
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

w Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Krzywiniu 

§ 1 

 Na lekcjach podstaw przedsiębiorczości uczeń otrzymuje oceny za:  
1. Sprawdziany  
2. Kartkówki  
3. Odpowiedzi ustne  
4. Prace domowe  
5. Aktywność  
6. Zeszyt   
7. Udział w konkursach przedmiotowych  
8. Prace długoterminowe  
9. Inne formy aktywności (prace dodatkowe)  

§ 2 

Uczeń może jeden raz w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Nieprzygotowanie musi być 

zgłoszone nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji.  

§ 3 

Sprawdziany obejmują zakres większej części materiału (przeważnie jest to jeden dział planu 

dydaktycznego) i zapowiadane są przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, a termin ich 

przeprowadzenia jest zapisywany w dzienniku.  

§ 4 

Odpowiedzi ustne oraz kartkówki obejmują zakres trzech ostatnich lekcji i nie muszą być 

zapowiedziane.  

§ 5 

Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie, to jest zobowiązany do napisania go w innym terminie, 

uzgodnionym z nauczycielem. Jeśli uczeń jest nieobecny podczas pisania przez klasę kartkówki, to nie 

ma obowiązku jej pisać w innym terminie.  

§ 6 

Każdą ocenę niedostateczną ze sprawdzianu uczeń powinien poprawić, przy czym oceny z poprawy 

każdorazowo są wpisywane do dziennika i otrzymują wagę 3.  

Ocena półroczna i roczna uwzględnia wagę otrzymanych przez ucznia wyników według poniższych 

kryteriów:  

Forma aktywności ucznia „Waga” oceny 

Sprawdzian 3 

Prace długoterminowe 2 

Kartkówka, odpowiedź ustna 2 

Udział w konkursach przedmiotowych 2 

Laureat konkursu przedmiotowego 3 

Pozostałe formy aktywności 1  
 

 



§ 7 

Oceny ze sprawdzianów są wpisywane do dziennika kolorem czerwonym.  

§ 8 

Ocena półroczna i roczna ustalana jest metodą średniej ważonej. Ocena końcowo roczna powstaje z 
uwzględnieniem wszystkich ocen cząstkowych z całego roku. 
Przy wystawianiu oceny półrocznej lub rocznej, średnie ważone zaokrągla się według następujących 
kryteriów:  
 
 

Średnia ważona Ocena końcowa 

poniżej 2,00 niedostateczny 

2,00 -2,74 dopuszczający 

2,75 – 3,74 dostateczny 

3,75 - 4,74 Dobry 

4,75 i 5,4 bardzo dobry 

powyżej 5,5 Celujący 

 
 

§ 9 

Ocena, jaką uczeń otrzymuje na świadectwie ukończenia szkoły, jest tą samą oceną, którą uczeń 

wypracował sobie w klasie programowo najwyższej.  

§ 10 

Dla uczniów posiadających orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej wymagania 

edukacyjne są dostosowane do zaleceń.  

§ 11 

Wszystkie sprawy, które nie zostały ujęte w przedmiotowym systemie oceniania, reguluje Statut 

Szkoły.  
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