
WYMAGANIA EDUKCJNE 

Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

 niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych dla 

liceum ogolnokształcacego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. 

 

 

 

Na ocenę dopuszczającą uczen powinien: 

 z pomocą nauczyciela zrozumieć i wykonac polecenia 

 zapamietac wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu 

tematycznego i z pomocą nauczyciela je odtworzyć 

 poprawnie, z pomocą nauczyciela, rozpoznawać, nazywac i klasyfikować poznane pojęcia, 

zjawiska, procesy zycia gospodarczego 

 wykonywać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia 

 współpracować w zespole w trakcie wykonywania zadań 

 posiadać i prowadzić zeszyt przedmiotowy 

 

Na ocenę dostateczną uczeń powinien: 

 rozumieć polecenia i instrukcje nauczyciela 

 zapamietać podstawowe wiadomości dla danego dzialu tematycznego i samodzielnie je 

prezentować 

 rozumiec podstawowe omawiane pojęcia, zjawiska i procesy życia gospodarczego 

 dokonywać porównania poznanych zjawisk 

 samodzielnie i poprawnie wykonać proste zadania i ćwiczenia 

 umieć wykorzystac poznaną wiedzę w praktyce 

 aktywnie uczestniczyć w pracach zespolowych 

 systematycznie prowadzic zeszyt przedmiotowy 

 

Na ocenę dobrą uczen powinien:  

 rozumieć polecenia i instrukcje nauczyciela 

 znać omawiane na zajęciach treści dydaktyczne, w sposób logiczny i spójny je prezentować 

 umieć wyjasnić innym omawiane zagadnienia gospodarcze 

 formulowac i uogólniać wnioski 

 zajmować satnowisko w kwestiach spornych, bronić swoich poglądów 

 poprawnie wykonywać ćwiczenia 

 umieć wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce 

 wykazywać zainteresowanie omawianą na zajeciach problematyką 

 prowdzić zeszyt przedmiotowy 

 

Na ocenę bardzo dobrą: 

 uczeń powinien spełniać takie wymagania jak na ocenę dobrą, oraz: 

 posiadać wiadomości dotyczące treści dopełniających dany temat 

 wykazywać zainteresowanie przemiotem oraz literaturą przedmiotową 

 umieć samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować 

 właściwie interpretować zjawiska życia gospodarczego oraz rozwiązywać problemy 

 umieć ocenić aktualną sytuację społeczno-gospodarczą 

 negocjować swoje stanowisko wobec pow. sytuacji 

 kierować pracą zespołu rówieśników 

 



 

Na ocenę celującą uczeń powinien spełniać takie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą, oraz: 

 

-wykazywać szczegolne zainteresowanie przedmiotem, czyli brac udział w konkursach     

przedmiotowych i dodatkowych projektach związanych z przedmiotem 

 podejmować własną inicjatywę odnośnie dodatkowych zadań indywidualnych lub 

zespołowych 

 interesować się życiem społeczno-gospodarczym, podejmowac dyskusję na bieżce tematy z 

tej dziedziny 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACJNYCH UCZNIÓW: 

 

a) odpwiedź ustna 

b) kartkówka z trzech ostatnich lekcji 

c) pisemna praca kontrolna z poszczególnych działów tematycznych 

d) zadanie domowe 

e) inne aktywności (referat, prezenatcja) 

f) uczestnictwo w konkursie przedmiotowym 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej njiż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej okresla Statut 

Zespołu Szkół w Dobczycach. 

 

Dla uczniów posiadajacych stosowne orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

uwzglednia się zalecenia poradni określone w opinii np. dotyczące wydłużenia czasu odpowiedzi na 

sprawdzianach pisemnych, przy odpowiedziach oraz stosuje się indywidualną ocenę pracy tych 

uczniów, uwzględniając ich możliwości oraz stopień dysfunkcji lub niepełnosprawności. 
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