
Przedmiotowy System Oceniania (PSO) i wymagania edukacyjne. 

Zasady ogólne dla przedmiotów zawodowych 

w zawodzie technik obsługi turystycznej, 422103, 341[05] 

 

Przedmiotowy System Oceniania został opracowany w oparciu o: 

 podstawę programową kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej 422103, 

341[05] określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

 Szkolny program nauczania technik obsługi turystycznej 

 Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący integralną część Statutu Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich 

Opracowany PSO zawiera następujące elementy: 

I. Cele PSO,  

II. Obszary oceniania,  

III. Formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zasady oceniania, 

IV. Wymagania edukacyjne ogólne, 

V. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów 

 z dysfunkcjami, 

VI. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

 

I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania  

1. Wspieranie uczniów poprzez diagnozowania ich osiągnięć edukacyjnych w odniesieniu 

do treści nauczania i celów szczegółowych zawartych w podstawie programowej  

i programie nauczania oraz standardów egzaminacyjnych, 

2. Dostarczanie uczniom i rodzicom informacji o postępach ucznia, problemach 

związanych z przyswajaniem wiedzy oraz stopniu nabytych umiejętności. 

 

II. Obszar podlegający ocenianiu  
1. Wiedza przedmiotowa i spełnienie wymagań edukacyjnych,  

2. Umiejętności określone w podstawie programowej, 

3. Postawa ucznia: jego wkład pracy, zaangażowanie, motywacja i aktywność na lekcji. 

 

III. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz zasady oceniania 

 

Przy sprawdzeniu osiągnięć i postępów uczniów obowiązuje obiektywizm, indywidualizm, 

konsekwencja, systematyczność i jawność. Według Niemierko wyodrębnia się cztery poziomy 

osiągania celów: 

 

A. Zapamiętywanie informacji 

B. Rozumienie wiadomości  

C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych 

D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych 

 

III.1. Formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności: 

Podstawowymi formami oceny wiedzy i umiejętności ucznia są odpowiedzi ustne, sprawdziany 

pisemne, kartkówki i wykonane samodzielnie ćwiczenia. 

1. Odpowiedzi ustne: 

 ocenie podlega rzeczowość, poprawność merytoryczna i językowa wypowiedzi, umiejętność 

logicznego myślenia i argumentowania, 

 odpowiedź ustna dotyczy przerabianego zakresu działu programowego, 



 dodatkowe pytania naprowadzające formułowane przez nauczyciela wpływają na obniżenie 

oceny całości wypowiedzi ucznia, 

 oceny za wypowiedź ustną nie podlega poprawie. 

2. Formy pisemne: 

a) sprawdziany pisemne: 

 przeprowadzane zazwyczaj jako podsumowanie przerobionych działów programowych, 

 zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

 są obowiązkowe dla wszystkich. Uczeń nie może wtedy zgłosić nieprzygotowania, 

natomiast   uczeń nieobecny musi zaliczyć ten sprawdzian w terminie ustalonym  

z nauczycielem najpóźniej do 2 tygodni od dnia przeprowadzenia sprawdzianu. 

W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może przedłużyć termin, 

 nie przystąpienie do sprawdzianu pisemnego ma wpływ na ocenę śródroczną i roczną, 

 sprawdzian pisemny może mieć formę testu, opisową lub zadań praktycznych, 

 poprawa oceny ze sprawdzianu jest dobrowolna i powinna się odbyć w ciągu 2 tygodni od 

momentu wpisania oceny do dziennika. Formę poprawy ustala nauczyciel. Klasyfikując 

ucznia, nauczyciel bierze pod uwagę ocenę, którą uczeń uzyskał w wyniku poprawy i tym 

samym uwzględnia postęp ucznia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, 

 niesamodzielna praca ucznia podczas prac pisemnych jest równoznaczna z odebraniem 

pracy i wpisaniem oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy. 

b) kartkówki, samodzielne wykonane ćwiczenia: 

 krótka, pisemna forma sprawdzenia wiedzy i umiejętności z materiału bieżącego, 

 wiedza i umiejętności uczniów, którzy byli nieobecni lub otrzymali ocenę niedostateczną 

sprawdzana jest w innej formie tzn. w wypowiedzi ustnej lub w sprawdzianie pisemnym. 

Przy sprawdzaniu prac pisemnych ocenia się rzeczowość, przejrzystość, poprawność merytoryczną 

i umiejętność logicznego myślenia i argumentowania. 

 

 

Skala przeliczania uzyskanych punktów ze sprawdzianów, kartkówek, ćwiczeń , zadań itp. na 

oceny cząstkowe  

 

Ocena  % maksymalnej ilości punktów  

celujący wykracza poza wymagania 

programowe  

bardzo dobry od 91% do 100% 

dobry od 76% do 90% 

dostateczny od 56% do 75% 

dopuszczający od 40% do 55% 

niedostateczny  od 0 do 39% 

 

3. Praca ucznia na lekcji: ocenia się stopień zaangażowania, umiejętność pracy w zespole, sposób 

prezentacji pracy własnej i zespołowej. 

 

4. Prace domowe: ocenia się samodzielność, zrozumienie problemu, umiejętność korzystania 

 z różnych źródeł wiedzy. 

 

5.  Inne dodatkowe: opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, udział w konkursach 

 i olimpiadach, prace projektowe, wymagania formalne (zeszyty ćwiczeń). 

 

6. Na przedmiotach prowadzonych z wykorzystaniem komputera ocenie podlegają efekty pracy 

wykonane w konkretnych programach użytkowych. 

 



III.2. Nieprzygotowanie do lekcji: 

 przed rozpoczęciem lekcji uczeń może zgłosić nieprzygotowanie raz lub dwa razy 

w semestrze (jedno nieprzygotowanie przysługuje uczniom gdy lekcje odbywają się raz 

w tygodniu, dwa nieprzygotowania przysługują uczniom, gdy lekcje odbywają się dwa lub 

więcej razy w tygodniu), bez możliwości przeniesienia nieprzygotowania na kolejny 

semestr, ilość zgłoszonych nieprzygotowań w ramach limitu nie wpływa na ocenę 

śródroczną lub roczną, 

 uczeń zgłasza nieprzygotowanie pisemnie na początku zajęć, 

 nauczyciel odnotowuje nieprzygotowanie w dzienniku lekcyjnym. 

 

III.3. Ustalenie oceny śródrocznej i rocznej: 

 podstawą ustalania oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ocen cząstkowych  

o decydującym udziale ocen uzyskanych z podstawowych form oceniania (tj. odpowiedzi 

ustnych, sprawdzianów pisemnych, kartkówek i wykonywanych samodzielnie ćwiczeń),  

 przy ustalaniu oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe 

wystawione w ciągu roku,  

 uczeń powinien z podstawowych form oceniania uzyskać co najmniej 3 oceny cząstkowe  

w ciągu semestru.  

 

 

Tabela z przelicznikiem średniej ocen cząstkowych na oceny roczne/ śródroczne 

 

Ocena roczna/śródroczna  Średnia ocen cząstkowych 

Celujący Powyżej 5,01 

Bardzo dobry 4,61-5,00 

Dobry  3,61-4,60 

Dostateczny 2,61-3,60 

Dopuszczający 1,81-2,60 

Niedostateczny 1,8 i niżej 

 

 

IV. Wymagania edukacyjne ogólne  

Uczeń uzyskuje odpowiednią ocenę w zależności od spełnienia określonych wymagań 

edukacyjnych. Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie 

szkolne obowiązujące przy ocenia bieżącej oraz ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej: 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą gdy :  

 został laureatom olimpiad przedmiotowych, 

 w pełni opanował materiał przewidywany programem nauczania, 

 jego wypowiedzi są wyczerpujące pod względem merytorycznym, 

 swobodnie operuje pojęciami danego przedmiotu i wyciąga właściwe wnioski, 

 aktywne uczestniczy w lekcjach,  

 jego wiedza jest z poziomu ponadpodstawowego określanego w wymaganiach 

edukacyjnych. 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą gdy: 

 w pełni przyswoił wiadomości objęte programem nauczania  

 wykazuje zainteresowanie przedmiotem, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów. 



 wykorzystuje różne źródła wiedzy, 

 jego wiedza jest z poziomów podstawowego i ponadprogramowego określanych  

w wymaganiach edukacyjnych. 

 

Uczeń otrzyma ocenę dobrą, gdy: 

 jego wiedza jest z poziomu podstawowego i ma niewielkie braki z poziomu 

ponadpodstawowego określonych w  wymaganiach edukacyjnych, 

 przedstawia treści poprawnie pod względem merytorycznym i języka przedmiotu,  

ale nie wyczerpuje zagadnienia w pełni, 

 samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, 

 umie zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

 cechuje go pozytywny stosunek do przedmiotu i aktywna postawa na lekcji. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy: 

 zna najważniejsze pojęcia (posiada wiedzę z poziomu podstawowego określonego 

w wymaganiach edukacyjnych) 

 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne, 

 aktywność na lekcjach jest sporadyczna, 

 z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązywać problemy, 

 odpowiedzi odbywają się przy niewielkich ukierunkowaniach nauczyciela, 

 w wypowiedzi zdarzają się nieliczne błędy rzeczowe i językowe. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy: 

 posiadana wiedza jest niezbędna do realizacji celów przedmiotu i konieczna do dalszego 

kształcenia (zakres wiedzy z poziomu podstawowego określonego w wymaganiach 

edukacyjnych), 

 popełnia błędy, zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i w sposobie jej 

prezentowania, 

 zna podstawowe pojęcia i przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione 

pytania. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy: 

 nie spełnia kryteriów określonych na ocenę dopuszczającą  

 nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu zajęć edukacyjnych, błędnie analizuje pojęcia 

i terminy, a posiadane przez ucznia braki są trudne do uzupełnienia i uniemożliwiają mu 

kontynuację nauki w następnej klasie lub ukończenie szkoły, 

 nie przygotowuje się do lekcji, odznacza się brakiem systematyczności i chęci do nauki 

oraz biernością na lekcjach, 

 nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych zadań, nawet przy pomocy nauczyciela. 

 

 

V. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów z 

dysfunkcjami i dla uczniów mających trudności  w nauce. 
 

Metoda pracy w czasie zajęć lekcyjnych: 

 wolniejsze tempo pracy ( mniej zadań do wykonania lub wydłużony czas),  

 uwzględnianie poprawności toku rozumowania, a nie tylko prawidłowości wyniku 

końcowego – możliwość weryfikacji w odpowiedzi ustnej zadań wykonanych pisemnie, 

 możliwość wyboru formy sprawdzania wiadomości (forma pisemna/wypowiedź ustna), 



 stopniowanie trudności – unikanie pytań problemowych, zadawanie jasno sprecyzowanych 

pytań, 

 pomoc przy odpowiedzi – zadawanie większej ilości dodatkowych, pomocniczych pytań 

 wydłużanie czasu na udzielenie odpowiedzi, czasu na odczytanie informacji z projektu,  

z rysunku, schematu, 

 zachęcanie do poprawy zadań, aż do uzyskania sukcesu, 

 posługiwanie się zadaniami testowymi, rysunkami i schematami procesów zamiast formy 

opisowej, 

 częste sprawdzanie wiadomości, krótsze partie materiału, 

 

Metody pracy poza zajęciami lekcyjnymi: 

 udostępnianie materiałów pomocniczych do pracy w domu i na dodatkowych zajęciach, 

 umożliwianie wykonania obszernych zadań w domu, 

 informowane ucznia na lekcji, o czym będzie traktować temat następnych zajęć (żeby mógł 

w domu przeczytać tekst z podręcznika i aktywnie uczestniczyć w lekcji). 

 

    Zadania domowe: 

 umożliwianie wykonywania zadań i zagadnień, które ucznia interesują 

 dodatkowe zadania domowe umożliwiające utrwalenie wiadomości. 

 

Nauczyciel dostosowuje metody pracy do dysfunkcji ucznia i zaleceń poradni pedagogiczno-

psychologicznej. Nauczyciel, dostosowujący wymagania pod względem formy pomocy, ocenia 

ucznia według kryteriów obowiązujących i ogólnodostępnych. 

 

VI. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie  

z procedurą ustaloną w statucie szkoły. Jeżeli uczeń chce uzyskać ocenę roczną wyższą, niż 

przewidywana, ma możliwość jej poprawy zgodnie z podanymi warunkami: 

1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień  

 i tylko w przypadku, gdy średnia ocen na podstawie, której została ustalona ocena 

proponowana jest powyżej oceny proponowanej co najmniej o 0,2 (np. średnia ocen 

cząstkowych min 2,2 – uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny proponowanej  

na ocenę dostateczną). 

2. Dodatkowe warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

 usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach, 

 przystąpienie do wszystkich przeprowadzanych przez nauczyciela sprawdzianów w 

ustalonych terminach, 

 skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy ocen cząstkowych, 

 systematyczna i aktywna praca ucznia na lekcjach, 

 nienaganne przygotowanie do lekcji od momentu wystawienia oceny proponowanej do    

momentu ewentualnej poprawy, 

3. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z punktu 1 i 2, nauczyciel 

przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 

4. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 5 dni roboczych przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu sprawdzianu pisemnego, obejmującego całość materiału zrealizowanego w ciągu 

roku szkolnego. 

5. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do 

dokumentacji nauczyciela. 

6. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony 

na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 



7. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na umówiony z nauczycielem termin z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, traci możliwość poprawy oceny. 

8. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych nauczyciel w porozumieniu z uczniem 

wyznacza dodatkowy termin poprawy. 

9. W przypadku nieobecności nauczyciela uczącego w umówionym terminie, poprawy może 

dokonać inny nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

10. Uczeń ma szansę jednokrotnej poprawy, chyba, że materiał został podzielony przez 

nauczyciela na mniejsze części. 

11. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od 

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

 

VII. Niesklasyfikowanie i egzamin klasyfikacyjny – wg zasad wewnątrzszkolnego oceniania 

 & 5 pkt 6 WSO ZSP Nr 3 w Końskich. 

 

VIII. Egzamin poprawkowy – wg zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania & 5 pkt 4 WSO 

ZSP Nr 3 w Końskich. 

 

IX. Odwołanie od rocznej oceny ustalonej przez nauczyciela – wg zasad wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania & 9 WSO ZSP Nr 3 w Końskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA  EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: 

"Ekonomia i prawo w turystce" kl. III THT 

w zawodzie technik obsługi  turystycznej 

na podstawie programu nauczania: 341[05] 

w roku szkolnym  2012/2013, 2013/2014  

Nr lekcji Temat lekcji WYMAGANIA 

 

 

 

 

PODSTAWOWE /A+B/ 

Uczeń: 
PONADPODSTAWOWE /C+D/ 

Uczeń: 

1 Omówienie programu na-

uczania i wymagań eduka-

cyjnych w roku szkolnym 

2012../.13. 

- identyfikuje wymagania podstawowe. - charakteryzuje wymagania ponadpodstawowe. 

