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WYMAGANIA EDUKACYJNE 
NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 
 

Przedmiot: PRACOWNIA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ 
 
Klasa 3 Technik Obsługi Turystycznej 
 
 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Uczeń: 

Komputerowe programy użytkowe: edytor tekstu, grafika komputerowa, arkusz kalkulacyjny, korespondencja seryjna, prezentacje multimedialne 
 

- projektować prosty znak 
firmowy 
- dobierać odpowiedni program 
do sporządzania materiałów 
marketingowych 
- wymienić zasady sporządzania 
oferty 
 

- dokonywać selekcji pozyskanych 
informacji przy użyciu programu 
Excel, 
- tworzyć prostą prezentację 
obiektu turystycznego,  
- projektować wizytówki, ulotki, 
oferty programowe, foldery, 
katalogi, 
- sporządzać papier firmowy, 
- drukować koperty i etykiety 
adresowe, 

- stosować programy 
komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań 
- przygotować ofertę usług 
turystycznych przy użyciu 
programów użytkowych, 
- wykorzystać korespondencję 
seryjna przy wysyłaniu ofert, 
- zastosować szablony, tworzyć 
własne w edytorze tekstu, 
- sporządzać korespondencję 
seryjną dostosowaną do potrzeb 
biura podróży, 
- obliczać koszty imprezy 
turystycznej z zastosowaniem 
arkusza kalkulacyjnego,  
- drukować arkusze, 
- przygotować prezentację biura 
na targi. 

- obsługiwać urządzenia 
biurowe oraz stosuje programy 
komputerowe wspomagające 
prowadzenie działalności 
gospodarczej, 
- przygotować dokumentację 
niezbędną do prowadzenia 
działalności gospodarczej;  
- zaprojektować folder biura 
turystycznego przy użyciu 
grafiki komputerowej, 
- wykorzystać arkusz 
kalkulacyjny jako bazę danych: 
tworzyć tabele, wykorzystać 
formularze do zarządzania listą, 
sortować tabele, filtrować dane 
w tabeli 

- biegle posługiwać się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub 
praktycznych  
- proponować rozwiązania 
nietypowe i wykraczające poza 
program nauczania 
- samodzielnie i twórczo rozwijać 
własne uzdolnienia 
- samodzielnie zdobywać 
informacje potrzebne do rozwijania 
zainteresowań przedmiotowych 

Poczta elektroniczna i usługi informacyjne na bazie WWW. 
 

- pozyskiwać informacje z 
Internetu niezbędne do 
organizacji usług turystycznych,  
korzystać z różnych 
przeglądarek internetowych, 
- wskazać podstawowe 

- sporządzić rezerwację imprezy i 
usługi turystycznej, 
- sporządzić anulację imprezy i 
usługi turystycznej;  
- wykorzystać sieć  internetową 
jako narzędzia wymiany 

- dokonać rezerwacji usług 
turystycznych za pośrednictwem 
systemu on-line, 
- opracować internetową reklamę 
biura podróży 
- wykorzystać Internet w 

- określić funkcje Internetu w 
działalności biura 
turystycznego,   
- stosować prawne aspekty 
wykorzystywania Internetu w 
turystyce 

- biegle posługiwać się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub 
praktycznych  
- proponować rozwiązania 
nietypowe i wykraczające poza 
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możliwości wykorzystania 
Internetu w działalności biura 
turystycznego, 
- skorzystać z funkcji poczty 
elektronicznej, 
 
 
 

informacji 
- korzystać z internetowej 
rezerwacji miejsc noclegowych, 
transportu itp. 
- korzystać z poczty  e-mail do 
korespondencji z klientami biura 
podróży, 
- przyjąć korespondencję zgodnie 
z obowiązującymi zasadami; 
 
 

marketingu usług turystycznych 
- korzystać z poczty  e-mail do 
korespondencji z klientami 
zgodnie z obowiązującymi 
zasadami, 
- wyszukiwać   informacje 
branżowe w Internecie, 
-  zastosować zasady netykiety w 
korespondencji elektronicznej 
 
 
 
 

 program nauczania 
- samodzielnie i twórczo rozwijać 
własne uzdolnienia 
- samodzielnie zdobywać 
informacje potrzebne do rozwijania 
zainteresowań przedmiotowych 

Komputerowe systemy rezerwacji on-line 
 

- rozpoznać komputerowe 
systemy rezerwacji usług 
- rozpoznać i nazywać globalne 
systemy rezerwacji usług 

- porównać zakres działania 
różnych specjalistycznych 
programów komputerowych 
- opisać globalne systemy 
rezerwacji usług turystycznych 

- dokonać rezerwacji usług 
turystycznych systemem on-line 
- rezerwować usługi  turystyczne 
za pomocą platform 
rezerwacyjnych 

