
ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA  
Z  EKONOMII W PRAKTYCE 

 
1. Uczniowie i  ich rodzice oraz opiekunowie są poinformowani o zasadach oceniania na 

pierwszym zebraniu. Zasady Przedmiotowego Oceniania z Ekonomii w praktyce są również 
dostępne na szkolnej stronie internetowej.  

2. Nauczyciel prowadzący przedmiot Ekonomia w praktyce, informuje uczniów o zasadach 
oceniania na pierwszych zajęciach lekcyjnych. Uczniów ocenia się w skali od 1 do 6, znaki 
„+” i „-” stosowane są tylko przy ocenach cząstkowych pozytywnych. 

3. Ocenie podlegają: 

• praca na lekcji: odpowiedź ustna, aktywność, ćwiczenia praktyczne, 

• prace klasowe, zapowiedziane i wpisane do dziennika co najmniej 1 tyg. przed 
terminem. 

• Kartkówki - obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji, trwają nie dłużej niż 15 min., 

• praca domowa, 

• prace projektowe, 

4. Kryteria oceniania sprawdzianów: 

0-39%    ocena niedostateczna (1) 

40-55%  ocena dopuszczająca (2) 

56-70%  ocena dostateczna (3) 

71-85%  ocena dobra (4) 

86-95%  ocena bardzo dobra (5) 

96-100% ocena celująca (6) 

5. Prace klasowe/sprawdziany są obowiązkowe. Nauczyciel zobowiązuje się do sprawdzenia ich 
w ciągu 2 tygodni. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek  do napisania go w 
terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

6. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy ocen niedostatecznej i dopuszczającej otrzymanej 
ze sprawdzaniu/pracy klasowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem (do 2 tygodni od 
daty uzyskania oceny). Poprawa obejmuje ten sam zakres materiału, ale może być trudniejsza 
niż sprawdzian właściwy. 

7. Jeżeli uczniowie pracują w grupach metodą projektu, każda grupa zobowiązana jest oddać 
kolejne etapy pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie. Jeżeli uczniowie nie wywiążą się 
z terminu otrzymują ocenę niedostateczną, którą mogą poprawić oddając wymaganą pracę w 
terminie 1 tyg. po terminie wymagalności.  



8. Uczeń przyłapany na ściąganiu oraz korzystaniu z urządzeń telekomuniakcyjnych otrzymuje 
ocenę niedostateczną (fakt jest odnotowywany w zeszycie wychowawczym i może mieć 
wpływ na ocenę z zachowania).  

9. Uczeń ma prawo zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć jeden raz w semestrze, robi to na 
początku lekcji, każdorazowo niezwłocznie po sprawdzeniu frekwencji. Nieprzygotowania nie 
można zgłosić przed pracą klasową oraz przed pracami projektowymi planowanymi z 
tygodniowym wyprzedzeniem. 

10. „Szczęśliwy numerek” zwalnia z odpowiedzi i kartkówki oraz braku wpisu o braku pracy 
domowej. 

11. Ocenianie jest jawne. Nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę. 

12. Uczniowie otrzymują do wglądu swoje prace pisemne na lekcji, a ich rodzice podczas dni 
otwartych, zebrań lub w innym uzgodnionym z nauczycielem terminie. 

13. Ocena roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych i jest wystawiana  z co najmniej 
trzech ocen cząstkowych. Nauczyciel bierze pod uwagę wagę i ciężar każdej oceny. 

14. Nauczyciel prowadzący przedmiot informuje uczniów o zasadach oceniania na pierwszych 
zajęciach lekcyjnych. Rodzice są poinformowani na pierwszym zebraniu. Przedmiotowe 
zasady Oceniania z Ekonomii w praktyce są dostępne na szkolnej stronie internetowej.  

 