I. PODSTAWOWE KATEGORIE I PRAWA EKONOMICZNE 

2 Potrzeby ludzkie - identyfikuje pojęcie: potrzeba, 

- rozróżnia potrzeby naturalne i wyższego rzędu, 

- wymienia cechy potrzeb, 

- definiuje termin: piramida potrzeb Maslowa. 

- wyjaśnia cechy potrzeb, 

- charakteryzuje piramidę potrzeb Maslowa, 

- klasyfikuje potrzeby wg hierarchii Maslowa. 

3 Sposoby zaspokajania 

potrzeb 

- identyfikuje pojęcia: dobra, usługi, 

- rozróżnia sposoby zaspokajania potrzeb. 

- klasyfikuje dobra i usługi, 

- porównuje cechy dóbr i usług. 

4 Istota i cel 

działalności 

gospodarczej 

- definiuje termin: działalność gospodarcza. - wyjaśnia ogólne zasady prowadzenia działalności 

gospodarczej w Polsce. 

5 Czynniki wytwórcze - rozróżnia rodzaje czynników wytwórczych, 

- identyfikuje pojęcia: środki produkcji, środki 

pracy, przedmioty pracy. 

- charakteryzuje czynniki wytwórcze, 

- dobiera czynniki wytwórcze do rodzaju 

działalności. 

6 Podstawowe systemy go-

spodarki narodowej 

- definiuje pojęcie: system społeczno-gospodarczy, 

- rozróżnia rodzaje systemów społeczno-

gospodarczych, 

- wymienia cechy gospodarki rynkowej. 

- charakteryzuje systemy społeczno-gospodarcze, 

- porównuje sposoby rozwiązywania problemów 

gospodarczych w poszczególnych systemach ekono-

micznych, 

- wyjaśnia mechanizm gospodarki rynkowej. 

7 Rynek - rodzaje rynków - identyfikuje pojęcia: rynek, rynek usług 

turystycznych, 

- rozróżnia kryteria klasyfikacji rynku. 

- klasyfikuje rynek według różnych kryteriów, 

- omawia różne rodzaje rynków. 

8 Elementy rynku - wymienia elementy rynku, 

- identyfikuje pojęcia: popyt, podaż, cena, 

- rozróżnia pojęcia: popyt i wielkość popytu, 

- rozróżnia pojęcia: podaż i wielkość podaży. 

- wyjaśnia pojęcie: wielkość popytu, 

- wyjaśnia pojęcie: wielkość podaży, 

- wskazuje popytową i podażową stronę rynku. 

9 Mechanizm rynkowy - definiuje termin: mechanizm rynkowy. - wyjaśnia działanie mechanizmu rynkowego w 

różnych sytuacjach, 

- analizuje zależności pomiędzy elementami 

rynku. 

10 Przyczyny zmian popytu - wymienia czynniki kształtujące popyt, 

- formułuje prawo popytu, 

- interpretuje krzywą popytu. 

- wyjaśnia prawo popytu, 

- charakteryzuje czynniki kształtujące popyt, 

- przewiduje zmiany popytu, 

- analizuje zmiany popytu na podstawie wykresu. 

11 Przyczyny zmian podaży - wymienia czynniki kształtujące podaż, 

- formułuje prawo podaży, 

- interpretuje krzywą podaży. 

- wyjaśnia prawo podaży, 

- charakteryzuje czynniki kształtujące podaż, 

- przewiduje zmiany podaży, 

- analizuje zmiany podaży na podstawie wykresu. 

12 Równowaga rynkowa - definiuje pojęcia: równowaga rynkowa, cena 

równowagi rynkowej, 

- wyznacza cenę równowagi rynkowej. 

- wyjaśnia stan równowagi rynku, 

- wyjaśnia mechanizm ustalania cen w gospodarce 

rynkowej, 

- wyjaśnia sytuacje nadwyżki popytu i nadwyżki 

podaży, 

- rysuje krzywą popytu i krzywą podaży, 

- analizuje stan równowagi rynkowej i jej brak. 

13 Obieg produktu i dochodu w 

gospodarce 

- rozróżnia ogniwa występujące w gospodarce, 

- wymienia strumienie przepływające pomiędzy 

ogniwami. 

- charakteryzuje ogniwa występujące w 

gospodarce, 

- wyjaśnia obieg produktu i dochodu w 

gospodarce. 

14 Mierniki aktywności go-

spodarczej 

- wymienia rodzaje wskaźników stosowanych do 

oceny makroekonomicznych efektów gospodarowania, 

- analizuje sytuację w Polsce na podstawie 

wskaźników, 



- definiuje Produkt Narodowy Brutto, Dochód 

Narodowy, Produkt Krajowy Brutto. 

- analizuje sytuację na świecie na podstawie 

wskaźników, 

- porównuje poziom życia mieszkańców w 

wybranych krajach na podstawie wielkości PKB per 

capita. 

15 Bezrobocie - rodzaje bez-

robocia 

- definiuje pojęcie: bezrobocie, 

- rozróżnia rodzaje bezrobocia. 
- charakteryzuje przyczyny bezrobocia, 

- analizuje skutki bezrobocia. 

16 Stopa bezrobocia - identyfikuje wskaźnik: stopa bezrobocia. - oblicza stopę bezrobocia na podstawie danych, 

- porównuje poziom bezrobocia w wybranych 

krajach, 

- analizuje bezrobocie w Polsce na podstawie 

stopy bezrobocia. 

17 Inflacja - pojęcie i rodzaje - definiuje pojęcie: inflacja, 

- rozróżnia rodzaje inflacji, 

- identyfikuje wskaźnik: stopa inflacji. 

- charakteryzuje przyczyny inflacji, 

- analizuje skutki inflacji, 

- analizuje sytuację w Polsce na podstawie 

wskaźników: stopy inflacji 

i stopy bezrobocia. 

18 Europejska klasyfikacja 

działalności gospodarczej 

- identyfikuje skrót: EKD 

- wymienia części PKD, 

- odczytuje symbole PKD dla poszczególnych 

rodzajów działalności związanej 

z turystyką. 

- charakteryzuje strukturę PKD, 

- wyjaśnia znaczenie klasyfikowania działalności. 

19 Powtórzenie z zakresu 

wiadomości wstępnych. 

- rozpoznaje stopień spełnienia wymagań 

podstawowych. 

- analizuje stopień spełnienia wymagań 

ponadpodstawowych. 

20 Sprawdzian wiedzy i 

umiejętności z zakresu 

wiadomości wstępnych. 

  

II. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA CYWILNEGO 

21 Przedmiot i źródła prawa 

cywilnego 

- wymienia źródła prawa cywilnego, 

- wymienia cechy charakterystyczne dla prawa 

cywilnego. 

 

22 Zdolność prawna osoby 

fizycznej 

- definiuje pojęcia: osoba fizyczna, zdolność prawna 

osoby fizycznej. 

- wyznacza początek i koniec osoby fizycznej. 

23 Zdolność do czynności 

prawnych osoby fizycznej 

- definiuje pojęcia: zdolność do czynności prawnych 

osoby fizycznej, ubezwłasnowolnienie, 

- wymienia czynności, które może podejmować osoba 

fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych 

oraz niemająca zdolności do czynności prawnych, 

- wyróżnia rodzaje ubezwłasnowolnienia. 

- wyjaśnia różnice między zdolnością prawną a 

zdolnością do czynności prawnych osoby fizycznej, 

- charakteryzuje czynniki wpływające na 

zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej: 

wiek, ubezwłasnowolnienie. 

24 Osoba prawna i jej cechy - definiuje pojęcie: osoba prawna, 

- wymienia osoby prawne. 

- wyjaśnia różnice między osobą fizyczną a 

prawną, 

- charakteryzuje cechy osoby prawnej, 

- charakteryzuje rodzaje osób prawnych. 

25 Przedstawicielstwo i jego 

rodzaje 

- definiuje pojęcie: przedstawicielstwo, 

pełnomocnictwo, 

- wyróżnia rodzaje przedstawicielstwa. 

- charakteryzuje rodzaje pełnomocnictwa, 

- sporządza pełnomocnictwo. 

26 Przedawnienie roszczeń - definiuje pojęcie: roszczenie, 

- wymienia terminy przedawnienia roszczeń. 

- analizuje skutki przedawnienia roszczeń. 

27 Pojęcie i rodzaje rzeczy - definiuje pojęcia i terminy: prawo rzeczowe, rzecz, 

- wymienia cechy wyróżniające prawo rzeczowe, 

- wymienia właściwości rzeczy, 

- klasyfikuje rzeczy. 

- charakteryzuje części składowe rzeczy oraz jej 

przynależności. 

28 Własność - wymienia uprawnienia wynikające z prawa 

własności, 

- wymienia sposoby nabycia i utraty własności, 

- wylicza ograniczone prawa rzeczowe. 

- analizuje uprawnienia właściciela rzeczy w 

przypadku naruszenia prawa własności, 

- porównuje własność do użytkowania 

wieczystego. 

29 Współwłasność i jej rodzaje - definiuje pojęcie: współwłasność, 

- wymienia uprawnienia współwłaściciela rzeczy. 

- analizuje rodzaje współwłasności. 

30 Powtórzenie wiadomości z 

zakresu podstawowych za-

gadnień prawa cywilnego 

oraz prawa rzeczowego 

- rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. - analizuje stopień spełnienia wymagań 

ponadpodstawowych. 

31 Sprawdzian wiadomości i 

umiejętności z zakresu pod-

stawowych zagadnień 

  



prawa cywilnego oraz 

prawa rzeczowego 

32 Pojęcie i źródła zobowiązań - definiuje terminy i pojęcia: zobowiązanie, 

świadczenie, wierzytelność, dług, 

- wymienia źródła zobowiązań. 

- analizuje źródła zobowiązań. 

33 Rodzaje odpowiedzialności 

cywilnej 

- definiuje terminy: odpowiedzialność cywilna, 

szkoda, 

- wymienia rodzaje odpowiedzialności cywilnej, 

- wymienia zasady dotyczące odpowiedzialności 

cywilnej. 

- charakteryzuje rodzaje odpowiedzialności 

cywilnej, 

- porównuje rodzaje odpowiedzialności cywilnej, 

- analizuje zasady odpowiedzialności biura 

podróży. 

34 Powtórzenie wiadomości 

z zakresu zobowiązań 

- rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. - analizuje stopień spełnienia wymagań 

ponadpodstawowych. 

III. PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W TURYSTYCE 

35 Źródła prawa gospodarczego - definiuje termin: prawo gospodarcze, 

- wymienia źródła prawa gospodarczego, 
 

36 Przepisy międzynarodowe 

dotyczące działalności 

turystycznej 

- wymienia najważniejsze dyrektywy związane z 

branżą turystyczną, 

- wymienia dokumenty dotyczące rozwoju polityki 

turystycznej. 

- omawia uchwały Rady w obszarze małych i 

średnich przedsiębiorstw, 

- charakteryzuje dyrektywy z dziedziny 

statystyki, 

- omawia dyrektywę dotyczącą higieny 

wytwarzania i obrotu żywnością. 

37/38 Podejmowanie działalności 

gospodarczej przez osoby 

fizyczne 

- definiuje pojęcia: działalność gospodarcza, 

przedsiębiorca, 

- rozróżnia podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą. 

- wskazuje uwarunkowania prawne prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, 

- planuje działania związane z podejmowaniem 

działalności gospodarczej, 

- analizuje plusy i minusy samodzielnego 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

39 Działalność gospodarcza pod 

szczególnym nadzorem 

- definiuje pojęcia: koncesja, zezwolenie, licencja, 

- wymienia działalność gospodarczą, która wymaga 

uzyskania koncesji, 

- rozróżnia rodzaje działalności gospodarczej, które 

wymagają uzyskania zezwolenia, licencji, zgody, 

- identyfikuje działalność regulowaną. 

- omawia warunki uzyskania koncesji, 

- wyznacza warunki uzyskania zezwolenia, 

licencji, zgody. 

40/41 Zakładanie własnej firmy - 

wszystko w jednym okienku 

- interpretuje pojęcia i terminy: REGON, NIP, KRUS, 

PESEL, CEIDG. 

- omawia procedurę postępowania przy 

uruchamianiu działalności gospodarczej przez 

osobę fizyczną, 

- sporządza wybrane dokumenty związane z 

uruchamianiem działalności gospodarczej. 

42 Krok po kroku do założenia 

własnej firmy - bank, inspek-

cje i straże 

- określa czynności niezbędne do uzyskania rachunku 

bankowego. 

- wyjaśnia konieczność zgłoszenia działalności 

gospodarczej w PIP, PIS, straży pożarnej. 

43 Krajowy Rejestr Sądowy - określa funkcje Krajowego Rejestru Sądowego. - omawia rejestry KRS. 

44/45 Jak założyć biuro podróży? - definiuje pojęcia i terminy: biuro podróży, usługi 

turystyczne, impreza turystyczna, organizator turystyki, 

pośrednik turystyczny, agent turystyczny, 

- wymienia warunki, które musi spełnić 

przedsiębiorca, aby uzyskać wpis do rejestru działalności 

regulowanej. 

- omawia procedurę postępowania przy 

zakładaniu biura turystyczne- wypełnia wniosek o 

dokonanie 

wpisu do rejestru działalności regulowanej, 

- omawia działalność agenta turystycznego, 

- wyznacza obowiązki przedsiębiorcy 

wynikające z ustawy o usługach turystycznych. 

46 Powtórzenie 

wiadomości 

z zakresu 

zakładania 

działalności 

gospodarczej 

- rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. - analizuje stopień spełnienia wymagań 

ponadpodstawowych. 

47 Sprawdzian wiadomości i 

umiejętności z zakresu 

zakładania działalności 

gospodarczej 

  

48/49 Formy or-ganizacyj-no-

prawne prowadzenia 

działalności gospodarczej - 

spółka cywilna 

- klasyfikuje spółki, 

- wyjaśnia cechy charakterystyczne dla spółek 

osobowych, 

- wymienia cechy wyróżniające spółkę cywilną 

- określa zasady zakładania spółki cywilnej, 

- wskazuje cele założenia spółki, 

- sporządza umowę spółki cywilnej. 



spośród pozostałych spółek. 

50/51 Osobowe spółki handlowe: 

spółka jawna 

- wymienia cechy charakterystyczne dla spółki jawnej, 

- podaje podstawę prawną działania spółek 

handlowych. 

- odróżnia spółki osobowe od spółek 

kapitałowych, 

- określa zasady zakładania spółki jawnej. 

52/53 Osobowe spółki handlowe: 

spółka partnerska 

- wymienia osoby mogące założyć spółkę partnerską. - omawia cel oraz zasady zakładania i 

rozwiązywania spółki partnerskiej. 

54/55 Osobowe spółki handlowe: 

spółka komandytowa 

- definiuje pojęcia: komplemen-tariusz, komandytariusz, 

suma komandytowa. 

