
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA W LICEUM 
w roku szkolnym 2022/2023 

nauczyciel: Hanna Grzegorzewska                                                                                klasy: II B, IIC, IID, IIE, IIH 

I OKRES 
  

- SPRAWDZENIE WIEDZY:  
  I kartkówka 10 pkt. 

  II kartkówka  10 pkt. 
- SAMODZIELNA PRACA NA LEKCJI  
  Przygotowanie samooceny 
 

5 pkt 

s u m a  25 pkt 
  

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
zadania dodatkowe                          od 1 pkt.  do 5 pkt. 
Odpowiedź ustna                          od -5 pkt. do 5 pkt. 
Aktywność                           od 1 pkt.  do 5 pkt. 

 

OCENA ZA I OKRES: 
 

ocena celująca  - 98% i więcej  - 24,50 pkt. i więcej 

ocena bardzo dobra  - 90% - 97% - 22,50  –  24,49 pkt. 

ocena dobra  - 75% - 89%  - 18,75  –  22,49 pkt. 

ocena dostateczna  - 55% - 74% - 13,75  –  18,74 pkt. 

ocena dopuszczająca  - 40% - 54%  - 10,00  –  13,79 pkt. 

ocena niedostateczna  - 39% i mniej  - do 9,99 pkt. 
 

II OKRES 
  
- SAMODZIELNA PRACA NA LEKCJI: 
  Analiza SWOT  
 

 5 pkt. 

- AUTOPREZENTACJA 
 

10 pkt. 

- PRZYGOTOWANIE APLIKACJI ZAWODOWYCH:  

 CV                                10 pkt. 

- ZADANIE DOMOWE 
    Przygotowanie pytań do pracodawcy  

   
5 pkt. 

 
ZADANIA ZWIĄZANE Z OBLICZANIEM WYNAGRODZENIA 
  - Obliczanie wysokości  składek z tytułu ubezpieczenia  
          społecznego i  zdrowotnego. 

       - Obliczanie podatku w zależności od osiągniętego        
          dochodu. 

      - Obliczenie wynagrodzenia z tytułu umów cywilno- 

         prawnych  i z tytułu umowy o pracę. 

 
 

10 pkt. 
 

                                
                                 5 pkt. 
 

10 pkt 
  

  
-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
s u m a 55 pkt 
-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
           



zadania dodatkowe          od 1 pkt.  do 5 pkt. 
Odpowiedź ustna                          od -5 pkt. – do 5 pkt. 
Aktywność                           od 1 pkt.  – do 5 pkt. 

 
OCENA ZA II OKRES: 
 
 

OCENA ROCZNA: 
(ocena roczna jest sumą punktów z pierwszego i drugiego okresu – 80 pkt.) 
 

ocena celująca  - 98% i więcej  - 78,40 pkt. i więcej 

ocena bardzo dobra  - 90% - 97% - 72,00 – 78,39 pkt. 

ocena dobra  - 75% - 89%  - 60,00 – 71,99 pkt. 

ocena dostateczna  - 55% - 74% - 44,00  – 59,99 pkt. 

ocena dopuszczająca  - 40% - 54%  - 32,00  – 43,99 pkt. 

ocena niedostateczna  - 39% i mniej  - do 31,99 pkt. 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Uczeń nieobecny podczas kartkówek z przyczyn usprawiedliwionych ma prawo do uzupełnienia w/w prac, w 
terminie ustalonym przez nauczyciela, nie później jak na dwa tygodnie przed zakończeniem okresu. Zaliczenia 
zaległych kartkówek odbywać się będą w godzinach popołudniowych po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 
Uczeń nieobecny z przyczyn nieusprawiedliwionych w dniu, w którym odbywa się pisemne sprawdzenie wiedzy, nie 
ma prawa do zaliczenia prac, konsekwencją tego jest otrzymanie 0 pkt.  

2. Kartkówki i prace pisemne nieczytelne nie będą oceniane. Prace osób posiadających orzeczenia o dysgrafii, będą 
poprawiane wspólnie z uczniem. 

