
Wymagania  edukacyjne   z przedmiotu Przygotowanie do Wejścia na Rynek Pracy 
niezbędne do  uzyskania  poszczególnych, okresowych  i  rocznych ocen  klasyfikacyjnych  

(2,3,4,5,6) 
 Wymagania na ocenę dopuszczającą spełnia uczeń, który: 

- wiadomości interpretuje przywołując fakty oparte o opis i charakterystykę; 

- prezentuje wiadomości chaotycznie, z licznymi błędami, nie zachowując terminologii ekonomicznej i prawnej; 

- rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela. 

 Wymagania na ocenę dostateczną spełnia uczeń, który: 

 wiadomości interpretuje przywołując fakty, dokonując interpretacji w oparciu o opis, charakterystykę porównania i elementy 

analizy; 

- w niewielkim stopniu korzysta z różnych źródeł wiedzy wskazanych przez nauczyciela; 

- dokonuje selekcji faktów przy znacznej pomocy nauczyciela; 

- konstruuje mało spójną wypowiedź z licznymi błędami, z małą nie zawsze trafnie dobraną ilością przykładów; 

- rozwiązuje zadania typowe w oparciu o pomoc nauczyciela; 

 Wymagania na ocenę dobrą spełnia uczeń, który: 

- poprawnie stosuje i interpretuje wiadomości, przywołując fakty, dokonując analizy i powierzchownego przedstawienia 

związków przyczynowo-skutkowych; 

- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 

- korzysta z różnych źródeł wiedzy wskazanych przez nauczyciela do rozwiązania  typowych sytuacji problemowych; 

- konstruuje nie zawsze spójną  i logiczną wypowiedź, ale interpretuje fakty zgodnie z problematyką zadania ilustrując trafnie 

dobranymi przykładami; 

 Wymagania na ocenę bardzo dobrą spełnia uczeń, który: 

- wykazuje się opanowaniem całego zakresu wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej 

klasie; 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania; 

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

- konstruuje logiczne, spójne wypowiedzi przy zachowaniu terminologii ekonomicznej i prawnej, ilustruje treści wypowiedzi 

licznymi przykładami; 

- planuje i prezentuje wypowiedź na określony temat dokonując właściwej selekcji doboru faktów i krytycznej oceny pod 

katem przydatności do uzasadnienia wyrażanych opinii lub sądów; 

 Wymagania na ocenę celującą spełnia uczeń, który: 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami z programu nauczania w danej klasie 

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych; 

- proponuje rozwiązania nietypowe; 

- samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia;  

- konstruuje logiczne, spójne wypowiedzi przy zachowaniu zasad terminologii ekonomicznej i prawnej, ilustruje treści 

wypowiedzi licznymi przykładami; 

-  planuje i prezentuje wypowiedź na określony temat dokonując właściwej selekcji doboru faktów i krytycznej oceny pod 

kątem przydatności do uzasadnienia wyrażanych opinii lub sądów; 

 
 Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych  uczniów  są: 

a) sprawdzian ustny 
b) sprawdzian pisemny 
c) sprawdzian praktyczny 
d) obserwacja czynności ucznia 
e) analiza wytworów uczniowskich 
f) pomiar dydaktyczny (testy) 
g) uczestnictwo w konkursie przedmiotowym 

             

Uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny końcowo-rocznej, reguluje Statut Zespołu Szkół.  

 

 

 

 



Dostosowanie wymagań edukacyjnych z przedmiotu Podstawy Działalności Gospodarczej 

 

1. Wymagania na ocenę dopuszczającą spełnia uczeń, który: 
       - wiadomości interpretuje przywołując fakty z pomocą nauczyciela; 

- prezentuje wiadomości chaotycznie, z licznymi błędami, nie zachowując właściwej terminologii; 

2. Wymagania na ocenę dostateczną spełnia uczeń, który: 
 wiadomości interpretuje przywołując fakty, dokonując interpretacji w oparciu o opis, charakterystykę porównania i 
elementy analizy; 

- w niewielkim stopniu korzysta z różnych źródeł wiedzy wskazanych przez nauczyciela; 

- dokonuje selekcji faktów przy znacznej pomocy nauczyciela; 

- rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela. 

3. Wymagania na ocenę dobrą spełnia uczeń, który  
      - konstruuje mało spójną wypowiedź z licznymi błędami, z małą nie zawsze trafnie dobraną ilością 

         przykładów; 

      - rozwiązuje zadania typowe w oparciu o pomoc nauczyciela; 

4. Wymagania na ocenę bardzo dobrą spełnia uczeń, który: 
       - poprawnie stosuje i interpretuje wiadomości, przywołując fakty, dokonując analizy i powierzchownego      

       przedstawienia związków przyczynowo-skutkowych; 

- korzysta z różnych źródeł wiedzy wskazanych przez nauczyciela do rozwiązania  typowych sytuacji problemowych; 

- konstruuje nie zawsze spójną  i logiczną wypowiedź, ale interpretuje fakty zgodnie z problematyką zadania ilustrując 
trafnie dobranymi przykładami i rysunkami; 

5. Wymagania na ocenę celującą spełnia uczeń, który: 
- wykazuje się opanowaniem całego zakresu wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu  
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania; 

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

- konstruuje logiczne, spójne wypowiedzi przy zachowaniu terminologii ekonomicznej, ilustruje treści wypowiedzi 
licznymi przykładami, schematami, rysunkami; 

- planuje i prezentuje wypowiedź na określony temat dokonując właściwej selekcji doboru faktów i krytycznej oceny pod 
katem przydatności do uzasadnienia wyrażanych opinii lub sądów; 

 

Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana określa  Statut Zespołu Szkół   

Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych  uczniów  są: 

a) sprawdzian ustny 
b) sprawdzian pisemny 
c) sprawdzian praktyczny 
d) obserwacja czynności ucznia 
e) analiza wytworów uczniowskich 
f) pomiar dydaktyczny (testy) 
g) uczestnictwo w konkursie przedmiotowym 

                            