- omawia sposób zakładania spółki 

komandytowej, 

- określa cel założenia spółki komandytowej. 

56/57 Osobowe spółki handlowe: 

spółka koman-dytowo--

akcyjna 

- definiuje pojęcie: akcjonariusz, 

- wymienia cechy charakterystyczne dla spółki 

komandytowo-akcyjnej. 

- określa zasady odpowiedzialności 

komplementariuszy i akcjonariuszy w spółce, 

- omawia sposób zakładania spółki. 

58 Spółki kapitałowe: spółka z 

ograniczoną odpowiedzial-

nością 

- wymienia cechy charakterystyczne dla spółek 

kapitałowych, 

- wymienia organy spółki z o.o. 

- określa sposób rozwiązania spółki. 

- porównuje spółki osobowe do spółek 

kapitałowych, 

- wymienia kroki niezbędne do założenia spółki, 

- określa przeznaczenie spółki z o.o. 

59 Spółki kapitałowe: spółka 

akcyjna 

- wymienia cechy charakterystyczne dla spółki 

akcyjnej, 

- wymienia przyczyny powodujące rozwiązanie spółki 

akcyjnej. 

- omawia sposób zakładania spółki 
akcyjnej, 

- porównuje spółki kapitałowe, 

- porównuje spółki kapitałowe do osobowych. 

60 Powtórzenie wiadomości z 

zakresu form organizacyjno-

prawnych prowadzenia 

działalności gospodarczej 

- rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. - analizuje stopień spełnienia wymagań 

ponadpodstawowych. 

61 Sprawdzian wiadomości i 

umiejętności z zakresu form 

organizacyjno-prawnych 

prowadzenia działalności 

gospodarczej 

  

62/63 Podmioty rynku turystycz-

nego 

- wymienia podmioty rynku turystycznego, 

- rozróżnia rodzaje biur podró- 

- wymienia dostawców dóbr i usług turystycznych. 

- charakteryzuje biura podróży. 

64 Obiekty noclegowe - wyróżnia rodzaje obiektów hotelarskich. - charakteryzuje obiekty hotelarskie, 
- porównuje obiekty hotelarskie. 

65 Przedsiębiorstwa przewo-

zowe 

- wyróżnia rodzaje przedsiębiorstw przewozowych. - charakteryzuje przedsiębiorstwa przewozowe. 

66 Obiekty gastronomiczne - wymienia rodzaje bazy gastronomicznej, 

- wyróżnia inne przedsiębiorstwa działające na rzecz 

turystów. 

- charakteryzuje bazę gastronomiczną, 

- charakteryzuje inne przedsiębiorstwa 

działające na rzecz turystów. 

67 Uprawnienia do świadczenia 

usług turystycznych 

- wyznacza wymagania niezbędne dla uzyskania licencji 

zawodowej w zakresie świadczenia usług turystycznych. 

- omawia zadania pilota wycieczek oraz 

przewodnika turystycznego, 

- wyjaśnia sytuacje szczególne dotyczące 

zawieszenia uprawnień przewodnika turystycznego 

i pilota wycieczek. 

68 Powtórzenie wiadomości z 

zakresu podmiotów rynku 

turystycznego 

- rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. - analizuje stopień spełnienia wymagań 

ponadpodstawowych. 

69 Sprawdzian wiadomości i 

umiejętności z zakresu pod-

miotów rynku turystycznego 

  

IV. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO 
 

70 Majątek i kapitał podmiotu 

gospodarczego 

- definiuje pojęcia: majątek, kapitał, bilans, 

- rozróżnia terminy: majątek trwały i majątek 

obrotowy, 

- rozróżnia terminy: kapitał własny i kapitał obcy. 

- wyjaśnia pojęcia: majątek, aktywa, kapitał, 

pasywa, bilans, 

- charakteryzuje składniki majątku 

przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania. 

71 Majątek trwały - rozróżnia elementy majątku trwałego. - klasyfikuje majątek trwały przedsiębiorstwa, 

- charakteryzuje elementy majątku trwałego. 

72 Amortyzacja środków trwa-

łych 

- identyfikuje termin: wartość początkowa środka 

trwałego, 

- rozróżnia terminy: umorzenie środków trwałych, 

amortyzacja środków trwałych, 

- definiuje pojęcie: stawka amortyzacji. 

- oblicza stawkę amortyzacji, 

- oblicza roczną i miesięczną kwotę odpisu 

amortyzacyjnego. 

73 Metody amortyzacji - rozróżnia metody amortyzacji środków trwałych. - wyjaśnia metody amortyzacji środków trwałych, 

- stosuje metody amortyzacji środków trwałych. 

74 Majątek obrotowy - rozróżnia elementy majątku obrotowego. - klasyfikuje majątek obrotowy przedsiębiorstwa, 



- charakteryzuje elementy majątku obrotowego. 

75 Formy organizacyjne ka-

pitału 

- rozróżnia formy organizacyjne kapitału, 

- rozróżnia kapitały własne 

i obce podmiotów gospodarczych. 

- charakteryzuje formy organizacyjne kapitału, 

- klasyfikuje kapitały własne podmiotu 

gospodarczego, 

- klasyfikuje kapitały obce podmiotu 

gospodarczego. 

76 Inwestycje - definiuje pojęcie: inwestowanie, 

- rozróżnia rodzaje inwestycji. 

- klasyfikuje inwestycje ze względu na różne 

kryteria, 

- charakteryzuje rodzaje inwestycji. 

77 Metody pozyskiwania kapi-

tału obcego 

- rozróżnia metody pozyskiwania kapitału obcego, 

- rozróżnia pojęcia: pożyczka, kredyt, kredyt kupiecki. 

- charakteryzuje metody pozyskiwania kapitału 

obcego, 

- porównuje kredyt z pożyczką. 

78 Klasyfikacja kredytów - rozróżnia kryteria klasyfikacji kredytów. - klasyfikuje kredyty ze względu na różne kryteria. 

79 Umowa kredytowa - wymienia elementy wniosku kredytowego, 

- definiuje umowę kredytową, 

- opisuje elementy umowy kredytowej. 

- wyjaśnia termin: zdolność kredytowa, 

- porównuje warunki udzielenia kredytu przez 

różne banki, 

- oblicza koszt kredytu. 

80 Leasing - rozróżnia pojęcie: leasing. - klasyfikuje leasing, 
- charakteryzuje rodzaje leasingu. 

81 Pozyskiwanie środków 

finansowych z funduszy 

unijnych 

- rozróżnia programy finansowania turystyki, 

- identyfikuje warunki uzyskania środków 

finansowych z funduszy unijnych. 

- ocenia możliwości uzyskania środków 

finansowych z funduszy unijnych na potrzeby 

przedsiębiorstwa turystycznego. 

82 Powtórzenie wiadomości z 

zakresu finansów przed-

siębiorstwa turystycznego 

- rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. - analizuje stopień spełnienia wymagań 

ponadpodstawowych. 

83 Sprawdzian wiadomości i 

umiejętności z zakresu fi-

nansów przedsiębiorstwa 

turystycznego 

  

84 Przychody i koszty dzia-

łalności 

- rozróżnia pojęcia: przychody i koszty działalności, 

- wymienia rodzaje przychodów podmiotu 

gospodarczego, 

- wymienia rodzaje kosztów podmiotu gospodarczego. 

- charakteryzuje przychody z działalności 

podmiotu gospodarczego, 

- klasyfikuje koszty działalności podmiotu 

gospodarczego, 

- charakteryzuje przychody i koszty działalności 

turystycznej. 

85 Ustalenie wyniku finanso-

wego 

- definiuje pojęcia: wynik finansowy, zysk, strata, 

- omawia procedurę ustalenia wyniku finansowego. 

- oblicza wynik finansowy przedsiębiorstwa. 

86 System podatkowy - rozróżnia pojęcia: podatek, system podatkowy, 

- wymienia cechy podatku. 

- klasyfikuje podatki, 

- wyjaśnia znaczenie podatków dla gospodarki. 

87 Podatek VAT - identyfikuje pojęcia: podatek VAT, wartość dodana, 

- wymienia stawki podatku VAT, 

- rozróżnia terminy: podatek należny, podatek 

naliczony. 

- charakteryzuje podatek VAT, 

- wyjaśnia mechanizm naliczania podatku VAT, 

- oblicza kwotę podatku VAT odprowadzaną 

przez podatnika do urzędu skarbowego. 

 

88 Podatek akcyzowy - akcyza - identyfikuje pojęcia: podatek akcyzowy, 

- wymienia przykłady towarów objęte akcyzą. 

- charakteryzuje podatek akcyzowy, 

- wyjaśnia mechanizm naliczania podatku 

akcyzowego, 

- oblicza cenę sprzedaży towaru opodatkowanego 

podatkiem akcyzowym. 

89 Podatek dochodowy - identyfikuje pojęcie: podatek dochodowy, 

- identyfikuje przedmiot opodatkowania podatkiem 

dochodowym, 

- rozróżnia rodzaje podatku dochodowego. 

- charakteryzuje podatek dochodowy od osób 

fizycznych, 

- wyjaśnia formy opodatkowania podatkiem od 

osób fizycznych, 

- charakteryzuje podatek dochodowy od osób 

prawnych. 

90 Podatki lokalne - identyfikuje pojęcie: podatek lokalny, 

- rozróżnia podatki lokalne. 

- charakteryzuje podatki lokalne. 

91 Powtórzenie wiadomości z 

zakresu systemu finanso-

wego 

- rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. - analizuje stopień spełnienia wymagań 

ponadpodstawowych. 

92 Sprawdzian wiadomości i 

umiejętności z zakresu sys-

temu finansowego 

  

V. OPERACJE GOSPODARCZE 

93/94 Istota i rodzaje operacji 

gospodarczych 

- określa istotę rachunkowości, 

- identyfikuje pojęcia: zdarzenie gospodarcze, operacja 

- klasyfikuje operacje gospodarcze, 

- charakteryzuje operacje gospodarcze różnych 



gospodarcza, 

- rozróżnia kategorie i rodzaje operacji gospodarczych, 

rodzajów i kategorii, 

- wyjaśnia różnicę między zdarzeniem 

gospodarczym a operacją gospodarczą. 

95/96 Dokumentacja księgowa 

operacji gospodarczych 

- identyfikuje pojęcie: dowód księgowy, 

- wymienia elementy prawidłowo sporządzonego 

dowodu księgowego, 

- rozróżnia rodzaje dowodów księgowych, 

- rozróżnia rodzaje kontroli dokumentów księgowych. 

- klasyfikuje dowody księgowe według różnych 

kryteriów, 

- charakteryzuje dowody księgowe, 

- stosuje zasady poprawiania błędnych zapisów w 

dowodach księgowych, 

- wyjaśnia, na czym polega kontrola dokumentów 

księgowych. 

97 Formy ewidencji w biurach 

podróży: ryczałt od 

przychodów ewidencjono-

wanych 

- wymienia formy ewidencji 

i formy opodatkowania podatkiem dochodowym, 

- rozróżnia formy opodatkowania. 

- charakteryzuje formy opodatkowania, 

- oblicza podatek dochodowy od przychodów 

ewidencjonowanych. 

98 Karta podatkowa - rozróżnia formę opodatkowania według karty 

podatkowej. 

- charakteryzuje formę opodatkowania według karty 

podatkowej. 

99/101 Księga przychodów i roz-

chodów 

- rozróżnia strukturę księgi przychodów i rozchodów, 

- opisuje zasady prowadzenia księgi przychodów i 

rozchodów. 

- wyjaśnia zasady prowadzenia księgi 

przychodów i rozchodów, 

- sporządza zapisy w księdze przychodów i 

rozchodów na podstawie dokumentów księgowych, 

- oblicza dochód i podatek na podstawie zapisów 

w księdze. 

102/103 Pełna księgowość - identyfikuje pojęcie: pełna księgowość, 

- rozróżnia rodzaje ksiąg rachunkowych, 

- wymienia obowiązki podmiotów prowadzących 

pełną księgowość, 

- rozróżnia konta ksiąg pomocniczych. 

- wyjaśnia zasady prowadzenie pełnej 

księgowości, 

- charakteryzuje księgi rachunkowe, 

- wyjaśnia metody prowadzenia ksiąg 

pomocniczych. 

104 Rozrachunki z dostawcami 

i odbiorcami 

- identyfikuje pojęcia: rozrachunki, należności, 

zobowiązania, 

- rozróżnia pojęcia: wierzyciel, dłużnik. 

- wyjaśnia istotę rozrachunków. 

105/106 Rozliczenia pieniężne pod-

miotu gospodarczego 

- identyfikuje pojęcia: rozliczenia pieniężne, 

rozliczenia gotówkowe, rozliczenia bezgotówkowe, 

- rozróżnia formy rozliczeń gotówkowych, 

- rozróżnia formy rozliczeń bezgotówkowych. 

- charakteryzuje rozliczenia gotówkowe i 

bezgotówkowe. 

107 Współpraca biura podróży z 

biurem rachunkowym 

- wymienia zadania biura rachunkowego, 

- rozróżnia obowiązki biura rachunkowego i jego 

klienta. 

- wyjaśnia zalety korzystania z usług biura 

rachunkowego. 

108/109 Współpraca biura podróży z 

bankiem 

- formułuje zakres współpracy biura podróży z 

bankiem, 

- opisuje funkcje rachunku bankowego, 

- identyfikuje pojęcie: kurs walutowy. 

- charakteryzuje możliwości, jakie daje firmie 

współpraca z bankiem, 

- charakteryzuje zasady korzystania z rachunku 

bankowego, 

- posługuje się tabelami kursu walut NBP. 

110 Powtórzenie wiadomości z 

zakresu operacji gospodar-

czych 

- rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. - analizuje stopień spełnienia wymagań 

ponadpodstawowych. 

111 Sprawdzian wiadomości i 

umiejętności z zakresu ope-

racji gospodarczych 

  

VI. UMOWY CYWILNOPRAWNE W TURYSTYCE 

112 Rodzaje umów 

cywilnoprawnych 

- wymienia rodzaje umów cywilnoprawnych w obrocie 

gospodarczym, 

- klasyfikuje umowy cywilnoprawne. 

- wyjaśnia znaczenie zasady swobody umów w 

obrocie gospodarczym. 

113/114 Umowa o świadczenie usług 

turystycznych 

- definiuje terminy: umowa 

o świadczenie usług turystycznych, umowa o pojedyncze 

świadczenie, 

- wymienia najważniejsze elementy umowy 

o świadczenie usług turystycznych. 

- analizuje cechy charakterystyczne dla umowy o 

świadczenie usług turystycznych. 

115 Umowa o dzieło - definiuje termin: umowa o dzieło, 

- wymienia przykłady umowy o dzieło, 

- wykazuje cechy charakterystyczne dla umowy o 

dzieło. 

- sporządza umowę o dzieło. 

116 Umowa-zlecenie - definiuje termin: umowa-zlecenie, 

- wykazuje cechy charakterystyczne dla umowy-

zlecenia. 

