
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

Przedmiot: Podstawy działalności w branży informatycznej 
klasa: I TIF 
ocena  nazwa działu / wymagania 
GOSPODAROWANIE 

Uczeń: 

>wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące gospodarowania 
np. konsument, e-konsument, dobra ekonomiczne i inne; 
>wylicza uczestników procesu gospodarowania; 

DOPUSZCZAJĄCY 

>zna podstawowe zależności rynkowe w procesie gospodarowania; 
Uczeń: 
>wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące gospodarowania; 
>wylicza uczestników procesu gospodarowania i krótko ich 
charakteryzuje; 
>wyjaśnia podstawowe zależności w procesie gospodarowania; 

DOSTATECZNY 

>wskazuje podstawowe funkcje rynku 
Uczeń: 
>wymienia i definiuje poznane pojęcia dotyczące gospodarowania; 
>wylicza uczestników procesu gospodarowania i dokonuje ich 
charakteryzacji; 
>wyjaśnia zależności w procesie gospodarowania i dokonuje 
porównania tych zależności; 
>wskazuje poznane funkcje rynku, rozumie co to jest cykl 
koniunkturalny; 

DOBRY 

>stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące procesu gospodarowania; 
Uczeń: 
>wymienia i definiuje wszystkie poznane pojęcia dotyczące 
gospodarowania; 
>wylicza uczestników procesu gospodarowania i dokonuje ich 
charakteryzacji; 
>wyjaśnia i analizuje zależności w procesie gospodarowania, dokonuje 
porównania tych zależności; 
>wskazuje i analizuje poznane funkcje rynku, rozumie co to jest cykl 
koniunkturalny; 

BARDZO DOBRY 

>stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące procesu gospodarowania 
CELUJĄCY Uczeń: 

>posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus: 
>rozwiązuje zadania problemowe dotyczące procesu gospodarowania; 
>dowodzi słuszności swoich rozwiązań wykorzystując zdobytą wiedzę i 
umiejętności. 



PRZEDSIĘBIORSTWO 

Uczeń: 
>wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące przedsiębiorstwa 
np. działalność gospodarcza, spółka, firma handlowa i inne; 
>wylicza podstawowe rodzaje spółek, firm itd. 

DOPUSZCZAJĄCY 

>wskazuje podstawowe cechy swobody działalności gospodarczej; 
Uczeń: 
>wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące przedsiębiorstwa; 
>wylicza podstawowe rodzaje spółek, firm i krótko je charakteryzuje; 
>wskazuje podstawowe cechy prowadzenia działalności gospodarczej; 

DOSTATECZNY 

>wskazuje podstawowe różnice między rodzajami spółek i firm; 
Uczeń: 
>wymienia i definiuje poznane pojęcia dotyczące przedsiębiorstwa; 
>wylicza poznane rodzaje spółek, firm i dokonuje ich charakteryzacji; 
>wyjaśnia procedurę zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej; 
>wskazuje i porównuje różnice między rodzajami spółek i firm; 

DOBRY 

>stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące przedsiębiorstwa; 
Uczeń: 
>wymienia i definiuje wszystkie poznane pojęcia dotyczące 
przedsiębiorstwa; 
>wylicza wszystkie poznane rodzaje spółek i firm oraz krótko 
charakteryzuje; 
>procedurę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej; 
>wskazuje i porównuje różnice między rodzajami spółek i firm; 
>stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące przedsiębiorstwa; 
>analizuje proces prowadzania działalności gospodarczej oraz 

BARDZO DOBRY 

wynikające z niego zawiłości; 
Uczeń: 
>posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus: 
>rozwiązuje zadania problemowe dotyczące przedsiębiorstwa; 
>dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę i 

CELUJĄCY 

umiejętności. 
ELEMENTY PRAWA PRACY, PODATKI 

Uczeń: 
>wymienia i nazywa podstawowe źródła prawa pracy; 
>definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy oraz podatków 
np. stosunek pracy, czas pracy, wynagrodzenie za pracę, podatek VAT i inne 

>wylicza m.in. rodzaje umów o pracę, systemy czasu pracy, rodzaje 
opodatkowania itd. 
>wskazuje podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika , rodzaje 

DOPUSZCZAJĄCY 

ubezpieczeń społecznych i inne; 



Uczeń: 
>wymienia, nazywa oraz definiuje podstawowe źródła prawa pracy; 
>definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy oraz podatków; 
>wylicza i krótko charakteryzuje np. rodzaje umów o pracę, systemy 
czasu pracy, rodzaje opodatkowania i inne; 
>wskazuje m.in. podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika, 

