
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA „PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”   

 

 

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu 

„Podstawy przedsiębiorczości” w danej klasie, potrafi samodzielnie i twórczo rozwijać 

swoje uzdolnienia i zainteresowania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

potrafi rozwiązywać skomplikowane problemy z dziedziny przedsiębiorczości, ekonomii, 

marketingu proponuje nietypowe rozwiązania, osiąga sukcesy w konkursach  

i olimpiadach. 

 

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności z dziedziny przedsiębiorczości, ekonomii, 

marketingu potrafi wykorzystać je w rozwiązywaniu problemów teoretycznych  

i praktycznych, sprawnie posługuje się wiadomościami z zakresu: 

- funkcjonowania mechanizmu gospodarki rynkowej, 

- funkcji budżetu państwa, budżetów samorządowych i budżetów gospodarstw 

domowych, 

- struktury wpływów i wydatków budżetu państwa i budżetu samorządów, 

- istoty, celów i zadań, rodzajów podmiotów gospodarczych, 

- gospodarki zasobami firmy: rzeczowymi, ludzkimi, finansowymi, 

- funkcjonowania rynku pracy, 

- charakterystyki przyczyn i skutków bezrobocia, określenia możliwych sposobów 

walki z bezrobociem, 

- zasad handlu zagranicznego, 

- prowadzenia racjonalnej strategii rozwoju firmy, 

- zarządzania i kierowania firmą, marketingu i promocji, 

- komunikacji interpersonalnej, samooceny, autoprezentacji, 

- znajomości podstawowych przepisów prawa dotyczących zatrudnienia oraz praw 

i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz umiejętnościami z zakresu: 

- organizowania pracy własnej i zespołów ludzkich, pracy w zespole, negocjacji, 

- przewidywania opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego, obliczanie wyniku 

finansowego przedsiębiorstwa, 

- przygotowanie dokumentów do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa, 

- przygotowanie podstawowych dokumentów niezbędnych w ubieganiu się  

o pracę, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, 

- myślenia ekonomicznego i stosowania racjonalnych reguł i zasad postępowania, 

- oceny określonych zjawisk, interpretacji faktów i wyciągania wniosków, 

- wyboru i podejmowania samodzielnie decyzji, 

 

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

  Wiadomości opanował na poziomie przekraczającym wymagania zawarte  

w minimum programowym z przedsiębiorczości, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości 

z zakresu jw. wykonuje typowe zadania teoretyczne. 

 

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

Wiadomości określone programem nauczania opanował na poziomie nie przekraczającym 

wymagań zawartych w minimum programowym z przedsiębiorczości, rozwiązuje 

problemy, zadania o średnim stopniu trudności. 

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 



Ma braki w opanowaniu minimum programowego z przedsiębiorczości, nie potrafi 

samodzielnie rozwiązać zadań, problemów teoretycznych i praktycznych  

o niewielkim stopniu trudności. 

 

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

Nie opanował wiadomości określonych minimum programowym z przedsiębiorczości, nie 

jest w stanie rozwiązać najprostszego problemu z dziedziny przedmiotu. 

 

Formy oceniania: 

odpowiedzi ustne, odpowiedzi pisemne, ćwiczenia, zadania domowe, aktywność, zeszyt. 

 

 

 

 

 

 


