozszerzonego
Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:
Ma większość osiągnięć z poziomu rozszerzonego i podstawowego oraz niektóre osiągnięcia
wykraczające poza podstawę programową,
Samodzielnie rozwiązuje zadania o najwyższym poziomie złożoności,
Zachowuje wzorową dokładność i staranność w rozwiązywaniu zadań,
Wypowiada się pełnymi zdaniami w sposób logiczny i spójny,
Prawidłowo stosuje wszystkie terminy z przedsiębiorczości wymienione w osiągnięciach z
poziomu podstawowego i rozszerzonego oraz niektóre terminy wykraczające poza podstawę
programową.