DOSTATECZNY 

rodzaje ubezpieczeń społecznych i krótko je charakteryzuje 
Uczeń: 
>wymienia, nazywa oraz definiuje poznane źródła prawa pracy; 
>definiuje poznane pojęcia z zakresu prawa pracy i podatków; 
>wylicza i charakteryzuje poznane pojęcia z zakresu prawa pracy i 
podatków; 
>wskazuje obowiązki pracodawcy i pracownika oraz, wie co grozi za ich 
nieprzestrzeganie; 
>stosuje prawidłowe sformułowania z zakresu prawa pracy i podatków; 
>porównuje obowiązki pracodawcy i pracownika, rodzaje 

DOBRY 

opodatkowania i inne; 
Uczeń: 
>wymienia, nazywa oraz definiuje poznane źródła prawa pracy; 
>definiuje wszystkie poznane pojęcia z zakresu prawa pracy i podatków; 
>wylicza i charakteryzuje wszystkie poznane pojęcia z zakresu prawa 
pracy i podatków; 
>wskazuje obowiązki pracodawcy i pracownika oraz wie, co grozi za ich 
nieprzestrzeganie; 
>stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące prawa pracy, 
>porównuje obowiązki pracodawcy i pracownika, 

BARDZO DOBRY 

>analizuje np. sposoby rozwiązywania umów o pracę i inne; 
Uczeń: 
>posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus: 
>rozwiązuje zadania problemowe z zakresu prawa pracy i podatków; 
>dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę i 

CELUJĄCY 

umiejętności. 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Uczeń: 
>wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące działalności 
gospodarczej; 
>wylicza działania, jakie należy podjąć w celu uruchomienia 
działalności gospodarczej( wniosek CEIDG, deklaracje podatkowe i 
ubezpieczeniowe,księgi rachunkowe i inne); 
>zna podstawowe zagadnienia dotyczące działalności regulowanej i 

DOPUSZCZAJĄCY 

prawa autorskiego 



Uczeń: 
>wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące działalności gospodarczej 

>wylicza działania, jakie należy podjąć w celu uruchomienia 
działalności gospodarczej i krótko je charakteryzuje; 
>wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące działalności regulowanej 
i prawa autorskiego; 
>potrafi wypełnić np. wniosek CEIDG, deklarację podatkową i 

DOSTATECZNY 

inne( przy niewielkiej pomocy nauczyciela); 
Uczeń: 
>wymienia i definiuje poznane pojęcia dotyczące działalności 
gospodarczej; 
>wylicza działania, jakie należy podjąć w celu uruchomienia 
działalności gospodarczej i dokonuje ich charakteryzacji; 
>wyjaśnia poznane zagadnienia dotyczące działalności regulowanej i 
prawa autorskiego; 
>potrafi wypełnić wnioski i deklaracje potrzebne do uruchomienia 
działalności gospodarczej(samodzielnie); 
>stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące działalności 

DOBRY 

gospodarczej; 
Uczeń: 
>wymienia i definiuje wszystkie poznane pojęcia dotyczące działalności 
gospodarczej; 
>wylicza wszystkie działania, jakie należy podjąć w celu uruchomienia 
działalności gospodarczej i dokonuje ich charakteryzacji; 
>wyjaśnia wszystkie poznane zagadnienia dotyczące działalności 
regulowanej i prawa autorskiego; 
>potrafi wypełnić wszystkie wnioski i deklaracje potrzebne do 
uruchomienia działalności gospodarczej(samodzielnie); 
>stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące działalności 
gospodarczej; 
>analizuje i porównuje sytuacje związane z zakładanie własnej 

BARDZO DOBRY 

działalności gospodarczej; 
Uczeń: 
>posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus: 
>rozwiązuje zadania problemowe dotyczące działalności 
>dowodzi słuszności swoich rozwiązań wykorzystując zdobytą wiedzę i 

CELUJĄCY 

umiejętności. 



DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORCY 

Uczeń: 
>wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące działań 
przedsiębiorcy; 
>wylicza m.in. podstawowe działania marketingowe firmy, stan 
posiadania firmy i inne; 

DOPUSZCZAJĄCY 

>zna podstawową dokumentację związaną z prowadzeniem firmy; 
Uczeń: 
>wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące działań 
przedsiębiorcy; 
>wylicza m.in. podstawowe działania marketingowe firmy, stan 
posiadania firmy i krótko je charakteryzuje; 
>zna podstawową dokumentację związaną z prowadzeniem firmy, 

