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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
- PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ 

 
 

1. Na lekcjach z przedmiotów zawodowych oceniane są następujące obszary: 
• postępy w nauce wynikające z wkładu pracy ucznia, 
• współpraca ucznia z innymi uczniami, 

• aktywność ucznia na zajęciach lekcyjnych, 
• sprawność ucznia w rozwiązywaniu problemów, 
• aktywność ucznia w realizacji zadań poza szkołą (np. konkursy, olimpiady), 

• obowiązkowość ucznia i odpowiedzialność za przyjęte zadania. 
 

2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 
semestralnych i rocznych z zajęć lekcyjnych: 

 
1. konieczne – (dopuszczający) – wiedza i umiejętności najbardziej niezbędne, pozwalające 

wykonać proste zadania z życia codziennego, absolutnie konieczne  
do kontynuowania dalszej nauki,  

2. podstawowe – (dostateczny) – najbardziej przystępne elementy treści nauczania, najprostsze 
i najbardziej uniwersalne, najpewniejsze naukowo, niezbędne na danym i na wyższych 
etapach kształcenia, bezpośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia, 

3. rozszerzające – (dobry) – umiarkowanie przystępne elementy treści, bardziej złożone i mniej 
typowe, w pewnym stopniu hipotetyczne, sprawdzające umiejętność myślenia przyczynowo-
skutkowego, przydatne na danym i na wyższych etapach kształcenia, pośrednio użyteczne w 
pozaszkolnych działaniach ucznia, 

4. dopełniające – (bardzo dobry) – trudne do opanowania elementy treści najbardziej złożone 
i unikalne, twórcze i oryginalne naukowo, odległe od bezpośredniej i pozaszkolnej 
działalności ucznia i słuchacza,  

5. ponadprogramowe – (celujący) – treści programowe, wyspecjalizowane ponad potrzeby 
głównego kierunku nauki. 
 

3. Zasady oceniania uczniów: 
1. Ocenie podlegają: 

• prace klasowe – 1 lub 2 godzinna forma pracy ucznia, dotycząca większej liczby 
działów treści edukacyjnych, 

• sprawdziany - forma pracy ucznia dotycząca większej niż 3 jednostki lekcyjne, 

• kartkówki- trwające do 20 minut i obejmujące nie więcej niż 3 jednostki lekcyjne, 
• odpowiedzi ustne - obejmują nie więcej niż 3 jednostki lekcyjne, 
• ćwiczenia - samodzielna praca ucznia w zeszycie ćwiczeń, zeszycie przedmiotowym 

lub w karcie pracy, 
• praca domowa 

• projekty edukacyjne  indywidualne lub zespołowe 
• praca w grupach 
• aktywność na lekcji 



 
 

2. Oceny są jawne. Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel przedstawia wyjaśnienia do 
wystawionej oceny. 

3. Sprawdziany/prace klasowe są obowiązkowe. Gdy uczeń jest nieobecny na sprawdzianie 
nauczyciel wpisuje do dziennika: nb., /, - . 

4. Nauczyciel informuje uczniów o planowanym sprawdzianie lub pracy klasowej najpóźniej 
tydzień przed jego terminem i potwierdza fakt zamieszczeniem adnotacji w dzienniku 
lekcyjnym/elektronicznym lub terminarzu w dzienniku elektronicznym.  

5. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać sprawdzianu/pracy klasowej w terminie 
ustalonym dla całej klasy, powinien uczynić to w terminie do dwóch tygodni po powrocie 
do szkoły. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu w tym terminie uczeń otrzymuje 
ocenę niedostateczną. Ocena podlega procedurze poprawy: 

� w przypadku dłuższej (powyżej 3 tygodni) usprawiedliwionej nieobecności ucznia, 
nauczyciel ustala termin i sposób wsparcia podczas uzupełniania zaległości. 

� w przypadku krótkiej, np. krótszej niż tydzień nieobecności ucznia, podczas której odbył się 
sprawdzian/praca klasowa uczeń ma obowiązek zaliczyć sprawdzian w najbli ższym 
wskazanym przez nauczyciela terminie. 

6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie, pracy klasowej, uczniowi 
przysługuje jeden termin zaliczenia sprawdzianu/ pracy klasowej. 

7. Uczeń, któremu udowodniono pisanie pracy w sposób niesamodzielny otrzymuje ocenę 
niedostateczną. Ocena podlega procedurze poprawy. 

8. Poprawa sprawdzianów/prac klasowych jest dobrowolna i dotyczy każdej oceny, która nie 
satysfakcjonuje ucznia. Musi odbyć się w ciągu 2 tygodni od daty oddania prac pisemnych 
przez nauczyciela. Uczeń poprawia ocenę tylko raz. Pod uwagę brane są obie oceny. 

