
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA  

 

POSZCZEGÓLNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH                                         

Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

OCENA CELUJĄCA 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności obowiązujące 

programem nauczania na ocenę bardzo dobrą oraz oraz : 

* twórczo rozwija swoje zainteresowania, prowadzi własne prace badawcze, 

* wykazuje się pomysłowością i oryginalnością w rozwiązywaniu nietypowych zadań, 

* prezentuje w sposób jasny i pełny uzyskane wyniki badań, 

* potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości, 

* lub osiągnął sukces w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym. 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i 

umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz: 

* potrafi sprawnie poruszać się w tematyce przedmiotu, 

* potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce, 

* samodzielnie interpretować zjawiska i bronić swoich poglądów,                                                 

* potrafi poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować i prezentować na    

lekcjach,  

* potrafi interpretować i oceniać zjawiska i procesy zachodzące w gospodarce, 

* potrafi współpracować w grupie, przyjmować określoną rolę w zespole.  

                                                                                                                          

OCENA DOBRA 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: uczeń opanował wiadomości i umiejętności  

pozwalające na zrozumienie większości programu nauczania oraz: 

* aktywnie uczestniczy w zajęciach i stosuje wiadomości w sytuacjach typowych wg 

poznanych wzorów,  

* samodzielnie rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych na lekcji metod, 

* potrafi posługiwać się właściwą terminologią przedmiotu,                                                       

* samodzielnie pracuje z podręcznikiem i materiałami źródłowymi, 

* potrafi aktywnie realizować zadania powierzone grupie, wykazywać inicjatywę w pracy 

zespołowej, 

* potrafi prezentować swoje poglądy i zajmować stanowisko w kwestiach spornych. 

 

 



OCENA DOSTATECZNA 

 

Oceną dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności  

pozwalające na zrozumienie większości programu nauczania oraz: 

* wykazuje zrozumienie podstawowych wiadomości,                                                                                                  

* samodzielnie rozwiązuje podstawowe problemy z niewielką pomocą nauczyciela, 

* potrafi analizować proste zależności a także próbuje porównywać, wnioskować i zajmować 

określone stanowisko, 

* prawidłowo stosuje podstawowe terminy w sytuacjach typowych, 

* uczestniczy w pracach zespołu i wykonuje powierzone mu zadania.                                            

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że: 

* potrafi wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych zjawisk i procesów, 

* rozwiązuje proste zadania o niewielkim stopniu trudności, korzystając z pomocy 

nauczyciela lub innych uczniów, 

* współpracuje w zespole przy wykonywaniu zadań i prac grupowych. 

 

 

 

 


