
 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Na przedsiębiorczości przede wszystkim ocenianie są:
a) zaangażowanie ucznia w zajęcia
b) praca w grupach
c) realizacja mini projektów

d) wypowiedzi ustne, w tym prezentacje
e) sprawdzanie wiedzy w formie zapowiedzianych krótkich sprawdzianów

- Zapowiedziane minimum tydzień wcześniej (nauczyciel ma 2 tygodnie na ich 
sprawdzenie); 

- Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną ma prawo jej poprawy.
- Oceny niedostateczne mogą być poprawiane tylko raz w terminie i formie uzgodnionej z 

nauczycielem, jednak nie może być to termin dłuższy niż 2 tygodnie od otrzymania oceny 
niedostatecznej. 

- Inne oceny niż niedostateczne mogą być poprawiane po uprzedniej zgodzie nauczyciela w 
terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem, jednak nie może być to termin dłuższy niż 2 
tygodnie od otrzymania oceny. Chęć poprawy takiej oceny należy zgłosić w dniu oddania 
sprawdzianów. 

- Osoba nieobecna na sprawdzianie z powodu nieobecności usprawiedliwionej w ciągu 
tygodnia ma szansę zgłosić się do nauczyciela i napisać sprawdzian (jeśli tego nie zrobi sprawdzian 
jest niezaliczony co znacznie wpływa na oceną końcową); Osoby nieobecne w szkole dłużej niż 2 
tygodnie indywidualnie umawiają się na termin sprawdzianu;

 Osoby  nieobecne  z  powodu  nieobecności  nieusprawiedliwionej  (ucieczki)  piszą
sprawdzian na pierwszej lekcji, na której są obecne;

 W ciągu semestru z przedmiotu uczeń musi mieć co najmniej trzy oceny cząstkowe, z
czego przynajmniej jedną ze sprawdzianu. W przypadku nie osiągnięcia przez ucznia co
najmniej  jednej  oceny  ze  sprawdzianu  może  on  być  z  danego  przedmiotu
nieklasyfikowany.

 Osoby przyłapane na ściąganiu lub konsultujące się z kolegą lub koleżanką podczas 
sprawdzianu dostają ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy.

f) inne zadania w tym prace domowe

SKALA OCEN w %
0 – 29 – niedostateczny
30 – 49 – dopuszczający
50 – 69 – dostateczny
70 – 85 – dobry
85 – 96 – bardzo dobry
97 – 100 celujący 

Zeszyt ucznia:
- posiadanie jego jest obowiązkowe; brak zeszytu przez ucznia na lekcji jest z nieprzygotowaniem
do lekcji
- ma być prowadzony starannie i przejrzyście
-  ma  zawierać  wklejone  lub  przyczepione  wszystkie  Karty Pracy oraz  materiały otrzymane od
nauczyciela

W ciągu okresu przysługuje 1 nieprzygotowanie zgłoszone nauczycielowi na początku lekcji. 



Zajęcia PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ oparte są na programie nauczania Z przedsiębiorczością

na ty. 

Program jest  rozbudowaną  wersją  treści  ujmowanych  w  szkole  podstawowej  w  postaci  bloku
zagadnień ekonomicznych realizowanego w ramach zajęć edukacyjnych wiedza o społeczeństwie.  
Program jest realizowany w wymiarze jednej godziny w klasie ósmej. 

Program zajęć dodatkowych przysposabia ucznia do aktywnego udziału w życiu gospodarczym
kraju oraz wdraża postawy, dzięki którym będzie on lepiej przygotowany do podejmowania decyzji
w przyszłym życiu zawodowym poprzez realizację poniższych celów:

Cele kształcenia:
1. Poznanie motywów aktywności człowieka.
2. Zrozumienie  związku  miedzy  ograniczonością  zasobów  a  koniecznością  dokonywania

wyboru.
3. Rozumienie konieczności  transformacji  systemowej  w Polsce  i  wykazanie  korzyści  oraz

kosztów tej transformacji.
4. Rozumienie  podstawowych  funkcji  rynku  oraz  rynkowego  mechanizmu funkcjonowania

gospodarki.
5. Określenie zależności między popytem i ceną.
6. Określenie zależności między podażą i ceną.
7. Poznanie metod planowania budżetu domowego.
8. Poznanie sposobów inwestowania. 
9. Poznanie praw konsumenta i możliwości korzystania z nich.
10. Dostrzeganie wpływu reklamy na decyzje konsumenta.
11. Poznanie form i funkcji pieniądza oraz określenie jego roli w gospodarce.
12. Scharakteryzowanie funkcji banku centralnego w Polsce (NBP), narzędzi oddziaływania na

gospodarkę  i  banki  komercyjne  oraz  roli  i  zakresu  usług  świadczonych  przez  banki
komercyjne.