- korzystać ze specjalistycznych 
programów komputerowych 
stosowanych do obsługi ruchu 
turystycznego 
- porównywać oferty różnych 
firm  i dokonywać rezerwacji 
poprzez platformy 
rezerwacyjne 

- stosować specjalistyczne 
programy do obsługi biur podróży 
- korzystać z platform 
rezerwacyjnych 
- stosować GDS w pracy biura 
podróży 

Korespondencja związana z organizacją usług turystycznych 
 

- wymienić pisma związane z 
organizacją usług turystycznych 

- sporządzić rezerwację imprezy i 
usługi turystycznej;  
 - sporządzić anulację imprezy i 
usługi turystycznej;  
- sporządzić potwierdzenie 
rezerwacji, umowy, 
- redagować ofertę handlową,  
- redagować notatki, protokoły, 
sprawozdania, regulaminy, 
  
 

- sporządzić różnego rodzaju 
pisma, 
- zastosować układ graficzny 
pisma zgodnie ze schematem 
stosowanym w korespondencji 
biurowej; 
- sporządzać pisma w sprawach 
organizacyjno-administracyjnych 

- sporządzić pisma w 
korespondencji wewnętrznej i 
zewnętrznej 

- biegle posługiwać się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub 
praktycznych  
- proponować rozwiązania 
nietypowe i wykraczające poza 
program nauczania 
- samodzielnie i twórczo rozwijać 
własne uzdolnienia 
- samodzielnie zdobywać 
informacje potrzebne do rozwijania 
zainteresowań przedmiotowych 
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Biurowość i korespondencja w turystyce 
 

-rozróżnić różnego rodzaju 
korespondencje, 
- wymienić dokumenty w 
stosowane korespondencji 
biura turystycznego 
- wymienić części składowe 
pisma, 
- omówić układ pisma, 
- wymienić zasady redagowania 
pism, 
- formułować poprawnie treść 
poszczególnych pism  
- poprawnie adresować 
koperty,  
 

- wskazać przeznaczenie 
poszczególnych pism 
- omówić  części składowe pisma 
- formatować pisma, 
- sporządzić przykładowe pisma 
zgodnie z zasadami 
korespondencji,  
- poprawnie stosować skróty w 
korespondencji 
- dobrać formę pisma do rodzaju 
dokumentu; 

- scharakteryzować najważniejsze 
dokumenty w stosowane 
korespondencji  
- sporządzić różnego rodzaju 
pisma;  
- stosować styl urzędowy i formy 
grzecznościowe 
- omówić rozmieszczenia 
elementów pisma zgodnie z 
różnymi schematami,  
- omówić zasady obiegu i 
przechowywania dokumentów 

-  scharakteryzować dokumenty 
w stosowane korespondencji 
biura turystycznego 
-  zastosować układ graficzny 
pisma zgodnie ze schematem 
stosowanym w korespondencji 
biurowej; 

- biegle posługiwać się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub 
praktycznych  
- proponować rozwiązania 
nietypowe i wykraczające poza 
program nauczania 
- samodzielnie i twórczo rozwijać 
własne uzdolnienia 
- samodzielnie zdobywać 
informacje potrzebne do rozwijania 
zainteresowań przedmiotowych- 
biegle posługiwać się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub 
praktycznych  
- proponować rozwiązania 
nietypowe i wykraczające poza 
program nauczania 
- samodzielnie i twórczo rozwijać 
własne uzdolnienia 
- samodzielnie zdobywać 
informacje potrzebne do rozwijania 
zainteresowań przedmiotowych 

Korespondencja związana z organizacją usług turystycznych 
 

- wymienić pisma związane z 
organizacją usług turystycznych 

- sporządzić rezerwację imprezy i 
usługi turystycznej;  
 - sporządzić anulację imprezy i 
usługi turystycznej;  
- sporządzić potwierdzenie 
rezerwacji, umowy, 
- redagować ofertę handlową,  
- redagować notatki, protokoły, 
sprawozdania, regulaminy, 
  
 

- sporządzić różnego rodzaju 
pisma, 
- zastosować układ graficzny 
pisma zgodnie ze schematem 
stosowanym w korespondencji 
biurowej; 
- sporządzać pisma w sprawach 
organizacyjno-administracyjnych 

- sporządzić pisma w 
korespondencji wewnętrznej i 
zewnętrznej 

- biegle posługiwać się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub 
praktycznych  
- proponować rozwiązania 
nietypowe i wykraczające poza 
program nauczania 
- samodzielnie i twórczo rozwijać 
własne uzdolnienia 
- samodzielnie zdobywać 
informacje potrzebne do rozwijania 
zainteresowań przedmiotowych 

 