- sporządza umowę-zlecenie, 

- porównuje umowę-zlecenie do umowy o dzieło, 

- porównuje umowę-zlecenie do umowy o pracę. 

117 Umowa sprzedaży - definiuje terminy: rękojmia, gwarancja, - wyjaśnia zasady odpowiedzialności sprzedawcy 



- wymienia sposoby zawarcia umowy sprzedaży, 

- wymienia niezbędne elementy umowy sprzedaży. 

z tytułu rękojmi, 

- omawia uprawnienia kupującego z tytułu 

rękojmi, 

- wyznacza obowiązki sprzedawcy z tytułu 

gwarancji, 

- sporządza umowę sprzedaży. 

118 Umowa agencyjna - wymienia strony umowy agencyjnej, 

- wyznacza sposoby zawarcia umowy. 

- analizuje treść umowy agencyjnej, 

- analizuje prawa i obowiązki agenta związane z 

zawarciem umowy. 

119 Umowa dzierżawy - definiuje termin: umowa dzierżawy, 

- wykazuje cechy charakterystyczne dla umowy 

dzierżawy. 

- sporządza umowę dzierżawy, 

- porównuje umowę dzierżawy do umowy najmu. 

120 Umowa przechowania - definiuje termin: umowa przechowania, 

przechowanie, 

- wykazuje cechy charakterystyczne dla umowy 

przechowania. 

- wyznacza zadania przechowawcy rzeczy, 

- analizuje uprawnienia składającego rzecz na 

przechowanie. 

121 Umowa przewozu - wyznacza cel zawarcia umowy przewozu, 

- wymienia elementy istotne dla umowy przewozu, 

- wymienia rodzaje umowy przewozu. 

- wyznacza cechy charakterystyczne dla umowy 

przewozu, 

- sporządza umowę przewozu. 

122 Umowa ubezpieczenia - definiuje terminy oraz pojęcia: umowa ubezpieczenia, 

ubezpieczyciel, ubezpieczający, ubezpieczony. 

- wyznacza obowiązki zakładu ubezpieczeń, 

- charakteryzuje rodzaje ubezpieczeń. 

123 Powtórzenie wiadomości z 

zakresu umów cywil-

noprawnych w turystyce 

- rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. - analizuje stopień spełnienia wymagań 

ponadpodstawowych. 

124 Sprawdzian wiadomości i 

umiejętności z zakresu 

umów cywilnoprawnych w 

turystyce 

  

VII. PRACOWNICY PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO 
 

125 Proces zatrud-

niania pracow-

ników 

- rozróżnia fazy zatrudniania 

pracowników. 

- charakteryzuje fazy zatrudniania pracowników, 

- wyjaśnia specyfikę doboru pracowników w branży turystycznej, 

- analizuje treść ofert pracy. 

126 Struktura za-

trudnienia 

- definiuje pojęcie: struktura 

zatrudnienia, 

- oblicza przeciętny stan zatrud-

nienia w przedsiębiorstwie 

turystycznym. 

- klasyfikuje pracowników branży turystycznej. 

127 Aktywne po-

szukiwanie pracy 

- definiuje termin: aktywne 

poszukiwanie pracy, 

- wymienia sposoby poszukiwania 

pracy. 

- sporządza charakterystykę własnej osoby. 

128/129 Dokumenty 

aplikacyjne 

- rozróżnia rodzaje dokumentów 

aplikacyjnych, 

- rozróżnia elementy oraz 

identyfikuje zasady opracowywania 

dokumentów aplikacyjnych. 

- sporządza dokumenty aplikacyjne. 

130/131 Rozmowa kwa-

lifikacyjna 

- identyfikuje fazy przygotowań 

do rozmowy kwalifikacyjnej, 

- wyjaśnia znaczenie rozmowy 

kwalifikacyjnej w procesie 

zatrudniania pracowników. 

- uczestniczy w rozmowie kwalifikacyjnej, 

- przeprowadza symulację rozmowy kwalifikacyjnej. 

132 Stosunek pracy - definiuje pojęcie: stosunek 

pracy, 

- interpretuje pojęcia: powołanie, 

wybór, mianowanie, 

- rozróżnia sposoby powstawania 

stosunku pracy. 

- wyznacza cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, 

- analizuje sposoby zatrudnienia pracownika na podstawie powołania, wyboru, 

mianowania, spółdzielczej umowy o pracę. 

133/134 Rodzaje umów o 

pracę 

- wymienia rodzaje umów o pracę, 

- wskazuje warunki zawarcia 

umowy o pracę, 

- wymienia elementy umowy o 

pracę. 

- sporządza umowę o pracę, 

- wyznacza obowiązki pracodawcy dotyczące zawarcia umowy o pracę, 

- charakteryzuje rodzaje umów o pracę, 

- porównuje umowę o pracę do umowy-zlecenia. 

135 Powtórzenie 

wiadomości z 

zakresu na-

- rozpoznaje stopień spełnienia 

wymagań podstawowych. 

- analizuje stopień spełnienia wymagań ponadpodstawowych. 



wiązania sto-

sunku pracy 

136 Sposoby roz-

wiązania umowy 

o pracę 

- wymienia sposoby rozwiązania 

umowy o pracę. 

- analizuje sposób rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron. 

137 Rozwiązanie 

umowy o pracę za 

wypowiedzeniem 

- definiuje termin: wypowiedze-

nie, 

- identyfikuje okresy wypowie-

dzenia. 

- oblicza długość okresu wypowiedzenia, 

- określa, na czym polega prawna ochrona pracownika przed wypowiedzeniem. 

138/139 Rozwiązanie 

umowy o pracę 

bez wypowie-

dzenia 

- wymienia przyczyny uzasad-

niające rozwiązanie umowy o pracę 

bez wypowiedzenia z winy 

pracownika, 

- identyfikuje okoliczności 

zwolnienia pracownika z przyczyn 

niezawinionych przez niego. 

- analizuje przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy 

pracownika oraz 

z przyczyn niezawinionych przez pracownika, 

- określa obowiązki pracodawcy 

w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, 

- analizuje uprawnienia pracownika w razie naruszenia przepisów o rozwiązaniu 

umowy o pracę. 

140 Powtórzenie 

wiadomości z 

zakresu roz-

wiązania sto-

sunku pracy 

- rozpoznaje stopień spełnienia 

wymagań podstawowych. 

- analizuje stopień spełnienia wymagań ponadpodstawowych. 

141 Prawa i obo-

wiązki stron 

stosunku pracy 

- wymienia podstawowe prawa i 

obowiązki pracownika oraz 

pracodawcy. 

- charakteryzuje obowiązki pracodawcy, 

142 Rodzaje odpo-

wiedzialności 

pracowniczej 

- wymienia rodzaje odpowie-

dzialności pracownika. 

- określa sytuacje odpowiedzialności porządkowej pracownika, 

- wyznacza zasady odpowiedzialności materialnej pracownika. 

143 Umowa o zakazie 

konkurencji w 

czasie trwania 

stosunku pracy 

- wyjaśnia, na czym polega 

działalność konkurencyjna, 

- wymienia cechy charakte-

rystyczne umowy o zakazie 

konkurencji zawartej w czasie 

trwania stosunku pracy. 

- sporządza umowę o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. 

144 Umowa o zakazie 

konkurencji po 

ustaniu stosunku 

pracy 

- wymienia cechy charakterystyczne 

umowy o zakazie konkurencji 

zawartej po ustaniu stosunku pracy. 

- sporządza umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, 

- analizuje treść umowy o zakazie konkurencji zawartej po ustaniu stosunku 

pracy. 

145 Wynagrodzenie 

za pracę i jego 

ochrona 

- definiuje termin: wynagrodzenie 

za pracę, 

- rozróżnia składniki wynagro-

dzenia za pracę, 

- ustala dodatkowe składniki 

wynagrodzenia. 

- charakteryzuje cechy wynagrodzenia za pracę, 

- omawia dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę, 

- uzasadnia stosowanie ochrony wynagrodzenia za pracę. 

146 Czas pracy - definiuje termin: czas pracy. - charakteryzuje normy czasu pracy. 

147 Urlopy pra-

cownicze 

- wymienia osoby mogące sko-

rzystać z urlopu wypoczynkowego, 

- określa czynniki mające wpływ 

na wymiar urlopu wypoczynkowego. 

- oblicza wymiar urlopu wypoczynkowego, 

- omawia zasady korzystania z urlopów wypoczynkowych. 

148 Ochrona pracy - definiuje terminy i pojęcia: 

ochrona pracy, młodociany, 

- wymienia organy zakładowe 

oraz państwowe zajmujące się 

ochroną pracy, 

- rozróżnia sposoby ochrony życia 

i zdrowia pracownika w zakładzie 

pracy. 

- analizuje podstawowe zadania pracodawcy w zakresie ochrony życia i zdrowia 

pracowników, 

- analizuje obowiązki pracownika w zakresie ochrony bhp, 

- ustala zadania pracodawcy w zakresie szczególnej ochrony pracy kobiet, 

- interpretuje przepisy prawne dotyczące ochrony pracy młodocianych 

pracowników. 

149 Powtórzenie 

wiadomości z 

zakresu prawa 

pracy 

- rozpoznaje stopień spełnienia 

wymagań podstawowych. 

- analizuje stopień spełnienia wymagań ponadpodstawowych. 

150 Sprawdzian 

wiadomości i 

umiejętności z 

zakresu prawa 

pracy 

  

 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu: „Ekonomia i prawo  

w turystyce” w zawodzie: technik obsługi turystycznej 422103  
Rok szkolny 2012/2013, 2013/2014 

 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 

 

Poziom 

wymagań 

programowych 

Kategoria 

taksonomiczna 
 

- wyjaśnić pojęcia dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, 
ochrony środowiska i ergonomii;  
- zastosować wymagania ergonomii podczas 
organizacji stanowiska pracy;  
- zastosować podstawowe zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony 
przeciwpożarowej w działalności turystycznej;  
- wyjaśnić związek ochrony środowiska z 
turystyką;  

 

P 

 

 

P 

 

P 

 

 

P 

 

A 

 

 

B 

 

C 

 

 

C 

 

 

 

- wymienić instytucje oraz służby działające w 
zakresie ochrony pracy w Polsce;  
- wymienić instytucje oraz służby działające w 
zakresie ochrony środowiska w Polsce;  
- scharakteryzować zadania i uprawnienia 
instytucji oraz służb działających w zakresie 
ochrony pracy w Polsce;  

- scharakteryzować zadania i uprawnienia instytucji 
oraz służb działających w zakresie ochrony 
środowiska w Polsce;  

P 

 

P 

 

P 

 

 

P 

 

 

A 

 

A 

 

B 

 

 

B 

 

- określić prawa i obowiązki pracodawcy w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;  
- określić prawa i obowiązki pracownika w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;  

 

P 

 

P 

 

A 

 

A 

 

- rozróżnić pojęcia z zakresu funkcjonowania 
gospodarki rynkowej:  
- zastosować pojęcia z zakresu funkcjonowania 
gospodarki rynkowej;  

 

P 

 

P 

B 

 

C 

 

 

- zidentyfikować przepisy prawa pracy, przepisy 
prawa dotyczące ochrony danych osobowych i 
prawa autorskiego;  
- zastosować przepisy prawa pracy w działalności 
biura podróży;  
- zastosować przepisy o ochronie danych 
osobowych w działalności biura podróży;  
- zastosować przepisy  
prawa autorskiego;  
- zidentyfikować przepisy prawa podatkowego;  
- scharakteryzować system podatków w 
działalności turystycznej;  
- zastosować aktualne zasady opodatkowania 
imprez i usług turystycznych;  

 

P 

 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

P 

 

P 

 

A 

 

 

C 

 

C 

 

C 

 

A 

C 

 

C 

 

- scharakteryzować zasady podejmowania 
działalności gospodarczej;  

- zidentyfikować podmioty gospodarcze 
działające w turystyce;  
- określić rodzaje biur podróży;  
- sporządzić biznesplan dla planowanej 
działalności turystycznej;  
- zastosować procedurę uruchomienia biura 
podróży;  
- opracować strukturę organizacyjną biura 

P 

 

P 

 

P 

P 

 

P 

 

PP 

 

C 

 

A 

 

C 

C 

 

C 

 

D 

 



podróży;  
 

- sporządzić dokumenty niezbędne do 
uruchomienia działalności gospodarczej;  
- sporządzić dokumenty niezbędne do 
prowadzenia działalności turystycznej  

-sporządzić dokumenty dotyczące organizacji 
działalności turystycznej;  

 

P 

 

P 

 

P 

 

C 

 

C 

 

C 

 

- zastosować przepisy prawa międzynarodowego 
dotyczące działalności turystycznej;  
- zastosować regulacje prawa dotyczące branży 
turystycznej;  
- rozróżnić pojęcie umowy;  
- zidentyfikować rodzaje umów z klientami i 
kontrahentami;  
- zastosować właściwy rodzaj umowy;  
- przestrzegać zasady ochrony klienta;  
- określić zakres odpowiedzialności w obsłudze 
ruchu turystycznego;  
- zastosować przepisy prawa regulujące 
świadczenie usług turystycznych;  
- zastosować przepisy regulujące transport w 
turystyce;  
- zinterpretować przepisy prawne funkcjonujące 
w hotelarstwie;  
- zastosować przepisy dotyczące pilotażu i 
przewodnictwa turystycznego;  
- scharakteryzować prawne aspekty wybranych 
rodzajów turystyki w tym turystyki 
kwalifikowanej;  
- zastosować przepisy prawa regulujące turystykę 
międzynarodową;  

 

P 

 

P 

 

P 

P 

 

P 

P 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

P 

 

 

P 

 

C 

 

C 

 

B 

A 

 

C 

C 

C 

 

C 

 

C 

 

B 

 

C 

 

C 

 

 

C 

 

 

 

Wymagania edukacyjne z geografii turystycznej 

Klasa III, IV 

341[05] 

 

Klasa III 
 

Uczeń potrafi: 

- dokonać analizy walorów turystycznych centrów i regionów Europy 

- scharakteryzować najbardziej atrakcyjne obiekty architektury i budownictwa w Europie, 

- scharakteryzować walory przyrodnicze i antropogeniczne Azji i Afryki 

 

Klasa IV 

Uczeń potrafi: 

- scharakteryzować walory przyrodnicze i antropogeniczne Ameryki Północnej i Południowej oraz 

Australii i Oceanii 



- scharakteryzować walory Antarktydy 

- scharakteryzować szczególne walory turystyczne parków narodowych na świecie 

- rozpoznać obiekty wpisane na listę UNESCO na świecie 

- rozpoznać obiekty zaliczane do Cudów Świata 

 

 

 

Wymagania edukacyjne z geografii turystycznej 

Klasa II 

422 103 

 

Uczeń potrafi: 

- rozróżnić mapy geograficzne i inne źródła informacji niezbędne do programowania oraz realizacji 

imprez i usług turystycznych;  

