
Przedmiotowy system oceniania  
z prowadzenia działalności gospodarczej 

w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie 
 
1. Cele PSO: 

· Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów 
· Dostarczenie informacji o postępach i problemach w nauczaniu uczniów 
· Motywowanie do samodzielnej pracy i uzyskiwania lepszych wyników w nauce 
· Uzyskanie informacji zwrotnej dla nauczyciela w celu doskonalenia jakości pracy 

edukacyjnej 
2. Oceniane obszary: 

· Wiedza przedmiotowa i spełnienie wymagań edukacyjnych 
· Umiejętności określone w podstawie programowej 
· Wkład pracy, zaangażowanie, motywację i aktywność na lekcji ucznia 

3. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia oraz zasady oceniania: 
· Odpowiedź ustna z trzech ostatnich lekcji 
· Kartkówka: niezapowiedziana z trzech ostatnich lekcji, zapowiedziana z określonej partii 

materiału 
· Sprawdzian 
· Aktywność : uczeń może uzyskać ocenę lub plusa (3 plusy = 5) 
· Prace domowe 
· Praca na lekcji (np. wykonywanie ćwiczeń, uzupełnianie dokumentów) 
· Zeszyt (szkoła branżowa), jeśli uczeń nie będzie prowadził zeszytu lub będzie miał  

w nim duże braki to może uzyskać ocenę niedostateczną (technikum) 
· Za udział w olimpiadach i konkursach w zależności  od uzyskanego wyniku 

Sprawdziany i kartkówki zapowiadane są tydzień wcześniej. Nauczyciel ma dwa tygodnie na 
poprawę prac pisemnych. Uczeń może wykorzystać jedno nieprzygotowanie i jedno brak zadania 
w semestrze przy jednej godzinie tygodniowo, natomiast przy dwóch może wykorzystać dwa 
nieprzygotowania i braki zadania w semestrze.  Za każde kolejne nieprzygotowanie i brak zadania 
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń nie może wziąć nieprzygotowania na zapowiedzianą 
kartkówkę, sprawdzian i lekcję powtórzeniową.  

Skala oceniania sprawdzianów pisemnych: 
0%-29% - niedostateczny 
30%-49% - dopuszczający 
50%-74% - dostateczny 
75%-89% - dobry 
90%-99% - bardzo dobry 
100% – celujący 

Każdą ocenę ze sprawdzianu, kartkówki i odpowiedzi uczeń może poprawić w ciągu dwóch 
tygodni. Jeśli uczeń będzie nieobecny to ustala z nauczycielem inny termin. Obydwie oceny 
są brane pod uwagę.  Zadania domowe w formie referatu, prezentacji, dłuższej pracy 
pisemnej czy projektu uczeń ma oddać w przeciągu określonego czasu, jeśli tego nie uczyni 
w terminie nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną. Jeśli uczeń nie był obecny w szkole 
w tym terminie to oddaje prace nauczycielowi po powrocie do szkoły. Ocenę niedostateczną 
z tego typu zadania uczeń może poprawić, uwzględnia się obydwie oceny.  
   Jeśli uczeń nie będzie obecny na sprawdzianie i kartkówce i nie podejmie próby napisania 
zaległych prac pisemnych w ciągu dwóch tygodni nauczyciel może wpisać ocenę 
niedostateczną z tych prac. 
  



Oceny końcowe /semestralne i roczne/ wystawiane są na podstawie ocen cząstkowych, 
z uwzględnieniem ich wagi: 

· Sprawdzian (waga 3) 
· Odpowiedź ustna, kartkówka (waga 2) 
· Aktywność  (waga 1) 
· Zadania domowe, prezentacja, referat, praca na lekcji, zeszyt (waga 1) 
· Wartość oceny z olimpiad i konkursów zależy od uzyskanego wyniku i rodzaju 

konkursu. 
   Podczas zdalnego nauczania kartkówka przyjmuje wagę 1, a sprawdzian wagę 2. Przy 
ocenianiu bierze się pod uwagę obecność na lekcjach, systematyczność i terminowe 
odsyłanie zadań. 

   Przy ustalaniu oceny  rocznej uwzględnia się ocenę z I semestru, postępy ucznia, systematyczność, 
pilność jak również indywidualne potrzeby ucznia wynikające z jego trudności w uczeniu się 
i zaburzeniu rozwojowym określone w Opinii i Orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Ostateczną ocenę semestralną i  roczną ustala nauczyciel. 

4. Kryteria oceniania 
 
Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności 
wymaganych w podstawie programowej. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć 
podstawowych zależności ekonomicznych i rozwiązać ćwiczeń o niewielkim stopniu trudności. 
Nie przyswoił elementarnego zasobu słownictwa. 
 