13. Zrozumienie roli pożyczek i kredytów.
14. Zastosowanie  w  praktyce  umiejętności  obliczania  kosztów  kredytu  i  porównania

różnorodnych ofert.
15. Zrozumienie sensu oszczędzania i kształtowanie umiejętności korzystania z różnych form

oszczędności.
16. Wyjaśnienie, czym jest giełda i jaką rolę pełni ona w gospodarce.
17. Kształtowanie umiejętności oceny zysku i straty.
18. Poznanie systemu podatkowego w Polsce oraz zrozumienie sensu płacenia podatków.
19. Poznanie  systemu  zabezpieczenia  emerytalnego  oraz  ubezpieczeń:  zdrowotnych,

majątkowych, komunikacyjnych.
20. Poznanie przyczyn aktywności państwa w gospodarce rynkowej oraz jego ekonomicznych

funkcji i narzędzi oddziaływania na gospodarkę.
21. Wyjaśnienie, na czym polega inflacja oraz zrozumienie jej przyczyn głównych skutków.
22. Zrozumienie potrzeby ochrony praw autorskich i walki ze zjawiskiem „piractwa”.
23. Poznanie mechanizmu funkcjonowania gospodarki w skali Europy i świata oraz kształcenie

umiejętności  wskazywania korzyści  i  kosztów współpracy gospodarczej  Polski  z innymi
krajami.

24. Umiejętność  wskazania  kosztów  i  korzyści  obecności  Polski  w  Unii  Europejskiej.
Dostrzeganie osobistych szans i zagrożeń wynikających z przystąpienia naszego kraju do



UE.
25. Rozumienie istoty procesu komunikacji interpersonalnej.
26. Artykułowanie  mocnych  i  słabych  stron  własnej  osobowości  oraz  umiejętność

autoprezentacji i samooceny.
27. Poznanie  warunków  wyboru  ścieżki  zawodowej  oraz  planowanie  własnej  kariery

zawodowej.
28. Zapoznanie  się  z  funkcjonującymi  metodami  poszukiwania  pracy.  Przygotowanie  do

aktywnego poszukiwania pracy.
29. Przygotowanie podstawowych dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się o pracę: listu

motywacyjnego, CV, kwestionariusza osobowego.
30. Rozwijanie  umiejętności  skutecznego  komunikowania  się,  w  tym  przygotowania  i

przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
31. Scharakteryzowanie przyczyn i skutków bezrobocia.
32. Wskazanie sposobów rozwiązywania problemów bezrobocia w okresach krótkim i długim,

w  tym  rozumienie  znaczenia  mobilności  zawodowej  w  rozwiązywania  problemów
bezrobocia.

33. Określenie celów i organizacji pracy zespołowej.
34. Rozwijanie zainteresowań podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz

umiejętności uruchomienia działalności gospodarczej w różnych formach prawnych. 
35. Poznanie  głównych  umów  występujących  w  obrocie  gospodarczym:  kupna-sprzedaży,

najmu, leasingu, komisu, agencyjnej, ubezpieczenia, rachunku bankowego. 
36. Opracowanie prostego biznes planu dowolnej  firmy (małej  lub średniej)  lub dowolnego,

własnego przedsięwzięcia, możliwego do zrealizowania na rynku lokalnym. 
37. Poznanie  etycznych  zasad  prowadzenia  biznesu  oraz  metod  przeciwdziałania  i  walki  z

korupcją. Wdrażanie do postępowania zgodnego z przepisami prawa i zasadami etyki.
38. Rozumienie  ekologicznych  uwarunkowań  rozwoju  gospodarki  i  negatywnych  skutków

nieracjonalnej eksploatacji zasobów naturalnych.
39. Poznanie możliwości wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Cele wychowania:
1. Przekonanie o potrzebie kreatywności i przedsiębiorczości na co dzień.
2. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
3. Wdrożenie do samokształcenia.
4. Kształtowanie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji.
5. Wdrożenie do samodzielnego planowania i organizacji własnej pracy.
6. Kształcenie umiejętności autoprezentacji i prezentacji pracy grupy.
7. Doskonalenie umiejętności analizy, oceny i podejmowania ryzyka.
8. Respektowanie postaw etycznych w biznesie.
9. Kształtowanie umiejętności negocjowania.
10. Kształcenie kreatywności i otwartości.
11. Wdrażanie postawy asertywnej.
12. Poznanie własnych zasobów, potrzeb i dokonanie trafnej samooceny.
13. Kształtowanie poczucia własnej wartości i godności.
14. Wdrożenie do formułowania własnych celów życiowych, ich hierarchizacji i realizacji.
15. Kształcenie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań i radzenia sobie z nimi.
16. Doskonalenie  umiejętności  podejmowania  decyzji  i  wdrożenie  do  ich  samodzielnego

wykonania.
17. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
18. Wdrożenie do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy w codziennym życiu.
19. Rozumienie psychologicznych aspektów bezrobocia i kształtowanie umiejętności radzenia

sobie z nimi.
20. Ćwiczenie aktywnych postaw w poszukiwaniu pracy.



21. Kształtowanie nawyku planowania budżetu własnego, rodziny.
22. Przekonanie o potrzebie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
23. Rozumienie i egzekwowanie praw przysługujących konsumentom.
24. Kształtowanie  postawy  sprzyjającej  podejmowaniu  i  prowadzeniu  działalności

gospodarczej.
25. Kształcenie umiejętności myślenia ekonomicznego.


