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1.Ocenianiu podlegają: 
a) sprawdziany sumujące po zakończeniu działu ( formy: test z wiadomości, 

odpowiedzi opisowe, zadania rachunkowe ) 

b) kartkówki ( obejmujące materiał z 1-3 lekcji- niezapowiedziana forma 

sprawdzenia wiadomości ) 

c) odpowiedzi ustne 

d) przygotowanie do lekcji 

e) aktywność na lekcji 

f) prace domowe 

g) praca w grupie 

h) prace dodatkowe np. w formie referatów 

 
2.Oceniane są wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania : 
                 a) rachunkowości 341[02] MEN/2008.05.20 dla zawodu technik ekonomista 

                 b) rachunkowości handlowej 341[03] MEN/2009.02.03 dla zawodu technik  

                     handlowiec 

 

3.Kryteria oceny: 
a) wypowiedzi pisemne- właściwe rozumienie i ujęcie tematu, znajomość 

materiału i umiejętność posługiwania się nim oraz umiejętność wnioskowania 

b) test sprawdzający- stopień opanowania wiedzy i umiejętności z danego działu 

Punktacja: 
       

L.P OCENA MINIMALNA LICZBA 
PUNKTÓW W % 

1 niedostateczny Poniżej 40% 

2 dopuszczający 40 – 54% 

3 dostateczny 55 – 70% 

4 dobry 71 – 85% 

5 bardzo dobry 86 – 100% 

c) odpowiedzi ustne z trzech ostatnich tematów lekcyjnych. Uczeń otrzyma 

ocenę: 

- celujacą jeżeli odpowie na wszystkie pytania zadane przez nauczyciela        
   zgodnie z wymaganiami obejmujące wiadomości trudne do opanowania,   

   najbardziej złożone. Uczeń swobodnie operuje faktami oraz posiada 

   wiadomości  wykraczające poza zakres nauczania 

- bardzo dobrą jeżeli odpowie na wszystkie pytania zadane przez nauczyciela        
   zgodnie z wymaganiami obejmujące wiadomości trudne do opanowania,   

   najbardziej złożone, swobodnie operuje faktami 

- dobrą jeżeli podczas odpowiedzi przedstawia większość wymaganych treści,  

  popełnia nieliczne błędy 

- dostateczną jeżeli odpowiada na zadane pytania z pomącą nauczyciela,  

   popełnia nieliczne błędy 

- dopuszczającą jeżeli odpowiada z pomocą nauczyciela i odpowiada na  

   zadane pytanie w 40 %   

- niedostateczną jeżeli nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą lub 

  odmawia udzielenia odpowiedzi 

    

 

 



4.Waga ocen: 
                 a)   dopuszcza się stosowanie znaków w ocenach cząstkowych: 

                             -   ,, +  „  podwyższającego ocenę do 0,5 

                             -   ,, -   ,,  obniżającego ocenę o 0,5 

                 b)   oceny otrzymywane przez ucznia charakteryzują się różną wagą, co  

                       odzwierciedla się w kolorze: 

                                    -  czerwony- oceny posiadające największą wagę ( sprawdziany ) 

                                    -  niebieski(czarny)- oceny najmniejszej wagi niemniej jednak mające   

                                      również znaczny wpływ na ocenę semestralną i końcową, ponieważ 

                                      wskazują na systematyczność uczenia się ( oceny z odpowiedzi 

                                       ustnych, kartkówek, zadań domowych, referatów, aktywności, pracy  

                                       w grupie ) 

      
5.  Zasady wystawienia oceny semestralnej i końcoworocznej 
 Podstawą do wystawienia oceny semestralnej jest średnia ocen ze sprawdzianów     

sumujących, następnie biorę pod uwagę średnią ocen z kartkówek, odpowiedzi ustnych i 

zadań domowych. Uczeń starający się o ocenę dobrą i bardzo dobrą powinien posiadać oceny 

za aktywność i prace dodatkowe. Oceny za aktywność i prace dodatkowe również brane są 

pod uwagę u uczniów słabszych w przypadku wątpliwości, co do wystawiania oceny 

wpływając na podwyższenie stopnia o 0.5 oceny. W przypadku wystawienia oceny na koniec 

roku biorę pod uwagę średnią ocen z semestru I i II. W przypadku otrzymania przez ucznia 

przez ucznia oceny semestralnej niedostatecznej warunkiem otrzymania promocji jest 

zaliczenie semestru na ocenę pozytywną ( uczeń ma na to miesiąc ) 

 

6. Pozostałe zasady oceniania : 
-   każda ocena niedostateczna ze sprawdzianu sumującego  musi być poprawiona w terminie  

   do dwóch tygodni od daty oddania sprawdzianu. Osoba, która była nieobecna ma  

   obowiązek napisania pracy w tym terminie. Dopuszcza się dwie poprawki każdego  

   sprawdzianu sumującego. Aby otrzymać ocenę pozytywną na semestr należy zaliczyć  

   sprawdziany sumujące na oceny pozytywne. Pozostałe zasady oceniania zawarte są w 

   szkolnym systemie oceniania. 

-  uczeń otrzymuje sprawdzian  do wglądu. Wszystkie sprawdziany ucznia  

   zachowane są przez nauczyciela do końca roku szkolnego 

-  przy ocenie prac domowych brak zeszytu oceniany jest jak brak zadania domowego 

-  chęć poprawienia oceny uczeń powinien zgłosić przed lekcją 

 

7. Sposoby informowania uczniów i rodziców o wynikach w nauce 
-  uczeń otrzymuje sprawdziany do wglądu 

- oceny są uzasadniane ze wskazaniem sposobu poprawy 

- spotkania z rodzicami na zebraniach oraz podczas kontaktów indywidualnych 

- listy pochwalne, nagrody 

 

8. Zapoznanie uczniów z przedmiotowym systemem oceniania i rozkładem materiału: 
- prezentowane ich uczniom na pierwszych zajęciach roku szkolnego, a rodzicom na 

   zebraniach 

- w/w dokumenty dostępne są do wglądu w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły 

    
9. System będzie podlegał zmianom                                    

                                                                                               Sporządziła 
                                                                                                 Joanna Czartowska 


