
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH 

OCEN KLASYFIKACYJNYCH 
 

Zawód: TECHNIK  RACHUNKOWOŚCI 

Przedmiot: KADRY I PŁACE 

Klasa I, II, III 

Ocena Nazwa działu / wymagania 

I  Kompetencje personalne i społeczne w przedsiębiorstwie, II Bezpieczeństwo i higiena pracy, III 

Prowadzenie spraw kadrowych (klasa I) 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 podaje definicje: praca biurowa, konflikt, ergonomia, choroba 

zawodowa, polityka personalna 

  rozpoznaje rodzaje komunikacji, elementy procesu decyzyjnego, 

instytucje BHP, strukturę zatrudnienia, etapy poszukiwania pracy 

 określa  rodzaje konfliktów i sposoby ich rozwiązania, akty prawne dla 

BHP, dokumenty pracownicze 

Dostateczny 

 charakteryzuje poznane pojęcia: praca biurowa, konflikt, ergonomia, 

choroba zawodowa, polityka personalna, akta pracownicze 

 rozróżnia rodzaje komunikacji, dokumentów pracowniczych, etapy 

poszukiwania pracy, strukturę zatrudnienia, umowy o pracę 

 rozpoznaje elementy umowy o pracę, prawa i obowiązki pracownika i 

pracodawcy, sposoby rozwiązywania konfliktów 

Dobry 

 samodzielnie rozwiązuje zadania  

 klasyfikuje poznane pojęcia według różnych kryteriów 

 charakteryzuje poznane pojęcia 

 wypełnia dokumenty 

 stosuje poznaną wiedzę do rozwiązania zadania 

Bardzo dobry 

  analizuje poznane pojęcia i dowodzi ich prawidłowości 

 samodzielnie rozwiązuje zadania i stosuje poznaną wiedzę do ich 

rozwiązania  

Celujący 

  uczeń opanował zagadnienia na ocenę bardzo dobrą oraz samodzielnie 

rozwiązuje zadania problemowe 

 wykazuje zainteresowanie omawianą problematyką oraz samodzielnie 

poszukuje dodatkowych informacji 

I Prowadzenie spraw kadrowych, II  Rozliczanie wynagrodzeń, III Ubezpieczenia społeczne i podatek 

dochodowy (klasa II) 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 podaje definicje: czasu pracy, podróży służbowej, wydajności pracy, 

wynagrodzeń, podatku dochodowego, składek ZUS 

 rozpoznaje rodzaje systemów wynagrodzeń, elementy wynagrodzenia, 

kary, rodzaje urlopów o podatku dochodowego PIT, dokumentacji 

podatkowej, składek ZUS 

 określa elementy listy płac 

 wylicza podstawowe wskaźniki 

Dostateczny  charakteryzuje pojęcia: czasu pracy, podróży służbowej, wydajności 



pracy, wynagrodzeń, podatku dochodowego, składek ZUS 

 rozróżnia rodzaje dokumentacji podatkowej i pracowniczej, rodzaje 

potrąceń w liście płac, elementy kosztów podróży służbowej 

 rozpoznaje poszczególne systemy wynagrodzeń, rodzaje urlopów, 

potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych   

 wylicza wydajność, koszty podróży, wysokość wynagrodzenia 

 wypełnia dokumentację 

Dobry 

 analizuje poznane pojęcia i dowodzi ich prawidłowości 

 wykazuje różnice pomiędzy poznanymi pojęciami 

 zdobytą wiedze wykorzystuje w zadaniach  

 klasyfikuje urlopy, potrącenia, deklaracje  

 samodzielnie rozwiązuje zadania i wypełnia dokumentację 

Bardzo dobry 

 analizuje poznane pojęcia i dowodzi ich prawidłowości 

 samodzielnie rozwiązuje zadania z wyniku finansowego oraz 

użyteczności i stosuje poznaną wiedzę do ich rozwiązania 

 sporządza listę płac i deklaracje podatkowe 

Celujący 

 uczeń opanował zagadnienia na ocenę bardzo dobrą oraz samodzielnie 

rozwiązuje zadania problemowe 

 wykazuje zainteresowanie omawianą problematyką oraz samodzielnie 

poszukuje dodatkowych informacji  

I Wskaźniki wynagrodzeń, II Zastosowanie systemów komputerowych w obszarze kadrowym (klasa 

III) 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 podaje definicje: wzrostu wynagrodzeń, produktywności  

 rozpoznaje rodzaje wskaźników 

 określa sposoby obliczania wskaźników, programy komputerowe 

stosowane w kadrach  

Dostateczny 

 charakteryzuje poznane pojęcia 

  rozróżnia rodzaje wskaźników i potrafi podać ich interpretacje 

 opisuje sposoby obliczania wskaźników 

  charakteryzuje poznane programy i potrafi je zastosować 

Dobry 

 zdobytą wiedzę wykorzystuje do obliczeń 

 stosuje poznane programy w praktyce 

 klasyfikuje poznane wskaźniki 

Bardzo dobry 

  analizuje poznane pojęcia i dowodzi ich prawidłowości 

 samodzielnie dokonuje obliczeń 

 potrafi pracować na wybranych programach kadrowych 

Celujący 

 uczeń opanował zagadnienia na ocenę bardzo dobrą oraz samodzielnie 

rozwiązuje zadania problemowe 

 wykazuje zainteresowanie omawianą problematyką oraz samodzielnie 

poszukuje dodatkowych informacji 

  


