
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE 

 

BLOK PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH : 

 
 Podstawy przedsiębiorczości 

 Ekonomia i prawo w turystyce 

 Ekonomia i prawo w hotelarstwie 

 Organizacja i ekonomika gastronomii 

 Marketing usług turystycznych 

 Marketing usług hotelarskich 

 Działalność gospodarcza 

 Przedsiębiorstwo gastronomiczne 

 Podstawy biurowości w handlu 

 Prowadzenie sprzedaży  

 Rachunkowość w hotelarstwie 
 Rachunkowość w gastronomii 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach 

publicznych z późniejszymi zmianami. 

2. Statut ZSGH  

 

Kryteria oceniania: 

Obowiązuje jednolita skala ocen oceniania przedmiotowego bieżącego, śródrocznego i 

rocznego  

I  Stopień CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który : 

1. wykazuje wiedzę poza program nauczania przedmiotu realizowanego w danej klasie. 

Swym zaangażowaniem w zajęciach dydaktycznych udowadnia, że interesuje się 

problemami poruszanymi na poszczególnych jednostkach, wykazuje się aktualnymi 

wiadomościami, które uzyskał w mediach, Internecie, swojej praktyce zawodowej. 

Potrafi twórczo rozwijać uzdolnienia w danym kierunku. 

2. wykorzystuje posiadana wiedzę, potrafi podać propozycje logicznych rozwiązań 

problemów ekonomicznych związanych z miastem, regionem, firmą, w której pracuje 

sam lub jego rodzina, znajomi. Proponowane rozwiązania są niekonwencjonalne, 

wykraczające poza program nauczania, a jednocześnie trafne i dające określone 

korzyści ekonomiczne 

3. bierze udział w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach wiedzy ekonomicznej na 

szczeblu międzyszkolnym, regionalnym, wojewódzkim lub krajowym  

4. angażuje się w  pracach ekonomicznych organizacji pozaszkolnych , takich ja PTE, 

NOT itp. 

 

II Stopień BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który: 

1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie 

2. potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania różnych problemów 

ekonomicznych dotyczących zakładów pracy, zarówno w ich otoczeniu zewnętrznym 

jak i wewnętrznym 

3. jest aktywny na zajęciach dydaktycznych z przedmiotu, potrafi właściwie obronić 

podana przez siebie koncepcję ekonomicznych rozwiązań omawianej problematyki 



 

III stopień DOBRY otrzymuje uczeń, który : 

1. wykazuej drobne luki w wiadomosciach określonych programem nauczania 

przedmiotu realizowanego w danej klasie 

2. mimo pewnych braków teoretycznych potrafi samodzielnie prawidłowo rozwiązywać 

typowe zagadnienia analityczne np. w zakresie mechanizmów działania gospodarki 

rynkowej, gospodarki finansowej zakładu, organizacji pracy w różnych formach itp. 

 

IV Stopień  DOSTATECZNY  otrzymuje uczeń, który: 

1. opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania w danej klasie, 

na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych 

2. posiada luki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają mu 

rozwiązanie prawidłowo i samodzielnie trudnych i nietypowych problemów 

ekonomicznych, z którymi może się spotkać w przyszłej pracy zawodowej 

3. posiadany zakres wiedzy pozwala jednak uczniowi na prawidłowe wyciąganie 

wniosków analitycznych, dotyczących typowych i niezbyt trudnych sytuacji 

ekonomicznych zakładu 

 

V Stopień DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje uczeń, który: 

1. posiada braki wiedzy w zakresie podstaw programowych – jego wiedza jednak 

obejmuje podstawowe wiadomości i umiejętności z nauczanego przedmiotu 

2. potrafi (najczęściej przy pomocy nauczyciela) rozwiązywać typowe problemy 

ekonomiczne związane z działalnością gospodarczą o niewielkim stopniu trudności 

 

VI Stopień NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który: 

1. nie opanował wiedzy i umiejętności określonych w podstawach programowych 

przedmiotu nauczania w danej klasie 

2. braki są tak głębokie, że uniemożliwiają uczniowi dalsze zdobywanie wiedzy z 

przedmiotu, nie pozwalają na posługiwanie się językiem ekonomicznym i 

rozwiązywanie najprostszych zagadnień ekonomicznych pojawiających się w 

działalności podmiotu gospodarczego 

 

Formy oceniania: 

Formy oceniania obejmują system wagowy 

1. Ocena za semestr x 4 

2. Pisemna praca klasowa (obejmująca dział nauczania), która może mieć formę testowa 

lub opisową x 4 

3. Sprawdzian (obejmujący co najmniej cztery kolejne tematy), która może mieć formę 

testowa lub opisową x 3 

4. Kartkówka (obejmująca dwie ostatnie lekcje) x 2 

5. Odpowiedź ustna x 2 

6. Praca na lekcji – ćwiczenie, praca w grupie x 1 

7. Zadania domowe x 1 

8. Aktywność ucznia na lekcji (indywidualna, grupowa) x 1 

9. Projekty x 3 

10. Plakaty x 2 

11. Prezentacje multimedialne x 3 

12. Pisma urzędowe i dokumenty księgowe x 2 

13. Referaty x 1 



Prace pisemne są punktowane i przeliczane według uzyskanych punktów na oceny szkolne w 

następujący sposób: 

1. przy łatwiejszych pracach pisemnych, dotyczących mniejszego zakresu wiadomości 

ndst 0%-40% 

dps 41%-52% 

dst 53% - 70% 

db 71%-85% 

bdb 85%-100% 

2. przy trudniejszych pracach pisemnych, dotyczących większego zakresu wiadomości 

ndst 0%-30% 

dps 31%-52% 

dst 53% - 70% 

db 71%-85% 

bdb 86%-100% 

 

Jeśli uczeń rozwiązał zadania dodatkowe wykraczające poza program nauczania danego 

przedmiotu (lub przedstawił rozwiązanie oryginalne) i uzyskał w skali ocen powyżej 86% 

ogólnej liczby punktów otrzymuje ocenę celujący 

 

Odpowiedź ustna jako forma sprawdzenia wiadomości może obejmować maksymalnie 

materiał edukacyjny z trzech ostatnich lekcji i jej wynik jest krótko uzasadniany przez 

nauczyciela. 

 

Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy pisemnej ma prawo do jej poprawy w 

terminie nie dłuższym niż tydzień od oddania przez nauczyciela ocenionych prac 

pisemnych (termin może ulec wydłużeniu o czas nieobecności ucznia), forma poprawy 

zostaje ustalona przez nauczyciela 

 

Nieobecność na zapowiedzianej pracy klasowej, sprawdzianie zobowiązuje ucznia do 

zgłoszenia się do nauczyciela w ciągu trzech dni po przybyciu do szkoły i ustala z 

nauczycielem termin uzyskania oceny z materiału objętego praca klasową, sprawdzianem. 

Niewywiązanie się z tego obowiązku jest równoznaczne z wystawianiem oceny 

niedostatecznej 

 

W ciągu 14 dni roboczych nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom 

prace klasowe 

 

Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel przedstawia uczniom do wglądu 

i przechowuje do końca semestru; pozostają one do wglądu uczniów i rodziców 

 

Ocena semestralna, roczna jest wynikiem na bazie średniej ważonej ocen cząstkowych: 

niedostateczny – 1,79 

dopuszczający – 1,8-2,49 

dostateczny – 2,5-3,49 

dobry – 3,5-4,49 

bardzo dobry – 4,5-5,49 

celujący – 5,5-6,0 

 

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych 



 

 


