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Przedmiotowe zasady oceniania 
 z Podstaw  przedsiębiorczości 

1. Ogólne zasady oceniania uczniów 

Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) zostały opracowane zgodnie z podstawą programową oraz 

wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WZO) zawartym w statucie szkoły. 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania  

wewnątrzszkolnego, które ma na celu w szczególności: 

• informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w 

tym zakresie; 

◦ udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji zwrotnej o stopniu opanowania 

wiadomości i umiejętności oraz o popełnionych błędach; 

• udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

• motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

▪ dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach edukacyjnych, 

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

• umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/prawnych 

opiekunów o: 

• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i 

rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

programu nauczania; 

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

• przyjętej w szkole skali ocen; 

• wagach ocen w poszczególnych kategoriach ocen; 

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. 

3. Powyższe informacje zostają potwierdzone w dzienniku lekcyjnym oraz umieszczone na stronie szkoły, 

w zakładce RODZICE. 

2. Formy oceniania i wagi 

Ocenie podlegają następujące formy, którym przyporządkowane są poszczególne wagi: 

LP. OCENIANA FORMA WAGA 

1 SPRAWDZIAN 4 

2 SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA (KONKURSY.OLIMPIADY ITP.) 4 

3 PROJEKTY 4 

4 KARTKÓWKA 3 

5 ĆWICZENIA PRAKTYCZNE 3 

6 TESTY 3 

7 ODPOWIEDŹ USTNA/PISEMNA 2 

8 ZADANIE  (KARTY PRACY, PREZENTACJA,PRACA W 

GRUPACH,PRACA NA LEKCJI) 

2 
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9 SYSTEMATYCZNOŚĆ(PROWADZENIE ZESZYTU,REGULARNE 

UCZESTNICTWO) 

2 

10 ZADANIE DOMOWE 1 

11 AKTYWNOŚĆ (NA LEKCJI,ZAWODOWA) 1 

 

3. Zasady ustalania oceny poszczególnych form 

Sprawdzian/Testy 
 Sprawdzian/Test planuje się po zakończeniu każdego działu lub w jego trakcie, jeżeli obejmuje on dużą   

partię materiału. 

 Sprawdzian/Test są obowiązkowe i zapowiadane z co najmniej 2 - tygodniowym wyprzedzeniem. Do 

sprawdzianu/testu podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości. Jeżeli uczeń nie 

pisał sprawdzianu/testu w terminie ustalonym dla klasy powinien uczynić to w terminie do 2 tygodni po 

przybyciu do szkoły. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu/testu, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. Jeżeli uczeń nie był tylko w dniu, w którym była zapowiedziana sprawdzianu/testu, 

pisze ją w najbliższym terminie wskazanym przez nauczyciela. 

 Każdy sprawdzian/test napisaną na ocenę niedostateczną uczeń ma prawo poprawić w terminie 

ustalonym przez nauczyciela w ciągu 2 tygodni. 

 Przy poprawianiu sprawdzianu/testu (tylko jeden raz) i pisaniu ich w drugim terminie kryteria oceniania 

nie zmieniają się, a uzyskana ocena z poprawy wstawiana jest do dziennika. 

 Sprawdzian/test może być poprzedzona lekcją powtórzeniową z przypomnieniem wymagań 

programowych obowiązujących na sprawdzianie. 

 Każdy sprawdzian/test może składać się z zadań zamkniętych, otwartych krótkiej lub rozszerzonej 

odpowiedzi. Każda sprawdzian/test zawiera zadania z różnych poziomów wymagań. 

 Przy ocenianiu sprawdzian/test stosuje się kryterium punktowe przeliczając na ocenę szkolną według 

poniższej tabeli: 

0% - 29%  niedostateczny  

30% - 49%  dopuszczający  

50% - 69%  dostateczny  

70% - 89%  dobry  

90% - 96%  bardzo dobry  

97% - 100%  celujący  

 
 

 Każda sprawdzian/test jest oceniana w ciągu 2 tygodni (z wyłączeniem dłuższej przerwy w roku 

szkolnym np. ferie, święta). 

 Uczeń i jego rodzice (opiekun prawny) mają prawo wglądu do prac na terenie szkoły, które są 

przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego. 

