
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) 

stosowany podczas zajęć z EKONOMIKI 

w klasie 3dT 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze. 

 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotowy system oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 sierpnia 2009 r. w 

sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach 

publicznych (Dz. U. nr 29 poz. 323). 

2. PSO z przedmiotu ekonomika  jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława 

Iwaszkiewicza w Twardogórze. 

3. Uczniowie i rodzice znają zasady oceniania. 

4. Ocenie podlegają następujące dziedziny aktywności ucznia: 

 Praca na lekcji –prawidłowość wykonania ćwiczeń praktycznych na lekcjach 

 Sprawdziany 

 Odpowiedzi ustne 

 Uczestnictwo w zajęciach. 



 Aktywność pozalekcyjna, prace dodatkowe. 

 Przygotowanie do lekcji. 

 Posiadane wiadomości i umiejętności,  

 Postępowanie zgodnie z regulaminem pracowni, 

 Udział w konkursach. 

 

5.  Częstotliwość oceniania uczniów:  

 Uczestnictwo w zajęciach – na koniec każdego półrocza  

 Aktywność pozalekcyjna, prace dodatkowe – 1 raz w półroczu (dla chętnych). 

6.  Kryteria oceniania poszczególnych czynności: 

 Praca na lekcji – ocena wykonanych ćwiczeń- oceniana będzie merytoryczność, posługiwanie się językiem przedmiotu, samodzielność, umiejętność 

posługiwania się określonym programem komputerowym. 

 Sprawdziany– zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

7. Obowiązuje następująca skala ocen: 

6 – celujący, 

5 – bardzo dobry, 

4 – dobry, 

3 – dostateczny, 



2 – dopuszczający, 

1 – niedostateczny. 

8. Skala punktowa przeliczana na oceny cyfrowe wg kryteriów: 

 100%- 95% ocena bardzo dobry 

 94%- 75% ocena dobry 

 74%- 11% ocena dostateczny 

 60%- 46% ocena dopuszczający 

 45%-0% ocena niedostateczny 

9. Nieobecni na sprawdzianie mają obowiązek zaliczenia sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od         pojawienia się w szkole. 

10. Uczeń jest klasyfikowany dwa razy w roku: na koniec semestru, na koniec roku. 

Podstawą wystawienia oceny klasyfikacyjnej semestralnej i końcowej są oceny znajdujące się w dzienniku lekcyjnym.  

11. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć nie może być klasyfikowany z przedmiotu. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.  

12. Oceny są jawne. Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel przedstawia wyjaśnienia do wystawionej oceny.  

13. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 



Zasady oceniania – kontrakt z uczniami 

1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności uczniów. 

2. Sprawdziany odbywają się po zrealizowaniu większej partii materiału. Ocenie podlega opanowanie określonych umiejętności przewidzianych dla danej 

partii materiału. Sprawdziany zapowiedziane są tydzień wcześniej z podaniem wymagań dla danego działu.  

3. Sprawdziany są obowiązkowe. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem (termin uzgadniany jest pierwszego dnia po powrocie do szkoły). 

4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie (ucieczka z lekcji) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

5. Uczeń piszący sprawdzian niesamodzielnie otrzymuje ze sprawdzianu ocenę niedostateczną. 

6. Poprawa sprawdzianów jest dobrowolna i dotyczy każdej oceny, która nie satysfakcjonuje ucznia. Powinna odbyć się w ciągu dwóch tygodni od 

wystawienia przez nauczyciela oceny. Poprawa odbywa się tylko raz. Przy zaliczaniu sprawdzianu w drugim terminie kryteria oceniania nie zmieniają się. 

Pod uwagę brane są obie oceny. 

7. Nie ma możliwości poprawiania ocen z innych form aktywności (np. z odpowiedzi, pracy domowej, itp.). 

8. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania dwa razy w ciągu semestru bez podawania przyczyny. 

9. Aktywność uczniów oceniana jest za pomocą (+) oraz (-). Trzy plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą, trzy minusy – ocenę niedostateczną. 

10. Uczeń (w przypadku zajęć w pracowni komputerowe), który w czasie zajęć bez zgody nauczyciela uruchamia i wykorzystuje gry, internet lub inne 

niezwiązane z realizacją tematu programy otrzymuje ocenę niedostateczną. 