DOSTATECZNY 

potrafi ją zastosować w praktyce( przy pomocy nauczyciela); 
Uczeń: 
>wymienia i definiuje poznane pojęcia dotyczące działań 
przedsiębiorcy; 
>wylicza m.in. poznane działania marketingowe firmy, stan posiadania 
firmy i dokonuje charakteryzacji tych pojęć; 
>sprawnie stosuje poznaną dokumentację związaną z prowadzeniem 
firmy(samodzielnie); 
>porównuje możliwości funkcjonowania na rynku przedsiębiorców; 

DOBRY 

>stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące działania przedsiębiorcy; 
Uczeń: 
>wymienia i definiuje wszystkie poznane pojęcia związane z 
działaniem przedsiębiorcy; 
>wylicza wszystkie poznane działania marketingowe, stan posiadania 
firm itp. i dokonuje ich charakteryzacji; 
>sprawnie i samodzielnie stosuje poznaną dokumentację związaną z 
prowadzenie firmy; 
>analizuje i porównuje możliwości funkcjonowania na rynku 
przedsiębiorców; 

BARDZO DOBRY 

>stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące działania przedsiębiorcy; 
Uczeń: 
>posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus: 
>rozwiązuje zadania problemowe dotyczące działania przedsiębiorcy; 
>dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę i 

CELUJĄCY 

umiejętności. 



CZŁOWIEK WŚRÓD LUDZI 
Uczeń: 
>wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania 
jednostki(przedsiębiorcy) w społeczeństwie np. komunikacja, stres, 
asertywność, osobowość i inne; 
>wylicza m.in. mechanizmy regulujące postawy człowieka, rodzaje 
konfliktów społecznych i inne; 

DOPUSZCZAJĄCY 

>wskazuje m.in. podstawowe potrzeby człowieka; 
Uczeń: 
>wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące relacji 
międzyludzkich; 
>wylicza i krótko charakteryzuje m.in. mechanizmy regulujące postawy 
człowieka, grupy społeczne, rodzaje konfliktów społecznych i inne; 
>wskazuje i wyjaśnia np. podstawowe potrzeby człowieka, przyczyny 

DOSTATECZNY 

problemów z komunikacją i inne; 
Uczeń: 
>wymienia i definiuje poznane pojęcia dotyczące relacji 
międzyludzkich; 
>wylicza i charakteryzuje m.in. mechanizmy regulujące potrzeby 
człowieka, grupy społeczne, rodzaje konfliktów społecznych i inne; 
>wskazuje, wyjaśnia i porównuje np. podstawowe potrzeby człowieka, 
przyczyny problemów z komunikacją i inne; 

DOBRY 

>stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące relacji międzyludzkich; 
Uczeń: 
>wymienia i definiuje wszystkie poznane pojęcia dotyczące relacji 
międzyludzkich; 
>wylicza, charakteryzuje i porównuje np. mechanizmy regulujące 
potrzeby człowieka, grupy społeczne, rodzaje konfliktów społecznych i 
inne; 
>wskazuje, wyjaśnia i analizuje np. przyczyny problemów z 
komunikacją i inne; 

BARDZO DOBRY 

>stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące relacji międzyludzkich; 
Uczeń: 
>posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus: 
>rozwiązuje zadania problemowe dotyczące relacji międzyludzkich; 
>dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę i 

CELUJĄCY 

umiejętności. 
MAŁE STRUKTURY SPOŁECZNE 

Uczeń: 
>wymienia podstawowe struktury społeczne i rodzaje grup społecznych; 
>definiuje pojęcie współpracy; 

DOPUSZCZAJĄCY 

>wylicza style sprawowania władzy. 



Uczeń: 
>definiuje pojęcie społeczeństwa i grupy społecznej; 
>wymienia i charakteryzuje rodzaje grup społecznych; 
>określa rodzaje norm; 

DOSTATECZNY 

>wymienia i krótko opisuje style sprawowania władzy. 
Uczeń: 
>wymienia i definiuje pojęcia dotyczące społeczeństwa i grup społecznych; 
>wymienia i definiuje normy grupowe; 
>wskazuje kryterium podziału i porównuje rodzaje grup społecznych; 
>charakteryzuje sposoby sprawowania władzy; 

DOBRY 

>właściwie określa typy przywódców. 
Uczeń: 
>wymienia i definiuje pojęcia dotyczące grup i struktur społecznych; 
>charakteryzuje i wskazuje różnice między grupami społecznymi; 
>wskazuje związki i zależności między normą a grupą społeczną; 
>analizuje cechy osobowości wpływające na styl sprawowania władzy; 
>charakteryzuje przywództwo transakcyjne i transformacyjne; 

BARDZO DOBRY 

>określa funkcje menedżera. 
Uczeń: 
>posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus; 
>rozwiązuje zadania problemowe dotyczące współpracy i przywództwa w 
grupie; 

CELUJĄCY 

>dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę i 
umiejętności. 

 


