
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH  

I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 

Zawód:  technik ekonomista        

Przedmiot:  Dokumentowanie działalności  

Klasa II 
Ocena NAZWA DZIAŁU/WYMAGANIA 

 

IV. ARKUSZ KLAKULACYJNY I PROGRAM DO PREZENTACJI W PRACY BIUROWEJ 

V. WYKORZYSTANIE ARKUSZA KALKULACYJNEGO W GOSPODAROWANIU ZASOBAMI RZECZOWYMI 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 Tworzy w arkuszu kalkulacyjnym prostą bazę danych w postaci 1 tabeli i wykonuje na niej 

proste operacje bazodanowe 

 Z pomocą nauczyciela tworzy dokumenty zawierające różne obiekty (np. tekst, grafikę, 

tabele, wykresy)  

 Z pomocą nauczyciela przygotowuje prezentację materiałów statystycznych 

 Z pomocą nauczyciela wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obliczeń związanych z 

gospodarowaniem zasobami materiałowymi 

 Z pomocą nauczyciela sporządza w arkuszu kalkulacyjnym dowody magazynowe, zakupu i 

sprzedaży 

 Z pomocą nauczyciela przygotowuje w arkuszu kalkulacyjnym dane do prezentacji z zakresu 

gospodarowania zasobami materiałowymi 

Dostateczny 

 Tworzy w arkuszu kalkulacyjnym bazy danych i wykonuje na nich większość operacji 

bazodanowych 

 tworzy dokumenty zawierające różne obiekty (np. tekst, grafikę, tabele, wykresy) 

 tworzy prostą prezentację materiałów statystycznych 

 tworzy prostą prezentację z zakresu gospodarowania zasobami materiałowymi 

 dokonuje w arkuszu kalkulacyjnym podstawowych obliczeń związanych z gospodarowaniem 

zasobami materiałowymi (normowanie zapasów, ustalanie kosztu jednostkowego, obliczanie 

wskaźników struktury, dynamiki) 

 sporządza podstawowe dowody magazynowe i sprzedażowe w arkuszu kalkulacyjnym 

 wyszukuje szablonów arkusza kalkulacyjnego dla danego typu  zestawień 

Dobry 

 Tworzy w arkuszu kalkulacyjnym bazy danych i wykonuje na nich umiarkowanie trudne 

operacje bazodanowe 

 tworzy dokumenty zawierające większość wymaganych obiektów (np. tekst, grafikę, tabele, 

wykresy) pobrane z różnych programów i źródeł 

 tworzy prezentację materiałów statystycznych i dokonuje ich interpretacji 

 wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do prezentacji danych z zakresu gospodarowania 

zasobami materiałowymi 

 dokonuje w arkuszu kalkulacyjnym większość umiarkowanie trudnych obliczeń związanych z 

gospodarowaniem zasobami materiałowymi (normowanie zapasów, ustalanie kosztu 

jednostkowego, obliczanie wskaźników struktury, dynamiki) 

 sporządza w arkuszu kalkulacyjnym dowody magazynowe, zakupu i sprzedaży 

 tworzy podstawowe zestawienia z pomocą szablonów arkusza kalkulacyjnego, tworzy 

umiarkowanie trudne szablony 

 sporządza tabelę amortyzacyjną 

 dokonuje przeliczania walut w arkuszu kalkulacyjnym 

Bardzo dobry  Tworzy w arkuszu kalkulacyjnym bazy danych i wykonuje na nich operacje bazodanowe 



 tworzy dokumenty zawierające różne obiekty (np. tekst, grafikę, tabele, wykresy) pobrane z 

różnych programów i źródeł 

 tworzy prezentację materiałów statystycznych i dokonuje ich bezbłędnej interpretacji oraz 

analizy 

 tworzy prezentację danych w postaci tabel wykresów z zakresu gospodarowania zasobami 

rzeczowymi 

 bezbłędnie dokonuje w arkuszu kalkulacyjnym obliczeń związanych z gospodarowaniem 

zasobami materiałowymi (normowanie zapasów, ustalanie kosztu jednostkowego, obliczanie 

wskaźników struktury, dynamiki) 

 sporządza w arkuszu kalkulacyjnym dowody magazynowe, zakupu i sprzedaży 

 wykorzystuje szablony arkusza kalkulacyjnego do tworzenia zestawień, projektuje własne 

szablony zestawień 

 sporządza tabelę amortyzacyjną z uwzględnieniem różnych metod amortyzacji środków 

trwałych 

 wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do przeliczania walut 

Celujący 

 Opanował umiejętności wymienione powyżej w 100% 

oraz/lub 

 Samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe w ramach treści programowych z działu: 