11. Ocena samodzielnej pracy ucznia (np. przygotowanie pomocy dydaktycznych) dotyczy tylko uczniów wykonujących je dobrowolnie. 

12. Za udział uczniów w konkursach i uzyskanie przez nich znaczących osiągnięć nauczyciel podnosi uczniom ocenę końcową o jeden poziom. 

 



Szczegółowy przedmiotowy system oceniania z Ekonomiki 

w klasie 3 dT  ZSP w Twardogórze 

Przygotowała: Edyta Baura 

 

 OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA 

Przemysłowa 
działalność 

gospodarcza 

 Określić na czym polega 
normowanie zużycia 
materiałów,  

 Wyliczyć rodzaje norm 
zużycia, 

 Wyjaśnić co zawiera umowa o 
dostawę, 

 Nazwać reklamację towaru, 

 Zdefiniować pojęcie: zapas 
materiałowy, norma zapasu, 

 Wyjaśnić co obejmuje 
gospodarka magazynowa, 

 Wymienić części składowe 
magazynu, 

 Wyliczyć podstawowe 
wyposażenie magazynu, 

 Zdefiniować pojęcie 
niedoboru materiałowego, 

 Zdefiniować pojęcie produkcji, 

 Nazwać asortyment, 

 Zdefiniować pojęcia: proces 
produkcji, cykl produkcyjny, 
struktura cyklu, produkcja 
potokowa, 

 

Spełnione wymagania na 
ocenę dopuszczającą oraz: 

 Klasyfikować surowce i 
materiały, 

 Wyjaśnić zadania 
gospodarki materiałowej, 

 Wyjaśnić zasady doboru 
materiałów, 

 Wyjaśnić cele stosowania 
norm zużycia materiałów, 

 Wyjaśnić co oznacza 
ustalenie zapotrzebowania 
na materiały, 

 Rozróżniać rodzaje 
reklamacji, 

 Rozróżniać rodzaje norm 
zapasu, 

 Wyjaśnić zasady lokalizacji 
magazynów, 

 Rozróżniać rodzaje 
produkcji, 

 Rozróżniać procesy pracy, 

 Wyjaśnić znaczenie 
skracania cyklu 
produkcyjnego, 

Spełnione wymagania na 
ocenę dostateczny oraz: 

 Scharakteryzować 
organizację podziału pracy, 

 Scharakteryzować rodzaje 
struktur organizacyjnych, 

 Określić typy struktur 
organizacyjnych, 

 Zilustrować budowę 
struktury organizacyjnej, 

 Określić zadania typowych 
komórek organizacyjnych, 

 Omówić budowę schematu 
struktury organizacyjnej, 

 Scharakteryzować 
dokumentację 
organizacyjną, 

 Przedstawić organizację 
służby zaopatrzenia, 

 Scharakteryzować metody 
obliczania norm zużycia 
materiałowego, 

 Określić przyczyny 
gromadzenia zapasów, 

 Dokonać klasyfikacji 

Spełnione wymagania na 
ocenę dobry oraz: 

 Obliczać wielkość 
zapotrzebowania na 
materiały, 

 Sporządzać umowę o 
dostawę materiałów, 

 Ustalić normy zapasów, 

 Wypełniać dokumentacje 
magazynową, 

 Ocenić zastosowanie 
produkcji potokowej, 

 Zastosować normy pracy, 

 Określić kierunki i korzyści 
postępu technicznego 

 Sporządzać dokumentację 
zbytu,  

 



