
 

ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO- OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH   

we Wrocławiu 

OD  ROKU SZKOLNEGO 2021/2022  

 

Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) są dokumentem uzupełniającym do 

wewnątrzszkolnych zasad oceniania (WZO), znajdujących się w Statucie ZSE-O. Obowiązują 

one także w tracie nauczania on-line. 

DOTYCZY:  

� MODUŁÓW I JEDNOSTEK EKONOMICZNYCH - klasy technikum   

� MODUŁÓW I JEDNOSTEK HANDLOWYCH- klasy technikum   

� PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- klasy liceum i technikum 

I. Cele oceniania. 

 



 

II. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z jednostek modułowych 

Wymagania edukacyjne zostały opracowane na podstawie: 

a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dna 30 kwietnia 2007 w prawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zmianami),  

b)  Podstawa programowa z podstaw przedsiębiorczości dla szkół 

ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych   

c)  Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik ekonomista 331403, 

technik handlowiec-522305 

d)  Programy nauczania wpisane do szkolnego zestawu programów nauczania,  

e)  Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół  Ekonomiczno-

Ogólnokształcących  we Wrocławiu 

 

POZIOM NAUCZANIA: podstawowy. 

 PODRĘCZNIKI  DO  PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH  

Nauczyciele przedmiotów zawodowych na początku roku szkolnego określają, z których 

podręczników korzystają i wskazują, które podręczniki uczeń ma obowiązek zakupić.  

Elementy podlegające ocenie: 

 



 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia – ocenianie bieżące. 

 

a)  odpowiedzi ustne- dotyczą materiału z trzech ostatnich lekcji,  

b)  pisemne sprawdziany, testy – przeprowadzane po zakończeniu każdego działu lub 

kilku działów, zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

sprawdzane przez nauczyciela w ciągu 3 tygodni ( adnotacja w dzienniku Librus)  

c)  kartkówki – dotyczą materiału z trzech ostatnich lekcji i nie muszą być wcześniej 

zapowiadane,  

d)  aktywność ucznia – zaangażowanie ucznia, wiedza merytoryczna, sprawność 

operowania językiem stosownym do zawodu,  

e)  prace domowe – wiedza merytoryczna,  

f)  forma pracy twórczej na lekcji – prace grupowe np. krzyżówki ekonomiczne, 

prezentacje multimedialne, zadania indywidualne, karty pracy 

g)  formy pracy twórczej w domu – prace dodatkowe, referaty, prezentacje 

przygotowane w domu i przedstawiane na lekcji lub sprawdzane przez 

nauczyciela,  

h)  udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.  

i) przy ocenianiu zawsze należy uwzględniać możliwości intelektualne ucznia.  

 

III. Kryteria ocen za poszczególne sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia. 

SKALA OCEN I SPOSÓB PRZELICZANIA UZYSKANYCH PUNKTÓW NA OCENY 

 



IV. Ustalanie oceny śródrocznej i rocznej. 

 

• ocenianie semestralne i roczne powinno być dokonane na podstawie przynajmniej 

trzech  ocen cząstkowych , 

• ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych,  

• ocena semestralna i roczna jest ustalana z uwzględnieniem wagi poszczególnych 

form  oceniania ucznia:  

       

 

V. Szczegółowe sposoby uzasadniania ocen. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

• opanował wszystkie wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej,  

• proponuje rozwiązania nietypowe,  osiąga sukcesy w konkursach ekonomicznych 

szczebla wyższego niż szkolny (tytuł finalisty, laureata);  

• jeżeli proponowana ocena roczna jest oceną co najmniej dobrą. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej,  

• stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych 

sytuacjach,  



• wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł 

wiedzy,  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej,  korzysta z pomocą nauczyciela z różnych źródeł informacji,  

 z pomocą nauczyciel poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy 

rozwiązywaniu typowych zadań i problemów,  

 rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności.  rozwiązuje zadania o dużym 

stopniu trudności. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone w 

podstawie programowej,  

• korzysta z pomocą nauczyciela z różnych źródeł informacji,  

• z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy 

rozwiązywaniu typowych zadań i problemów, 

• rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

• ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej,  

• z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, 

które są niezbędne do dalszego kształcenia,  

• nie potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności. 

 

VI. Warunki poprawy ocen bieżących. 

a) uczeń może systematycznie, na bieżąco poprawiać ocenę (sprawdzian w ciągu dwóch 

tygodni od daty wpisania w LIBRUSIE),  



b) w wyjątkowych przypadkach (długotrwałe zwolnienie lekarskie, pobyt w szpitalu, 

udział w zawodach na szczeblu krajowym, międzynarodowym) poprawianie może 

odbywać się, za zgodą nauczyciela, bezpośrednio przed wystawieniem oceny 

KOŃCOWEJ Z JEDNOSTKI MODUŁOWEJ , oceny rocznej,  

c) uczniowie mogą uzupełniać braki z przedmiotu w ramach konsultacji z nauczycielem,  

d) obowiązkiem każdego ucznia jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

WARUNKI OTRZYMANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNA OCENA 

KLASYFIKACYJNA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH: 

• uczeń ma obowiązek uczestniczyć w  co najmniej  w 50 %  zajęć edukacyjnych z 

danego przedmiotu/jednostki modułowej, 

• uczeń powinien otrzymać z wymaganych sprawdzianów i testów oceny minimum o 

jeden stopień niższe niż ta, o którą się stara. 

VII. Sposoby informowania rodziców i uczniów o zasadach oceniania.  

 



IX. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z opinią PPP. 

a) uczeń z orzeczeniem ma prawo do dłuższego oczekiwania na odpowiedź po zadanym 

pytaniu, oraz ma prawo do uzyskania prostych wskazówek.  

b) w stosunku do uczniów z dysfunkcjami należy:  

• stosować wiele pochwał jako czynnika motywującego,  

• nie porównywać wyników pracy z wynikami innych uczniów. 

 

Covid 19 

W związku z sytuacją epidemiologiczną i możliwym przejściem na zdalny system nauczania 

istnieje możliwość skrócenia lekcji przez Dyrektora Szkoły do 30 minut. Dyrektor Szkoły 

kierując się bezpieczeństwem i higieną pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich 

możliwości psychofizycznych a także mając na uwadze nadmierne obciążenie pracą przed 

monitorem komputera spowodowane nauką zdalną może wprowadzić lekcje po 30 minut. 

W razie wystąpienia takiej sytuacji Zespół Przedmiotów Zawodowych postanawia: 

• Dostosować proporcjonalnie do skróconej jednostki lekcyjnej w przypadku 

sprawdzianów Ilości i zakresu pytań podczas sprawdzania wiedzy uczniów 

• Stosować zróżnicowaną skalę ocen dla osób bez opinii jak i uczniów wymagających 

pomocy (PPP) zgodnie z obowiązującym systemem oceniania 

• Umożliwić uczniom zaliczanie sprawdzianów i kartkówek w innym terminie, jeśli nie 

mają oni możliwości zaliczenia podczas danej lekcji 

• Stosować wszystkie zalecenia wynikające z Opinii z Poradni 

 

Opracowała 

Mgr Emilia Mróz 

 