9. Uczeń chcący poprawić niesatysfakcjonującą go ocenę z pracy klasowej, po uprzednim 
omówieniu wszystkich popełnionych błędów na pracy klasowej, ustala wraz z nauczycielem 
termin oraz formę poprawy. 

10. Nauczyciel stwarza jednakowe warunki  poprawy dla wszystkich uczniów zaliczających 
sprawdzian/pracę klasową w tym samym czasie. 

11. Sprawdzanie prac pisemnych odbywa się w ciągu 12 dni nauki w szkole. 
12. W przypadku przekroczenia terminu oddania prac, nauczyciel nie może wpisać oceny 

niesatysfakcjonujących ucznia. Prace pisemne są przechowywane na terenie szkoły  do końca 
roku szkolnego. 

13. Sprawdzone i ocenione prace klasowe nauczyciel przedstawia uczniom na lekcji i omawia 
błędy. Uczeń nie otrzymuje prac klasowych do domu, gdyż przechowuje je nauczyciel. Na 
prośbę rodziców nauczyciel umożliwia wgląd w pracę i uzasadnia ocenę. 

14. Z jednej pracy pisemnej może być wystawiona tylko jedna ocena. 
15. Ocenę można poprawić wyłącznie z zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów i prac 

klasowych. Nie ma możliwości poprawienia ocen z innych form aktywności (np. 
z odpowiedzi, pracy domowej, itp.). 

16. Odpowiedzi ustne ucznia i bieżące prace pisemne (np. kartkówka) obejmują wiadomości i 
umiejętności niezbędne dla realizacji danego tematu. Nie muszą być zapowiadane. 

17. Nauczyciel w ciągu jednego semestru powinien wystawić każdemu uczniowi co najmniej tyle 
ocen cząstkowych, ile wynosi tygodniowa liczba godzin realizowania danego przedmiotu + 1. 
Wymagania te nie dotyczą II semestru klasy programowo najwyższej. 



 
 

18. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w semestrze bez ponoszenia 
konsekwencji. W przypadku, gdy zajęcia lekcyjne odbywają się raz w tygodniu, uczeń może 
zgłosić nieprzygotowanie do zajęć tylko raz w semestrze. 

19. Każde nieprzygotowanie będzie odnotowane w rubryce ,,oceny z przedmiotu" za pomocą 
symbolu: np. lub - . Nieprzygotowanie do lekcji oznacza: brak pracy domowej, brak 
zeszytu/książki, nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej. Prawo to nie dotyczy 
sprawdzianów, prac klasowych, zapowiedzianych kartkówek i zapowiedzianych lekcji 
powtórzeniowych. 

20. Aktywność uczniów oceniana jest za pomocą (+) i (-).Trzy plusy oznaczają ocenę bardzo 
dobrą, a trzy minusy niedostateczną.  

21. Za udział uczniów w konkursach i olimpiadach oraz uzyskanie przez nich znaczących 
osiągnięć nauczyciel podnosi uczniom ocenę końcową o jeden poziom. 
 

4. Skala ocen 
 

Oceny semestralne i roczne są wystawiane według sześciostopniowej skali ocen: 
• celujący   (cel) 6 

• bardzo dobry  (bdb) 5 
• dobry                (db)     4 

• dostateczny      (dst)     3 
• dopuszczający (dop)    2 
• niedostateczny  (ndst)   1 

 
5. Kryteria oceniania prac pisemnych 

 
• 0-50%  - niedostateczny 
• 51-62% - dopuszczający 
• 63-75% - dostateczny 

• 76-89% - dobry 
• 90-97%  - bardzo dobry 

• 98-100% - celujący 
 

6. Klasyfikowanie semestralne/roczne 
 

1. Klasyfikowanie semestralne/roczne uczniów polega na podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych i ustaleniu oceny 
końcowej semestralnej/rocznej.  

2. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna końcowa roczna, może być zmieniona tylko 
w wyniku pozytywnie złożonego egzaminu poprawkowego. 

3. W sytuacji, gdy uczeń otrzyma w wyniku klasyfikacji semestralną ocenę niedostateczną 
winien ją poprawić  w ciągu dwóch miesięcy. Nauczyciel pomaga uczniowi  uzupełnić  braki, 
formułuje wymagania edukacyjne, umożliwia mu zaliczenie materiału partiami. W przypadku 
niepoprawienia  wyżej wymienionej oceny niedostatecznej uczeń musi w wyniku klasyfikacji 
II semestru otrzymać         co najmniej ocenę dostateczną. 



 
 

4. Uczeń może nie być klasyfikowany z  zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw  do 
ustalenia semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 
zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  w 
szkolnym planie nauczania.  
 


