Wymagania edukacyjne
Zawód i symbol cyfrowy zawodu: technik obsługi turystycznej 422103
Przedmiot: Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
Klasa: II H
I. Dział Programowy: Pracownicy przedsiębiorstwa turystycznego

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca

-wymienić cechy potrzeb i je
omówić;
- charakteryzować rodzaje
produktów;
- wskazać wszystkie cechy usług i
je scharakteryzować;
- charakteryzować czynniki
wytwórcze;
-omówić jeden rodzaj gospodarki
wymieniając przykłady;
- podać przykłady rynków;
- zdefiniować na prawo podaży i
popytu;
- podać przykłady
- klasyfikować rodzaje spółek
- omówić znaczenie
mikroprzedsiębiorstw w polskim
systemie gospodarki
- dostosować formę
organizacyjno-prawną
do profilu działalności
przedsiębiorstwa;
- omówić klasyczne zasady
podatkowe A. Smitha
- omówić rolę podatku VAT w
polskim systemie podatkowym

- narysować i omówić hierarchie
potrzeb A.Maslowa;
- wskazać przykłady produktów;
- rozróżnić dobro komplementarne
od substytucyjnego;
- określić rodzaje usług w
gastronomii;
- wskazać czynniki wytówrcze ze
względu na profil działalności
przedsiębiorstwa podając
przykłady;
- porównać modele gospodarek;
- wymienić czynniki wpływające
na popyt i podaż;
- omówić na czym polega
paradoks Veblena, i Giffena;
- wykreślić krzywą popytu i
podaży;
-określić rolę przedsiębiorstw
z sektora MŚP w funkcjonowaniu
polskiej gospodarki
-wymienić i charakteryzuje formy
związków spółek (korporacje,
monopole, holdingi, koncerny)
- wypełnić zintegrowany wniosek
CEIDG-1;

Uczeń :

- określić pojęcie potrzeby;
- definiować pojęcie produkt,
towar, usługa, wyrób gotowy;
- wymienić rodzaje ofert
rynkowych,
- wskazać pojęcie czynników
wytwórczych;
- definiować pojęcie gospodarki
rynkowej;
- wyjaśnić pojęcie rynku;
-rozróżnić pojęcie popyt, podaż ,
cena;
- określić równowagę na rynku;
- definiować pojęcie podmiotu
gospodarczego;
- wyjaśnia, kim jest
przedsiębiorca;
- wyjaśnia znaczenie terminów:
„zdolność prawna”, „osobowość
prawna”
-zdefiniować pojęcia
„makrootoczenie
przedsiębiorstwa”,
„mikrootoczenie
przedsiębiorstwa”
- definiować pojęcie „podatek”

- wymienić rodzaje potrzeb;
- określić pojęcie produkt gotowy,
surowiec, dobro;
- wyjaśnić pojęcie usługi
materialnej i niematerialnej;
- wymienić rodzaje czynników
wytwórczych;
- wymienić modele gospodarek;
- wymienić rodzaje rynków;
-wskazać podmioty rynku;
- wskazać różnice między
rynkiem producenta a rynkiem
konsumenta;
- wskazać podstawowe akty
prawne związane z działalnością
gospodarczą;
-omawia klasyfikację
wielkościową przedsiębiorstw
- wymienia i charakteryzuje formy
własności przedsiębiorstw
- wymienia i charakteryzuje etapy
zakładania własnej działalności
gospodarczej
- wskazuje najczęstsze przyczyny
niepowodzeń przedsiębiorstwa

- klasyfikować potrzeby;
- określić miejsce produktu;
- rozróżnić cechy materialne i
niematerialne usług;
-określić pojęcie kosztu
alternatywnego;
- wymienić cechy gospodarki
rynkowej;
- dokonać klasyfikacji rynków;
- określić zależność między ceną a
popytem oraz ceną a podażą;
- rozróżnia pojęcia osoba fizyczna,
osoba prawna, zdolność prawna,
osobowość prawna;
- wymienia i charakteryzuje formy
organizacyjno-prawne przedsiębiorstw;
- wymienić i omawić czynniki
warunkujące sprawne
funkcjonowanie przedsiębiorstwa;
- wymienić i omawić rodzaje
podatków
- scharakteryzować podatki
progresywne, proporcjonalne
i regresywne; stosunek pracy.czas
pracy
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- wyjaśnić znaczenie terminów:
- argumentuje konieczność płacenia obowiążki pracodawców i
„zdolność prawna”, „osobowość podatków
pracowników
prawna”, „podatnik”, „obowiązek - wymienia i charakteryzuje funkcje
podatków
podatkowy”, „przedmiot
identyfikuje rodzaje podatków wg -różnych
opodatkowania”, „stawka
kryteriów; stosunek pracy.czas pracy
podatkowa”, „podstawa
obowiążki pracodawców i pracowników
=
opodatkowania”
stosunek pracy.czas pracy
obowiążki pracodawców i
pracowników

ocenia system podatkowy w
Polsce; stosunek pracy.czas
pracy
obowiążki pracodawców i
pracowników

