
Wymagania edukacyjne podstawy przedsiębiorczości na poszczególne 

oceny śródroczne i roczne z podstaw przedsiębiorczości. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 W rozwiązywaniu zadań stosuje korelacje między przedmiotową (między podstawami 

przedsiębiorczości a geografią gospodarczą; wiedzą o społeczeństwie; historią 

gospodarczą) 

 Startuje z sukcesami w konkursach i olimpiadach.  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 W pełni opanował wiadomości z zakresu przedsiębiorczości. 

 Ocenia zachowania etyczne, umiejętnie wykazuje ich wpływ na decyzje ekonomiczne. 

 Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, bezbłędnie posługuje się 

słownictwem przedmiotowym (nauk ekonomicznych). 

 W pełni ocenia zjawiska przedsiębiorcze oraz je interpretuje. 

 Analizuje procesy gospodarcze, ekonomiczne, bezbłędnie ocenia otaczającą 

rzeczywistość społeczno-gospodarczą. 

 W pełni zna funkcjonowanie gospodarki rynkowej i porównuje ją z funkcjonowaniem 

innymi typów gospodarek, 

 Potrafi podać jakie są zmiany i tendencje w gospodarce świata i Polski. 

 Podejmuje planowanie kariery zawodowej w odniesieniu do własnych kompetencji i 

predyspozycji.  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Właściwie stosuje terminologie nauk ekonomicznych. 

 Stosuje język ekonomiczny z nielicznymi błędami. 

 Zna podstawowe prawa rynkowe.  

 Prawidłowo opisuje funkcjonowanie przedsiębiorstwa w mikro i makro otoczeniu.  

 Umie sporządzić własny biznes plan. 

 Wie jaki typ osobowości jest przypisany do wykonywania określonego zawodu. 

 Wyjaśni jakie znaczenie ma prawidłowa komunikacja dla relacji społecznych, 

gospodarczych.  

 



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Nie w pełni opanował podstawowe pojęcia ekonomiczne. 

 Popełnia błędy w języku ekonomicznym, przedsiębiorczym. 

 Prezentuje wiedzę, która ogranicza się tylko do ogólnych wniosków i interpretacji.  

 Potrafi wyjaśnić jak funkcjonuje gospodarka rynkowa. 

 Potrafi sporządzić prosty biznes plan. 

 Porównuje typy osobowości. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował podstawowe pojęcia ekonomiczne w niewielkim zakresie. 

 Przedstawia wiadomości ekonomiczne w sposób ogólnikowy, popełnia liczne błędy 

rzeczowe. 

 Stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności tylko w organicznym stopniu. 

 Zna pojęcia: gospodarka rynkowa i biznesplan. 

 Zna typy osobowości. 

 Wie co to jest komunikacja werbalna i niewerbalna.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Nie zna podstawowych pojęć ekonomicznych i rynkowych. 

 Nie wie co to jest komunikacja werbalna i niewerbalna. 

 Nie wie jakie są typy osobowości. 

 

 

 