3. Prace pisemne indywidualne (CV, pytania do pracodawcy, zadania dodatkowe) uczniowie zobowiązani są do 
oddania w wyznaczonym terminie. Uczniowie nieobecni z przyczyn usprawiedliwionych, w/w prace oddają na 
pierwszej lekcji po powrocie do szkoły. Prace wykonane zespołowo należy oddać w pierwszym wyznaczonym 
terminie bez względu na nieobecność poszczególnych osób należących do zespołu. Oddanie prac w innym terminie 
niż wyznaczony przez nauczyciela wiąże się z otrzymaniem mniejszej ilości punktów. Każdy dzień zwłoki to -1 pkt. 
Zdobycie mniejszej ilości punktów wiąże się z otrzymaniem niższej oceny. 

4. Nauczyciel ma prawo do zwiększenia puli punktów podstawowych w przypadku konieczności dodatkowego 
sprawdzenia wiadomości w formie ustnej lub pisemnej, zgodnie z zasadami Statutu Szkoły. W w/w przypadkach 
pula punktów będzie zwiększona o ustaloną przez nauczyciela liczbę punktów. 

5. Autoprezentacji można dokonać od chwili poznania zasad. Termin ustala uczeń wspólnie z nauczycielem. 
6. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny rocznej jest uzyskanie niezależnie 40% pkt. w I i II okresie. Uzyskanie 

mniejszej ilości punktów niż wymagane 40% jest jednoznaczne z koniecznością zaliczenia całego okresu. 
7. Ocena roczna jest sumą punktów z I i II okresu. 
8. Każdy uczeń ma możliwość podwyższenia pozytywnej oceny proponowanej, jeżeli posiada wszystkie wymagane 

zaliczenia zawarte w puli zadań obowiązkowych. Chcąc uzyskać wyższą ocenę uczeń powinien poprawić ocenę z 

ocena celująca  - 98% i więcej  - 53,9 pkt. i więcej 

ocena bardzo dobra  - 90% - 97% - 49,50  – 53,89 pkt. 

ocena dobra  - 75% - 89%  - 41,25 – 49,49 pkt. 

ocena dostateczna  - 55% - 74% - 30,25  – 41,24 pkt. 

ocena dopuszczająca  - 40% - 54%  - 22,00  – 30,24 pkt. 

ocena niedostateczna  - 39% i mniej - do 21,99 pkt. 



kartkówek napisanych w I okresie lub zadań wykonywanych w II okresie. Do puli punktów wlicza się kartkówki i 
zadania, w którym uczeń otrzymał wyższą ilość punktów.  W sytuacji, gdy do otrzymania wyższej oceny okresowej 
lub rocznej brakuje do 2 pkt. uczeń uzupełnia brakującą ilość punktów pisząc kartkówkę z materiału wyznaczonego 
przez nauczyciela. Poprawa odbywa się w terminie ustalonym wspólnie przez ucznia i nauczyciela. 

9. W przypadku uzyskania niedostatecznej oceny okresowej lub proponowanej rocznej, chcąc uzyskać ocenę 
dopuszczającą, uczeń ma obowiązek napisania sprawdzianu zaliczeniowego z zakresu materiału obowiązującego w 
danym okresie. Uczeń może przystąpić do w/w sprawdzianu, jeżeli posiada 50% obecności na lekcjach. Poprawa 
odbywa się w terminie ustalonym wspólnie przez ucznia i nauczyciela. 

10. Ocena może być podwyższona poprzez uzyskanie punktów za wykonanie zadań dodatkowych. 
11. Punkty dodatkowe będą doliczone do obowiązkowej puli punktów w sytuacji, gdy uczeń posiada wszystkie 

przewidywane w systemie oceny. 
12. O wszelkich zmianach w punktowym systemie oceniania uczniowie będą niezwłocznie informowani. 
13. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania informacji i wyjaśnienia niejasności związanych z zasadami oceniania na każdej 

lekcji przedsiębiorczości lub na spotkaniu indywidualnym z prowadzącym. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


