Kryteria ocen z podstaw przedsiębiorczości
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:
 z pomocą nauczyciela zrozumieć i wykonać polecenia,
 zapamiętać wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego, działu
tematycznego i z pomocą nauczyciela umieć je odtworzyć,
 poprawnie, z pomocą nauczyciela, rozpoznawać, nazywać i klasyfikować poznane pojęcia,
zjawiska, procesy, dokumenty, postacie Ŝycia publicznego,
 wykonywać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia,
 współpracować w zespole w trakcie wykonywania zadań,
 prowadzić zeszyt przedmiotowy.
Na ocenę dostateczną uczeń powinien:
 rozumieć polecenia i instrukcje,
 zapamiętać podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je
prezentować,
 dokonywać selekcji i porównania poznanych zjawisk,
 samodzielnie i poprawnie wykonywać proste ćwiczenia i zadania,
 umieć wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce,
 aktywnie uczestniczyć w pracach i zadaniach zespołowych,
 systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy.
Na ocenę dobrą uczeń powinien:
 rozumieć polecenia i instrukcje,
 znać omawianą na zajęciach problematykę na poziomie rozszerzonym oraz w sposób logiczny
i spójny ją prezentować,
 rozumieć omawiane treści i umieć wyjaśnić je innym,
 uogólniać i formułować wnioski,
 zajmować stanowisko w kwestiach spornych i bronić swoich poglądów na forum klasy,
 aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
 poprawnie i sprawnie wykonywać ćwiczenia i inne zadania,
 umieć poprawnie wykorzystać zdobytą wiedze w praktyce,
 wykazywać zainteresowanie omawianą na zajęciach problematyką,
 systematycznie i starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy.
Na ocenę bardo dobrą uczeń powinien wypełnić takie wymagania jak na ocenę dobrą,
a ponadto:
 posiadać wiadomości na poziomie treści dopełniających,
 wykazywać zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularno-naukową dotyczącą
omawianych treści,
 umieć samodzielnie poszukiwać informacji w róŜnych źródłach oraz je selekcjonować,
 umieć oceniać otaczającą rzeczywistość społeczno-polityczną zgodnie z przyjętymi kryteriami
wartości,
 kierować się dobrem ogółu przy podejmowaniu decyzji, negocjować stanowisko, osiągać
kompromis,
 kierować pracą zespołu rówieśników,
 uczestniczyć w konkursach i olimpiadach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać
wyróŜniające wyniki na poziomie szkolnym.
Na ocenę celującą uczeń powinien wypełnić takie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
 wykazywać szczególne zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą popularno-naukową
i specjalistyczną zgodną z omawianą na zajęciach tematyką,
 uczestniczyć w konkursach i olimpiadach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać
wyróŜniające wyniki, godnie reprezentując szkołę,
 podejmować się wykonania zadań (indywidualnie lub w zespole) dodatkowych, znacznie
wykraczających poza podstawę programową.

