
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z Pracowni kadr i płac (klasa II i III) 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, 

• Statut szkoły. 

 

I. Formy oceniania wiedzy i umiejętności: 

1. Sprawdzian,   

2. Kartkówka, 

3. Odpowiedz ustna,   

4. Praca domowa,  

5. Dokumenty,   

6. Zadanie,  

7. Zadanie egzaminacyjne,   

8. Sprawdzian – egzamin próbny (każdy rezultat) – wynik %,  

9. Aktywność,   

10. Referat,   

11. Test pisemny,   

12. Zeszyt,   

13. Praca na lekcji,   



14. Olimpiada, konkurs przedmiotowy,   

15. Projekt edukacyjny,   

16. Prezentacja multimedialna z wystąpieniem.   

II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności: 

1. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze 

pod uwagę:  

• wartość merytoryczną,  

• stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,  

• dokładność wykonania polecenia,  

• indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia,  

• staranność i estetykę.  

2. Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności 

ucznia. Zasady planowania i przeprowadzania sprawdzianów:  

• sprawdzian planuje się na zakończenie działu,  

• uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,  

• przed sprawdzianem nauczyciel podaje zakres materiału,  

• sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze 

zagadnienia z danego działu,  

• sprawdzane są w ciągu 2 tygodni,  

• czas trwania sprawdzianu 1-2 godzin lekcyjnych,  

• sprawdziany obejmują większą partię materiału,  



• sprawdziany są obowiązkowe,  

• uczeń nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie ma obowiązek zaliczyć zaległy sprawdzian w terminie dwóch tygodni 

od powrotu do szkoły (konkretny termin ustalony z nauczycielem przedmiotu),  

• nie zaliczenie w terminie skutkuje oceną niedostateczną z tego sprawdzianu ( w szczególnych sytuacjach termin może 

zostać wydłużony za zgodą nauczyciela),  

• ocena niedostateczna ze sprawdzianu musi być poprawiona w ciągu 1 miesiąca po otrzymaniu informacji o ocenie. Uzy-

skana z pierwszej poprawy ocena niedostateczna jest wpisana do dziennika w nawiasie i nie jest brana pod uwagę  - 

stanowi tylko informację, że uczeń podjął próbę poprawy oceny. Każda ocena z każdej kolejnej próby poprawy jest wpisy-

wana do dziennika. 

• uczeń ma obowiązek zaliczyć na ocenę pozytywną wszystkie sprawdziany wpisane kolorem czerwonym do dziennika. 

3. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu ostat-

nich tematów (maksymalnie trzech). Zasady dotyczące kartkówek:  

• nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki,  

• kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 

minut,  

• nie ma obowiązku poprawy kartkówki.  

4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie omawianego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:  

• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,  

• właściwe posługiwanie się pojęciami,  

• zawartość merytoryczną wypowiedzi,  

• sposób formułowania wypowiedzi,  



• za pomocą odpowiedzi ustnej uczeń ma możliwość wykazania się zrozumieniem materiału nauczania,  

• odpowiedź ustna obejmuje zakres wiadomości 3 ostatnich tematów i nie musi być zapowiedziana. 

5. Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez 

ucznia podczas lekcji. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:  

• samodzielność wykonania pracy,  

• poprawność merytoryczną,  

• umiejętność poszukiwania informacji w różnych źródłach,  

• estetykę pracy.  

6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane zależnie od ich charakteru. Pod uwagę bierzemy:  

• samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji,  

• krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie,  

• pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu,  

• przygotowanie do lekcji,  

• inicjatywę przy rozwiązywaniu problemów,  

• znalezienie nieszablonowych rozwiązań.  

7. Prace dodatkowe, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. 

Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  

• wartość merytoryczną pracy,  

• stopień zaangażowania w wykonanie pracy,  

• estetykę wykonania,  

• wkład pracy ucznia,  



• sposób prezentacji,  

• oryginalność i pomysłowość pracy.  

8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych) - pod uwagę 

bierzemy etap, wyniki konkursów, zaangażowanie ucznia.  

9. Praca na lekcji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  

• obserwację czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń,  

• samodzielność pracy czy umiejętność pracy w grupie,  

• umiejętność dokonywania zapisów w programach użytkowych,  

• posługiwanie się programami użytkowymi,  

• interpretację danych liczbowych i formułowanie wniosków.  

10. Przygotowanie do lekcji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  

• organizację pracy własnej ucznia ( podręczniki, przybory, pomoce).  

• aktywność ucznia na lekcji.  

• uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji podręcznik-zeszyt ćwiczeń 

III. Skala ocen prac pisemnych: 

Celujący 100 %  

Bardzo dobry 94 – 99 %  

Dobry 81 – 93 %  

Dostateczny 66 – 80 %  

Dopuszczający  50 – 65 %  

IV. Warunki uzyskiwania ocen śródrocznych i rocznych:  



1. Przy ustalaniu oceny śródrocznej decydujący wpływ mają oceny ze sprawdzianów i kartkówek. Odpowiedzi ustne i pozostałe 

oceny cząstkowe są ocenami wspomagającymi, które wpływają na ewentualne podwyższenie oceny. 

Nauczyciel bierze pod uwagę indywidualne możliwości psychoedukacyjne ucznia, jego zaangażowanie i postępy w zdoby-

waniu wiedzy i umiejętności. 

