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PZO Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

Zasady oceniania zostały opracowane w oparciu o:  

1. Podstawę programową.  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów.  

3. Statut i WZO.  

4. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w technikum i szkole zawodowej              

wydawnictwa „OPERON”.  

 

I. Sposoby sprawdzania i kryteria ocen różnych obszarów aktywności ucznia 

Sprawdzenie umiejętności ucznia: 

1. Nauczyciel sprawdza umiejętności ucznia w trakcie wypowiedzi ustnych i pisemnych  

(w szczególności kartkówek, sprawdzianów). Wypowiedzi te są punktowane wg        

następującej skali procentowej: 

– poniżej 40%  – niedostateczny 

– 40 - 59%  – dopuszczający 

– 60 - 75%  – dostateczny 

– 76 - 90%  – dobry 

– 91 - 100%  – bardzo dobry 

2. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych sposobów oceniania innych niż stopień 

szkolny w formie umownych znaków, w szczególności: 

– np (nieprzygotowanie),  

– kropki, która w dzienniku elektronicznym obok innych ocen oznacza niestawienie 

się ucznia w wyznaczonym terminie na sprawdzianie lub nieoddanie w umówio-

nym czasie nauczycielowi pracy pisemnej bez dociekania przez nauczyciela  

przyczyn nieobecności ucznia, 

– oprócz oceniania sumującego stosowane są elementy oceniania kształtującego, 

by dać uczniowi informację pomagającą w uczeniu się. Podstawą oceny kształtu-

jącej jest informacja zwrotna uwzględniająca to, co uczeń zrobił dobrze, jak też to, 

co powinien wykonać inaczej. Ma ona formę komentarza do pracy ucznia. 

–  

II. Kryteria wymagań na poszczególne oceny 

Ocena klasyfikacyjna półroczna / końcoworoczna wystawiana jest w stopniach według  

następującej skali: 
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1) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:  

– dysponuje wiedzą znacznie wykraczającą poza program,  

– wykazuje dużą aktywność i inicjatywę o charakterze obywatelskim na zajęciach  

w szkole i poza szkołą,  

– potrafi sprawnie kierować pracą zespołu i zaangażować się w działaniu,  

– dobrze planuje własną pracę i dąży do osiągnięcia założonych celów,  

– osiągnął na etapie okręgowym i centralnym sukcesy w konkursach               

przedmiotowych, olimpiadzie z podstaw przedsiębiorczości lub olimpiadzie eko-

nomicznej. 

2) stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:  

– opanował pełną wiedzę w zakresie programu szkolnego i potrafi wykorzystać ją  

w różnych sytuacjach,  

– poprawnie analizuje akty prawne,  

– potrafi dokonać analizy różnorodnych interpretacji wydarzeń oraz uzasadnić           

własny sposób oceny, potrafi argumentować swoje racje,  

– prezentuje dojrzałą postawę obywatelską i przedsiębiorczą, wykazuje dużą             

aktywność na zajęciach w klasie i poza szkołą,  

– uczestniczy w olimpiadach i konkursach tematycznych na szczeblu wojewódzkim, 

– jest odpowiedzialny za efekty swojej pracy, potrafi krytycznie dokonać oceny  

własnego zaangażowania w przedsięwzięcie zespołu. 

3) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:  

– spełnia wymagania podstawowe, a ponadto wykazuje zainteresowanie                    

problematyką omawianą na zajęciach,  

– umie analitycznie i syntetycznie wykorzystywać posiadaną wiedzę,  

– opanował wiedzę dotyczącą podstaw ustroju Polski zawartą w Konstytucji RP,  

– orientuje się w podstawowych zasadach prawa i polskiego systemu prawnego,  

– dokonuje interpretacji danych zawartych w różnorodnych źródłach dotyczących 

spraw publicznych i potrafi wykorzystać uzyskane tą drogą informacje do          

rozwiązania problemu,  

– poprawnie formułuje argumenty i broni własnego stanowiska na forum               

publicznym,  

– prezentuje efekty swojej pracy, wykorzystując techniki multimedialne,  

– z dużym zaangażowaniem uczestnicy w pracach zespołu uczniów, wywiązując 

się z powierzonych zadań,  

– przejawia dużą aktywność nie tylko na forum klasy.  
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4) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:  

