
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Zawód: Technik ekonomista
Przedmiot: Zagadnienia ekonomiczno-prawne
Klasa: II(60h)

Ocena Nazwa działu/ Wymagania
Ogólne pojęcia prawne

Dopuszczający Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje podstawowe pojęcia z zakresu podstaw 
prawa np. źródła prawa, norma prawna, przepis prawny, kodeks, konstytucja 
i inne;
- wylicza m.in. rodzaje aktów normatywnych;
- potrafi wyjaśnić jak rozumieć stosowanie prawa, przestrzeganie prawa i 
inne;

Dostateczny Uczeń:
-wymienia, nazywa oraz definiuje podstawowe pojęcia z zakresu podstaw 
prawa;
- wylicza i krótko charakteryzuje np. rodzaje aktów normatywnych;
- potrafi wyjaśnić różnicę między stosowaniem prawa a przestrzeganiem 
prawa;

Dobry Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje podstawowe pojęcia z zakresu podstaw 
prawa;
- wylicza i charakteryzuje poznane  rodzaje aktów normatywnych, potrafi 
uporządkować je według ich ważności;
-potrafi wyjaśnić różnicę między stosowaniem prawa a przestrzeganiem 
prawa;
- rozumie, co oznacza interpretacja prawa; potrafi wymienić podstawowe 
rodzaje i metody interpretacji prawa,
- stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące podstawowych pojęć 
prawnych
- porównuje różne rodzaje aktów normatywnych pod względem ich 
ważności;

Bardzo dobry Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje większość poznanych pojęć z zakresu 
podstaw prawa;
- wylicza i charakteryzuje wszystkie poznane rodzaje aktów normatywnych, 
potrafi uporządkować je według ich ważności;
- potrafi wyjaśnić różnicę między stosowanie prawa a przestrzeganiem 
prawa;
- rozumie, co oznacza interpretacja prawa, potrafi wymienić poznane 
rodzaje oraz metody interpretacji;



- stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące podstaw prawa;
- porównuje różne rodzaje aktów normatywnych pod względem ich 
ważności;
- analizuje np. metody dokonywania interpretacji prawa;

Celujący Uczeń:
- posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus:
- rozwiązuje zadania problemowe z zakresu podstaw prawa;
- dowodzi słuszności swoich rozwiązań wykorzystując zdobytą wiedzę i 
umiejętności;

Elementy prawa cywilnego
Dopuszczający Uczeń:

- wymienia i nazywa źródła prawa cywilnego;
- wymienia oraz definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego 
np. osoba cywilna, osoba prawna, czynności prawne i inne;
- wylicza rodzaje umów cywilnoprawnych;
- zna podstawowe przepisy dotyczące danych osobowych;

Dostateczny Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje źródła prawa cywilnego;
- wymienia oraz definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego;
- wylicza i krótko charakteryzuje rodzaje umów cywilnoprawnych;
- wskazuje podstawowe przepisy dotyczą ce prawa rzeczowego, zobowiązań 
oraz danych osobowych i prawa autorskich;

Dobry Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje poznane źródła prawa cywilnego;
- wymienia oraz definiuje poznane pojęcia  z zakresu prawa cywilnego;
- wylicza oraz charakteryzuje rodzaje umów cywilnoprawnych;
- wskazuje poznane przepisy prawa dotyczące prawa rzeczowego, 
zobowiązań oraz danych osobowych i praw autorskich;
-stosuje prawidłowe sformułowania z zakresu prawa cywilnego;
- porównuje umowy cywilnoprawne; 

Bardzo dobry Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje źródła prawa cywilnego;
- wymienia oraz definiuje wszystkie poznane pojęcia z zakresu prawa 
cywilnego;
- wylicza, charakteryzuje oraz porównuje rodzaje umów cywilnoprawnych;
- wskazuje i analizuje wszystkie poznane przepisy z zakresu prawa 
cywilnego
- stosuje prawidłowe sformułowania z zakresu prawa cywilnego;

Celujący Uczeń:
- posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus:
- rozwiązuje zadania problemowe z zakresu prawa cywilnego;
- dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobyta wiedzę i 
umiejętności;

Elementy prawa gospodarczego
Dopuszczający Uczeń:

- wymienia, nazywa i definiuje źródła prawa gospodarczego;
- wymienia i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa gospodarczego 
np. rynek, gospodarka rynkowa, działalność gospodarcza i inne;



- wylicza rodzaje spółek osobowych i kapitałowych;

Dostateczny Uczeń:
- wymienia, nazywa i definiuje źródła prawa gospodarczego;
- wymienia i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa gospodarczego;
- wylicza rodzaje spółek osobowych i kapitałowych i krótko je 
charakteryzuje;
- wyjaśnia, jakie są procedury podejmowania działalności gospodarczej;

Dobry Uczeń:
-wymienia, nazywa i definiuje źródła prawa gospodarczego;
- wymienia oraz definiuje poznane pojęcia z zakresu prawa gospodarczego;
- wylicz rodzaje spółek osobowych i kapitałowych oraz dokonuje ich 
charakteryzacji;
- wyjaśnia, jakie są procedury podejmowania działalności gospodarczej;
- wykonuje polecenia związane z rejestracją działalności gospodarczej;
- stosuje prawidłowe sformułowania z zakresu prawa gospodarczego;

Bardzo dobry Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje wszystkie poznane źródła prawa 
gospodarczego;
- wymienia oraz definiuje wszystkie poznane pojęcia z zakresu prawa 
gospodarczego;
- wylicz rodzaje spółek osobowych i kapitałowych oraz dokonuje ich 
charakteryzacji i porównania;
- wyjaśnia procedury uruchomienia działalności gospodarczej;
- wykonuje polecenia związane z rejestracją działalności gospodarczej;
- stosuje prawidłowe sformułowania z zakresu prawa gospodarczego;
- analizuje i przewiduje sytuacje związane z zakładaniem własnej 
działalności gospodarczej;