 Rozróżniać takt produkcji, 

 Dokonać podziału 
czynników produkcji, 

 Scharakteryzować dzień 
roboczy pracownika, 

 Wyjaśnić konieczność 
sporządzania dokumentacji 
produkcyjnej, 

 Rozróżniać sfery kontroli 
jakości, 

 Wyjaśnić znaczenie 
normalizacji narzędzi, 

 

zapasów, 

 Sklasyfikować magazyny, 

 Scharakteryzować 
dokumentację 
materiałową, 

 Omówić zasady racjonalnej 
gospodarki materiałowej, 

 Scharakteryzować 
elementy procesu 
produkcji oraz procesu 
technologicznego, 

 Opisać typy produkcji, 

 Sklasyfikować rodzaje 
norm pracy, 

 Scharakteryzować 
elementy przygotowania 
produkcji, 

 Wymienić czynniki 
przygotowania 
organizacyjnego, 

 Określić skutki produkcji 
nierytmicznej, 

 Podać sposoby 
zapewnienia rytmicznej 
produkcji, 

 Scharakteryzować sposoby 
kontroli, 

 Rozróżniać narzędzia, 

 Określić zakres gospodarki 
narzędziowej, 

 Scharakteryzować system 
organizacji transportu 
wewnętrznego 



Działalność 
produkcyjna, 

handlowa i usługowa 

 zna pojęcie i podział handlu,  

 definiuje pojęcie 
przedsiębiorstwa 
handlowego, 

 definiuje jednostki sprzedaży 
detalicznej, 

  wymienia cechy 
charakterystyczne lokalizacji 
jednostek sprzedaży 
detalicznej, 

 definiuje asortyment 
handlowy, 

 zna pojęcie opakowania, 

  wymienia zasady 
rozmieszczenia towarów w 
sklepie, 

 wymienia podstawowe 
metody sprzedaży, 

 wymienia zalety samoobsługi, 

 definiuje pojęcie 
inwentaryzacji,\ 

 wymienia składniki czynności 
rachunkowo-kasowych,  

  definiuje pojęcia sortowania, 
kompletowania i przerobu 
handlowego,  

 wymienia zasady dostaw  
towarów, 

  podaje pojęcie giełdy 
towarowej, 

 definiuje pojęcie aukcji,  

 podaje pojęcie przetargu, 

 podaje pojęcie targów, 

Spełnia wymagania na ocenę 
dopuszczający oraz: 

 omawia drogę 
przemieszczania towarów,  

 omawia podział handlu, 

 podaje wielkość jednostek 
sprzedaży detalicznej, 

 omawia rodzaje jednostek 
sprzedaży detalicznej, 

 omawia całość fasady,  

 omawia zasady 
rozmieszczania towarów w 
sklepie,  

 wymienia klasyfikacje 
opakowań,  

 omawia poprawną obsługę 
klientów przez 
sprzedawców,  

 omawia pojęcie 
samoobsługi,  

 wyjaśnia pojęcie inkaso 
należności,  

 wymienia dokumentacje 
związaną ze sprzedażą, 

 wymienia zakres 
inwentaryzacji,  

 wymienia czynności 
wykorzystywane przez 
sprzedawców,  

 podaje czynności 
szczegółowe hurtu, 

 omawia zasady dostaw 
towarów, 

Spełnia wymagania na ocenę 
dostateczny oraz: 

 wymienia zadania handlu 
hurtowego, detalicznego,  

 omawia charakter 
jednostek sprzedaży 
detalicznej,  

 omawia charakter Sali 
sprzedażowej,  

  omawia przygotowanie 
towaru do sprzedaży,  

 omawia rodzaje obsługi 
klientów przez 
sprzedawców,  

 omawia podstawowe 
metody sprzedaży, 

  interpretuje pojęcie kasy 
fiskalnej,  

 omawia zakres 
inwentaryzacji,  

 omawia klasyfikacje 
sprzedawców w handlu 
detalicznym,  

 wyjaśnia jaka powinna być 
właściwa organizacja 
pracy,  

 omawia szczegółowe 
czynności hurtu,  

 omawia pojęcia: oferty 
sprzedaży, negocjacji,  

 definiuje działalność 
pośrednią i bezpośrednią 
w handlu zagranicznym,  

Spełnia wymagania na ocenę 
dobry oraz: 

