Przedmiotowe ocenianie
z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

Formy sprawdzania wiedzy:
1. kartkówki – po 2 w każdym semestrze (będą zapowiadane z tygodniowym
wyprzedzeniem);
2. obowiązkowe prace i zadania samodzielnie wykonywane przez ucznia (autoprezentacja,
charakterystyka podmiotów gospodarczych, biznesplan, dokumenty aplikacyjne,
planowanie swojego czasu);
3. aktywność na lekcji- udział w dyskusji, formułowanie wniosków i podsumowań
( nagradzana plusami – plus liczony jest jako 0,5 przy wyliczaniu średniej ważonej oraz
ocenami dobrą i bardzo dobrą);
4. prace dla „chętnych” nagradzane oceną ;
5. uczniowie mogą otrzymać ocenę za przygotowanie i przedstawienie na początku lekcji
tematycznych „ciekawostek” z zakresu życia gospodarczego;
6. uczniowie mogą także otrzymać ocenę za udział w konkursach i olimpiadzie
przedsiębiorczości.
Zasady oceniania:
1. w kartkówkach - każdemu zadaniu przypisana będzie określona liczba punktów, które
po zsumowaniu będą zamienione na ocenę wyrażoną stopniem od 1 - 6 ;
- zakłada się, że osiągnięcie przez ucznia 40 % możliwych do uzyskania punktów będzie
podstawą do wystawienia oceny dopuszczającej, 49% - oceny dopuszczającej z plusem,
54% - oceny dostatecznej, 63% - oceny dostatecznej z plusem, 70% - oceny dobrej, 80%oceny dobrej z plusem, 86% - oceny bardzo dobrej, 91% - oceny bardzo dobrej z plusem,
96% - oceny celującej;
2. uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z kartkówki ma prawo do jej
poprawienia w ciągu dwóch tygodni po oddaniu prac, w formie i terminie uzgodnionym z
nauczycielem;
3. uczeń nieobecny na kartkówce przystępuje do jej napisania na najbliższych zajęciach, nie
później niż w ciągu tygodnia; w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej ma prawo do
poprawy na zasadach opisanych w punkcie 2; nieusprawiedliwiona nieobecność na
kartkówce powoduje, że uczeń traci prawo do poprawy;
4. przypadek niesamodzielnej pracy na kartkówce może skutkować otrzymaniem
oceny niedostatecznej;
5. uczeń, który nie wykonał i nie oddał prac lub zadania( wymienionych w punkcie 2 form
sprawdzania wiedzy ) w określonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną;
zobowiązany jest do jej poprawienia w ciągu tygodnia od obowiązkowego terminu
oddania pracy lub wykonanie zadania;

6. uczeń nieobecny na lekcji, kiedy przypada termin oddania obowiązkowych prac lub zadań
zobowiązany jest je oddać na najbliższej lekcji; nieusprawiedliwiona nieobecność na
lekcji,w czasie której należy oddać prace lub zadania powoduje, że uczeń może
otrzymać ocenę niedostateczną;
7. uczniowie mogą poprawiać pozytywne oceny z kartkówek , przy czym każda ocena
uzyskana z poprawy jest wpisywana do dziennika i liczona do średniej;
8. ocena na I półrocze i końcowa wystawiona jest jako średnia ważona uzyskanych
przez ucznia ocen cząstkowych zaokrąglona w górę do całkowitej wartości w sposób
następujący: ocena dopuszczająca – od średniej 1,7; ocena dostateczna- od średniej
2, 6; ocena dobra od średniej 3,6; ocena bardzo dobra od średniej 4,55; ocena
celująca od średniej 5,30. Przy wystawianiu oceny za I półrocze i końcowej średnia
ważona będzie liczona tylko wtedy, gdy z kartkówek i zadań terminowych będą oceny
pozytywne.;
9. przy wystawianiu oceny końcowo-rocznej uwzględnia się ocenę za I półrocze z wagą
„2”;wszystkie oceny cząstkowe mają wagę 1.
10. uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną na I półrocze ma możliwość poprawienia tej
oceny w terminie i formie ustalonym przez nauczyciela.
11. uczeń ma prawo zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji 2 razy w semestrze,
nieprzygotowania dotyczą pracy domowej zadanej na poprzedniej lekcji oraz
przygotowanie materiałów do lekcji bieżącej; zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy
zapowiedzianych wcześniej form sprawdzania wiedzy i prac domowych (zadań)
terminowych; zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pracy na bieżącej lekcji.
Warunki i tryb poprawy przewidywanej oceny końcoworocznej :
Uczeń może uzyskać ocenę końcoworoczną wyższą niż przewidywana jeśli w okresie od
wystawienia oceny proponowanej końcoworocznej:
- uczeń może napisać pracę z zakresu II półrocza, maksymalnie w ciągu tygodnia od
wystawienia oceny proponowanej; ocena ta będzie miała wagę „2” i będzie liczona do
średniej ważonej;
- otrzyma dodatkowe oceny cząstkowe ( z aktywności, prac dodatkowych dla „chętnych”
wyższe od wystawionej oceny przewidywanej lub poprawi ocenę z kartkówki z drugiego
semestru, w wyniku czego uzyska średnią, od której można wystawić wyższą ocenę;.
- zdobędzie wyróżnienie w konkursie obejmującym zagadnienia programu nauczania lub brał
udział w olimpiadzie przedsiębiorczości.
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