- scharakteryzować regiony turystyczne Polski pod kątem walorów naturalnych i 

antropogenicznych kraju 

- scharakteryzować występujące w Polsce walory o szczególnej wartości wpisane na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO, listę Pomnik historii, Listę Rezerwatów Biosfery, listę 

konwencji ramsarskiej;  

- wykorzystać wiedzę o walorach przyrodniczych i kulturowych Polski podczas programowania 

oraz realizacji imprez i usług turystycznych;  

- posłużyć się mapami geograficznymi i innymi źródłami informacji o walorach turystycznych 

podczas programowania oraz realizacji imprez i usług turystycznych;  

- określić walory naturalne i antropogeniczne na podstawie map tematycznych;  

- wskazać na mapie regiony i ośrodki turystyczne;  

- określić walory turystyczne Polski podczas udzielania informacji turystycznej;  

- określić zagospodarowanie turystyczne Polski;  

- dokonać analizy dostępności komunikacyjnej Polski;  

- skorzystać ze źródeł informacji geograficznej i turystycznej w celu pozyskania informacji o 

atrakcyjności turystycznej;  

- skorzystać ze źródeł informacji geograficznej i turystycznej przy tworzeniu i aktualizowaniu bazy 

danych informacji turystycznej;  

- skorzystać ze źródeł informacji geograficznej i turystycznej przy udzielaniu informacji 

turystycznej oraz opracowaniu materiałów promocyjnych;  



Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z języka angielskiego zawodowego  

w zawodzie technik obsługi turystycznej – 422103 

w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 

 

 

Uczeń powinien umieć: 

– posłużyć się  językiem obcym z zakresu geografii turystycznej Polski w realizacji zadań zawodowych; 

– posłużyć się językiem obcym z zakresu geografii turystycznej Europy i wybranych krajów pozaeuropejskich w 

realizacji zadań zawodowych; 

– przeczytać i zrozumieć dokumenty etapu planowania i realizacji sporządzone w języku obcym; 

– odczytać i dokonać analizy zamówień na usługi i imprezy turystyczne;  

– opracować programy imprez turystycznych; 

– skorzystać z map geograficznych i innych źródeł informacji w celu opracowania programów imprez 

turystycznych w języku obcym; 

– odczytać i  dokonać analizy sporządzonych w języku obcym ofert usługodawców oraz dobrać usługi 

turystyczne do potrzeb klientów i w zależności od rodzaju imprezy; 

– sporządzić kalkulację imprezy turystycznej w języku obcym; 

– skorzystać z obcojęzycznych źródeł informacji w celu sporządzenia kalkulacji; 

– sformułować w języku obcym teksty pisemne umożliwiające zamówienie  usług turystycznych i potwierdzenie 

ich realizacji; 

– przeprowadzić rezerwację imprez turystycznych w języku obcym; 

– zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych w języku obcym; 

– porozumieć się z uczestnikami w środowisku pracy wykorzystując słownictwo zawodowe; 

– przekazać w języku obcym informacje dotyczące wykonywanych prac; 

– określić czynności związane z obsługą klienta; 

– zinterpretować typowe pytania stawiane przez klientów w języku obcym; 

– wykonać  w języku obcym czynności zawodowe przewodnika turystycznego; 

– wykonać  w języku obcym czynności zawodowe pilota wycieczek podczas obsługi imprez turystycznych dla 

różnych grup klientów; 

– zorganizować  czas wolny klientów stosując język obcy; 

– zastosować język obcy podczas współpracy z usługodawcami w zakresie realizacji imprez; 

– obsłużyć klienta w języku obcym zgodnie z jego oczekiwaniami; 

– dokonać obsługi klienta w języku obcym zgodnie z zasadami etyki i kultury; 

– skorzystać ze źródeł informacji geograficznej i turystycznej w języku obcym podczas wykonywania czynności 

zawodowych; 

– przekazać w języku obcym informacje o walorach turystycznych Polski; 

– przekazać w języku obcym  informacje o zagospodarowaniu turystycznym Polski; 

– określić w języku obcym dostępność komunikacyjną Polski;  

– posłużyć się językiem obcym podczas udzielania informacji o atrakcyjności turystycznej wybranych krajów 

świata; 

– obsłużyć klienta w języku obcym zgodnie z jego oczekiwaniami; 

– dokonać obsługi klienta w języku obcym zgodnie  

– z zasadami etyki i kultury; 

– skorzystać z materiałów promocyjnych opracowanych w języku obcym w celu udzielenia informacji 

turystycznej; 

– opracować w języku obcym materiały promocyjne, informatory i katalogi zgodnie z zasadami gramatyki i 

ortografii; 

– posłużyć się językiem obcym podczas stosowania instrumentów  marketingu w sprzedaży imprez i usług 

turystycznych;  

– posłużyć się  językiem obcym  sporządzając  



– aktualizując bazę danych informacji turystycznej;   

– zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych w języku obcym; 

– przeprowadzić z klientem w języku obcym rozmowę sprzedażową; 

– porozumieć się z uczestnikami w środowisku pracy wykorzystując słownictwo zawodowe; 

– przekazać w języku obcym informacje dotyczące wykonywanych prac; 

– porozumieć się w języku obcym w procesie sprzedaży  

z uczestnikami rynku turystycznego wykorzystując słownictwo zawodowe; 

– opracować w języku obcym umowy cywilnoprawne  

– z kontrahentem i z klientem; 

– opracować w języku obcym dokumenty procesu sprzedaży imprez i usług turystycznych; 

– opracować w języku obcym dokumentację rozliczenia kosztów usług turystycznych świadczonych przez 

usługodawców; 

– opracować w języku obcym rozliczenie kosztów konferencji, targów i giełd turystycznych;    

 

 

WYMAGANIA  EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: 

"Marketing usług turystycznych" kl. III THT, kl. IV TGT 

w zawodzie technik obsługi  turystycznej 

na podstawie programu nauczania: 341[05] 

w roku szkolnym  2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 
 

Nr lekcji Temat lekcji WYMAGANIA  EDUKACYJNE 

 

 

 

 
PODSTAWOWE (A+B) Uczeń PONADPODSTAWOWE (C+D) Uczeń 

1. 
Omówienie programu nauczania i wymagań 

edukacyjnych w roku szkolnym 2012../..13 

- identyfikuje wymagania podstawowe. - charakteryzuje wymagania 

ponadpodstawowe. 

WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE -Podstawowe wiadomości o rynku turystycznym 

2. 

Rynek turystyczny - definiuje pojęcie: rynek turystyczny w ujęciu 

ekonomicznym i marketingowym, 

- rozróżnia elementy rynku turystycznego, 
- wymienia podmioty rynku turystycznego. 

- klasyfikuje rynek turystyczny według 

różnych kryteriów, 

- charakteryzuje podmioty rynku 
turystycznego. 

3/4 
Popyt turystyczny - definiuje pojęcie: popyt turystyczny, 

- wskazuje czynniki wpływające na zmienność 
popytu turystycznego. 

- charakteryzuje popyt turystycz- 

- analizuje czynniki wpływające na 
zmienność popytu turystycznego. 

5/6 

Podaż turystyczna - definiuje pojęcie: podaż turystyczna, 

- wymienia czynniki wpływające na podaż usług 

turystycznych, 
- wymienia elementy pierwotnej i wtórnej podaży 

turystycznej. 

- charakteryzuje podaż turystyczną, 

- analizuje czynniki wpływające na 

zmienność podaży turystycznej. 

7 
Produkt turystyczny - definiuje termin: produkt turystyczny, 

- wymienia cechy produktu turystycznego, 
- podaje przykłady produktów turystycznych. 

- wyjaśnia cechy usług, 

- wyjaśnia cechy produktu turystycznego. 

8 
Powtórzenie wiadomości z zakresu podstawo-

wych wiadomości o rynku 

- rozpoznaje stopień spełnienia wymagań 

podstawowych. 

- analizuje stopień spełnienia wymagań 

ponadpodstawowych. 

9 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności z 

zakresu podstawowych wiadomości o rynku 

turystycznym 

  

II. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O MARKETINGU 

10 
Pojęcie marketingu - definiuje pojęcie: marketing, 

- wymienia zasady marketingu. 

- wyjaśnia istotę marketingu, 

- charakteryzuje zadania specjalisty ds. 
marketingu. 

11/12 

System marketingu - wymienia elementy systemu marketingu, 

- rozróżnia pojęcia i terminy: makro- i 
mikrootoczenie, marketing wewnętrzny, 

zewnętrzny i interaktywny, 

- wymienia elementy makro- i mi-krootoczenia. 

- charakteryzuje elementy otoczenia, 

- wyjaśnia powiązania firmy z otoczeniem, 
- wyjaśnia istotę marketingu wewnętrznego, 

zewnętrznego i interaktywnego, 

- analizuje zależności pomiędzy elementami 
systemu marketin- 

13/14 Podstawowe koncepcje działania firmy - identyfikuje założenia różnych koncepcji 

działania firmy, 

- charakteryzuje filozofię działania poznanych 

orientacji rynkowych, 



- rozróżnia podstawowe koncepcje działania firmy, 
- wskazuje sytuacje na rynku charakterystyczne dla 

różnych koncepcji, 

- porównuje podstawowe koncepcje działania 
firmy, 

- dobiera strategię działania firmy do 

określonego problemu 

i sposobu rozwiązania, 

- wskazuje przykłady firm ukierunkowanych 

na produkt, produkcję , sprzedaż i rynek. 

15/16 

Powstanie i rozwój marketingu turystycznego - wymienia przyczyny rozwoju marketingu w 

turystyce, 
- rozróżnia strategie działania przedsiębiorstw 

turystycznych. 

- uzasadnia konieczność rozwoju marketingu 

w turystyce, 
- porównuje zmiany strategii działania firm 

turystycznych w czasie, 

- analizuje wpływ transformacji ustrojowej 
na rozwój marketingu w turystyce. 

17 
Powtórzenie wiadomości z zakresu podstawo-

wych wiadomości o marketingu 

- rozpoznaje stopień spełnienia wymagań 

podstawowych. 

- analizuje stopień spełnienia wymagań 

ponadpodstawowych. 

18 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności z 

zakresu podstawowych wiadomości o mar-

ketingu 

  

III. MARKETING MIX 

19/20 

Marketing mix - definiuje termin: marketing mix, 

- rozróżnia instrumenty marketingu mix przedsiębiorstwa 

turystycznego, 

- rozróżnia terminy: formuła 4P; formuła 4C. 

- charakteryzuje instrumenty marketingu mix 

przedsiębiorstwa turystycznego, 

- porównuje formuły marketingu mix: 4P i 

4C, 

- charakteryzuje koncepcję marketingu mix 
7P, 

- wyjaśnia znaczenie czynnika ludzkiego w 

działalności przedsiębiorstwa turystycznego. 

21/22 /23 

Produkt turystyczny - definiuje pojęcie: produkt turystyczny, 
- wymienia motywy podróżowania, 

- rozróżnia elementy produktu turystycznego, 

- identyfikuje potrzeby turystów. 

- charakteryzuje elementy produktu 
turystycznego, 

- dobiera elementy produktu turystycznego 

do potrzeb podróżujących w różnych celach, 
- analizuje potrzeby i oczekiwania turystów 

podróżujących w tych samych celach, 

- porównuje produkty turystyczne wybranych 
biur podróży. 

24 

Rodzaje produktów turystycznych - rozróżnia produkty turystyczne różnych rodzajów, 

- podaje przykłady produktów turystycznych różnych 
rodzajów. 

- klasyfikuje produkty turystyczne według 

stopnia złożoności, 
- analizuje elementy produktów turystycznych 

różnych rodzajów. 

25/26 /27 

Struktura produktu turystycznego - wymienia elementy struktury produktu turystycznego z 

punktu widzenia wytwórcy, 
- wymienia elementy produktu turystycznego z punktu 

widzenia odbiorcy. 

- sporządza strukturę dowolnego produktu 

turystycznego, 
- dobiera elementy produktu turystycznego do 

rodzaju produktu, 

- porównuje zmiany struktury produktu 
turystycznego w czasie, 

- analizuje przyczyny zmian struktury produktu 

w czasie. 

28/29 

Cykl życia produktu turystycznego - definiuje terminy: cykl życia produktu, cykl życia 
produktu na rynku, 

- wyjaśnia cykl życia produktu turystycznego na rynku. 

- charakteryzuje etapy cyklu życia produktu 
turystycznego na rynku, 

- przedstawia graficznie cykl życia produktu 

turystycznego, 
- analizuje cykl życia wybranych produktów 

turystycznych na rynku. 

30/31 

Marka - definiuje pojęcie: marka, 
- opisuje funkcje marki, 

- wymienia elementy budowy marki. 

- analizuje rolę marki w sukcesie rynkowym 
firmy, 

- podaje interpretację loga znanych 

turystycznych marek. 

32/33 

Cena - wymienia czynniki wpływające na decyzje cenowe firmy, 
- rozróżnia różne podejścia do ustalania cen: ekonomisty, 

księgowego i specjalisty ds. marketingu. 

- porównuje różne podejścia do ustalania cen: 
ekonomisty, księgowego i specjalisty ds. 

marketingu, 

- analizuje wpływ wybranych czynników na 
decyzje cenowe firmy. 

34 

Strategie cenowe w turystyce - definiuje termin: strategia cenowa firmy, 

- rozróżnia pojęcia: cena strategiczna i cena taktyczna, 

- rozróżnia rodzaje strategii cenowych, 
- wymienia wady i zalety strategii cenowych. 

- charakteryzuje rodzaje strategii cenowych, 

- dostosowuje strategię cenową do produktu 

turystycznego 

i sytuacji rynkowej firmy, 

- analizuje strategie cenowe wybranych 

produktów na podstawie cenników i 

katalogów. 

35/36 
Kryteria różnicowania cen - wymienia kryteria różnicowania cen produktu turystycznego. - dobiera kryterium różnicowania cen do sytuacji 

na rynku. 

37/38 

Dystrybucja - definiuje pojęcia: dystrybucja, lokalizacja, system 

dystrybucji przedsiębiorstwa, 
- wymienia funkcje systemu dystrybucji, 

- rozróżnia rodzaje dystrybucji produktu turystycznego. 

- charakteryzuje rodzaje dystrybucji produktu 

turystycznego, 
- dobiera rodzaj dystrybucji produktu 

turystycznego do rodzaju oferty, 

- analizuje dobór rodzaju dystrybucji 



produktu turystycznego do rodzaju oferty. 

39/40 

/41 

Kanały dystrybucji - definiuje pojęcie: kanał dystrybucji, 
- rozróżnia rodzaje kanałów dystrybucji, 

- wymienia uczestników procesu dystrybucji produktów 

turystycznych, 
- identyfikuje kryteria doboru kanałów dystrybucji do 

rodzaju produktu, 

- rysuje kanał dystrybucji dla określonego produktu, 
- wymienia wady i zalety bezpośrednich i pośrednich 

kanałów dystrybucji. 