– opanował podstawową wiedzę określoną w programie, ponadto selekcjonuje                

i porównuje poznane zjawiska społeczne i gospodarcze oraz polityczne, 

– orientuje się w podstawowych zasadach prawa i polskiego systemu prawnego, 

– potrafi odnaleźć podstawowe informacje zawarte w różnego rodzaju źródłach,  

dotyczących spraw publicznych i dokonać ich wspólnej analizy, 

– potrafi wypełnić druki urzędowe i sporządzić proste pisma do władz publicznych, 

– przedstawia wyniki własnej pracy w formie ustnej i pisemnej, 

– wykazuje przeciętną aktywność, wykonuje przydzielone mu zadania, 

– poprawnie posługuje się pojęciami i terminami ekonomicznymi: budżet, bank,   

rynek pieniężny, przedsiębiorstwo,  

5) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który: 

– opanował wymagania konieczne,  

– potrafi wykonać proste zadania praktyczne (np. wyszukać potrzebną informację),  

– stosuje posiadaną wiedzę do opisu rzeczywistości,  

– wykonuje większość zadań zaleconych przez nauczyciela,  

– chętnie współpracuje w grupie,  

– potrafi z pomocą nauczyciela przedstawić wyniki własnej pracy w formie ustnej  

i pisemnej. 

6) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który: 

– nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,  

a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego przedmiotu,  

– niechętnie pracuje w zespole, nie wywiązuje się z zadań podczas pracy w grupie,  

– nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

 

III. Formy pracy ucznia podlegające ocenie:  

W procesie oceniania osiągnięć uczniów konieczne jest uwzględnienie następujących 

elementów:  

1) postępów w nauce wynikających z wkładu pracy ucznia,  

2) współpracy ucznia z innymi uczniami,  

3) uczestnictwa w dyskusjach, debatach, projektach,  

4) sprawności ucznia w rozwiązywaniu problemów,  

5) aktywności ucznia w realizacji zadań na terenie szkoły i poza nią,  
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6) obowiązkowości ucznia i odpowiedzialności za przyjęte zadania.  

 

IV. Procesowi oceniania najlepiej służy wielość form i sposobów kontroli osiągnięć 

ucznia, dlatego ocenie podlegać będą następujące formy:  

1. Dłuższe wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze) na określony temat,             

umiejętność wnioskowania itp. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość                 

materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu 

– waga oceny 2.  

2. Prace pisemne:  

1) kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów, realizowanych na 

maksymalnie pięciu jednostkach lekcyjnych (nie muszą być wcześniej                  

zapowiedziane, ale mogą) – waga oceny 3,  

2) sprawdziany podsumowujące poszczególne działy (sam sprawdzian oraz jego 

forma zapowiedziana, co najmniej tydzień wcześniej) – waga oceny 3,  

3) sprawdziany okresowe (semestralne lub całoroczne) – waga oceny 3, 

4) praca domowa – waga oceny 1. 

3. Aktywność podczas zajęć lekcyjnych 

Oceniana jest na zasadzie umowy między nauczycielem i uczniem. Odnotowuje się ją 

w postaci plusów w dzienniku.  

Praca i aktywność na lekcji (krótkie wypowiedzi na lekcji, praca w grupie), mogą być 

także oceniane za pomocą plusów zapisanych w dzienniku, które zostaną następnie 

przeliczone na oceny. Uczeń otrzyma ocenę z wagą 1:  

– bardzo dobry - za otrzymane cztery plusy,  

– dobry – za trzy plusy,  

– dostateczny – za 2 plusy, ale za akceptacją ucznia. 

– w przypadku dużego wkładu pracy na lekcji uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą 

lub dobrą,  

– praca domowa,  

– prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji,  

– analiza i interpretacja tekstu źródłowego,  

– praca projektowa, prezentacja,  

– praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp., 

– wytwory pracy własnej ucznia. 
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4. Praca domowa ucznia (przygotowanie się do zajęć) 

Odrabianie prac domowych w zeszycie przedmiotowym traktowane jest jako                  

przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i jest oceniane. Brak pracy domowej nauczyciel 

odnotowuje w dzienniku w postaci minusów. Za trzykrotne nieodrobienie zadania  

domowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Zadanie domowe uczeń powinien 

umieć prawidłowo odczytać, a samodzielność jego wykonania oraz znajomość               

materiału, którego dotyczy, może być sprawdzona przez nauczyciela poprzez            

dodatkowe pytania.  

Dłuższe wypowiedzi pisemne uczniowie piszą na oddzielnych kartkach, które              

nauczyciel zbiera i ocenia. Za brak zapowiedzianej dłuższej pracy pisemnej uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Oceny niedostateczne z prac domowych nie podlegają poprawie.  

5. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego 

W zeszycie przedmiotowym uczeń zapisuje tematy, daty, notatki z lekcji.                

Systematycznie wykonuje zadania i ćwiczenia domowe. Prowadzi zeszyt estetycznie  

i poprawnie pod względem merytorycznym. Zeszyt może być sprawdzony przez              

nauczyciela i oceniony. 

Brak zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń lub pomocy do lekcji odnotowane jest jako „-„ 

chyba że była zadana praca domowa, wtedy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

6. Prace dodatkowe 

Poprzez prace dodatkowe ucznia rozumie się wykonane przez niego projekty                

indywidualne i zespołowe, pomoce dydaktyczne, referaty, samodzielną dodatkową 

pracę, uzyskiwanie informacji z Internetu itp. 

Ocenie podlega wartość merytoryczna pracy, estetyka wykonania, wkład pracy 

ucznia, inwencja twórcza i wystawiana jest ona stosownie do danego rodzaju pracy. 

Za szczególny wkład pracy oraz inwencję twórczą uczeń może być nagrodzony            

oceną. 

Oceniając uczniów w ciągu półrocza / roku szkolnego nauczyciel dba o to, aby             

wystawiane przez niego oceny dotyczyły różnych, a najlepiej wszystkich obszarów 

wiedzy oraz o to, aby każdy uczeń miał możliwość zaprezentowania swoich mocnych 

stron. 

 

V. Częstotliwość, sposób zapowiadania i poprawy ustnych i pisemnych form kontroli 

wiadomości i umiejętności uczniów 
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1. Minimalną ilość ocen cząstkowych w ciągu półrocza określa tygodniowy wymiar godzin 

przedmiotu. Przy jednej godzinie tygodniowo uczeń powinien posiadać minimum  

2 oceny (w sytuacjach niejasnych wymagana jest trzecia ocena), przy co najmniej 

dwóch godzinach – 3 i więcej. 

2. Oceny te powinny wynikać z form: 

– odpowiedź ustna, 

– odpowiedź pisemna. 

3. Ucznia z wysoką frekwencją półroczną (powyżej 95%) nagradzamy oceną półroczną 

cząstkową bardzo dobrą. 

4. Nauczyciel obowiązany jest do sprawdzenia prac pisemnych w ciągu 2 tygodni.            

Dopuszcza się wydłużenie tego okresu, jeśli jest on spowodowany usprawiedliwioną 

nieobecnością nauczyciela w szkole.  

Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel daje uczniom do wglądu,                      

a rodzicom na ich życzenie, na spotkaniu w szkole. Są one przechowywane przez  

nauczyciela przez cały rok szkolny. 

5. Nauczyciel przedmiotu powiadamia uczniów przynajmniej z jednotygodniowym                

wyprzedzeniem o terminie i zakresie materiału pisemnych i ustnych sprawdzianów  

wiadomości, zaznaczając ten fakt w dzienniku lekcyjnym z uwzględnieniem innych 

przedmiotów. 

6. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane z wyprzedzeniem. 

7. W przypadku, gdy w wyniku sprawdzania wiadomości i umiejętności 2/3 uczniów danej 

klasy otrzymało oceny niedostateczne, nauczyciel stwarza warunki do uzupełnienia 

braków w realizowanym materiale i umożliwia poprawę ocen. Poprawa odbywa się  

w terminie ustalonym przez nauczyciela po lekcjach. Poprawa nie dotyczy kartkówek 

 i krótkich wypowiedzi ustnych. 

8. Uczeń, który był nieobecny na ostatniej lekcji, ma obowiązek uzupełnić zaległości we 

własnym zakresie.  

9. W przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej, kończącej się w przededniu 

planowanych zajęć, uczeń w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły jest                       

zobowiązany uzupełnić braki w wiadomościach i ustala termin sprawdzenia wiadomości 

z nauczycielem. 

10. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na zapowiedzianym sprawdzianie              

pisemnym (odpowiedzi ustnej, brak pracy domowej) uczeń otrzymuje ocenę                      

niedostateczną, której nie może poprawić. 
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11. Uczeń ma prawo do jednorazowego zgłoszenia nieprzygotowania w półroczu                      

(z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów, kartkówek i lekcji powtórzeniowych) przed 

rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. O zaistniałym fakcie uczeń powinien poinformować  

nauczyciela przed lekcją w trakcie sprawdzania listy obecności lub na początku lekcji. 

Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z obowiązku aktywnego uczestniczenia               

w lekcji. Dopuszcza się kolejne nieprzygotowanie w przypadku powrotu ucznia do           

szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. 

