
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

 

Przedmiot - Działalność gospodarcza w turystyce 

klasa: I - Technik organizacji turystyki 

 

1. W celu otrzymania pozytywnej oceny - oprócz spełnienia wymagań wynikających z realizacji 

treści podstawy programowej uczeń powinien:  

a) brać czynny udział w zajęciach edukacyjnych / frekwencja nie mniejsza niż 50%,  

b) prowadzić zeszyt przedmiotowy – rzetelnie i estetycznie,  

c) wykonywać polecenia nauczyciela związane z procesem dydaktycznym,  

d) przestrzegać zasad regulaminu pracowni i zasad współżycia społecznego,  

e) być obecnym na pisemnych sprawdzianach wiadomości / za wyjątkiem sytuacji losowych – 

usprawiedliwionych/,  

 

2. Uczeń ma prawo do:  

a) uzyskania informacji o planowanym sprawdzianie lub teście co najmniej na tydzień przed 

jego terminem,  

b) zgłoszenia nie przygotowania do lekcji bez podawania przyczyny (dwa razy w semestrze,)  

c) zgłosić nie przygotowanie do lekcji po długotrwałej absencji, spowodowanej przyczynami 

losowymi,  

d) zgłaszać własne inicjatywy i wnioski co do metod i form pracy w celu uatrakcyjnienia zajęć 

i zwiększenia efektywności procesu nauczania,  

e) poprawiać w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem oceny niedostateczne 

otrzymane w wyniku sprawdzianów i testów w terminie nie później niż dwa tygodnie. 

Poprawiać można jedynie oceny niedostateczne.  

f) zaliczyć treści programowe objęte sprawdzianem/ testem, na którym uczeń nie był obecny 

(nieobecność usprawiedliwiona). Brak zaliczenia jest równoznaczny z oceną niedostateczną. 

Nieobecność nieusprawiedliwiona jest jednoznaczna z oceną niedostateczną - może 

podlegać poprawie  

g) uzasadnienia przez nauczyciela oceny uzyskanej w wyniku prac pisemnych oraz odpowiedzi 

ustnych, z podaniem informacji co uczeń zrobił dobrze a co wymaga poprawy.  

 

3. Podstawowe formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia:  

a) testy – obejmujące treści programowe jednego działu  

b) sprawdziany – obejmujące jeden blok tematyczny  

c) kartkówki i odpowiedzi ustne – obejmujące trzy ostatnie jednostki tematyczne  

d) ćwiczenia praktyczne –obejmujące bieżące treści kształcenia  

e) aktywność na zajęciach  

f) zweryfikowana aktywność pozalekcyjna  

 

Uzyskane w wyniku w/w oceny bieżące są podstawą ustalenia śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, przy czym szczególnie istotne są oceny uzyskane z: testów, sprawdzianów, 

odpowiedzi ustnych oraz egzaminów próbnych.  

  



Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• nie opanował elementarnych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania,  

• nie potrafi wykonać ćwiczeń o niewielkim stopniu trudności,  

• nie angażuje się w proces dydaktyczny, pracuje niechętnie lub nie pracuje  

• opuszcza zajęcia z przyczyn nieusprawiedliwionych,  

• wykazuje postawę bierną, nie dającą podstaw do realnej możliwości uzupełnienia braków w 

wiedzy i umiejętnościach .  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń ,który umie;  

• zdefiniować pojęcia: czynniki wytwórcze, dobra, usługi, rynek, firma, konsument, 

producent, zasoby ludzkie, potrzeba, produkcja,  

• zdefiniować pojęcia: praca, kapitał, ziemia, przedsiębiorczość,  

• wymienić rodzaje dóbr i usług,  

• sklasyfikować rynki,  

• wyjaśnić pojęcie cena i jej rodzaje,  

• wymienić pozostałe formalności związane z powstaniem i rozpoczęciem działalności 

gospodarczej,  

• określić formy opodatkowania przedsiębiorstw,  

• zdefiniować pojęcia: rynek pracy, popyt i podaż pracy, płaca,  

• zdefiniować polityka kadrowa,  

• wymienić metody doboru pracowników,  

• wyjaśnić pojęcie ergonomii,  

• zdefiniować pojęcia: wydajność pracy, pracochłonność produkcji,  

• wypisać dane w rozwiązywanym zadaniu,  

• wymienić elementy systemu płac,  

• wymienić formy płacy,  

• omówić formę czasową, akordową, prowizyjną 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń ,który umie:  

