
Kryteria oceniania z przedmiotu prowadzenie działalności 

gospodarczej dla klas IV TE 

 
Wiadomości które uczeń powinien opanować w trakcie trwania nauki PDG: 

 
1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;  
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz 

przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;  
3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;  
4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;  
6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;  
7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności 

gospodarczej;  
8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;  
9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające 

prowadzenie działalności gospodarczej;  
10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;  
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 

  

W zależności od stopnia opanowania materiału dydaktycznego uczeń otrzymuje 

ocenę: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

• posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu  

• biegle posługuje się wiadomościami z całego zakresu materiału, zdobytego podczas 

nauki w semestrze 

 • posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce, proponując rozwiązania 

ciekawe i nietypowe 

 • swobodnie posługuje się pojęciami z zakresu poznanej tematyki  

• wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem  

• opanował co najmniej 98% wymagań  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń/słuchacz, który:  

• opanował pełen zakres wiedzy z przedmiotu przewidziany na danym poziomie 

kształcenia  

• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami  

• samodzielnie rozwiązuje stawiane przed nim problemy  

opanował wymagania w przedziale 91%-97%  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• opanował zakres wiedzy, który przekracza podstawę programową, ale nie opanował 

w pełni wiadomości określonych programem nauczania  

• opanował wymagania w przedziale 75-90%  

• praca ucznia jest systematyczna i sumienna  

• wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne  

 

 

 



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• opanował zakres wiedzy, który nie przekracza wymagań zawartych w podstawie 

programowej • na prośbę nauczyciela prezentuje posiadane wiadomości, jego wypowiedzi są 

niespójne i nieprzemyślane • opanował wymagania w przedziale 56-74%  

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

• ma trudności w opanowaniu podstaw programowych  

• przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania o niskim współczynniku trudności 

 • jedynie na prośbę nauczyciela prezentuje posiadane wiadomości, jego wypowiedzi 

są niespójne, nieprzemyślane i zawierają błędy  

• opanował wymagania w przedziale 40%- 55%  

• prowadzi zeszyt przedmiotowy  

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a 

braki w wiadomościach i praca w danym semestrze/roku nie kwalifikują się na ocenę 

dopuszczającą, wykazuje wysoką absencję i brak zaangażowania - nie prowadzi 

systematycznie zeszytu przedmiotowego. 

 

 

 

 