Szczególne osiągnięcia 

 Uczeń za zdobycie miejsc od 1-3 w konkursach, olimpiadach szkolnych lub pozaszkolnych otrzymuje 

ocenę w stopniu: I miejsce-6, II miejsc-5+,III miejsce – 5.Wszystkie oceny są wpisywane z wagą 4. 

 

 

 

Projekty: 

 Zgodnie z etapami 

 Zachowaniem odpowiedniej struktury projektu 
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 Merytorycznym opisaniem odpowiednich działów 

 Spójność wiedzy i informacji zawartych w projekcie 

 Przedstawienie, prezentacja, podsumowanie projektu 

Kartkówka: 

 Mają na celu szybkie sprawdzenie wiadomości zarówno teoretycznych, jak i praktycznych oraz 

kontrolę samodzielności wykonywania prac domowych, 

 Obejmują zakres wiadomości i umiejętności z max 3 tematów lub pewnej krótkiej partii materiału 

stanowiącej jedną całość, 

 Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie, chyba że nauczyciel zdecyduje 

inaczej, 

 Nieobecność na lekcji, na której odbyła się kartkówka nie zwalnia ucznia z jej zaliczenia. Termin 

zaliczenia kartkówki ustala nauczyciel, 

Ćwiczenia praktyczne: 

 Obejmują zakres wiadomości z ostatniej lekcji lub większej partii  materiału dotyczy wykorzystania 

wiedzy teoretycznej w zadaniach praktycznych 

Odpowiedź ustna: 

 Zakres odpowiedzi obejmuje wiadomości i umiejętności z danego działu, 

 Ocena z odpowiedzi ustnej nie podlega poprawie, 

 Pytania, na które udzielana jest odpowiedź powinny obejmować różne poziomy wymagań, 

 Ocena z odpowiedzi jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela na bieżąco. 

Aktywność  zawodowa: 

 Za sam udział w konkursie uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą jako formę dodatkowej aktywności, 

 Udział w webinariach, szkoleniach i innych formach poza lekcyjnych z zakresu przedmiotu, 

 Zdobywanie doświadczeń zawodowych  związanych z kierunkiem  

Zadania: 

 Karta pracy/zadania na lekcji 

 Wykonywane są na bieżąco podczas pracy na lekcji 

 Obejmują materiał omawiany na lekcji 

 Oceniane są na bieżąco 

 Praca w grupie (ocenie podlega): 

 efekt końcowy, 

 sposób prezentacji, 

 zaangażowanie ucznia, 

 stopień wywiązywania się z powierzonych zadań, 

 umiejętność współpracy z grupą, 

 kreatywność, pomysłowość. 

 Prezentacja(ocenie podlega): 

 ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA (zgodna z tematem; dostosowana do możliwości 

odbiorców i potencjału tematu 0-3pkt. 
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 JĘZYK PREZENTACJI   (fachowa terminologia, poprawność językowa)0-3pkt. 

 ZWIĘZŁOŚĆ (krótkie zdania, równoważniki zdań, hasła→ sedno) 0-3pkt 

 CZYTELNOŚĆ (wielkość czcionki,  układ, tempo wyświetlania)0-3pkt. 

 ESTETYKA (kolor, grafika, animacje, dźwięk) 0-3pkt. 

 STARANNOŚĆ  0-3pkt 

 CZAS PREZENTACJI (wykorzystanie zaplanowanego czasu) 0-3pkt 

 INNOWACYJNOŚĆ  (praca przyciągająca uwagę, pomysłowa, niekonwencjonalna)0-3pkt. 

Maksymalna ilość punktów: 24 

 Praca na lekcji: 

 Wykonywanie pracy zgodnie z poleceniem 

 Włączanie kompetencji miękkich do realizacji pracy na lekcji 

Systematyczność- uczeń może otrzymać ocenę za prowadzenie zeszytu oraz regularne uczestnictwo w 

lekcji 

Zadanie  domowe: 

 Praca domowa podlega ocenie, brak zadania skutkuje oceną niedostateczną, 

 Ocena z pracy domowej nie podlega poprawie, 

 Oceniana jest zawartość rzeczowa, poprawność rozwiązania, nieszablonowy sposób rozwiązywania, 

 Brak zeszytu przedmiotowego traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji, 

Aktywność:  