- określa zadania uczestników kanału 
dystrybucji, 

- charakteryzuje zadania uczestników 

procesu dystrybucji produktów 
turystycznych, 

- dobiera kanał dystrybucji do rodzaju 

produktu i sytuacji na rynku, 
- analizuje przemiany we współczesnych 

formach dystrybucji. 

42/43 
Strategie dystrybucji w turystyce - rozróżnia strategie dystrybucji, 

- wskazuje przedsiębiorstwa turystyczne stosujące 
poszczególne strategie. 

- charakteryzuje strategie dystrybucji, 

- analizuje dobór strategii dystrybucji do 
określonego produktu. 

44/45 

P czyli Promocja - rozróżnia pojęcia promocja, promotion mix, 

- opisuje narzędzia promocji, 
- rozpoznaje elementy procesu komunikacji 

marketingowej. 

- wyjaśnia proces komunikacji 

marketingowej, 
- charakteryzuje narzędzia promocji, 

- analizuje znaczenie promocji w zarządzaniu 

firmą. 

46 

Reklama - definiuje pojęcie: reklama, 
- rozróżnia cele reklamy, 

- rozpoznaje rodzaje apeli reklamowych. 

- analizuje rolę reklamy w kształtowaniu 
popytu turystycznego, 

- wyjaśnia proces przygotowania projektu 

reklamy. 

47/48 
Media - środki, nośniki reklamy - opisuje media i nośniki reklamy, 

- wymienia wady i zalety mediów i nośników reklamy. 
- charakteryzuje media reklamy, 
- dobiera media do celu reklamy i rodzaju 

produktu. 

49/50 

Promocja sprzedaży - definiuje pojęcie: promocja sprzedaży, 

- wymienia cele promocji sprzeda- rozróżnia środki 

promocji sprzedaży. 

- dobiera środki promocji sprzedaży do celu 

promocji, rodzaju produktu oraz adresata. 

51/52 

Public relations - definiuje pojęcie: public relations, 

- wymienia elementy wizualnego systemu identyfikacji 
firmy, 

- rozróżnia narzędzia public relations, 

- wymienia formy public relations, 
- wymienia zasady skutecznego 

PR. 

- charakteryzuje formy public relations, 

- dobiera narzędzia PR do rodzaju firmy, 
produktu i adresata, 

- porównuje skuteczność stosowania różnych 

form PR. 

53 

Sprzedaż osobista - definiuje pojęcie: sprzedaż osobista, 

- wymienia warunki dobrej obsługi klienta, 
- wskazuje znaczenie lokalu 

i okna wystawowego w procesie obsługi klienta. 

- porównuje obsługę klienta 

w lokalnych biurach podróży, 

- analizuje wpływ aranżacji lokalu i okna 
wystawowego na decyzje klienta. 

54 

Marketing bezpośredni - definiuje pojęcie: marketing bezpośredni, 

- wskazuje narzędzia marketingu bezpośredniego, 

- rozróżnia formy marketingu bezpośredniego. 

- charakteryzuje formy marketingu 

bezpośredniego, 

- dobiera formę marketingu bezpośredniego do 
rodzaju produktu i adresata. 

55/56 

Promotions mix - rozróżnia strategie promocji, 

- wymienia instrumenty strategii promocji pull i push. 
- charakteryzuje strategie promocji 

- dobiera strategię promocji 

do celu promocji, rodzaju produktu i adresata, 

- ocenia działania promocyjne wybranych 
przedsiębiorstw turystycznych. 

57/58 

Personel przedsiębiorstwa tury-

stycznego 

- wymienia elementy modelowego obrazu personelu, 

- identyfikuje rodzaje personelu przedsiębiorstw 

turystycznych. 

- klasyfikuje personel z punktu widzenia 

kontaktów z klientami, 

- dobiera elementy modelowego obrazu 
personelu do rodzaju stanowiska pracy, 

- porównuje różne postawy pracowników, 

- charakteryzuje marketingową postawę 
pracownika branży turystycznej. 

59/60 

/61 

Powtórzenie wiadomości z zakresu 

marketingu mix 

- rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. - analizuje stopień spełnienia wymagań 

ponadpodstawowych. 

62 

Sprawdzian wiadomości i 

umiejętności z zakresu marketingu 

mix 

  

IV. SEGMENTACJA RYNKU 

63 
Segmentacja rynku - definiuje termin: segmentacja rynku, 

- wskazuje przyczyny segmentacji rynku. 
- wyjaśnia przyczyny segmentacji rynku 

turystycznego. 

64/65 

Wybór rynku docelowego - wymienia etapy segmentacji rynku, 

- definiuje terminy: rynek docelowy, nisza rynkowa, 

pozycjonowanie, 
- rozróżnia cechy optymalnego segmentu rynku. 

- charakteryzuje proces segmentacji rynku, 

- określa cechy optymalnego segmentu 

rynku, 
- wyjaśnia zasady wyboru rynku docelowego. 

66/67 

Kryteria segmentacji - wymienia kryteria segmentacji rynku turystycznego, 

- wymienia cechy poszczególnych segmentów rynku 

turystycznego. 

- stosuje kryteria podziału rynku 

turystycznego, 

- charakteryzuje poszczególne segmenty 
rynku turystycznego. 

68/69 
Sposoby działania przedsiębiorstw a 

segmentacja rynku 

- wymienia sposoby działania przedsiębiorstw turystycznych 

na rynku. 

- charakteryzuje sposoby działania 

przedsiębiorstw turystycznych na rynku, 



- dobiera działania marketingu mix do 
segmentu rynku. 

70 
Powtórzenie wiadomości z zakresu 

segmentacji rynku. 

- rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. - analizuje stopień spełnienia wymagań 

ponadpodstawowych. 

71 
Sprawdzian wiadomości i 

umiejętności z zakresu segmentacji  
  

72/73 

System informacji marketingowej - definiuje termin: System Informacji Marketingowej, 

- wymienia elementy SIM. 

- analizuje SIM w wybranych 

przedsiębiorstwach turystycznych, 
- wyjaśnia rolę informacji w zarządzaniu 

marketingowym. 

74/75 
Badania marketingowe - definiuje pojęcie: badania marketingowe, 

- wymienia cel, przedmiot i korzyści z badań. 
- charakteryzuje proces przekształcania problemu 

decyzyjnego w badawczy. 

76/77 

Podział badań marketingowych - wskazuje kryteria klasyfikacji badań marketingowych, 

- rozróżnia rodzaje badań marketingowych. 

- klasyfikuje badania marketingowe według 

różnych kryteriów, 

- dobiera rodzaj badania do problemu 
decyzyjnego. 

78/79 

Zródła informacji marketingowych - rozróżnia źródła i rodzaje informacji, 

- wskazuje informacje pierwotne i wtórne, własne i obce. 

- klasyfikuje informacje według źródła 

pochodzenia, 

- charakteryzuje źródła informacji 
marketingowej, 

- dobiera źródła informacji do celu i 

przedmiotu badań. 

80/81 
82/83 

Pomiar w badaniach marketingowych - rozróżnia sposoby doboru próby do badania, 
- wymienia instrumenty pomiaru, 

- wyjaśnia zasady budowy kwestionariusza, 

- rozróżnia rodzaje pytań, 

w szczególności pytania zamknięte, 

- wskazuje reguły układania pytań i ich rodzaje. 

- opisuje sposoby doboru próby, 
- klasyfikuje instrumenty pomiaru, 

- sporządza kwestionariusz do badania 

ankietowego, 
- wyjaśnia reguły układania pytań. 

84 
Metody i techniki gromadzenia danych 

pierwotnych, a w szczególności: 

- rozróżnia metody i techniki gromadzenia danych 

pierwotnych. 

- dobiera metody i techniki pomiaru do celu 

badania. 

85/86/ 87 

Wywiad rynku. - definiuje pojęcia: wywiad głębinowy, wywiad 
zogniskowany - fokus group, 

- rozróżnia rodzaje wywiadu, 

- wskazuje narzędzia do przeprowadzenia wywiadu różnych 
rodzajów, 

- wskazuje zastosowanie technik wywiadu w działalności 

przedsiębiorstwa turystycznego. 

- charakteryzuje rodzaje wywiadu, 
- przygotowuje narzędzia do przeprowadzenia 

wywiadu różnych rodzajów, 

- dobiera rodzaj techniki wywiadu do celu 
badania. 

88/89/ 90 

Badanie ankietowe - rozróżnia rodzaje badań ankietowych, 

- wskazuje zastosowanie technik ankietowych w 

działalności przedsiębiorstwa turystycznego. 

- charakteryzuje rodzaje badań ankietowych, 

- sporządza kwestionariusz do badania 

ankietowego, 

- dobiera rodzaj techniki badania ankietowego 

do celu badania. 

91/92 

Badania projekcyjne - definiuje pojęcie: techniki projekcyjne, 

- rozróżnia rodzaje technik projekcyjnych, 
- wymienia zasady przeprowadzania badań projekcyjnych, 

- wskazuje zastosowanie technik projekcyjnych w 

działalności przedsiębiorstwa turystycznego. 

- wyjaśnia istotę badań projekcyjnych, 

- charakteryzuje techniki badań projekcyjnych, 
- dobiera rodzaj techniki do celu badania. 

93/94 

Badania heurystyczne - definiuje pojęcie: techniki heurystyczne, 
- rozróżnia rodzaje technik heurystycznych, 

- wymienia zasady przeprowadzania badań 

heurystycznych, 
- wskazuje zastosowanie technik heurystycznych w 

działalności przedsiębiorstwa turystycznego. 

- wyjaśnia istotę badań heurystycznych, 
- charakteryzuje techniki badań 

heurystycznych, 

- dobiera rodzaj techniki do celu badania. 

95/96/ 
97 

Przebieg badań marketingowych - wymienia etapy badania marketingowego, 
- wskazuje elementy planu badania marketingowego, 

- rozróżnia elementy raportu z badania marketingowego. 

- charakteryzuje etapy badania 
marketingowego, 

- sporządza plan badania marketingowego, 

- opracowuje raport z badania, 
- formułuje wnioski 

z przeprowadzonych badań marketingowych. 

98 
Powtórzenie wiadomości z zakresu 

badań marketingowych 

- rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. - analizuje stopień spełnienia wymagań 

ponadpodstawowych. 

99 

Sprawdzian wiadomości i 

umiejętności z zakresu badań marke-

tingowych 

  

100 

Zarządzanie marketingowe - definiuje termin: zarządzanie marketingowe, 

- wymienia etapy zarządzania marketingowego. 

- wyjaśnia zasady zarządzania 

marketingowego, 

- charakteryzuje etapy zarządzania 
marketingowego. 

101/ 102 

Formułowanie strategii mar-

ketingowej 

- rozróżnia terminy: zarządzanie strategiczne, strategia 

marketingowa, 

- wymienia etapy formułowania strategii marketingowej, 
- opisuje schemat procesu zarządzania marketingowego. 

- charakteryzuje proces formułowania strategii 

marketingowej, 

- charakteryzuje etapy formułowania strategii 
marketingowej, 

- sporządza schemat procesu zarządzania 

marketingowego. 



103/ 

104/ 105 

Analiza SWOT - definiuje termin: analiza SWOT, 
- wymienia etapy analizy SWOT, 

- rozróżnia mocne i słabe strony firmy, 

- rozróżnia szanse i zagrożenia płynące dla firmy z 
otoczenia, 

- rozróżnia modelowe sytuacje firmy na rynku. 

- wyjaśnia termin: analiza SWOT, 
- charakteryzuje mocne i słabe strony firmy, 

- określa szanse i zagrożenia płynące dla firmy 

z otoczenia, 
- charakteryzuje modelowe sytuacje firmy na 

rynku, 

- dobiera strategię działania do sytuacji firmy 
na rynku, 

- analizuje znaczenie SWOT dla potrzeb 

zarządzania marketingowego. 

106/ 

107/ 

108 

Analiza SWOT firmy turystycznej - wskazuje mocne i słabe strony firmy turystycznej, 
- formułuje szanse i zagrożenia płynące dla firmy 

turystycznej z otoczenia, 

- wskazuje sytuację firmy na rynku. 

- sporządza kompletną analizę SWOT firmy 

turystycznej. 

109/ 
110 

Misja przedsiębiorstwa 

turystycznego 

- definiuje pojęcia: misja, wizja. 

- wymienia elementy deklaracji misji, 

- opisuje cechy deklaracji misji. 

- formułuje deklarację misji, 

- analizuje znaczenie deklaracji misji firmy 

turystycznej. 

111 

Cele przedsiębiorstwa turystycznego - rozróżnia rodzaje celów firmy, 
- wymienia podstawowe cele firmy. 

- klasyfikuje cele przedsiębiorstwa z punktu 
widzenia kryterium czasu i szczegółowości. 

- charakteryzuje cele przedsiębiorstwa 

turystycznego, 
- określa cele przedsiębiorstwa. 

112/113 

Wybrane strategie marketingowe - definiuje termin: strategia marketingowa, 

- rozpoznaje rodzaje strategii marketingowych. 

- klasyfikuje strategie marketingowe z punktu 

widzenia różnych kryteriów, 

- charakteryzuje strategie marketingowe 
przedsiębiorstw turystycznych, 

- analizuje znaczenie strategii 

marketingowych firm działających na 
lokalnym rynku turystycznym. 

114/ 

115/ 

116/ 

117 

Plan marketingowy - definiuje termin: plan marketingowy, 

- rozróżnia rodzaje planów, 
- wskazuje zależność pomiędzy planami: strategicznym i 

taktycznym, 

- wymienia elementy planu marketingowego. 

- charakteryzuje elementy planu 

marketingowego, 
- opracowuje uproszczony plan 

marketingowy biura podróży, 

- wyjaśnia znaczenie planu marketingowego 
w rozwoju firmy. 

118/ 
119 

Powtórzenie wiadomości z zakresu 

zarządzania marketingowego. 

- rozpoznaje stopień spełnienia wymagań podstawowych. - analizuje stopień spełnienia wymagań 

ponadpodstawowych. 

