
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 dla klasy pierwszej 
 

 

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY  otrzymuje uczeń, który w zakresie realizowanego programu nauczania: 

 zna podstawowe pojęcia ekonomiczne (popyt, podaż, cena, rynek itp.), 

 wyjaśnia z pomocą nauczyciela różnice między pojęciami i zjawiskami zachodzącymi w gospodarce, 

 przygotowuje z pomocą nauczyciela aplikację o pracę, potrafi z błędami dokonać obliczeń zysku z 

lokat, kosztów kredytu itp.,  

 wskazuje zasady rządzące rynkiem, rozmową kwalifikacyjną itp. 

 

OCENĘ DOSTATECZNY  otrzymuje uczeń, który w zakresie realizowanego programu nauczania: 

 potrafi z niewielką pomocą nauczyciela odróżnić od siebie poszczególne pojęcia i zjawiska,  

 poprawnie przewiduje proste zależności ekonomiczne, 

 identyfikuje bariery w komunikacji, 

 potrafi skorzystać z pomocy instytucji konsumenckich, złożyć prostą reklamację, 

 wymienia mechanizmy rządzące rynkiem,  

 przewiduje z pomocą i podpowiedziami nauczyciela skutki zjawisk gospodarczych. 

 

OCENĘ DOBRY  otrzymuje uczeń, który w zakresie realizowanego programu nauczania: 

 opracowuje prosty biznesplan, 

 potrafi złożyć reklamację, 

 potrafi zaplanować założenie własnej firmy, określić jej charakter oraz zasady rządzące w firmie, 

 potrafi obliczyć zysk z lokaty, koszty kredytu oraz podatek, 

 umie określić i obliczyć składniki płacy, 

 potrafi prawidłowo przewidzieć złożone zależności gospodarcze, umie też przedstawić alternatywne 

rozwiązania. 

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ  otrzymuje uczeń, który w zakresie realizowanego programu nauczania: 

 potrafi podać czynniki  długofalowych skutków gospodarczych, 

 umie na dowolnych przykładach określić wskaźniki i zjawiska gospodarcze, 

 potrafi bezbłędnie obliczyć złożone zyski od lokat, koszty kredytu, podatek dochodowy, 

 potrafi określić i ocenić sposoby inwestowania w zależności od sytuacji problemowej, 

 proponuje alternatywne sposoby rozwiązań gospodarczych lub przedsiębiorczych,  

 umie zaprojektować własne dokumenty firmowe, regulaminy itp.,  

 porównuje i poprawnie określa zalety i wady poszczególnych ofert lokat, kredytów itp.  

 

OCENĘ CELUJACY  otrzymuje uczeń, który w zakresie realizowanego programu nauczania: 

 potrafi samodzielnie analizować skomplikowane problemy ekonomiczne,  

 umie analizować wielowątkowe sposoby rozwiązania współczesnych problemów gospodarczych, 

 stosuje w praktyce zdobytą wiedzę  przy korzystaniu z dostępnych symulacji ekonomicznych, 

 

 

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY NIE SPEŁNIŁ 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA OCENĘ CO NAJMNIEJ DOPUSZCZAJĄCY 

 

 


