
 
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

 
PRZEDMIOT PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

 

I. Podstawa prawna. 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r.  

            w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

            i  promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych; 

 Statut Zespołu Szkół Energetycznych im. gen Władysława Sikorskiego  

            w Rzeszowie. 

 

II. Przedmioty objęte zasadami przedmiotowego oceniania: 

 

 Podstawy przedsiębiorczości 

 

III. Zasady ogólne: 

 

1) każdy uczeń może być 1 raz w półroczu  nieprzygotowany do zajęć (gdy 

przedmiot jest realizowany 1godz./tyg).  Nie dotyczy zapowiedzianych 

sprawdzianów pisemnych, kartkówek). Nieprzygotowanie uczeń musi zgłosić 

przed zajęciami. Zgłoszenie po wywołaniu go do odpowiedzi pociąga za sobą 

otrzymanie przez ucznia oceny niedostatecznej; 

2) za aktywną pracę na lekcji uczeń otrzymuje plus „+”, otrzymanie 4 plusów jest 

równoznaczne z uzyskaniem oceny bardzo dobrej; 

3) uczeń, który świadomie nie uczestniczy w zajęciach lub nie posiada 

podstawowych pomocy tj. np. zeszyt, podręcznik lub nie ma zadania 

domowego otrzymuje minus „-„;Otrzymanie 4 minusów jest równoznaczne  

z otrzymaniem oceny niedostatecznej; 

4) uczeń, który opuścił więcej niż 50% godzin lekcyjnych, może nie być 

klasyfikowany. Dla nieklasyfikowanego ucznia z w/w powodu 

przeprowadzany jest egzamin klasyfikacyjny. Dopuszczenie do egzaminu 

regulują odrębne przepisy; 

5) każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego; 

6) jeśli uczeń nie uczestniczył w sprawdzianie pisemnym lub kartkówce,  to ma 

obowiązek napisania jej w terminie do dwóch tygodni (ewentualnie  

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela w przypadku dłuższej 

usprawiedliwionej nieobecności). Jeśli uczeń nie dotrzyma terminu napisania 

właściwej formy sprawdzającej wiedzę - nauczyciel może wpisać ocenę 

niedostateczną; 

7) uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu, nie później niż w ciągu 

dwóch tygodni, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela; 

8) jeżeli nieobecność na sprawdzianie pisemnym, kartkówce w wyznaczonym 

terminie jest nieusprawiedliwiona, to nauczyciel może wpisać ocenę 

niedostateczną; 



9) uczeń, który unika pisania sprawdzianu pisemnego, kartkówki lub poprawy 

sprawdzianu, nie przychodzi w określone dni lub mimo obecności w szkole 

odmawia napisania otrzymuje ocenę niedostateczną;  

10) w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy na sprawdzianie, kartkówce 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną; 

11) uczeń obecny na lekcji, odmawiający odpowiedzi ustnej, pisemnej, kartkówki, 

sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną. 

12) osiągnięcia w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych umożliwiają 

uczniowi  podwyższenie oceny rocznej o jeden stopień; 

13) w szczególnie uzasadnionych losowych przypadkach (takich jak np. 

długotrwała, usprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach), dopuszcza 

się odstępstwa od przedstawionego systemu; 

14) ocena roczna ustalana jest na podstawie ocen uzyskanych w I i II półroczu. 

 

 

IV. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

 

 sprawdzian pisemny umiejętności i wiedzy (obejmuje maksymalnie treści 

jednego działu programu nauczania, termin i zakres problemowy materiału 

podaje nauczyciel z tygodniowym wyprzedzeniem), 

 kartkówka (obejmuje materiał nauczania z 3 ostatnich lekcji, nauczyciel nie ma 

obowiązku wcześniejszego zapowiadania) 

 ćwiczenia praktyczne, 

 odpowiedzi ustne, 

 prace domowe, 

 aktywność na lekcji 

 zadania dodatkowe, 

 zeszyt przedmiotowy, 

 praca w grupie, 

 projekty, referaty, prezentacje multimedialne, 

 udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i projektach edukacyjnych, 

 posługiwanie się materiałami źródłowymi. 