12. W pierwszym dniu po przerwach świątecznych: po 1 XI, po Nowym Roku, feriach            

zimowych, przerwie wielkanocnej i innych dłuższych przerwach nie sprawdza się i nie 

ocenia wiadomości i umiejętności ucznia. 

13. Nauczyciel obowiązany jest uwzględnić nieprzygotowanie ucznia w związku z udziałem 

w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych (dotyczy następnego dnia po              

konkursie). 

14. Uczniowie, którzy posiadają zaświadczenia/opinie/orzeczenia z poradni psychologicz-

no-pedagogicznej o potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych są oceniani  

z uwzględnieniem zaleceń poradni. Nauczyciel uczący jest zobowiązany zapoznać się  

z zaleceniami poradni i na ich podstawie zmodyfikować wymagania i kryteria oceniania 

danego ucznia. 

15. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z wypowiedzi pisemnej (ustnej) uczeń 

może poprawić swą wypowiedź w terminie ustalonym przez nauczyciela, jednak nie 

później niż 2 tygodnie od daty jej wystawienia. Niezgłoszenie się ucznia                           

w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z szansy poprawy. Zapis ten nie dotyczy 

kartkówek i krótkich wypowiedzi ustnych. 

16. Jeśli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną za brak zadania domowego, ma obowiązek 

uzupełnić je na następną lekcję. 

17. Uczeń, który uzyskał w półroczu większość ocen niedostatecznych nie jest dopytywany 

i otrzymuje na koniec I półrocza ocenę niedostateczną, którą może poprawić                  

w wyznaczonym przez nauczyciela terminie i formie. Niepoprawienie oceny                     

niedostatecznej z pierwszego półrocza jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedo-

statecznej na koniec roku szkolnego. 

18. Poprawie nie podlegają prace domowe. 

19. Oceny otrzymane przez uczniów z poprawy wypowiedzi pisemnych i ustnych                  

wpisywane są do dziennika lekcyjnego obok ocen pierwotnych i liczą się jako kolejna 

ocena. 
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20. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna na koniec roku szkolnego może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

21. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać             

egzamin klasyfikacyjny, a uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności                       

nieusprawiedliwionych tylko wtedy, gdy Rada Pedagogiczna wyrazi na taki egzamin 

zgodę. 

22. Na miesiąc przed klasyfikacją półroczną lub końcoworoczną nauczyciel proponuje       

uczniowi ocenę niedostateczną (wpis do dziennika elektronicznego), a na tydzień przed 

- ocenę pozytywną. 

23. Ostateczne oceny półroczne i roczne nauczyciel obowiązany jest wystawić najpóźniej  

2 dni przed zebraniem  klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 

24. Ocena na koniec półrocza / roku szkolnego jest ogólną oceną poziomu wiedzy,           

aktywności i umiejętności ucznia. Każda ocena ucznia jest ważna, tym niemniej różni-

cujemy znaczenie ocen cząstkowych. Najważniejsze są oceny wystawione za pracę 

samodzielną (sprawdziany, odpowiedzi ustne). Niższą rangę mają prace przygotowane  

w domu, prace w zespołach i zaangażowanie na lekcji. 

25. Nauczyciel zobowiązany jest podać uczniowi, który został nieklasyfikowany, bądź 

otrzymał ocenę niedostateczną na koniec półrocza lub roku szkolnego zagadnienia na 

egzamin poprawkowy lub klasyfikacyjny. 

26. O wyborze podręcznika na rok szkolny decyduje zespół nauczycieli przedmiotu. 

27. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, zeszyt przedmiotowy i inne             

wskazane przez nauczyciela pomoce niezbędne w procesie lekcyjnym, których brak 

jest traktowany, jako nieprzygotowanie do lekcji. 

28. Sprawy nieuregulowane niniejszymi PZO rozstrzygane będą w oparciu o przepisy 

WZO.  

 V. Oceny półroczne i roczne 

Oceny te wynikają ze średniej ważonej sugerowanej przez dziennik elektroniczny według 

zasady:  

– ocena dopuszczająca – średnia 1,75 do 2,66  

– ocena dostateczna – średnia 2,67 do 3,66  

– ocena dobra – średnia 3,67 do 4,66  

– ocena bardzo dobra – średnia 4,67 do 5,50  

– ocena celująca – średnia od 5,51  

W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może podnieść lub obniżyć ocenę półroczną  

i roczną sugerowaną przez dziennik elektroniczny. 


