ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH WE WRZEŚNI
WYMAGANIA EDUKACYJNE

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH
WYMAGANIA EDUKACYJNE
PRZEDMIOT: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KL.1-2
Na ocenę celującą uczeń powinien umieć:
wszystko co poniżej na ocenę bardzo dobrą, a ponadto posiadać wiadomości na poziomie treści dopełniających;


posiadać dodatkową wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania, samodzielnie i twórczo
rozwija swoje zainteresowania, brać udział w konkursach przedmiotowych



wykazywać

szczególne

zainteresowanie

przedmiotem

oraz

literaturą

popularnonaukową i

specjalistyczną zgodną z omawianą na zajęciach tematyką,


podejmować się wykonania zadań dodatkowych, wykraczających poza podstawę programową,

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien umieć:
wszystko co poniżej na ocenę dobrą, a ponadto posiadać wiadomości na poziomie treści dopełniających;


prezentować wiadomości w sposób logiczny i spójny,



samodzielnie rozwiązywać zadania o wysokim poziomie trudności,



wykazywać zainteresowania przedmiotem oraz literaturą popularnonaukową dotyczącą omawianych treści



umieć

samodzielnie

poszukiwać

informacji

w

różnych

źródłach

oraz

je

interpretować i

selekcjonować,


właściwie interpretować nowe sytuacje i zjawiska, twórczo rozwiązywać problemy,



umieć poprawnie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce

Na ocenę dobrą uczeń powinien umieć:







znać omawianą na zajęciach problematykę,
samodzielnie rozwiązywać zadania o średnim poziomie trudności np. samodzielnie skonstruować życiorys
zawodowy i list motywacyjny, itp.
rozumieć polecenia, instrukcje dotyczące problematyki przedmiotu,
rozumieć omawiane treści i umieć wyjaśnić je innym,
uogólniać i formułować wnioski,
zajmować stanowisko w kwestiach spornych i bronić swoich poglądów na forum klasy,

Na ocenę dostateczną uczeń powinien umieć:
omówić zagadnienia z poziomu oceny dopuszczającej; dodatkowo rozumieć omawiane treści oraz
 znać podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentować,
 rozwiązywać proste zadania np. obliczyć należny podatek; obliczyć wynagrodzenie netto i brutto itp.
 dokonywać porównania poznanych zjawisk,
 aktywnie uczestniczyć w pracach zespołowych

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć:





zapamiętać podstawowe wiadomości niezbędne do orientacji w treściach danego działu i odtworzyć je przy
pomocy nauczyciela
poprawnie, z pomocą nauczyciela, rozpoznawać, nazywać i klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska,
dokumenty, postacie życia publicznego np. płaca brutto, płaca netto, Giełda Papierów Wartościowych itp.
współpracować w zespole przy wykonywaniu zadań

Obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego do każdej oceny
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