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1. Stosowana jest następująca skala ocen: 

 

Ocena 
Umiejętności Wiedza 

Uczeń: Uczeń: 

Celująca inicjuje dyskusję, przedstawia własne (racjonalne) 

koncepcje rozwiązań działań, przedsięwzięć; 

systematycznie wzbogaca swoją wiedzę  

i umiejętności, dzieli się tym z grupą; odnajduje 

analogie, wskazuje szanse i zagrożenia 

określonych rozwiązań; wyraża własny, krytyczny 

stosunek do omawianych zagadnień; argumentuj w 

obronie własnych poglądów, posługując się wiedzą 

poza programową; jest laureatem konkursów  

zdobył wiedzę 

wykraczającą 

znacznie poza zakres 

materiału 

programowego 

Bardzo dobra sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł 

informacji; samodzielnie rozwiązuje zadania i 

problemy postawione przez nauczyciela; jest 

aktywny na lekcjach i zajęciach poza lekcyjnych, 

sprawnie wykorzystuje wiedzę  

z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań  

z dziedziny przedsiębiorczości; sprawnie 

wyszukuje sposoby alternatywne, doraźne; umie 

pokierować grupą rówieśników 

zdobył pełen zakres 

wiedzy przewidziany 

w programie 

Dobra samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł 

informacji; poprawnie rozumuje w kategoriach 

przyczynowo skutkowych; samodzielnie wykonuje 

typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności; 

podejmuje wybrane zadania dodatkowe; jest 

aktywny w czasie lekcji;  

opanował materiał 

programowy  

w stopniu 

zadowalającym 

Dostateczna pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje 

podstawowe źródła informacji; samodzielnie 

wykonuje proste zadania w trakcie zajęć; przejawia 

przeciętną aktywność 

opanował 

podstawowe 

elementy programu, 

pozwalające na 

podjęcie w otoczeniu 

działań prewencyjno 

zabezpieczających 

Dopuszczająca przy pomocy nauczyciela wykonuje proste 

polecenia, wykorzystując podstawowe 

umiejętności 

wykazuje braki  

w wiedzy, nie 

umożliwiają one 

jednak dalszej 

edukacji i mogą 

zostać usunięte 

Niedostateczna nie potrafi wykonać prostych poleceń, 

wymagających zastosowania podstawowych 

umiejętności 

wykazuje braki  

w wiedzy, które 

uniemożliwiają 



dalszy rozwój w 

ramach przedmiotu  

 

2. Ocena śródroczna/roczna wystawiana jest jako średnia ważona wg skali: 

a) od 1,80 - dopuszczający 

b) od 2,75 - dostateczny 

c) od 3,70 - dobry 

d) od 4,65 - bardzo dobry 

e) od 5,20 – celujący 

3. Dla poszczególnych form aktywności ustalono następujące wagi, przy czym o wadze 

oceny, w przypadku ich różnej wartości, każdorazowo decyduje nauczyciel i informuje o tym 

uczniów przed wykonaniem zadania lub napisaniem pracy: 

a) sprawdziany pisemne - waga 3,  

b) kartkówki - waga 1 lub 2,  

c) odpowiedzi ustne - waga 2,  

d) projekt - waga 2 lub 3,  

e) prace domowe - waga 1 lub 2,  

f) prezentacje, referaty - waga 1,  

g) aktywność na lekcji - waga 1. 

4. Aby być klasyfikowanym w każdym półroczu uczeń musi uzyskać uzyskuje nie mniej niż 

trzy oceny cząstkowe. Musi być również na więcej niż 50% lekcji. 

5. Uczeń ma prawo zgłoszenia jednego nieprzygotowania w półroczu. Każde 

nieprzygotowanie zgłaszane jest przez ucznia na początku zajęć i zostaje odnotowane przez 

nauczyciela. Zgłoszenie jako nieprzygotowanie do zajęć niewykonania pisemnej pracy 

domowej nie zwalnia ucznia z wykonania tej pracy i jest obowiązkowe do wykonania przez 

ucznia na kolejne zajęcia. Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań uczeń za swoje kolejne tj. 

drugie nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną. Prawo zgłoszenia 

nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych pisemnych prac sprawdzających.  

6.  Aby otrzymać ocenę za aktywność, należy zdobyć trzy „plusy”. 

7. Sumę punktów uzyskanych ze sprawdzianów pisemnych przelicza się na oceny według 

następującej skali:  

a) niedostateczny + – od 40%, 

b) dopuszczający – od 45%,  

c) dopuszczający + – od 55%,  

d) dostateczny – od 60%,  

e) dostateczny + – od 70%,  



f) dobry – od 75%,  

g) dobry + – od 85%,  

h) bardzo dobry – od 90%,  

i) bardzo dobry + – od 95%, 

 j) celujący – od 97%; 

8. Za prace domowe i dodatkowe, które okażą się plagiatami uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczny. 

 

Na podstawie Programu nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum 

ogólnokształcącego  

i technikum – Krok w przedsiębiorczość oraz Zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów 

obowiązującego  

w VIII LO w Łodzi opracowała Agnieszka Wasiak 

 

 