Ocena dopuszczająca: przy pomocy nauczyciela uczeń rozwiązuje podstawowe problemy 
i zadania ekonomiczne. Stosuje ubogą terminologię ekonomiczną, ma problemy z powiazaniem 
faktów ekonomicznych i wyciąganiem wniosków. 
 
Ocena dostateczna: uczeń potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia ekonomiczne. Rozumie 
podstawowe prawidłowości gospodarki rynkowej i zasady funkcjonowania mechanizmu 
rynkowego, rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, popełniając błędy. Umie 
w niewielkim stopniu wyszukiwać i wykorzystać informacje z różnych źródeł informacji. 
 
Ocena dobra: uczeń stosuje prawnie terminologię ekonomiczną. Prawidłowo interpretuje 
i wykorzystuje informacje z różnych źródeł wiedzy. Potrafi określać zjawiska gospodarcze 
i rozpoznaje prawidłowości występujące między nimi. Stosuje poprawną terminologię 
ekonomiczną, rozwiązuje typowe zadania ekonomiczne teoretyczne i praktyczne. Wykazuje 
zainteresowanie  zagadnieniami ekonomicznymi. 
 
Ocena bardzo dobra: uczeń w dużym stopniu  opanował zakres wiedzy i umiejętności podstawy 
programowej, którą potrafi wykorzystać w rozwiazywaniu problemów ekonomicznych. 
Swobodnie posługuje się terminologią i wiedzą ekonomiczną. 
 
Ocena celująca: uczeń w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone 
w podstawie programowej. Potrafi samodzielnie i twórczo rozwijać swoje zainteresowania 
i uzdolnienia. Potrafi rozwiązywać skomplikowane problemy z dziedziny ekonomii. Bierze 
udział i odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach ekonomicznych. Przygotowuje ciekawe 
materiały korzystając z różnych źródeł informacji. Biegle posługuje się zdobytymi 
wiadomościami ekonomicznymi i chętnie dzieli się swoją wiedzą z innymi. 

  



Dostosowania wymagań edukacyjnych 
a) Uczeń zdolny. 
Nauczyciel: 
· Przydziela uczniowi zdolnemu trudniejszych, bardziej złożonych zadań.  
· Zadaje dodatkowych zadań podczas prac klasowych, różnicowanie stopnia trudności prac 

domowych.  
· Zachęca do podejmowania prac dodatkowych.  
· Stwarza uczniowi zdolnemu okazji do swobodnego wyboru zadań trudniejszych, swobodnej 

decyzji w podejmowaniu dodatkowych zadań.  
· Zachęca do czytania polecanych przez nauczycieli czasopism, książek.  
· Zachęca do przygotowania przez ucznia referatów po przeczytaniu odpowiedniej literatury; 

stwarza możliwości ich prezentacji.  
· Pomaga w przygotowaniu ucznia do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  
· Zwiększa wymagania co do ścisłości i precyzji wypowiedzi ucznia.  
· Promuje ucznia i jego osiągnięcia na terenie szkoły i poza nią.  
· Powierza odpowiedzialne role 

 
       b) Uczeń z trudnościami :dysortografia, dysgrafia,  dysleksja. 

Nauczyciel: 

· Stosuje metody aktywne, urozmaica proces nauczania 
· Daje możliwość wydłużenia czasu pracy na sprawdzianach pisemnych 
· Na sprawdzianach przypomina, aby uczeń czytał dokładnie polecenia i nie przeoczył pytań 
· Motywuje do wytrwałości w pokonywaniu trudności 
· Motywuje do efektywnej pracy 
· Docenia pozytywne efekty pracy i wysiłek wkładany w przezwyciężanie trudności 
· Kształtuje poczucie własnej wartości 

Dodatkowo: 

dysortografia: 
Nauczyciel: 

· Nie ocenia błędów ortograficznych nawet jeśli zmienią znaczenie pojęcia biologicznego. 
· Daje możliwość korzystania na lekcji ze słownika ortograficznego 

dysgrafia: 

· Jeśli nauczyciel nie wyczyta się z pracy ucznia to uczeń może to przeczytać sam, może 
pisać literami drukowanymi  

· Pilnuje ,aby uczeń prowadził notatki i wklejał do zeszytu gotowy tekst lub schematy 
· Nie ocenia estetyki pisma i rysunków 
· Dłuższe zadania domowe mogą być pisane na komputerze 
· Daje możliwość poprawy prac pisemnych ustnie 

 dysleksja: 
· Podczas odpowiedzi ustnej uczeń ma więcej czasu na zastanowienie się,  dyskretnie 

naprowadza 
· Daje możliwość zaliczania materiału w mniejszych partiach 

Dla uczniów, którzy będą mieli inne rodzaje dysfunkcji nauczyciel dostosuje wymagania edukacyjne 
zgodnie ze wskazaniami w opinii i orzeczeniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

 

Magdalena Urban 


