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Dział 
programu 

Ocena 
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena dobra Ocena bardzo 
dobra 

Uwagi 

Podejmowanie 
i prowadzenie 
działalności 
gospodarczej 

-zna cechy 
właściwej 
autoprezentacji 
P, 

-wskazuje swoje 
mocne i słabe 
strony P, 

-zna pojęcie 
rynku i 
gospodarki 
rynkowej P, 

-określa wady i 
zalety 
prowadzenia 
własnej 
działalności 
gospodarczej P, 

- rozróżnia 
formy własności 
podmiotu 
gospodarczego 
P, 

-rozróżnia 
rodzaje i formy 
działalności 
przedsiębiorstwa 
P, 

-wymienia 
podstawowe 
pojęcie 
marketingowe P, 

-zna pojęcie 
reklamy i public 
relations P, 

- zna 
przedsiębiorstw 
z branży na 
lokalnym rynku 
P, 

-zna pojęcie 
znaku 
firmowego P, 

-zna zasady 

-dokonuje 
autoprezentacji P 

-pokonuje 
bariery w 
procesie 
komunikacji P, 

-określa istotę i 
zakres prawa 
gospodarczego 
P, 

-wskazuje źródła 
prawa 
gospodarczego 
P, 

- charakteryzuje 
podstawowe 
formy 
organizacyjno-
prawne 
przedsiębiorstw 
P, 

-określa wady i 
zalety różnych 
form P, 

-dokonuje 
klasyfikacji 
spółek prawa 
handlowego P. 

-charakteryzuje 
podstawowe 
narzędzia 
marketingowe P, 

-określa związek 
między 
narzędziami 
marketingowymi 
P, 

-określa role i 
funkcje reklamy 
oraz public 
relations w 
firmie P, 

-zna zasady 
rozliczania z US 

-autoprezentuje 
siebie jako 
fryzjera 
przyszłości PP 

-stosuje 
argumentację 
racjonalną i 
emocjonalną do 
określonej 
sytuacji PP, 

-określa 
przydatność 
różnych form 
organizacyjno-
prawnych do 
rodzaju 
działalności PP, 

-określa cele 
działania 
podmiotu 
gospodarczego 
PP, 

-określa 
wizerunek 
usługodawcy i 
usługobiorcy PP, 

-potrafi wskazać 
różne źródła 
finansowania 
działalności 
gospodarczej 
PP, 

-wskazuje 
konieczność 
koordynacji 
różnych 
elementów 
marketingowych 
PP, 

-tworzy ofertę 
swojej firmy PP, 

-zna i potrafi 
przestrzegać 
zasad uczciwej 
konkurencji PP, 

-potrafi udzielać 
odpowiedzi na 
pytania 
pracodawcy z 
zakresu zawodu 
fryzjera 

-porozumiewa 
się skutecznie z 
klientem PP 

-przewiduje 
oczekiwania 
klienta PP, 

-określa cele i 
źródła 
informacji PP 

-określa funkcje 
gospodarcze i 
społeczne 
podmiotu 
gospodarczego 
PP 

-określa i 
wypełnia 
dokumenty 
niezbędne przy 
rozpoczęciu 
działalności 
gospodarczej 
PP, 

-określa 
znaczenie 
narzędzi 
marketingowych 
w działalności 
gospodarczej 
PP, 

- projektuje 
reklamę własnej 
firmy, 

-wypełnia 
dokumenty 
niezbędne do 
rozliczeń tytułu 
podatków i 
ubezpieczeń PP, 

 



ergonomii, 

-wyjaśnia 
pojęcie: kosztu i 
przychodu P, 

 

 

 

i ZUS P, 

-zna loga firm z 
branży lokalnego 
rynku, 

-zna znaczenie 
lokalizacji firmy 
P, 

-klasyfikuje 
koszty i 
przychody firmy 
P, 

 

-dobiera 
najbardziej 
odpowiednią 
formę 
opodatkowania 
do działalności 
firmy w swojej 
branży PP, 

-projektuje logo 
swojej firmy PP, 

-potrafi 
zaprojektować 
urządzenie 
lokalu w którym 
prowadzona 
będzie 
działalność 
gospodarcza  PP, 

 

 

-potrafi 
przeprowadzić 
procedurę 
zastrzegania 
znaku 
firmowego PP, 

-potrafi 
przeprowadzić 
proces rekrutacji 
PP, 

-precyzuje swoją 
drogę do 
sukcesu i karierę 
zawodową PP, 

 

 

 

                                                      METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

Poziomy nauczania dla poszczególnych modułów / przedmiotów /, warunki osiągania efektów 
kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne, zalecane metody 
dydaktyczne oraz propozycję kryteriów ocen i metod sprawdzania efektów kształcenia   
zostały zawarte w  PROGRAMACH  NAUCZANIA  dla danego zawodu. 
 

SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI  UCZNIA 

 *Testy, sprawdziany pisemne podsumowujące dział materiału – waga 3 

 * kartkówki – ok. 15 min. – z bieżących wiadomości – waga 2 

 * ćwiczenia  projektowe – waga 2 

 * opracowanie i prezentacja tematów wg. metody projektów  lub  referaty tematyczne – waga 
2 

 *   odpowiedzi ustne – waga 2 

 * aktywność na lekcji – waga 1 

 * praca w grupach – waga 1 

 * gry edukacyjne – waga 1 

 



 

ZASADY  OCENIANIA 

 Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I i II  okresie  nauczyciel wystawia ocenę 
semestralną.  

 Ocena  końcowo roczna  jest średnią arytmetyczną ocen z I i II okresu  

Pod pojęciem form oceniania i aktywności rozumiemy : 

 Udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach technicznych 
 Wykonywanie dodatkowych zadań 
 Aktywny udział na lekcji 
 Każdy uczeń ma prawo do wykorzystania różnych form aktywności w celu poprawienia oceny 
  Sprawdziany z danego działu są obowiązkowe 
 Jeżeli uczeń opuści  sprawdzian ( nieobecność usprawiedliwiona ), to powinien napisać go na 

następnej lekcji po powrocie do szkoły, w uzgodnieniu z nauczycielem  
 Uczeń musi poprawić ocenę ze sprawdzianu  w uzgodnionym z nauczycielem terminie 
 Nauczyciel indywidualnie ustala zasady nieprzygotowania do lekcji 
 Oceny ze sprawdzianów  wpisujemy do dziennika kolorem czerwonym 
 Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej  jest zaliczenie wszystkich sprawdzianów 

wskazanych przez nauczyciela 
 Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej końcowo rocznej jest uzyskanie pozytywnej oceny 

na półrocze 
 Sprawdziany podsumowujące dział materiału / godzinne / obejmują 70% zadań z poziomu P i 

30% zadań z poziomu PP.  Uczeń aby zaliczyć dany sprawdzian lub ćwiczenie otrzymuje 
ocenę : 
do   29%   punktów     -  ocena niedostateczny 
powyżej   30  do   44 %   punktów     -  ocena dopuszczający 
powyżej   45 do   64 %   punktów     -  ocena dostateczny 
powyżej   65  do   79 %   punktów     -  ocena  dobry 
powyżej   80  do   94 %   punktów     -  ocena  bardzo dobry 
powyżej    95 %   punktów     -  ocena  celujący 

 W dolnej lub górnej granicy punktowej nauczyciel może zastosować ocenę ze znakiem „+” lub „-”. 
 
 Uczeń ma możliwość uzyskania wyższej niż przewidziana rocznej oceny klasyfikacyjnej najwyżej o 
jeden stopień od tej, jaką uzyskał w normalnym trybie jej wystawienia, jeśli: 
 1. w terminie ustalonym przez nauczyciela (nie później niż na dwa tygodnie przed klasyfikacją) 
  - poprawi sprawdzian pisemny z którego otrzymał ocenę niską 
  - w przypadku braku oceny ze sprawdzianu w semestrze napisze sprawdzian z materiału 
określonego przez nauczyciela  
  - jeśli uzyskał na semestr ocenę niedostateczną lub znacznie zaniżającą ocenę roczną – 
poprawi ja w formie i  zakresu materiału zaproponowanej przez nauczyciela 
 2. w trakcie okresu: 
  - wykona dodatkowe prace (referaty, zadania, doświadczenia, projekty, prezentacje) 
  - będzie uzyskiwał znaczne osiągnięcia w konkursach, 
  - nie wykorzysta nieprzygotowania do lekcji 
 



 Działania ucznia w podpunkcie 2. Muszą na tyle być efektywne, by uzyskanie dodatkowej oceny lub 
dodatkowych oceny umożliwiło mu podniesienie średniej z ocen. 
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