
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH 

ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 

Zawód: Technik organizacji turystyki  

Przedmiot: Obsługa turystyczna w praktyce  

Klasa 2 

 

 

Ocena 

 

Nazwa działu / wymagania 

 

Programowanie imprez turystycznych 
 

 

 

dopuszczający 

Wymienia elementy programu ramowego i szczegółowego przy pomocy 

nauczyciela.  

Dobiera atrakcje turystyczne zgodnie z zamówieniem przy pomocy 

nauczyciela. 

Przygotowuje programy imprez turystycznych przy pomocy nauczyciela. 

 

dostateczny 

Wymienia elementy programu ramowego i szczegółowego. 

Dobiera atrakcje turystyczne zgodnie z zamówieniem. 

Przygotowuje programy imprez turystycznych. 

 

 

dobry 

Wymienia elementy programu ramowego i szczegółowego i stosuje je 

podczas programowania imprez. 

Dobiera atrakcje turystyczne zgodnie z zamówieniem, proponuje inne 

atrakcje w danym rejonie. 

Przygotowuje programy imprez turystycznych, uwzględniając 

oczekiwania klienta. 

 

 

bardzo dobry 

Analizuje elementy programu ramowego i szczegółowego i stosuje je 

podczas programowania imprez. 

Dobiera atrakcje turystyczne zgodnie z zamówieniem, proponuje inne 

atrakcje w danym rejonie uwzględniając potrzeby klienta. 

Analizuje potrzeby klienta i na tej podstawie przygotowuje programy 

imprez turystycznych. 

 

 

celujący 

Analizuje elementy programu ramowego i szczegółowego, stosuje je 

podczas programowania imprez zgodnie z oczekiwaniami klienta. 

Dobiera atrakcje turystyczne zgodnie z zamówieniem, zna atrakcyjność 

regionów, uwzględniając potrzeby klienta. 

Analizuje i tworzy innowacyjne programy imprez turystycznych. 

 

Kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych 

 

 

 

dopuszczający 

Wymienia rodzaje kosztów imprez i usług turystycznych przy pomocy 

nauczyciela. 

Oblicza koszty usług turystycznych przy pomocy nauczyciela. 

Oblicza rabaty i kursy walut przy pomocy nauczyciela. 

Zna pojęcia marży i podatku VAT i opisuje je przy pomocy nauczyciela. 

 

 

dostateczny 

Zna rodzaje kosztów imprez i usług turystycznych. 

Oblicza koszty usług turystycznych. 

Oblicza rabaty i kursy walut. 

Zna i stosuje wyliczenia marży i podatku VAT przy pomocy nauczyciela. 



 

dobry 

Podaje przykłady rodzaji kosztów imprez i usług turystycznych. 

Oblicza koszty usług turystycznych z uwzględnieniem zasad ich 

wyliczania. 

Oblicza rabaty i kursy walut analizując tabele kursów walut. 

Zna i stosuje wyliczenia marży i podatku VAT. 

 

 

bardzo dobry 

Analizuje rodzaje kosztów imprez i usług turystycznych. 

Analizuje i oblicza koszty usług turystycznych z uwzględnieniem zasad 

ich wyliczania. 

Oblicza rabaty i wyszukuje aktualne kursy walut analizując tabele 

aktualnych kursów. 

Oblicza marżę i podatek VAT, zna stawki podatku VAT. 

 

 

celujący 

Analizuje rodzaje kosztów z podziałem na stałe i zmienne. 

Analizuje i oblicza koszty usług turystycznych z uwzględnieniem zasad 

ich wyliczania. 

Zna waluty krajów europejskich podczas obliczania rabatów i 

przeliczania kursów walut, analizując tabele aktualnych kursów. 

Zna wpływ walut na cenę imprezy. 

Analizuje stawki podatku VAT, oblicza marżę i podatek VAT. 

 

Rezerwacja imprez i usług turystycznych 
 

 

 

dopuszczający 

 

Wymienia usługodawców na rynku turystycznym przy pomocy 

nauczyciela. 

Zna elementy zamówienia usług turystycznych i wymienia je przy 

pomocy nauczyciela. 

Wymienia elementy anulacji przy pomocy nauczyciela. 

 

dostateczny 

Wymienia usługodawców na rynku turystycznym. 

Zna elementy zamówienia usług turystycznych i wymienia je. 

Wymienia elementy anulacji. 

 

dobry 

Wymienia i porównuje usługodawców na rynku turystycznym. 

Zamawia i potwierdza usługi turystyczne z pomocą nauczyciela. 

Tworzy pismo anulacji z pomocą nauczyciela. 

 

bardzo dobry 

Analizuje usługodawców na rynku turystycznym pod kątem opinii i 

oferty. 

Zamawia i potwierdza usługi turystyczne. 

Tworzy pismo anulacji. 

 

celujący 

 

Zna usługodawców na lokalnym rynku usług turystycznych i analizuje 

ich ofertę. 

Analizuje i zamawia i potwierdza usługi turystyczne. 

Analizuje warunki anulacji i tworzy pismo z anulacją usług. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