 Za sam udział w konkursie uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą jako formę dodatkowej aktywności, 

 Udział w webinariach, szkoleniach i innych formach poza lekcyjnych z zakresu przedmiotu, 

 Zdobywanie doświadczeń zawodowych  związanych z kierunkiem  

 Aktywność w trakcie lekcji 

4. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku 

Nauczyciel w ciągu semestru jest zobowiązany wystawić minimum: 

• 3 oceny (jeśli ilość godzin lekcyjnych w tygodniu wynosi 1); 

• 4 oceny (jeśli ilość godzin lekcyjnych w tygodniu wynosi 2); 

• 5 oceny (jeśli ilość godzin lekcyjnych w tygodniu wynosi 3); 

• 6 ocen (jeśli ilość godzin lekcyjnych w tygodniu wynosi 4 i więcej). 

Uczeń powinien być oceniany z różnych form. 

Ocena semestralna i końcoworoczna ustalana jest na podstawie średniej ze wszystkich ocen cząstkowych, 

według następującej skali: 

Ocena celująca 5,30 – 6,00 

Ocena bardzo dobra 4,50 – 5,29 

Ocena dobra 3,80 – 4,49 

Ocena dostateczna 2,80 – 3,79 

Ocena dopuszczająca 1,80 – 2,79 
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Ocena niedostateczna Poniżej  1,80 

5.      Zasady  uzupełnianie braków i poprawiania ocen 

1.    Nauczyciele prowadzą konsultacje lub e-konsultacje, na których uczniowie mogą uzupełniać braki lub po-

prawiać oceny. 

2.    Konsultacje lub e-konsultacje odbywają się w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Uczeń może wziąć 

w nich udział po wcześniejszym  umówienie się z podaniem zakresu pomocy np. pomoc w realizacji materiału, 

poprawa kartkówki z….  poprawa sprawdzianu z …. 

3.   Dopuszcza się stosowanie „+” i „-” także w ocenach cząstkowych,   „nb” - dla ucznia, który w wyniku nieo-

becności nie przystąpił do zapowiedzianych form oceniania oraz „np”- oznaczającego nieprzygotowanie ucznia 

do lekcji.   Zapis "nb" wpisuje się w dniu zapowiedzianej formy oceniania.  

4.   Uczeń ma obowiązek zaliczyć materiał z zapowiedzianej formy w terminie dwóch kolejnych godzin konsul-

tacji nauczyciela, wtedy "nb" zostaje zamienione na ocenę.   

5.  Po tym terminie nauczyciel ma prawo wyegzekwować zaliczenie materiału na lekcji. Uzyskana przez ucznia 

ocena jest ostateczna.  

6.  Nauczyciel w porozumieniu z uczniem ustala jeden termin poprawy 1 lub "nb" w terminie dwóch kolejnych 

godzin konsultacji.  

7.  Tylko  zadania oddane w wyznaczonym terminie i wykonane zgodnie z poleceniem nauczyciela będą spraw-

dzane i oceniane. 

6.Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny niż przewidywana   

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą wnioskować w formie pisemnej do nauczyciela o 

podwyższenie o jeden stopień oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni od poinformowania o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, jeżeli spełnione są wszystkie warunki wymienione w ust. 2. 

2. Warunki ubiegania się o wyższą ocenę niż przewidywana: 

• uczniowi do oceny wyższej brakuje nie więcej niż 0,25 z wyjściowej średniej ocen z danego przedmiotu 

określonej w WZO; 

• frekwencja ucznia na zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu przekracza 80%, a jego 

nieobecności na tych zajęciach zostały usprawiedliwione; 

• uczeń skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy ocen bieżących. 

3. Nauczyciel wyznacza uczniowi termin, formę i zakres materiału koniecznego do podwyższenia oceny, o 

którym mowa w ust.1. 

7.Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie lub opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

dostosowuje się wymagania edukacyjne. 

1. Dostosowania wymagań edukacyjnych przygotowuje się w oparciu o procedury PPP obowiązujące w 

szkole. 

2. Dostosowania wymagań zawarte są w indywidualnych kartach pomocy PPP, opracowywanych dla 

uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną. 

 

8.Wymagania na poszczególne oceny 

Załącznik 1 – Technikum /Branżowa Szkoła I Stopnia 

 


