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Klasa 2 

 

 

 

 

 

Ocena 

 

Nazwa działu / wymagania 

 

Programowanie imprez turystycznych 
 

 

 

 

dopuszczający 

Wymienia etapy organizacji imprez turystycznych z pomocą 

nauczyciela. 

Wymienia różnice programu ramowego i szczegółowego z pomocą 

nauczyciela. 

Wymienia zasady programowania imprez z pomocą nauczyciela. 

Wymienia zasady programowania różnych rodzai imprez turystycznych 

z pomocą nauczyciela. 

  

 dostateczny 

Wymienia etapy organizacji imprez turystycznych. 

Wymienia różnice programu ramowego i szczegółowego. 

Wymienia zasady programowania imprez. 

Wymienia zasady programowania różnych rodzai imprez turystycznych. 

 

 

dobry 

Wymienia i stosuje elementy programu ramowego i szczegółowego w 

przygotowaniu oferty dla klienta. 

Wymienia i stosuje zasady programowania imprez. 

Wymienia i stosuje zasady programowania różnych rodzai imprez 

turystycznych. 

 

 

bardzo dobry 

Analizuje i stosuje elementy programu ramowego i szczegółowego w 

przygotowaniu oferty dla klienta. 

Analizuje i stosuje zasady programowania imprez. 

Analizuje i stosuje zasady programowania różnych rodzai imprez 

turystycznych. 

 

 

celujący 

Analizuje i stosuje elementy programu ramowego i szczegółowego 

uwzględniając potrzeby klienta. 

Analizuje i stosuje zasady programowania imprez zgodnie z rodzajem 

imprezy. 

Analizuje i stosuje zasady programowania różnych rodzai imprez 

turystycznych krajowych i zagranicznych. 



 

Kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych 
 

 

 

dopuszczający 

Wymienia rodzaje kosztów imprez i usług turystycznych przy pomocy 

nauczyciela. 

Zna zasady przeliczania kursów walut przy pomocy nauczyciela. 

Wymienia zasady wyliczania podatku VAT i marży przy pomocy 

nauczyciela. 

Zna elementy ceny imprezy turystycznej. 

 

 

dostateczny 

Wymienia rodzaje kosztów imprez i usług turystycznych. 

Zna zasady przeliczania kursów walut. 

Wymienia zasady wyliczania podatku VAT i marży. 

Zna elementy ceny imprezy turystycznej. 

 

dobry 

Wymienia i stosuje rodzaje kosztów imprez i usług turystycznych. 

Zna zasady przeliczania kursów walut i stosuje je w obliczeniach. 

Wymienia i stosuje zasady wyliczania podatku VAT i marży. 

Zna elementy ceny imprezy turystycznej i wpływ zamówień na cenę 

imprezy turystycznej 

 

 

bardzo dobry 

Analizuje i stosuje rodzaje kosztów imprez i usług turystycznych. 

Samodzielnie wyszukuje kursy walut i stosuje w obliczeniach. 

Analizuje i stosuje zasady wyliczania podatku VAT i marży. 

Zna elementy ceny imprezy turystycznej i wpływ zamówień na cenę 

imprezy turystycznej. 

Potrafi wyliczać ryzyko czarteru oraz zna wpływ zmiany ilości 

uczestników na cenę imprezy. 

 

 

celujący 

Analizuje i stosuje rodzaje kosztów imprez i usług turystycznych. 

Samodzielnie wyszukuje kursy walut i stosuje w obliczeniach. 

Analizuje i stosuje zasady wyliczania podatku VAT i marży. 

Zna elementy ceny imprezy turystycznej i wpływ zamówień na cenę 

imprezy turystycznej. 

Potrafi wyliczać ryzyko czarteru, wylicza cenę imprezy na grupę i 

uczestnika imprezy. 

 