Celujący Uczeń:
- posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę celującą plus:
- rozwiązuje zadania problemowe z zakresu prawa gospodarczego;
- dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę i 
umiejętności;

Elementy prawa administracyjnego
Dopuszczający Uczeń:

- wymienia, nazywa oraz definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa 
administracyjnego np. administrowanie, akt administracyjny, decyzja 
administracyjna i inne;
- wylicza organy administracji rządowej i samorządowej;
-zna formy działania administracji;

Dostateczny Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa 
administracyjnego;
- wylicza organy administracji rządowej i samorządowej i krótko je 
charakteryzuje;
- wyjaśnia, jakie są formy działania administracji;

Dobry Uczeń:



- wymienia, nazywa oraz definiuje poznane pojęcia z zakresu prawa 
administracyjnego;
- wylicza organy administracji rządowej i samorządowej i dokonuje ich 
charakteryzacji;
- wyjaśnia, jakie są formy działania administracji, co rozumiemy przez 
postępowanie administracyjne oraz jakie są środki odwoławcze w takim 
postępowaniu;
- wykonuje polecenia związane z działanie administracji rządowej i 
samorządowej;
- stosuje prawidłowe sformułowania z zakresu prawa administracyjnego;

Bardzo dobry Uczeń:
-wymienia, nazywa oraz definiuje wszystkie poznane pojęcia z zakresu 
prawa administracyjnego;
- wylicza organy administracji rządowej i samorządowej i dokonuje ich 
charakteryzacji i porównania;
- wyjaśnia, jakie są formy działania administracji, co rozumiemy przez 
postępowanie administracyjne oraz jakie są środki odwoławcze w tym 
postępowaniu;
- wykonuje polecenia związane  z działaniem administracji rządowej i 
samorządowej;
- stosuje prawidłowe z zakresu prawa administracyjnego;
- analizuje i stosuje przepisy prawa administracyjnego;

Celujący Uczeń:
- posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus:
- rozwiązuje zadania problemowe z zakresu prawa administracyjnego;
- dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę i 
umiejętności.

Elementy prawa finansowego

Dostateczny Uczeń:
- wymienia i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa finansowego;
- wylicza np. systemy opodatkowania przedsiębiorców i krótko je 
charakteryzuje;
- rozumie, czego dotyczy system prawa finansowego w Polsce;

Dobry Uczeń:
- wymienia i definiuje poznane pojęcia z zakresu prawa finansowego;
- wylicza np. system opodatkowania przedsiębiorców i dokonuje jego 
charakteryzacji;
- rozumie, czego dotyczy system prawa finansowego w Polsce;
- wyjaśnia, na czym polega kredytowanie działalności gospodarczej;
- wykonuje polecenia z zakresu prawa podatkowego;
- stosuje prawidłowe sformułowania z zakresu prawa finansowego;



Bardzo dobry Uczeń:
- wymienia i definiuje wszystkie poznane pojęcia z zakresu prawa 
finansowego;
-wylicza np. systemy opodatkowania przedsiębiorców i dokonuje ich 
charakteryzacji oraz porównania;
-rozumie i analizuje system prawa finansowego w Polsce;
-wyjaśnia, na czym polega kredytowanie działalności gospodarczej;
-wykonuje polecenia z zakresu prawa podatkowego;
- stosuje prawidłowe sformułowania z zakresu prawa finansowego;
- analizuje i stosuje przepisy prawa finansowego;

Celujący Uczeń:
- posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus:
- rozwiązuje zadania problemowe z zakresu prawa finansowego;
- dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobyta wiedzę i 
umiejętności;

Elementy prawa pracy

Dopuszczający Uczeń:
- wymienia i nazywa podstawowe źródła prawa pracy;
- definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy np.. stosunek pracy, 
umowa o pracę, czas pracy i inne;
- wylicza m.in. rodzaje umów o pracę, systemy czasu pracy i inne;
- wskazuje podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika, rodzaje 
ubezpieczeń społecznych i inne;

Dostateczny Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje podstawowe źródła prawa pracy,
- definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy;
- wylicza i krótko charakteryzuje np. rodzaje umów o pracę;
- wskazuje m.in. podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika, rodzaje 
ubezpieczeń społecznych  i krótko je charakteryzuje;

Dobry Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje poznane źródła prawa pracy;
- definiuje poznane pojęcia z zakresu prawa pracy;
- wylicza i charakteryzuje np. rodzaje umów o pracę, systemy czasu pracy i 
inne;
- wskazuje obowiązki pracodawcy i pracownika oraz wie, co grozi za ich 
nieprzestrzeganie;
-stosuje prawidłowe sformułowania z zakresu prawa pracy;
- porównuje obowiązki pracodawcy i pracownika, warunki umów o pracę i 
inne;



Bardzo dobry Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje wszystkie poznane źródła prawa pracy;
- definiuje większość poznanych pojęć z zakresu prawa pracy;
- wylicza i charakteryzuje wszystkie poznane pojęcia z zakresu prawa pracy;
- wskazuje obowiązki pracodawcy i pracownika oraz wie, co grozi za ich 
nieprzestrzeganie;
-stosuje prawidłowe sformułowania z zakresu prawa pracy;
-porównuje obowiązki pracodawcy i pracownika
-analizuje np. sposoby rozwiązania umowy o pracę;

Celujący Uczeń:
- posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus:
- rozwiązuje zadania problemowe z zakresu prawa pracy;
- dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę i 
umiejętności;