 omawia charakterystyczne 
cechy przemian w 
przedsiębiorstwie 
handlowym, 

 omawia zróżnicowanie 
zbiorowości prowadzących 
handel detaliczny,  

 wymienia pomieszczenia 
zaplecza,  

 wymienia czynniki badania 
popytu,  

 omawia czynności 
przygotowawcze w 
jednostkach sprzedaży 
detalicznej,  

 omawia zjawisko preselekcji,  

 omawia mieszaną obsługę 
klienta, 

 wie na czym polega 
odprowadzanie utargu, 

 określa pojęcia niedoboru i 
nadwyżki, 

 omawia cechy zawodu 
sprzedawcy, 

  podaje umiejętności jakimi 
powinien wykazywać się 
sprzedawca, 

 omawia typy hurtowni,  

 podaje cechy transakcji 
kupno-sprzedaż na szczeblu 
hurtu,  



 definiuje pojęcie sieci 
handlowej, 

 wymienia składowe handlu 
zagranicznego, 

 określa zadania handlu 
zagranicznego, 

 wymienia zadania Państwa w 
zakresie handlu 
zagranicznego, 

 wymienia czynniki decydujące 
o wyborze rynku w handlu 
zagranicznym, 

 definiuje pojęcie kontraktu, 

 określa pojęcie negocjacji i 
zamówienia,  . 

 omawia formy zawarcia 
umowy w hurcie, 

 podaje cechy współczesnej 
giełdy,  

 podaje oferty zakupu i 
sprzedaży,  

 omawia pojęcia eksportu, 
importu,  

 omawia bilans handlowy i 
płatniczy, 

 wymienia elementy 
formalne w transakcjach w 
handlu zagranicznym, 

 wymienia dokumenty w 
handlu zagranicznym, 

 określa pojęcie polisy 
ubezpieczeniowej w 
transporcie, 

 wymienia rodzaje 
reklamacji, 

 omawia pojęcie 
dokumentu 
administracyjnego SAD. 

 omawia dokumenty w 
handlu,  

 omawia dokumenty w 
handlu zagranicznym,  

 definiuje skład wolnocłowy 

 charakteryzuje pojęcie 
reklamacji, 

 określa zadania Polskiej Izby 
Handlu Zagranicznego,  

 wymienia międzynarodowe 
kooperacje, 

  omawia rodzaje 
kontraktów, 

 wymienia rodzaje faktur w 
handlu zagranicznym, 

 omawia pojęcie listu 
przewozowego, kolejowego, 
lotniczego, samochodowego 
i morskiego,  

 omawia pojęcie braków 
ilościowych. 

 

Gospodarowanie 
finansami jednostki 

organizacyjnej 

- wyjaśni pojęcie gospodarki 
finansowej 
koszt, nakład, wydatek, strata 
- wymieni funkcje kalkulacji  
- wymieni układy klasyfikacji 
kosztów 
- wymieni rodzaje kosztów 
- definiuje przychody 
- zna cel kalkulacji kosztów 
- definiuje pojęcia:   

Spełnia  wszystkie 
wymagania na ocenę 
dopuszczającą a ponadto: 
- definiuje system finansowy 
przedsiębiorstw 
- wymieni elementy systemu 
finansowego 
- rozróżni pojęcia: koszt, 
nakład, wydatek, strata 
- charakteryzuje układ 

 Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dostateczną a ponadto: 

 - charakteryzuje elementy 
systemu finansowego 

 - podaje przykłady kosztów, 
nakładów, wydatków, strat  
w przedsiębiorstwie  

 - rozróżni poznane układy 
klasyfikowania kosztów 

Spełnia wszystkie wymagania 
na ocenę dobrą a ponadto: 
- wskaże powiązania między 
systemem finansowym 
przedsiębiorstw, a systemem 
finansowym bankowym, 
ubezpieczeniowym i 
budżetowym 
- wyjaśni, dlaczego w 
działalności gospodarczej tak 



przychodu, dochodu  
podatku 
- wymienia stawki podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych i prawnych 
- identyfikuje terminy 
odprowadzenia podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych i od osób prawnych 
do urzędu skarbowego  
w terminach zgodnych  
z przepisami prawa 
- wymienia cechy  
podatku VAT 
- definiuje pojęcie  
podatku VAT naliczonego  
i należnego 
- definiuje pojęcie wyniku 
finansowego, zysku brutto, 
zysku netto 
- identyfikuje  
obowiązkowe  
obciążenia wyniku  
finansowego 

