
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA, OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

1. Uczeń na lekcjach podstaw przedsiębiorczości będzie oceniany z: 

a) wiadomości i umiejętności, którymi się wykazuje uwzględniając poziomy wymagań na poszczególne 

oceny szkolne 

b) aktywności podczas lekcji /np. praca na lekcji, praca w grupach, wypowiadanie własnych opinii/ 

2. Uczeń może uzyskać oceny szkolne z następujących kategorii: 

a) sprawdzian 

b) kartkówka 

c) odpowiedź ustna 

d) praca domowa 

e) aktywność na lekcji 

f) praca na lekcji 

g) praca w grupach 

h) projekt 

i) prezentacja / referat 

j) ocena za zeszyt 

3. Wiadomości i umiejętności ucznia są oceniane na bieżąco w skali od 1 do 6. 

4. Aktywność ucznia podczas lekcji będzie oceniana również na „+” i „-”. /Jeśli uczeń uzyska pięć „+” 

otrzymuje ocenę bardzo dobry, cztery „+” – dobry, trzy „+” – dostateczny, dwa „+” – dopuszczający.  

Za każde trzy „-” uczeń otrzyma ocenę niedostateczny./ 

5. Jedna ocena z kategorii aktywność na lekcji jest obowiązkowa dla każdego ucznia w semestrze. 

6. Uczeń ma obowiązek podejść do zaliczenia sprawdzianów i kartkówek oraz prac wykonywanych podczas 

lekcji, z których wszyscy obecni podczas zajęć uczniowie otrzymali oceny. 

7. Oceny śródroczne i roczne wystawiane są jako średnia ważona. 

0 – 1,7 – niedostateczny 

1,71 – 2,6 – dopuszczający 

2,61 – 3,6 – dostateczny 

3,61 – 4,6 – dobry 

4,61 – 5,5 – bardzo dobry 

5,51 – powyżej - celujący 

8. Waga ocen: 

a) sprawdzian – 4 

b) kartkówka – 3 

c) odpowiedź ustna – 3 

d) projekt – 3 

e) praca na lekcji – 2 

f) aktywność na lekcji – 2 

g) praca w grupach – 1 

h) prezentacja – 1 

i) praca domowa - 1 

j) pozostałe kategorie – 1 

9. Oceny cząstkowe uczeń otrzymuje wg następującej skali procentowej: 

0 – 29% - niedostateczny 

30 – 49% - dopuszczający 

50 – 69% - dostateczny 

70 – 89% - dobry 

90 – 100% - bardzo dobry 

95% i poprawnie wykonane zadania dodatkowe – celujący 

10. W semestrze uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie, gdy zajęcia odbywają się raz w tygodniu lub 

dwa nieprzygotowania, gdy zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. 

11. Uczeń może poprawić np. sprawdziany, kartkówki lub podejść do zaliczenia / w przypadku nieobecności/ 

na zajęciach dodatkowych w terminie dwóch tygodni. 

12. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Szkolnym Systemem Oceniania. 


