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PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PODSTAW 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

I. CELE EDUKACYJNE 

Określenie zasad, którymi nauczyciel będzie się kierował przy wystawianiu ocen 

cząstkowych, śródrocznych oraz rocznych z podstaw przedsiębiorczości. Dostarczenie 

uczniom, rodzicom  i nauczycielom informacji o postępach lub trudnościach ucznia w nauce. 

Wykorzystanie wyników osiągnięć ucznia do planowania pracy dydaktycznej. 

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań edukacyjnych, które zostały określone  

i podane na początku roku szkolnego przez nauczyciela. Przedmiotem oceny są: 

kompetencje edukacyjne (wiadomości i umiejętności ucznia) oraz postawa, tj. aktywność 

na zajęciach lekcyjnych, pilność, systematyczność (przygotowywanie się do każdej 

lekcji), prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

III. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskuje 100% na pracach klasowych 

(sprawdzianach) i spełnia następujące wymagania: 

 opanował umiejętności określone na ocenę bardzo dobrą 

 samodzielnie zdobywa wiedzę z różnych źródeł 

 rozwija swoje zainteresowania przedsiębiorczością, ekonomią, 

marketingiem 

 inicjuje akcje wykraczające poza ramy programowe 

  jest finalistą lub laureatem konkursów z przedsiębiorczości, ekonomii   

i marketingu 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności na ocenę dobrą, 

oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami z różnych dziedzin 

przedsiębiorczości, 

 stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych 

 swobodnie posługuje się terminologią związaną z przedsiębiorczością 

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające , dotyczące 

stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych: 

 opanował umiejętności na ocenę dostateczną 

 nie przekroczył w pełni wiadomości określonych programem 

nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym minimum 

programowe 

 w obrębie danego działu umie powiązać prawa, zjawiska, oraz 

zastosować je do zadań rachunkowych i problemów teoretycznych 

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe 

dotyczące zrozumienia wiadomości.  

 opanował treści określone podstawą programową 
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 ma umiejętności określone ma ocenę dopuszczającą oraz rozwiązuje 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności 

  interpretuje wzory, przekształca wzory, opisuje zjawiska, interpretuje 

dane z wykresów 

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne 

dotyczące zapamiętywania wiadomości: 

 rozwiązuje przy pomocy nauczycieli proste zadania teoretyczne            

i praktyczne 

 opanował najczęściej stosowane pojęcia dotyczące przedsiębiorczości 

 ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności  określane 

podstawą programową, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania 

wiedzy  

 uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy 

 Ocenę niedostateczną uzyskuje uczeń, który nie spełnia wymagań  koniecznych: 

 nie opanował treści koniecznych do dalszego kształcenia 

 nie rozwiązuje zadań teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą 

nauczyciela 

 nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć 

 nie wykazuje chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia 

podstawowej wiedzy 

 

IV. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA  

1. Ocena bieżąca poziomu wiadomości i umiejętności ucznia dokonywana jest systema-

tycznie, w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 53 ust. 4. 

Statutu Szkoły. 

2. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i na prośbę ucznia lub rodziców mogą 

być uzasadnione, zaś prace pisemne są udostępniane do wglądu. 

3. Wiadomości i umiejętności ucznia sprawdzane są w formie: 

a) wypowiedzi ustnej na lekcji, polegającej na sprawdzeniu wiedzy w zakresie 

rozumienia problemu i związków przyczynowo-skutkowych jej zastosowania; 

b) aktywności; 

c) sprawdzianów zapowiedzianych z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem     

z zadaniami otwartymi i/lub zamkniętymi, odnoszącymi się do sprawdzenia 

zarówno wiedzy jak i umiejętności; 

d) kartkówek sprawdzających wiedzę i umiejętności z trzech ostatnich tematów 

lekcyjnych lub obejmujących wskazany przez nauczyciela zakres materiału, mają-

cych charakter pisemny  

e) projektów, prezentacji wykonywanych przez ucznia samodzielnie lub zespołowo; 

f) ćwiczenia na lekcji i zadania 

g) innych niewymienionych powyżej form, wymaganych opisania w komentarzu; 

h) diagnozy – badania postępów ucznia w nauce, nie jest liczona do średniej. 
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4. Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia: 

 

Kategoria Opis oceny Waga Kolor 

Konkursy, 

olimpiady 

Konkursy z listy 

MEN (laureat, 

finalista) 

4 Różowy 

Sprawdzian 

(praca klasowa) 

Sprawdzian z 

działu 

3 Czerwon

y 

Projekt Projekt 

edukacyjny 

3 Czerwon

y 

Kartkówka Kartkówka 20 

min. obejmująca 

materiał z 3 

ostatnich tematów 

2 Zielony 

Odpowiedź ustna Odpowiedź 

obejmująca 

materiał z 3 

ostatnich tematów 

2 Zielony 

Ćwiczenie na 

lekcji 

Zadania 2 Zielony 

Prezentacja Prezentacja 1 Niebiesk

i 

Aktywność Aktywność 

lekcyjna 

Aktywność 

pozalekcyjna 

 

1 Żółty 

Inna * Wejściówka 

obejmująca jedną 

jednostkę 

tematyczną, praca 

domowa dla 

chętnych 

1 Żółty 
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Diagnoza ** Test 

diagnostyczny 

-nie 

licz do 

średnie

j 

Jedwab 

* wymagane opisanie w komentarzu za co uczeń otrzymał ocenę 

** bez wagi i bez liczenia do średniej 

a) bieżące oceny z zajęć edukacyjnych odnotowywane są w dzienniku elektronicznym, 

b) aktywność jest nagradzana oceną lub plusami. Po uzyskaniu przez ucznia czterech 

plusów uczeń uzyskuje ocenę celującą. Niewykorzystane do zamiany na stopień plusy mogą 

być brane pod uwagę podczas wystawiania oceny śródrocznej lub rocznej; ocena za 

aktywność uwzględnia również umiejętności kluczowe zawarte w podstawie programowej, tj. 

planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się, skuteczne komunikowanie się, 

efektywne współdziałanie w zespole, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, sprawne 

posługiwanie się informacją, umiejętność stosowania teorii w praktyce; 

 c) w ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie plusów i minusów, „np” 

oznaczające nieprzygotowanie oraz „bz” oznaczające brak zadania; 

d) przy wyliczaniu średniej dziennik elektroniczny LIBRUS znak + (plus) przy ocenie 

traktuje jako +0,5, natomiast znak – (minus) przy ocenie jako –0,25 (np. 4+ ma wartość 

równą 4,5, natomiast 4– ma wartość równą 3,75), a „bz” jako wartość zero z wagą wybranej 

kategorii oceny. 

 

5. Kryteria oceny umiejętności i wiadomości. 

 Przy ocenianiu form pisemnych stosuje się kryterium punktowe przeliczając na ocenę 

szkolną według poniższej tabeli: 

 

Ocena Wymagana liczba % 

Niedostateczny  0 – 34% 

Niedostateczny+ 35 – 39% 

Dopuszczający - 40 – 45 % 

Dopuszczający  46 – 50 % 

Dopuszczający + 51 – 55 % 

Dostateczny - 56 – 62 % 

Dostateczny 63 – 70 % 

Dostateczny + 71 – 79 % 

Dobry - 80 – 83 % 

Dobry  84 – 86 % 

Dobry + 87 – 89 % 

Bardzo dobry - 90 – 93 % 
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Bardzo dobry 94 – 96 % 

Bardzo dobry + 97 – 99 % 

Celujący 100% 

 

6.  Uczeń ma prawo  raz w okresie zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych 

konsekwencji (nie dotyczy to zapowiedzianych powtórzeń i prac pisemnych); 

nauczyciel odnotowuje wówczas fakt zgłoszenia nieprzygotowania wpisując do 

dziennika „np”. 

7.   Prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe, ale nie podlega on ocenie. 

Po przejściu na nauczanie zdalne powyższe kategorie będą miały formę on-line  

z wykorzystaniem narzędzi TIK. 

V. POPRAWIANIE OCEN 

1. W przypadku nieobecności ucznia na obowiązkowej formie sprawdzenia wiedzy 

i umiejętności, nauczyciel podejmuje decyzję o potrzebie jej zaliczenia. Fakt ten jest 

odnotowany w dzienniku lekcyjnym symbolem „bz” oznaczającym brak wykonania przez 

ucznia obowiązkowego zadania. 

2. Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących na warunkach ustalonych przez nauczyciela. 

3. W przypadku przystąpienia do poprawy, ostatecznie liczy się ocena z poprawy opisana 

komentarzem.  

4. Termin poprawy jest uzgodniony z uczniem. Ustalenie terminu poprawy musi  odbyć się 

w ciągu dwóch tygodni po ustaniu nieobecności ucznia. 

5. Uczeń, który opuścił lekcje ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach  

i umiejętnościach na najbliższe zajęcia. W przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień, 

termin uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem. 

6. W przypadkach losowych (np. długich i usprawiedliwionych nieobecności) terminy prac 

klasowych będą uzgadniane indywidualnie. 

7. Uczeń, który przebywa na kwarantannie ma obowiązek opracować zakres materiału 

omawiany na lekcjach, w razie trudności ze wsparciem nauczyciela. 

8. Po powrocie z kwarantanny uczeń ma obowiązek zaliczyć dany materiał w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

 

 

VI. KRYTERIA WYSTAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ, ROCZNEJ, 

KOŃCOWEJ I ICH POPRAWIANIE. 

Zależność oceny rocznej, śródrocznej, przewidywanej śródrocznej, przewidywanej 

rocznej od średniej ważonej wskazuje tabela: 
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ocena 1 2 3 4 5 6 

 

1.  Nauczyciele ustalają śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne na podstawie 

rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

zgodnie z przepisami art. 44b ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 

2. Średnie ocen śródrocznych, rocznych i końcowych, które są jedynie wskazówką dla 

nauczyciela podczas klasyfikacji, są w dzienniku elektronicznym jawne dla ucznia i rodzica. 

3. Nauczyciel może podwyższyć ocenę przewidywaną okresową/roczną danemu 

uczniowi o jeden stopień względem średniej ważonej, uwzględniając indywidualne 

predyspozycje ucznia, jego zaangażowanie, aktywność, postawę i systematyczność w pracy. 

4. Uczeń ma prawo poprawić ocenę śródroczną, roczną i końcową w  terminie  przed 

zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Przewidywane formy poprawy oceny, np.: 

odpowiedź ustna, sprawdzian pisemny; zakres materiału ustalony po konsultacji  

z nauczycielem.   

        5. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego jest 

zobowiązany do odebrania od nauczyciela zagadnień do egzaminu poprawkowego w ciągu 3 

dni od daty rady klasyfikacyjnej. 

 

VII. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH. 

   Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni pedagogiczno-

psychologicznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono deficyty rozwojowe, zgodnie z zaleceniami poradni. Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych jest zgodne z wymaganiami podstawy programowej. 

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE 
 

  PWE podlegają monitorowaniu i ewaluacji w ciągu roku szkolnego. Nauczyciel 

zastrzega sobie prawo do wniesienia poprawek. 

Przedmiotowe wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości są stosowane przez 

nauczycieli podstaw przedsiębiorczości: 
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1.  Joannę Stępień      ……………………………………… 

2. Tomasza Wojtas     ……………………………………. 

 

 


