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Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

 biegle posługuje się fachową terminologią, 

 umiejętnie stosuje wiedzę z innych przedmiotów, 

 samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, 

 opanował w 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania,  

 opanował wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program 

nauczania,  

 samodzielnie i bezbłędnie redaguje i sporządza dokumenty, 

 wykazuje szczególną aktywność na zajęciach, 

 samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe, 

 terminowo realizuje zadania, 

 bierze udział i osiąga wysokie wyniki na konkursach, olimpiadach 

turniejach. 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

 całkowicie opanował materiał nauczania w stopniu bardzo dobrym 

(wiadomości i umiejętności), 

 sprawnie operuje fachową terminologią, 

 samodzielnie redaguje dokumenty na podstawie otrzymanych 

dyspozycji, 

 jest aktywny na zajęciach, 

 potrafi samodzielnie formułować wnioski, 

 terminowo realizuje zadania. 
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

 opanował  wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania 

w stopniu dobrym, 

 stosuje podstawowe pojęcia zawodowe, 

 poprawnie stosuje wiadomości i samodzielnie rozwiązuje typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne, 

 sporządza typowe dokumenty, (bez pomocy nauczyciela), 

 raczej aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

 

 

 



 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

 opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane 

programem nauczania w stopniu dostatecznym, 

 zna niektóre pojęcia zawodowe, 

 rozwiązuje tylko typowe zadania teoretyczne i praktyczne (zazwyczaj 

przy pomocy nauczyciela), 

 nie potrafi interpretować wyników (wyciągać wniosków), 

 redaguje pisma tylko przy pomocy nauczyciela, 

 niezbyt aktywnie uczestniczy w zajęciach.  
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 

 opanował wiadomości i umiejętności zawarte w minimum 

programowym,  

 nie potrafi samodzielnie wykonywać zadań teoretycznych  

i praktycznych (tylko przy znacznej pomocy nauczyciela), 

 sporządza dokumenty tylko przy znacznej pomocy nauczyciela, 

 nie potrafi samodzielnie wyciągać wniosków, 

 nie jest aktywny na zajęciach. 
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

 nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych minimum 

programowym, co uniemożliwia mu zdobywanie dalszej wiedzy, 

 nie przestrzega regulaminu pracowni, 

 nie umie wiązać wiadomości teoretycznych i praktycznych, 

 nie potrafi rozwiązywać zadań nawet o niewielkim stopniu trudności 

(nawet przy znacznej pomocy nauczyciela), 

 nie potrafi sporządzać dokumentów, nawet przy znacznej pomocy 

nauczyciela, 

 nieterminowo realizuje zadania. 