• sklasyfikować potrzeby ludzkie, określić mechanizm powstawania nowych potrzeb,  

• określić znaczenie czynników wytwórczych w procesie gospodarczym,  

• wymienić czynniki wpływające na wielkość popytu,  

• wskazać główne zadania polityki kadrowej,  

• określić istotę doboru pracowników,  

• określić formalności związane z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników,  

• wymienić czynniki kształtujące poziom wydajności pracy,  

• określić wzory wskaźników,  

• wyjaśnić znaczenie płac,  

• wymienić funkcje jakie spełnia płaca w życiu człowieka,  

• wyjaśnić do czego służy system płac,  

• interpretować pojęcia: umowa o świadczenie usług turystycznych, hotelowa, rękojmia w 

ramach umowy,  

• wymienić przykładowe przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania umów,  

• określić na czym polega efektywne poszukiwanie pracy,  

• scharakteryzować rodzaje dokumentów aplikacyjnych,  

• wymienić i charakteryzować różne rodzaje urlopów pracowniczych,  



• wykazać obowiązki pracodawcy w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,  

• wykazać długość okresu wypowiedzenia,  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który umie:  

• przyporządkować dobra produkcyjne i konsumpcyjne,  

• określić funkcje ceny,   

• omówić selekcję pozytywną i negatywną,  

• obliczyć współczynnik wymiany załogi, 

• oznaczyć wzór miernika wydajności pracy,  

• dokonać interpretacji otrzymanych wyników,  

• scharakteryzować funkcję dochodową, kosztową, motywacyjną płacy,  

• określić zastosowanie poszczególnych form płacy,  

• obliczyć zadania z poszczególnych form płacy,  

• scharakteryzować umowy cywilnoprawne,  

• sporządzać wybrane umowy,  

• określić skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy hotelowej,  

• wymienić uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi,  

• sporządzać dokumenty aplikacyjne,  

• sporządzić umowę o pracę,  

• rozróżnić rodzaje umów o pracę,  

• sporządzić wypowiedzenie umowy o pracę i świadectwo pracy,  

• scharakteryzować składniki wynagrodzenia,  

• analizować podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy,  

• obliczać wymiar urlopu wypoczynkowego,  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który umie:  

• określić znaczenie czynników wytwórczych,  

• określić wnioski wypływające z teorii Maslowa,  

• zanalizować powstanie nadwyżki i niedoboru rynkowego,  

• zanalizować warunki zaistnienia wymiany rynkowej,  

• przeprowadzić symulację wyboru dowolnej działalności,  

• przeprowadzić symulację wyboru miejsca dla dowolnej działalności,  

• zanalizować rynek pod kątem szans, zagrożeń i ryzyka podejmowanej i prowadzonej 

działalności gospodarczej,  

• dokonać wyboru formy opodatkowania działalności,  

• ocenić rynek pracy w Polsce,  

• ocenić rynek pracy krajów europejskich,  

• zanalizować dobrą i złą politykę kadrową przedsiębiorstwa,  

• określić znaczenie ergonomii,  

• uzasadnić - dlaczego trudno jest sprawiedliwie wynagradzać,  

• zaplanować zasady etyki wybranego przez siebie zawodu,  

• wymienić przykłady czynności podejmowanych przez osoby o ograniczonej zdolności do 

czynności prawnych,  

• scharakteryzować prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług turystycznych, 

hotelowej, agencyjnej  



• porównać umowę o dzieło do umowy zlecenia,  

• określić instytucje prawne dochodzenia roszczeń z tytułu umów,  

• wymienić przyczyny rozwiązania umowy o pracę,  

• określić treść regulaminu pracy,  

• identyfikować rodzaje odpowiedzialności pracowniczej,  

• określić stawki poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne,  

• analizować podstawowe zadania pracodawcy w zakresie ochrony życia i zdrowia 

pracowników,  

• ustalić zadania pracodawcy w zakresie ochrony pracy kobiet  

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

• uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskich konkursów/olimpiad przedmiotowych  

• wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania,  

• proponuje i wdraża rozwiązania nietypowe,  

• wzorowo wykonuje ćwiczenia praktyczne, pracuje samodzielnie z własnymi 

usprawnieniami,  

• wzorcowo organizuje pracę zespołu i nadzoruje jej przebieg,  

• przestrzega norm i regulaminów,  

• spełnia wymagania w zakresie realizacji treści programowych przewidzianych na ocenę 

bardzo dobrą  

 


