
                                    Wymagania edukacyjne z przedmiotu  
 
                          PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI BRANŻY TURYSTYCZNEJ  
 
                                                     Klasa II TOT 
 
 

Poziom podstawowy – P 
Ocena – dopuszczający i dostateczny 
Uczeń potrafi: 

Pozom ponadpodstawowy – PP 
Ocena – dobry , bardzo dobry , celujący 
Uczeń potrafi: poziom P i ponadto 
 

                                                                 Zagadnienia z prawa pracy  
. stosować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych 
osobowych  

 

określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o 
ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa pracy 

 
scharakteryzować podstawowe zasady prawa pracy  
wyjaśnić odpowiedzialność porządkową i materialną pracowników;  

 
 

stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej i 
zawodowej  

                                           Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw 
. wymienić przedsiębiorstwa i instytucje występujące w działalności i 
powiązania między nimi  
 

określić elementy bezpośredniego i pośredniego otoczenia  
przedsiębiorstwa 
 

 
zidentyfikować przedsiębiorstwa działające na równych szczeblach 
działalności 

wskazać czynniki stymulujące rozwój poszczególnych rodzajów 
działalności gospodarczej 

scharakteryzować różne rodzaje działalności, szczególnie produkcyjną, 
handlową, budowlaną i usługową  
 

określić schemat powiązań organizacyjnych, technicznych i innych 
przedsiębiorstw tej samej branży i przedsiębiorstw spoza branży 

wyjaśnić formy organizacyjne zrzeszania się przedsiębiorstw wyjaśnić powody powstawania związków organizacyjnych 
przedsiębiorstw 

określić cele i skutki powiązań kooperacyjnych scharakteryzować zasady współpracy i współdziałania przedsiębiorstw 
dokonać analizy działalności na rynku zidentyfikować sytuację prawną i ekonomiczną firmy w przypadku 

koncentracji przedsiębiorstw  

 
. określić czynniki działalności firmy na rynku konkurencji doskonałej, 
monopolu, oligopolu, duopolu  
 

zaplanować wspólne przedsięwzięcia dotyczące promowania na rynku 

określić elementy stymulujące działalność przedsiębiorstwa: zasoby 
produkcyjne, finanse przedsiębiorstwa, rodzaj produkcji, produkcja w 
długim okresie, struktura produkcji, system produkcji wyrobów, koszty 
własne produkcji, koszty okazji, krótkookresowa analiza kosztów, 
wybór nakładów, próg rentowności, ocena wyników przedsiębiorstwa  
 

sporządzić analizę SWOT 

dokonać analizy kosztów produkcji firm działających w branży obliczyć wartość bieżącą projektu inwestycyjnego 
dokonać analizy wyników, współczynników koncentracji zastosować przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń; 
wyjaśnić cele konsorcjum, kartelu i syndykatu przeprowadzić pomiar badań marketingowych 
zidentyfikować procedury zakupu i sprzedaży w przedsiębiorstwach 
funkcjonujących na rynku 

zastosować rezultaty badań marketingowych 

określić zakres i pola współpracy scharakteryzować formy organizacji działań marketingowych podmiotu 
gospodarczego  
 

scharakteryzować cechy grup kapitałowych  analizować potrzeby klientów na podstawie przeprowadzonych badań 



ankietowych  

 

wskazać typy holdingów określić wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy  
 

 przyjąć i wysłać korespondencję;  
 

 

 posługiwać się programami komputerowymi wspomagającymi 
działalność gospodarczą  
 

 

 obsługiwać urządzenia peryferyjne- drukarka, skaner  
 

 

 korzystać z zasobów Internetu, w tym druków aktywnych;  
 

 

 scharakteryzować podstawowe narzędzia marketingu (produkt, cena, 
dystrybucja, promocja)  
 

 

określić związek między narzędziami marketingu a prowadzoną 
działalnością  
 

 

 wymienić źródła informacji wykorzystywanych w badaniach 
marketingowych  
 

 

 dobierać działania marketingowe do prowadzonej działalności 

zastosować podstawowe techniki mierzenia efektywności działań 
marketingowych 

zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w działalności; 

 

 
 
                                                                                                  Barbara RÕÕM 