 

V. Wymagania na poszczególne oceny: 

 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował perfekcyjnie wszystkie wiadomości i umiejętności określone w 

podstawie programowej, 

b) proponuje rozwiązana nietypowe, 

c) osiąga sukcesy w olimpiadach i konkursach szczebla wyższego niż 

szkolny. 

     Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych lub zajęć edukacyjnych najbardziej zbliżonych to tematyki olimpiady celującą 

roczną ocenę klasyfikacyjną. 

   Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad 

wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał 

po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 



edukacyjnych lub zajęć edukacyjnych najbardziej zbliżonych to tematyki olimpiady celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w 

podstawie programowej, 

b) stosuje dobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych 

sytuacjach, 

c) wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z 

różnych źródeł wiedzy, 

d) rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w 

podstawie programowej, 

b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego 

rozwiązywania typowych zadań i problemów, 

c) samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, 

d) korzysta z różnych źródeł informacji. 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone 

w podstawie programowej, 

b) korzysta z pomocą nauczyciela z różnych źródeł informacji, 

c) z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy 

rozwiązywaniu typowych zadań i problemów, 

d) rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności. 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w 

podstawie programowej, 

b) z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne 

o niewielkim stopniu trudności, 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej, które są niezbędne do dalszego kształcenia, 

b) nie potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań o niewielkim stopniu 

trudności.  

 

7. Kryteria oceny poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz 

obszar aktywności ucznia 

 

Procent przyswojonych 

wiadomości i umiejętności 
Ocena cząstkowa 

0-29% niedostateczny (1) 

30-49% dopuszczający (2) 

50-69% dostateczny (3) 

70-90% dobry (4) 

91-99% bardzo dobry (5) 

100% Celujący (6) 

 

 

 



 

Sposób sprawdzenia wiedzy i umiejętności Waga oceny 

Sprawdzian pisemny/ test (kolor czerwony) 4 

Kartkówka (kolor zielony) 3 

Odpowiedzi ustne 2 

Aktywność na lekcji 1 

Prace domowe 1 

Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 5 

Zadania dodatkowe 2 

Praca w grupie 1 

Zeszyt przedmiotowy 1 

Projekty, referaty, prezentacje 2 

Ćwiczenia, samodzielne rozwiązywanie zadań na 

lekcji (wypełnianie druków) 

1-2 

 

8. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z przedmiotu 

 

1.Uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę 

klasyfikacyjną gdy spełnia warunki: 

a) brał udział w przynajmniej 75% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu, 

b) nie ma godzin nieusprawiedliwionych na tych zajęciach 

c) przystąpił do wszystkich obowiązkowych form sprawdzania wiedzy  

i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym 

d) skorzystał z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy ocen 

bieżących z danych zajęć edukacyjnych, 

e) przygotowuje się do danych zajęć edukacyjnych od momentu wystawienia 

przewidywanej oceny do momentu jej ewentualnej poprawy.  

2. Jeżeli uczeń nie spełnia wymagań o których mowa w pkt. 1, nauczyciel może 

umożliwić uczniowi ubieganie się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę 

klasyfikacyjną,  w przypadku zaistnienia innych ważnych okoliczności 

uniemożliwiających spełnienie tych wymagań. 

3. Uczeń ubiegający się o wyższą niż przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną 

zgłasza się do nauczyciela danego przedmiotu w ciągu 3 dni od podania oceny 

przewidywanej w celu ustalenia terminu i formy sprawdzenia wiadomości  

i umiejętności. 

4. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie oceny o jeden stopień wyższej niż 

przewidywana. 

5. W wyniku sprawdzenia wiadomości uczeń nie może otrzymać oceny niższej od 

przewidywanej. 

6. Ustalona w wyniku sprawdzenia roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu 

jest ostateczna z zastrzeżeniem rozdz. VII § 39, ust.12 statutu (klasyfikowanie). 

9. Postanowienia końcowe: 

 

 W przypadkach nie objętych przedmiotowym systemem oceniania obowiązują 

regulacje zawarte w Wewnątrzszkolnych Zasadach  Oceniania. 

 Przedmiotowy system oceniania podlega nowelizacjom wynikającym ze zmian 

w Wewnątrzszkolnych Zasadach  Oceniania. 

 



 

 

 

 


