
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  DLA

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, LICEUM PLASTYCZNEGO

I OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a) posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza obowiązujący program nauczania

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami

c) twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania

d) uczestniczy w konkursach i olimpiadach właściwych dla przedmiotu

e) potrafi korzystać ze wszystkich źródeł informacji 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiadomości przewidzianych programem nauczania i potrafi wykorzystać 

je w różnych sytuacjach

b) poprawnie analizuje akty prawne

c) potrafi dokonać analizy różnorodnych wydarzeń,  uzasadnić własny sposób oceny oraz potrafi 

argumentować swoje racje

d) prezentuje dojrzałą postawę obywatelską i przedsiębiorczą, wykazuje dużą aktywność na 

zajęciach w klasie i poza szkołą

e) jest odpowiedzialny za efekty swojej pracy, potrafi krytycznie dokonać oceny własnego 

zaangażowania w przedsięwzięcie zespołu.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto wykazuje zainteresowanie problematyką 

omawianą na zajęciach

b) umie analitycznie i syntetycznie wykorzystywać posiadaną wiedzę

c) orientuje się w podstawowych zasadach prawa i polskiego systemu prawnego

d) dokonuje interpretacji danych zawartych w różnorodnych źródłach dotyczących spraw 

publicznych  i potrafi wykorzystać uzyskane tą drogą informacje do rozwiązania problemu

e) poprawnie formułuje argumenty i broni własnego stanowiska na forum publicznym

g) prezentuje efekty swojej pracy, wykorzystując techniki multimedialne

h) z dużym zaangażowaniem uczestnicy w pracach zespołu uczniów, wywiązując się z 

powierzonych zadań



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) opanował podstawową wiedzę określoną w programie, ponadto selekcjonuje i porównuje 

poznane zjawiska społeczne, gospodarcze oraz polityczne

b) potrafi odnaleźć podstawowe informacje zawarte w różnego rodzaju źródłach, dotyczących 

spraw publicznych i dokonać ich analizy

c) potrafi wypełnić druki urzędowe i sporządzić proste pisma do władz publicznych

d) przedstawia wyniki własnej pracy w formie ustnej i pisemnej,

e) poprawnie posługuje się pojęciami i terminami ekonomicznymi: budżet, bank, rynek pieniężny, 

przedsiębiorstwo, 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który

a) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie programowej 

b) potrafi wykonać proste zadania praktyczne (np. wyszukać potrzebną informację)

c) stosuje posiadaną wiedzę do opisu rzeczywistości

d) wykonuje większość zadań zaleconych przez nauczyciela

e) chętnie współpracuje w grupie

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej

b) niechętnie pracuje w zespole, nie wywiązuje się z zadań podczas pracy w grupie

c) nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności

d) myli ze sobą podstawowe pojęcia i je zniekształca