120 

Sprawdzian wiadomości i 

umiejętności z zakresu zarządzania 

marketingowego 

  

 

 

 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Obsługa 

ruchu turystycznego w zawodzie technik obsługi 

turystycznej nr 422103 

w roku szkolnym 2012/2013, 2013/14, 2014/2015,  

 
 zidentyfikować strukturę zarządzania turystyką w Polsce;  

 wskazać założenia polityki turystycznej w Polsce;  

 scharakteryzować instytucje i podmioty działające na rzecz branży turystycznej; 

 scharakteryzować organizacje turystyczne;  

 dokonać analizy i oceny działań ekonomicznych przedsiębiorstwa turystycznego;  

 dokonać analizy i oceny działań organizacyjnych przedsiębiorstwa turystycznego; 



 rozróżnić podstawowe pojęcia z zakresu terminologii UN WTO; 

 zidentyfikować formy i kategorie turystyki;  

 rozróżnić rodzaje turystyki;  

 dokonać analizy funkcji i dysfunkcji turystyki;  

 zidentyfikować biura podróży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

 dokonać charakterystyki zasad działania placówek informacji turystycznej; 

 scharakteryzować funkcjonowanie branży noclegowej;  

 rozróżnić podmioty działające na rzecz rozwoju przewodnictwa turystycznego i pilotażu;  

 określić podmioty świadczące usługi transportowe;  

 rozróżnić podmioty świadczące usługi gastronomiczne;  

 rozróżnić dokonać analizy zadań organizatorów turystyki;  

 zidentyfikować zadania pośredników turystycznych;  

 scharakteryzować rolę agentów turystycznych;  

 podmioty gospodarcze świadczące inne usługi 

 określić pojęcie produkt turystyczny;  

 rozróżnić rodzaje produktów turystycznych;  

 wskazać przykłady produktów turystycznych;  

 scharakteryzować produkty turystyczne o najwyższym potencjale i wysokim poziomie jakości; 

 rozróżnić usługi organizatorskie i pośrednictwa;  

  scharakteryzować usługi informacyjne;  

 określić wielofunkcyjność usług noclegowych;  

 wskazać znaczenie usług przewodnictwa turystycznego i pilotażu; 

 scharakteryzować usługi transportowe;  

 ustalić sposoby świadczenia usług gastronomicznych;  

 scharakteryzować rodzaj i zakres usług ubezpieczeniowych;  

 scharakteryzować usługi rekreacyjnosportowe;  

 ustalić sposoby świadczenia usług kulturalnorozrywkowych;  

 rozróżnić inne usługi świadczone na rzecz uczestników ruchu turystycznego; 

 rozróżnić pojęcia: rynek turystyczny, elementy rynku turystycznego; 

 zidentyfikować elementy rynku turystycznego;  

 wyróżnić główne sektory przemysłu turystycznego;  

 przeprowadzić analizę SWOT polskiej turystyki;  

 wskazać metody badań ruchu turystycznego  

 wyjaśnić znaczenie badań statystycznych w turystyce;  

 zanalizować tendencje w międzynarodowym ruchu turystycznym na świecie;  

 dokonać analizy krajowego i wyjazdowego ruchu turystycznego mieszkańców Polski;   

 wskazać czynniki determinujące rozwój turystyki;  

 dokonać interpretacji danych statystycznych dotyczących  turystyki przyjazdowej  

 dokonać wyboru ofert usługodawców w zależności od wymagań i potrzeb klientów; 

 negocjować warunki współpracy z usługodawcami;  

 dokonać zamówienia usług turystycznych;  

 zidentyfikować potrzeby turystyczne klientów;  



 dobrać usługi turystyczne do potrzeb klientów;  

 wykonać czynności z zakresu pilotażu wycieczek;  

 wykonać czynności z zakresu przewodnictwa turystycznego;  

 wyjaśnić postępowanie pilota w sytuacjach nadzwyczajnych;  

 zastosować zasady żywienia uczestników ruchu turystycznego;  

 sporządzić jadłospisy dla uczestników ruchu turystycznego;  

 

 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu 

 „Obsługa informatyczna w turystyce” 

w zawodzie: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341 [05] 

w klasach II i III 

 

 

W wyniku zorganizowanego procesu nauczania uczeń powinien umieć: 

- zorganizować stanowisko pracy biurowej zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

- wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu obsługi informatycznej  

w przedsiębiorstwie turystycznym, 

- zastosować techniki komputerowe, 

- wykorzystać programy graficzne do tworzenia materiałów reklamowych biura podróży, 

- zastosować techniki biegłego pisania na klawiaturze komputera, 

- wyjaśnić podstawowe hasła i pojęcia występujące w sieci Internet, 

- skorzystać z poczty elektronicznej i innych nośników informacji, 

- posłużyć się wyszukiwarką internetową, 

- pozyskać informacje zawarte w portalach internetowych, 

- zaplanować zadania zawodowe przy użyciu kalendarza elektronicznego, 

- określić rodzaje dokumentów biurowych, 

- zastosować zasady redagowania pism z uwzględnieniem właściwych form 

i zwrotów, 

     sporządzić pisma związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw turystycznych, 

- turystycznych, 

- zastosować metody archiwizowania dokumentacji biurowej, 

- posłużyć się sprzętem i urządzeniami biurowymi, 



- posłużyć się specjalistycznymi programami użytkowymi stosowanymi w turystyce, 

- skorzystać z komputerowych systemów rezerwacyjnych podczas obsługi ruchu turystycznego. 

 

Wymagania edukacyjne 

 

Obsługa ruchu turystycznego 

Nr programu nauczania 341[05] 

/MEN/2008.02.07 

Klasa III 

- scharakteryzować prawa i obowiązki oraz zadania przewodnika 

turystycznego; 

- zastosować formy współpracy biur podróży z przewodnikami 

turystycznymi; 

- określić prawa i obowiązki pilota wycieczki; 

- zastosować formy współpracy biur podróży z pilotem 

- scharakteryzować rodzaje ubezpieczeń turystycznych oraz dokumentów 

ubezpieczeniowych; 

- scharakteryzować rodzaje oraz sposoby zawierania umów turystycznych; 

- określić zakres odpowiedzialności biura podróży za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie świadczeń ustalonych w umowie; 

 

 

Klasa IV 

- scharakteryzować strukturę oraz rodzaje produktów turystycznych; 

- opracować programy różnych imprez turystycznych; 

- dokonać kalkulacji kosztów imprezy turystycznej oraz określić jej cenę; 

- zorganizować imprezy turystyczne krajowe i zagraniczne, grupowe i 

indywidualne, z wolnej akwizycji i na życzenie klienta; 

- wykonać czynności związane z nadzorem przebiegu imprezy 

turystycznej; 

- rozliczyć koszty imprez turystycznych; 

- zinterpretować przepisy celne, wizowe i walutowe; 

- scharakteryzować dokumenty finansowe obowiązujące w turystyce; 

- określić zadania polskich placówek konsularno-dyplomatycznych. 
 

 



WYMAGANIA  EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: 

"Pracownia informatyczno-turystyczna" 

w zawodzie Technik obsługi turystycznej 422103  

W ROKU SZKOLNYM   2012/2013, 2013/2014 

 

1. BIUROWOŚĆ I KORESPONDENCJA W TURYSTYCE. 

2. SPECJALISTYCZNE PROGRAMY KOMPUTEROWE. 

 

WYMAGANIA  EDUKACYJNE 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 

wymagań 

programow

ych 

     P lub PP 

Kategoria 

taksonomic

zna 

posłużyć się programami komputerowymi w trakcie udzielania informacji 

turystycznej; 
p c 

 sporządzić pisma z uwzględnieniem właściwych form i zwrotów; p c 

 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 

ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

p c 

 zastosować  zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa 

dotyczące ochrony przeciwpożarowej; 
p c 

 zastosować  zasady ochrony środowiska; p D 

 rozróżnić różnego rodzaju korespondencję; p B 

 sporządzić różnego rodzaju pisma; p c 

 skorzystać z urządzeń biurowych wspomagających prowadzenie działalności 

gospodarczej; 
p c 

wykorzystać programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności 

gospodarczej; 
p c 

 przygotować dokumentację niezbędną do uruchomienia działalności 

gospodarczej; 
p c 

przygotować dokumentację niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej; p c 

 sporządzić rezerwację imprezy i usługi turystycznej; p c 

sporządzić anulację imprezy i usługi turystycznej; P C 

wyjaśnić postępowanie w przypadku nienależytego wykonania imprezy i usługi 

turystycznej; 
P C 

 rozpoznać komputerowe systemy rezerwacji; P C 

 dokonać rezerwacji usług turystycznych za pośrednictwem systemu on-line P C 

 rozróżnić specjalistyczne programy komputerowe stosowane do obsługi ruchu 

turystycznego; 
P B 

 skorzystać ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do P C 



obsługi ruchu turystycznego 

sporządzić  dokumenty zamówienia  usług turystycznych  zgodnie z umową o 

współpracę lub zamówieniem klienta; 
P C 

 opracować  materiały promocyjne usług turystycznych; P C 

opracować informatory usług turystycznych; PP D 

opracować katalogi usług turystycznych; PP D 

rozróżnić komputerowe systemy rezerwacji imprez i usług turystycznych; P B 

wykorzystać komputerowe systemy rezerwacji imprez i usług turystycznych P C 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu „Pracownia 

obsługi turystycznej” w zawodzie technik obsługi 

turystycznej nr 422103 

w roku szkolnym 2012/2013, 2013/14, 2014/2015, 

2015/16 

 
 wyjaśnić pojęcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii; 

 zastosować wymagania ergonomii podczas organizacji stanowiska pracy; 

 zastosować podstawowe zasady bezpieczeństwa  i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w działalności turystycznej 

 wymienić instytucje oraz  służby działające w zakresie ochrony pracy w Polsce;  

 wymienić instytucje oraz  służby działające w zakresie ochrony środowiska  w Polsce; 

 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska podczas przygotowania imprezy 
turystycznej;   

 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska podczas realizacji imprezy turystycznej;   

 wyróżnić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

 wyjaśnić postępowanie w przypadku wystąpienia czynników szkodliwych w środowisku pracy; 

 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka w miejscu pracy; 

 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas świadczenia usługi turystycznej; 

 zorganizować stanowisko w miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami  

 bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

 zorganizować stanowisko pracownika obsługi turystycznej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,  
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

 zastosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań zawodowych; 



 zastosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 

 zastosować wymogi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy; 

 zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej; 

 zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska; 

 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy; 

 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w stanach zagrożenia zdrowia i życia; 

 scharakteryzować instytucje i podmioty działające na rzecz branży turystycznej; 

 dokonać analizy i oceny działań ekonomicznych przedsiębiorstwa turystycznego; 

 dokonać analizy i oceny działań organizacyjnych przedsiębiorstwa turystycznego; 

 dokonać analizy i oceny działań marketingowych przedsiębiorstwa turystycznego 

 dokonać wyboru kontrahentów z branży turystycznej i podjąć z nimi współpracę;  

 współpracować z przedsiębiorstwami i podmiotami turystycznymi w zakresie zorganizowania imprez i usług 

turystycznych; 

 dokonać wyboru kontrahentów z branży turystycznej i podjąć z nimi współpracę;  

 współpracować z przedsiębiorstwami i podmiotami turystycznymi w zakresie zorganizowania imprez i usług 

turystycznych; 

 dokonać analizy zadań organizatorów turystyki; 

 zidentyfikować zadania pośredników turystycznych; 

 scharakteryzować rolę agentów turystycznych; 

 rozróżnić programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań w turystyce; 

 zastosować programy komputerowe  wspomagające wykonywanie zadań w turystyce; 

 sporządzić pisma z uwzględnieniem właściwych form i zwrotów; 

 skorzystać z map geograficznych i innych źródeł informacji podczas programowania imprez i usług turystycznych; 

 skorzystać z map geograficznych i innych źródeł informacji podczas realizacji imprez i usług turystycznych; 

 rozróżnić  rodzaje imprez turystycznych; 

 określić zasady programowania  różnych  imprez turystycznych; 

 opracować  programy imprez turystycznych; 

 rozróżnić imprezy turystyczne takie jak: konferencje, kongresy, targi i giełdy turystyczne; 

 zastosować  zasady   programowania imprez turystyki  konferencyjnej i biznesowej; 

 dokonać podziału kosztów na stałe i zmienne; 

 wykorzystać tabele kursów walut przy kalkulowaniu kosztów usług turystycznych; 

 skalkulować koszty usług turystycznych; 

 obliczyć sumę kosztów bezpośrednich imprezy turystycznej; 

 obliczyć marżę od imprezy turystycznej; 

 obliczyć podatek VAT od marży; 

 obliczyć koszty imprez turystycznych dla grupy; 

 obliczyć koszty imprez turystycznych dla klientów indywidualnych; 

 określić zasady kalkulowania ceny  imprez i usług turystycznych; 

 ustalić cenę imprezy turystycznej; 

 ustalić cenę usługi turystycznej; 

 zidentyfikować  dokumenty dotyczące kalkulacji imprez i usług turystycznych; 

 sporządzić  dokumentację dotyczącą kalkulacji imprez turystycznych; 



 sporządzić dokumentację dotyczącą kalkulacji usług turystycznych; 

 dokonać wyboru ofert usługodawców zgodnie z zamówieniem lub programem turystycznym; 

 zawrzeć umowy z usługodawcami o współpracę; 

 obliczyć składkę ubezpieczeniową w zależności od wariantu i zakresu ubezpieczenia oraz liczby uczestników; 

 sporządzić wniosek i polisę ubezpieczeniową lub zawrzeć stosowne ubezpieczenie; 

 posłużyć się  taryfami ubezpieczeniowymi; 

 zastosować zasady zamawiania usług turystycznych; 

 dokonać zamówienia  usługi turystycznej; 

 przewidzieć skutki  niewykonania  lub nieprawidłowego wykonania zamówienia usług turystycznych; 

 scharakteryzować procedury rezerwacji imprez i usług turystycznych;  

 dokonać rezerwacji imprez turystycznych;  

 dokonać rezerwacji usług turystycznych; 

 dokonać korekty i anulowania rezerwacji imprez turystycznych;   

 dokonać korekty i anulowania rezerwacji usług turystycznych;   

 przewidzieć skutki  niewykonania lub nieprawidłowego wykonania  rezerwacji imprez turystycznych; 

 przewidzieć skutki  niewykonania lub nieprawidłowego wykonania  rezerwacji usług turystycznych; 

 rozróżnić  rodzaje dokumentów związanych  z zamawianiem usług turystycznych; 

 sporządzić  dokumenty zamówienia  usług turystycznych  zgodnie z umową o współpracę lub zamówieniem klienta; 

 zaplanować czas wolny klientów; 

 przeprowadzić zajęcia z zakresu animacji czasu wolnego; 

 określić potrzeby i oczekiwania grup turystycznych; 

 obsługiwać imprezy turystyczne dla zróżnicowanych grup turystycznych; 

 wyjaśnić zasady współpracy z obiektami hotelarskim; 

 wyjaśnić zasady współpracy z firmami transportowymi; 

 wyjaśnić zasady współpracy z pilotami wycieczek i przewodnikami turystycznymi; 

 wyjaśnić zasady współpracy z pozostałymi usługodawcami; 

 obsłużyć konferencje; 

 obsłużyć kongresy; 

 obsłużyć targi turystyczne; 

 obsłużyć giełdy turystyczne; 

 scharakteryzować  zasady obsługi klienta; 

 zastosować  zasady obsługi klienta; 

 zidentyfikować  rodzaje dokumentów dotyczących imprez i usług turystycznych podczas  realizacji; 

  sporządzić dokumentację dotyczącą imprez turystycznych podczas  realizacji;  

  sporządzić dokumentację dotyczącą usług turystycznych podczas  realizacji; 

  dokonać analizy dokumentów finansowych  potwierdzających  realizację imprez i usług turystycznych; 