rodzajowy, funkcjonalny, 
kalkulacyjny 
- klasyfikuje koszty według 
wybranych  
kryteriów 
- wyjaśnia znaczenie  
kosztów produkcji 
- charakteryzuje koszty 
proste, złożone, stałe, 
zmienne 
- klasyfikuje przychody 
- wyjaśni na czym polega 
kalkulacja 
- wymieni metody kalkulacji 
kosztów 
- klasyfikuje podatki 
- wyjaśni znacznie  
podatków bezpośrednich i 
pośrednich 
- wyjaśni sposób  
ustalania podstawy  
opodatkowania dla podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych i prawnych 
- wyjaśni zasady  
poboru podatku  
dochodowego  
od osób  
fizycznych i od osób 
prawnych 
wyjaśnia znacznie  
podatków  
bezpośrednich 
- charakteryzuje rodzaje cen 

- charakteryzuje  
i identyfikuje koszty według 
wybranych  
kryteriów 
- wskaże przykłady  
kosztów według  
różnych kryteriów  
klasyfikacji 
- ustali strukturę kosztów 
- wyznaczy  
funkcje kosztów 
- charakteryzuje  
przychody według  
poznanej klasyfikacji 
- omówi metody kalkulacji 
- charakteryzuje skalę  
podatkową podatku  
dochodowego os osób  
fizycznych 
- charakteryzuje podatek 
dochodowy od  
osób fizycznych i od osób 
prawnych 
- wyjaśni zasady  
poboru podatku  
dochodowego od osób  
fizycznych i od osób 
prawnych 
- obliczy podstawę  
opodatkowania podatkiem 
VAT 
- obliczy kwotę  
zobowiązania  
lub należności z tytułu  

ważne jest dokładne 
zdefiniowanie kosztów i 
dokładne ich ustalenie  
- odróżni koszty w różnych 
układach 
- przeprowadzi klasyfikację 
kosztów i ustali ich strukturę w 
układach: rodzajowym, 
funkcjonalnym i kalkulacyjnym 
- dokona podziału kosztów na: 
proste, złożone, stałe, 
zmienne 
- analizuje koszty  
w różnych typach  
działalności gospodarczej 
- analizuje znaczenie  
przychodów w  
przedsiębiorstwie 
- rozróżni metody kalkulacji 
- dokona kalkulacji kosztu 
jednostkowego produktu 
metodą podziałową, metodą 
doliczeniową 
- obliczy podatek  
dochodowy od osób 
fizycznych dla podatników 
uzyskujących przychody  
z różnych źródeł z  
uwzględnieniem zwolnień, ulg 
i odliczeń 
- obliczy podatek dochodowy 
od osób fizycznych i prawnych 
- ustali podatek  
VAT należny 



- wyjaśni sposób  
obliczania cen netto i brutto 
na  
poszczególnych  
szczeblach obrotu  
towarowego 
- wyjaśni cel  
ustalania wyniku  
finansowego  
- zna schemat ustalania 
wyniku finansowego 
- wyjaśni zasady  
obliczania  
obowiązkowych  
obciążeń wyniku  
finansowego 
- wyjaśni zasady  
podziału wyniku  
finansowego 

podatku VAT 
- charakteryzuje  
podatek akcyzowy 
- obliczy wysokość 
podatku akcyzowego 
- charakteryzuje rodzaje 
marży 
- stosuje metodę 
(rachunek) „w stu” i od  
„sta” w obliczaniu ceny 
sprzedaży 
- obliczy cenę sprzedaży 
netto i brutto  
wyrobów i towarów 
- obliczy kwotę podatku VAT 
należnego od  
sprzedaży 
- stosuje różne metody  
kalkulacji cen  
sprzedaży 
- obliczy wynik finansowy  
- obliczy 
obowiązkowe  
obciążenia wyniku  
finansowego 
- rozlicza (dokonuje  
podziału) wyniku  
finansowego jednostki  
w zależności od jej  
formy organizacyjno- 
prawnej 

- ustali kwotę zobowiązania 
podatkowego z tytułu podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych, prawnych, podatku 
VAT i podatku akcyzowego 

 



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

– bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych z przedmiotu ekonomika, osiąga wysokie wyniki oraz spełnia wymagania 

dotyczące uzyskania oceny bardzo dobrej.  

 