„Arkusz kalkulacyjny w pracy biurowej”, „Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w 

gospodarowaniu zasobami rzeczowymi” 

 Formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk ekonomicznych 

omawianych na bieżąco w ramach podstawy programowej 

Przewodzi-lider w grupach/zespołach klasowych dokonuje prezentacji danych (projektuje 

szablony zestawień / dokumentów proponuje formuły obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym) 

OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE WSPOMAGAJĄCE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI MAJĄTKOWYMI 

Dopuszczający 

 Z pomocą nauczyciela wykorzystuje oprogramowanie do obsługi gospodarki magazynowej 

do sporządzania dokumentacji magazynowej 

 Z pomocą nauczyciela wykorzystuje wykorzystać oprogramowanie do sporządzania 

dowodów przychodowych i rozchodowych w zakresie środków trwałych 

Dostateczny 

 wykorzystuje oprogramowanie do obsługi gospodarki magazynowej do sporządzania 

większości wymienionej poniżej dokumentacji magazynowej: 

− sporządza zamówienie do dostawców 

− sporządza dokumenty przychodów magazynowych 

− sporządza dokumenty magazynowe związane z rozchodem wewnętrznym 

− sporządza dokumenty związane z przychodem wewnętrznym 

− rejestrować zamówienia od odbiorców 

− sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż 

− sporządza dokumenty zewnętrzne wydania towarów i wyrobów gotowych 

− sporządza dokumenty przesunięć magazynowych 

− sporządza rejestry zakupu i sprzedaży 

− sporządza dokumenty z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług 

− sporządza dokumenty z zakresu transakcji zagranicznych 

− sporządza dokumenty płatnicze gotówkowe i bezgotówkowe 

 wykorzystuje oprogramowanie do sporządzania dowodów przychodowych i rozchodowych w 

zakresie środków trwałych 

− sporządza dokumenty przyjęcia środków trwałych 

− sporządza dokumenty likwidacji środków trwałych 

− sporządza dokumenty przesunięć środków trwałych 



w dokumentacji na ocenę dostateczną mogą pojawić się nieliczne błędy wynikające z błędnego 

ustalenia przez ucznia dat, kwot, podpisów i/lub inne błędy merytoryczne, formalne czy rachunkowe 

 uczeń zna zasady poprawiania błędów w dowodach księgowych 

Dobry 

 uczeń prawidłowo sporządza wymienione wyżej dowody gospodarki magazynowej oraz 

dokumentację dotyczącą środków trwałych w programie finansowo-księgowym (sporadyczne 

błędy w dokumentacji wychwytuje i poprawia) 

 korzysta z dostępnych w programie finansowo- księgowym zestawień i rejestrów 

 sporządza deklarację VAT-7, nalicza amortyzację programie 

Bardzo dobry 

 uczeń bezbłędnie sporządza wymienione wyżej dowody gospodarki magazynowej oraz 

dokumentację dotyczącą środków trwałych w programie finansowo-księgowym  

 analizuje stan zapasów na podstawie dostępnych w programie zestawień 

 prawidłowo ustala zobowiązania podatkowe (VAT) oraz koszty amortyzacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

Celujący 

 Opanował umiejętności wymienione powyżej w 100% 

oraz/lub 

 Samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe w ramach treści programowych z działu: 

„Oprogramowanie komputerowe wspomagające gospodarowanie zasobami majątkowymi” 

 Formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk ekonomicznych 

omawianych na bieżąco w ramach podstawy programowej 

 Przewodzi-lider w grupach/zespołach klasowych dokonuje prezentacji dokumentacji firmy 

symulacyjnej,  

 Potrafi wskazać błędy merytoryczne, formalne i rachunkowe w otrzymanej dokumentacji 

 


