
Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z podstaw przedsiębiorczości 

 

 Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który: 

o Dysponuje wiedzą wykraczającą poza informacje zawarte w podręczniku, 

o Potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości, 

o Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i potrafi dzielić się zdobytą wiedzą, 

o Uzyskuje bardzo dobre oceny ze wszystkich sprawdzianów obejmujących poszczególne działy 

nauczania, 

o Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

o Wykazuje aktywność w zakresie nawiązywania kontaktów z instytucjami wspierającymi 

przedsiębiorczość. 

Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który: 

o Opanował treści dopełniające,  

o Potrafi samodzielnie interpretować zjawiska i bronić swojego zdania, 

o Pracuje systematycznie,  

o Uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny ze wszystkich sprawdzianów obejmujących działy 

nauczania, 

o Dobrowolnie podejmuje się dodatkowych zadań, 

o Przygotowane referaty wygłasza a nie odczytuje, 

o Jest bardzo aktywny na lekcji. 

Ocenę  dobrą może otrzymać uczeń, który: 

o Przyswoił treści rozszerzające, 

o Właściwie stosuje terminologie przedmiotową, 

o Stosuje wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów znanych z lekcji i podręcznika, 

o Rozwiązuje typowe problemy  z wykorzystaniem poznanych metod, 

o Samodzielnie pracuje z podręcznikiem i materiałami źródłowymi, 

o Uzyskuje co najmniej oceny dostateczne ze sprawdzianów z poszczególnych działów, 

o Prowadzi estetycznie zeszyt przedmiotowy, 

o Aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który: 

o Opanował wiadomości podstawowe,  

o Z niewielką pomocą nauczyciela potrafi rozwiązywać podstawowe problemy, 

o Uzyskał co najmniej oceny dopuszczające w I- szym terminie ze sprawdzianów obejmujących 

poszczególne działy nauczania, 

o Prowadzi zeszyt przedmiotowy bez dbałości o estetykę. 

 

 



 

Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który: 

o Przyswoił treści konieczne, 

o Ma luki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawie programowej ale nie 

będą one przeszkodą w dalszym procesie nauczania,  

o Z trudem wykonuje zaplanowane prace w czasie lekcji, ale się stara, 

o Ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej dostatecznych lub poprawia w drugim terminie, 

o Prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

o Systematycznie uczęszcza na lekcje. 

Ocenę niedostateczną może otrzymać uczeń, który: 

o Nie opanował wiadomości na poziomie koniecznym, 

o Nie radzi sobie w sytuacjach typowych nawet przy pomocy nauczyciela, 

o Nie wykonuje poleceń nauczyciela w zakresie uczestnictwa w ćwiczeniach, pracy grupowej,  

o Pracuje niesystematycznie, 

o Ze sprawdzianów uzyskiwał oceny niedostateczne i nie chciał lub nie był w stanie ich 

poprawić, 

o Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.  
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