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TYP SZKOŁY: LICEUM 

Ocena śródroczna 



I. PRACA 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

definiuje pojęcia: 

„praca”, 

„humanizacja 

pracy”, 

„aktywność 

zawodowa”, 

„współczynnik 

aktywności 

zawodowej”, 

„bezrobocie” 

wyjaśnia, czym 

jest rynek pracy, 

i wymienia jego 

uczestników 

przedstawia 

pracę jako 

wartość 

wymienia i 

omawia 

bodźce 

skłaniające 

człowieka do 

podejmowania 

pracy 

wyjaśnia 

motywy 

aktywności 

zawodowej 

człowieka 

wyjaśnia, na czym 

polega rozpoznanie 

rynku pracy 

(uwzględniające 

zawody deficytowe 

i nadwyżkowe oraz 

najczęstsze 

oczekiwania 

pracodawców) 

wymienia 

kompetencje 

miękkie, na które 

najczęściej 

zwracają uwagę 

pracodawcy 

uzasadnia 

konieczność 

jednoczesnego 

korzystania z kilku 

metod szukania 

pracY 

wymienia i 

omawia 

elementy 

dokumentów 

aplikacyjnych 

(uwzględniając 

Europass) 

analizuje własne 

możliwości 

znalezienia pracy 

na rynku 

lokalnym, 

regionalnym, 

krajowym i 

europejskim 

wyszukuje oferty 

pracy, 

uwzględniając 

własne 

możliwości i 

predyspozycje 

proponuje 

działania 

mające na celu 

ograniczenie 

bezrobocia w 

miejscu 

zamieszkania 

analizuje 

możliwości 

zatrudnienia w 

krajach UE 

Ocena roczna  

 

II. PRZEDSIĘBIORSTWO 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

wyjaśnia, kim 

jest 

przedsiębiorca 

wyjaśnia 

znaczenie 

terminów: 

„zdolność 

prawna”, 

„osobowość 

prawna” 

wymienia i 

charakteryzuje 

elementy 

biznesplan 

wymienia i 

charakteryzuje 

etapy zakładania 

własnej 

działalności 

gospodarczej  

wskazuje 

najczęstsze 

przyczyny 

niepowodzeń 

przedsiębiorstwa 

uzasadnia 

przydatność 

sporządzania 

biznesplanu 

niezależnie od 

etapów rozwoju 

przedsiębiorstwa 

wyjaśnia, na 

czym polega 

analiza 

strategiczna 

SWOT 

wymienia i 

charakteryzuje 

elementy 

procesu 

zarządzania oraz 

jego przebieg 

wymienia różne 

sporządza 

projekt 

własnego 

przedsiębiorstwa 

oparty na 

biznesplanie 

wypełnia 

formularz 

Europass CV w 

języku polskim 

oblicza na 

prostych 

przykładach 

współczynnik 

aktywności 

zawodowej 

analizuje 

przykładowy 

kodeks etyki 

zawodowej 

danej profesji 

(np. 

nauczyciela) 

omawia 

zjawisko 



style 

zarządzania i 

wyjaśnia, na 

czym one 

polegają 

wymienia i 

omawia cechy 

dobrego 

wykonawcy 

kreowania 

marki firmy, 

uwzględniając 

znaczenie barw 

firmowych 

wyjaśnia 

znaczenie 

terminu 

„kreatywna 

księgowość” 

oraz omawia 

przyczyny i 

konsekwencje 

tego zjawiska 

 

 

                                    

 

UWAGI: 

1. Ocenę wyższą otrzymuje uczeń spełniający łącznie wymagania edukacyjne określone 
dla ocen niższych np. ocenę dobrą otrzymuje uczeń spełniający wymagania 
edukacyjne na oceną dopuszczającą, dostateczną oraz dobrą. 

2. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na poszczególne 
pozytywne oceny. 

3. W przypadku nie zrealizowania tematów lekcji (zagadnień) w I okresie będą one 
realizowane po klasyfikacji śródrocznej. W tym przypadku obowiązują również 
wymagania edukacyjne dla tych tematów (zagadnień). 

 