- przedstawić argumenty za
i przeciw wprowadzeniu podatku
liniowego
- wyjaśnić znaczenie terminu
„Dzień Wolności Podatkowej”
porównuje stopień obciążenia
podatkami obywatela w różnych
krajach
stosunek pracy.czas pracy
obowiążki pracodawców i
pracowników

II. Dział Programowy: Finanse w przedsiębiorstwie
-zdefiniować pojęcie
„rachunkowość firmy”
- wymienić podstawowe zasady
księgowości
klasyfikuje i opisuje dowody
księgowe
-zdefiniować pojęcia: „majątek
trwały”, „majątek obrotowy”,
„aktywa przedsiębiorstwa”,
„pasywa przedsiębiorstwa”,
„bilans”, „amortyzacja”,
„rachunek zysków i strat”, „próg
rentowności”, „koszt całkowity”,
„całkowity koszt jednostkowy”,
„inwentaryzacja”; zdefiniować
pojęcia: „próg rentowności”,
„koszt całkowity”, „całkowity
koszt jednostkowy”, „inwentaryzacja”;wyjaśnić znaczenie terminów: „kredyt”, „kredyt konsumencki”, „rzeczywista roczna
stopa oprocentowania”, „pożyczka”, „zastaw hipoteczny”, „spread
walutowy”, „zdolność kredytowa

-wymienić i omawia funkcje
rachunkowości
-wymienić podstawowe
dokumenty księgowe firmy;
-wymienić i charakteryzuje
podstawowe składniki bilansu;
-wymienić formy inwentaryzacji
-wskazać różnice między
kredytem a pożyczką
wymienić formy inwentaryzacji;
- identyfikować rodzaje kredytów
wg różnych kryteriów (okresu
kredytowania, waluty kredytu,
przeznaczenia kredytu)
- omówić podstawowe prawa
przysługujące kredytobiorcy w
wypadku umowy kredytu
konsumenckiego;
- definiować koszty pośrednie i
bezpośrednie w przedsiębiorstwie
wymienić przykłady kosztów
stałych oraz zmiennych
przedsiębiorstwa,
- wymienić postacie różnic -

- uzasadnić konieczność
prowadzenia rachunkowości w
firmie
- wskazać różnice między
księgowością pełną a księgowe;
- wymienić przykłady kosztów
stałych oraz zmiennych
przedsiębiorstwa ością
uproszczoną;
- wymienić postacie różnic
inwetaryzacyjnych
wymienić i omówić kryteria
wyboru najlepszego kredytu;
wymienić najważniejsze kryteria
oceny zdolności kredytowej
stosowane przez banki; określić celowość inwentaryzacji;
- wskazać czynniki wpływając na
wysokość kosztu jednostkowe
produktu;

- wymienić i omówić wady oraz
zalety poszczególnych form
opodatkowania przedsiębiorstwa
podatkiem dochodowym
- uzupełnić fakturę VAT
na podstawie dostarczonych
danych;
-analizować przykładowy wynik
finansowy przedsiębiorstwa;
- określić celowość
inwentaryzacji;
- obliczyć należne odsetki od
zaciągniętego kredytu;
- ocenić możliwość spłaty
zaciągniętego kredytu przy
określonym dochodzie; wyznaczyć na prostych
przykładach próg rentowności
omawia procedurę likwidacji
działalności inwetaryzacyjnych;
- wymienić koszty pośrednie i
bezpośrednie w
przedsiębiorstwie;

-wyjaśnić znaczenie terminu
„kreatywna księgowość” oraz
omawia przyczyny i konsekwencje
tego zjawiska;
-wyznaczyć na prostych
przykładach próg rentowności
omawia procedurę likwidacji
działalności gospodarczej;
- wypełnić arkusz spisu z natury;
wypełnić arkusz spisu z natury;
- obliczyć koszt jednostkowy
produkt;
- interpretować otrzymane wyniki
kosztu jednostkowego, wskazać
wpływ poszczególnych
składników kosztów i ich udział;
- rozliczać klienta,
- wypełniać bezbłędnie wszystkie
elementy faktury;
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