2. Ocena śródroczna ma charakter informacyjny. Na ocenę roczną składają się oceny uzyskane w obydwu semestrach. 

3. Nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów o przewidywanej ocenie niedostatecznej najpóźniej na 1 miesiąc przed 

terminem klasyfikacji . 

4. Przewidywaną ocenę śródroczną i roczną uczeń może poprawić na najbliższych lekcjach po uzgodnieniu z nauczycielem. 

Podstawową formą poprawy ocen jest praca pisemna i poprawa sprawdzianów. 

V. Inne: 

• oceny są jawne dla ucznia, 

• minimalna ilość ocen jest o jedną wyższa od tygodniowej ilości zajęć z przedmiotu,  

• uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek),  

• ilość możliwych nieprzygotowań uzależniona jest od liczby godzin przedmiotu i ustalana indywidualnie przez nauczyciela 

przedmiotu,  

• nieprzygotowanie zgłasza się na początku lekcji.  

 

VI. Szczegółowe wymagania edukacyjne z kadr i płac oraz pracowni kadr i płac: 

 

 



Dział Ocena: 

dopuszczający 

Uczeń: 

Ocena: 

dostateczny 

Uczeń: 

Ocena: 

dobry 

Uczeń: 

Ocena: 

bardzo dobry 

Uczeń: 

Ocena: 

celujący 

Uczeń: 

Obsługa programu 

kadrowo-

płacowego 

GRATYFIKANT GT 

- uruchomia 

program  

− porusza się w 

oknach programu, 

− wymienia 

polecenia z paska 

menu i z paska 

narzędziowego 

programu,  

- zakłada ewidencję 

osobową 

pracowników  

− wymienia zasady 

rozliczania z ZUS 

osób fizycznych 

prowadzących 

działalność 

gospodarczą  

− ustawia 

parametry pracy  

− wprowadza akta 

osobowe  

− rejestruje 

ruchome składniki 

płac  

− wymienia zasady 

obsługi programu  

− wprowadza dane 

pracowników,  

− wyjaśnia zasady 

rozliczania z ZUS 

osób fizycznych 

prowadzących 

działalność gosp.  

- aktualizuje 

parametry i słownik 

programu, 

− aktualizuje 

ewidencję 

osobową;  

− wystawia 

zaświadczenia 

pracownikom,  

− wprowadza 

informacje o 

nieobecnościach 

pracowników  

− wystawia 

cywilnoprawne 

umowy, 

− nalicza 

wynagrodzenie do 

− konfiguruje 

program kadrowo-

płacowy  

− prezentuje dane 

o pracownikach wg 

dowolnie 

wybranych 

kryteriów;  

− rejestruje 

nagrody, urlopy  

− sporządza listę 

płac  

− dokonuje 

określonych 

ustawień w 

programie  

− tworzy okres 

płacowy  

- instaluje dowolny 

program kadrowo 

płacowy i dokonuje 

jego modyfikacji do 

potrzeb firmy;  

− ustawia domyślny 

system 

wynagrodzeń dla 

firmy  

- biegle wprowadza 

określone wartości 

do systemu 

wynagrodzeń 

pracowników  

− przygotowuje 

deklarację ZUS i 

dokonuje jej 

podglądu  



− wykonuje 

zgłoszenie płatnika 

− wymienia 

dokumenty 

zgłoszeniowe  

− prowadzi 

dokumenty w 

sprawach 

osobowych 

− wystawia prostą 

umowę o pracę 

− nalicza 

wynagrodzenie 

pracownikom 

 

− wykonuje 

rejestrację płatnika 

i ubezpieczonego  

− obsługuje 

dokumentację 

kadrową 

pracowników  

− sporządza 

dokumenty 

zgłoszeniowe  

− wypełnia 

deklarację ZUS  

− wystawia umowy 

o pracę  

− sporządza i 

drukuje prostą listę 

płac  

− wymienia 

dokumenty 

rozliczeniowe 

związane z ZUS 

umów 

cywilnoprawnych  

− definiuje składniki 

wynagrodzeń  

− nalicza i drukuje 

listę płac 

 − przygotowuje 

przelewy dla 

pracowników  

− oblicza podatek 

dochodowy od 

osób fizycznych;  

− charakteryzuje 

dokumenty 

rozliczeniowe 

związane ze ZUS  

− sporządza 

raporty imienne i 

deklarację 

rozliczeniową do 

ZUS  

− nalicza oraz 

zamyka okresy 

płacowe, raporty, 

zestawienia  

− wypełnia i drukuje 

formularze PIT  

− drukuje odcinki 

wypłat do listy płac  

− przygotowuje 

deklaracje 

skarbowe i 

przelewy do 

Urzędu 

Skarbowego oraz 

deklaracje ZUS  

− tworzy archiwum 

danych 

 

− samodzielnie 

wykonuje 

rozliczenie z ZUS 

osoby fizycznej 

prowadzącej 

działalność 

gospodarczą  

− systematycznie 

wzbogaca swoją 

wiedzę i 

umiejętności 

korzystając z 

różnych źródeł 

informacji 

- wykorzystuje 

kreatywnie zdobytą 

wiedzę z różnych 

przedmiotów i 

różnych dziedzin 

- chętnie i twórczo 

dzieli się swoją 



 − prowadzi 

rozliczenia z ZUS 

wiedzą i 

umiejętnościami z 

innymi uczniami 

 

 