  skompletować i przechowywać dokumenty finansowe potwierdzające realizację imprez turystycznych; 

 skompletować i  przechowywać dokumenty finansowe potwierdzające realizację usług turystycznych; 

 dokonać odprawy  pilota w biurze podróży; 

 dokonać analizy przebiegu  realizacji imprez turystycznych na podstawie sprawozdania pilota/ przewodnika; 

 dokonać analizy przebiegu  realizacji  usług turystycznych na podstawie sprawozdania pilota/ przewodnika; 

 wymienić podmioty rynku turystycznego; 



 określić zasady współpracy między podmiotami rynku turystycznego; 

 opracować informator usług turystycznych; 

  przygotować folder reklamowy; 

  opracować katalog usług turystycznych; 

  zaplanować kampanię reklamową wybranego przedsiębiorstwa i regionu turystycznego; 

  rozróżnić i scharakteryzować formy sprzedaży imprez  i usług własnych oraz innych podmiotów rynku turystycznego;  

  zastosować  różne formy sprzedaży imprez  własnych oraz innych podmiotów rynku ego; 

  zastosować  różne formy sprzedaży usług własnych oraz innych podmiotów rynku ego; 

 ustalić rodzaj dokumentów potwierdzających sprzedaż  imprez turystycznych i usług ych; 

  sporządzić  dokumenty potwierdzające sprzedaż  imprez turystycznych; 

  sporządzić  dokumenty potwierdzające sprzedaż  usług turystycznych; 

  rozróżnić formy płatności stosowane podczas sprzedaży imprez i usług turystycznych;  

  zastosować różne formy płatności podczas sprzedaży imprez turystycznych; 

  zastosować różne formy płatności podczas sprzedaży usług turystycznych;  

  obsłużyć   kasę fiskalną i czytnik kart płatniczych; 

  określić rodzaj dokumentów potwierdzających  płatność  za  imprezy i usługi turystyczne; 

  sporządzić  dokumenty potwierdzające płatność za  imprezy  turystyczne; 

  sporządzić  dokumenty potwierdzające płatność za  usługi turystyczne; 

  sporządzić umowy  cywilnoprawne dotyczące imprez turystycznych; 

  sporządzić umowy  cywilnoprawne dotyczące usług turystycznych; 

  dokonać zestawienia  wpływów  uzyskanych  ze sprzedaży imprez turystycznych; 

  dokonać  zestawienia  poniesionych  kosztów;  

  obliczyć marżę i podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;   

  rozróżnić  rodzaje  kosztów usług turystycznych: 

  skompletować dokumenty finansowe potwierdzające poniesione koszty; 

  dokonać analizy zebranych dokumentów; 

  sporządzić  rozliczenie kosztów  usług turystycznych świadczonych przez usługodawców; 

  zidentyfikować  rodzaje  dokumentów dotyczących  rozliczeń imprez i usług turystycznych; 

  sporządzić  dokumentację rozliczeniową  imprez turystycznych zgodnie z zasadami; 

  sporządzić  dokumentację rozliczeniową  usług turystycznych zgodnie z zasadami; 

 

 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu „Praktyki zawodowe” 
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 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej; 

 zastosować zasady ochrony środowiska; 



 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

 zorganizować stanowisko pracownika obsługi turystycznej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

 rozróżnić  specjalistyczne programy komputerowe stosowane do obsługi ruchu turystycznego; 

 skorzystać  ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego; 

 zastosować międzynarodowe przepisy dotyczące działalności turystycznej; 

 zastosować regulacje prawa dotyczące branży turystycznej; 

 zinterpretować pojęcie umowy; 

 zidentyfikować elementy umowy; 

 zidentyfikować rodzaje umów z klientami i kontrahentami; 

 zastosować właściwy rodzaj umowy; 

 przestrzegać zasady ochrony klienta; 

 określić zakres odpowiedzialności  w obsłudze ruchu turystycznego; 

 zastosować przepisy prawa regulujące świadczenie usług turystycznych; 

 zastosować przepisy regulujące transport w turystyce; 

 zinterpretować przepisy prawne funkcjonujące w hotelarstwie; 

 zastosować przepisy dotyczące pilotażu i przewodnictwa turystycznego; 

 scharakteryzować prawne aspekty wybranych rodzajów turystyki w tym turystyki kwalifikowanej; 

 zastosować przepisy prawa regulujące turystykę międzynarodową; 

 rozpoznać potrzeby turystyczne  klientów; 

 dobrać usługi turystyczne do potrzeb klientów; 

 rozróżnić  rodzaje imprez turystycznych; 

 określić zasady programowania   imprez turystycznych; 

 opracować  programy imprez turystycznych; 

 dokonać podziału kosztów na stałe i zmienne  ; 

 posłużyć się tabelami  kursów walut przy kalkulowaniu kosztów usług turystycznych ; 

 dokonać kalkulacji  kosztów usług turystycznych; 

 ustalić ceny imprez i usług turystycznych w zależności od potrzeb i wymagań klientów ; 

 ustalić  ceny imprez i usług turystycznych w zależności od zmieniających się czynników ; 

 ustalić  ceny imprez i usług turystycznych w zależności od zmieniającej się liczby uczestników  tj; 

 sporządzić dokumentację dotyczącą kalkulacji imprez turystycznych; 

 sporządzić  dokumentację dotyczącą kalkulacji usług turystycznych; 

 dokonać wyboru  ofert usługodawców  zgodnie z zamówieniem lub programem turystycznym; 

 zawrzeć umowy  z usługodawcami  o współpracę; 

 rozróżnić rodzaje zamówień usług turystycznych  ; 

 sporządzić zamówienie usługi turystycznej; 

 określić  skutki niewykonania  lub nieprawidłowego wykonania zamówienia usług turystycznych; 

 sporządzić rezerwację imprezy i usługi turystycznej; 

 sporządzić anulację imprezy i usługi turystycznej; 

 wyjaśnić postępowanie w przypadku niewykonania lub  nienależytego wykonania rezerwacji imprezy i usługi 
turystycznej; 

 rozpoznać  komputerowe systemy rezerwacji usług; 

 dokonać rezerwacji usług turystycznych systemem on-line; 

 rozróżnić  rodzaje dokumentów związanych  z zamawianiem usług turystycznych; 

 sporządzić  dokumenty zamówienia usług turystycznych  zgodnie z umową o współpracę lub zamówieniem 
klienta; 

 scharakteryzować przepisy prawa dotyczące przewodnictwa turystycznego oraz pilotażu wycieczek; 

 wykonać czynności z zakresu przewodnictwa turystycznego  oraz pilotażu podczas realizacji imprez i usług;   

 zaplanować  czas wolny klientów;     

 przeprowadzić zajęcia z zakresu animacji czasu wolnego;   

 określić potrzeby i oczekiwania grup turystycznych; 

 obsłużyć imprezy turystyczne dla  zróżnicowanych grup turystycznych; 

 sporządzić  dokumentację dotyczącą  realizacji imprez i usług turystycznych;  

 prowadzić dokumentację dotyczącą realizacji imprez i usług turystycznych; 

 dokonać analizy dokumentów finansowych  potwierdzających  realizację imprez i usług turystycznych; 



 skompletować do przechowania   dokumenty finansowe potwierdzające realizację imprez i usług 
turystycznych; 

 dokonać odprawy pilota w biurze podróży; 

 dokonać analizy przebiegu  realizacji imprezy i usługi turystycznej na podstawie sprawozdania pilota/ 
przewodnika; 

 dokonać analizy przydzielonych zadań; 

 opracować plan pracy zespołu; 

 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole; 

 przydzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu; 

 zorganizować realizację przydzielonych zadań; 

 kontrolować realizację zadań; 

 określić kryteria oceny  jakości wykonywanych zadań; 

 zastosować kryteria oceny jakości wykonanych zadań; 

 wprowadzić rozwiązania techniczne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; 

 wprowadzić rozwiązania organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; 

 określić zasady kultury i etyki; 

 zastosować zasady kultury i etyki; 

 zaproponować sposoby realizacji zadań; 

 zrealizować określone zadania; 

 rozpoznać rezultaty podejmowanych działań; 

 dokonać analizy skutków podejmowanych działań; 

 dokonać analizy zmian zachodzących w otoczeniu; 

 zrealizować  nowe zadania; 

 rozpoznać zagrożenia stresem; 

 zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem; 

 dokonać aktualizacji wiedzy; 

 doskonalić umiejętności zawodowe; 

 określić zasady negocjacji; 

 zastosować zasady negocjacji; 

 określić zasady współpracy w zespole; 

 zastosować zasady współpracy w zespole; 

 zastosować  zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej; 

 zastosować  zasady ochrony środowiska;  

 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

 zorganizować stanowisko pracownika obsługi turystycznej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

 zastosować  środki ochrony indywidualne podczas wykonywanych zadań zawodowych; 

 zastosować  środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 

 rozróżnić programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań w turystyce; 

 posłużyć się programami komputerowymi; 

 zastosować  przepisy prawa międzynarodowego  dotyczące działalności turystycznej; 

 zastosować  regulacje  prawa dotyczące branży turystycznej; 

 zinterpretować pojęcie umowy; 

 zidentyfikować elementy umowy; 

 zidentyfikować rodzaje umów z klientami i kontrahentami; 

 zastosować właściwy rodzaj umowy; 

 przestrzegać zasady ochrony klienta; 

 określić zakres odpowiedzialności  w obsłudze ruchu turystycznego; 

 zastosować przepisy prawa regulujące świadczenie usług turystycznych; 

 rozpoznać potrzeby turystyczne klientów; 

 dobrać usługi turystyczne do potrzeb klientów; 

 dokonać podziału kosztów usług turystycznych; 

 posłużyć się tabelami kursów walut; 

 dokonać kalkulacji kosztów usług turystycznych; 

 określić  zasady kalkulowania ceny usług turystycznych 



 ustalić cenę  usługi noclegowej; 

 rozróżnić rodzaje zamówień usług turystycznych ; 

 sporządzić zamówienie usługi turystycznej ; 

 określić skutki niewykonania  lub nieprawidłowego wykonania zamówienia usług turystycznych; 

 sporządzić rezerwację imprezy i usługi turystycznej; 

 wyjaśnić postępowanie w przypadku niewykonania lub  nienależytego wykonania rezerwacji imprezy i usługi 
turystycznej; 

 rozpoznać  komputerowe systemy rezerwacji usług; 

 dokonać rezerwacji usług turystycznych systemem on-line; 

 rozróżnić  rodzaje dokumentów związanych  z zamawianiem usług turystycznych; 

 sporządzić  dokumentację zamówienia  usług  turystycznych  zgodnie z umową o współpracę lub 
zamówieniem klienta; 

 sporządzić  dokumentację dotyczącą  realizacji imprez i usług turystycznych; 

 prowadzić dokumentację dotyczącą realizacji imprez i usług turystycznych; 

 dokonać analizy dokumentów finansowych potwierdzających realizację imprez i usług turystycznych; 

 skompletować do przechowania dokumenty finansowe potwierdzające realizację imprez i usług  
turystycznych;  

 określić zasady komunikacji ze współpracownikami; 

 zastosować zasady komunikacji ze współpracownikami; 

 zastosować programy komputerowe  wspomagające wykonywanie zadań w turystyce; 

 rozróżnić  formy sprzedaży imprez  i usług turystycznych ; 

 wyjaśnić możliwe zasady współpracy między podmiotami rynku turystycznego przy sprzedaży imprez i usług 
turystycznych;  

 określić rodzaj dokumentów potwierdzających sprzedaż  imprez  i usług turystycznych; 

 sporządzić dokumenty potwierdzające sprzedaż  imprez i usług turystycznych; 

 rozróżnić formy płatności stosowane podczas sprzedaży imprez i usług turystycznych; 

 zastosować różne formy płatności podczas sprzedaży imprez i usług turystycznych; 

 określić rodzaj dokumentów potwierdzających  płatność  za  imprezy i usługi turystyczne; 

 sporządzić  dokumenty potwierdzające płatność za  imprezy  turystyczne; 

 sporządzić  dokumenty potwierdzające płatność za   usługi turystyczne; 

 sporządzić umowy  cywilnoprawne dotyczące imprez turystycznych; 

 sporządzić umowy  cywilnoprawne dotyczące usług turystycznych; 

 rozróżnić instrumenty marketingu w sprzedaży imprez  i usług turystycznych; 

 zastosować instrumenty marketingu w sprzedaży imprez i usług turystycznych; 

 skompletować dokumenty finansowe potwierdzające poniesione koszty;  

 dokonać analizy zebranych dokumentów;  

 sporządzić rozliczenie kosztów; 

 dokonać zestawienia  wpływów i kosztów imprezy turystycznej; 

 obliczyć marżę i podatek VAT od zorganizowanej imprezy turystycznej; 

 wystawić FV marża za zorganizowaną imprezę turystyczną;   

 obliczyć podatek VAT od zorganizowanych imprez i usług turystycznych; 

 wyjaśnić istotę podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego; 

 obliczyć należny miesięczny podatek dochodowy i podatek VAT; 

 zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące rachunkowości; 

 rozróżnić  formy ewidencji księgowej w biurach podróży; 

 rozróżnić rodzaje operacji gospodarczych w działalności turystycznej; 

 rozróżnić dokumenty księgowe występujące w biurach podróży; 

 prowadzić ewidencję księgową usług  turystycznych przestrzegając zasad rachunkowości; 

 zidentyfikować rodzaje dokumentów dotyczących rozliczeń imprez i usług turystycznych; 

 sporządzić  dokumentację rozliczeniową  imprez turystycznych zgodnie z zasadami; 

 sporządzić  dokumentację rozliczeniową  usług turystycznych zgodnie z zasadami; 

 określić zasady komunikacji ze współpracownikami; 

 zastosować zasady komunikacji ze współpracownikami; 

 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

 zorganizować stanowisko pracownika obsługi turystycznej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 



 utworzyć  bazy danych informacji turystycznej; 

 zaktualizować bazy danych informacji turystycznej; 

 określić  źródła informacji turystycznej; 

 posłużyć się  źródłami informacji turystycznej; 

 nawiązać współpracę z twórcami baz danych; 

 upowszechnić informację wśród odbiorców; 

 skorzystać ze źródeł informacji geograficznej i turystycznej; 

 opracować informator usług turystycznych; 

 opracować  folder reklamowy; 

 opracować katalog usług turystycznych; 

 zaplanować kampanię reklamową wybranego przedsiębiorstwa i regionu turystycznego; 

 zastosować   komputerowe systemy rezerwacji imprez turystycznych; 

 zastosować  komputerowe systemy rezerwacji  usług  turystycznych; 

 rozróżnić programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań w turystyce; 

 posłużyć się programami komputerowymi; 

 określić zasady komunikacji ze współpracownikami; 

 zastosować zasady komunikacji ze współpracownikami; 

 

 

Wymagania edukacyjne 

Specjalizacja zawodowa – organizacja i działalność biura 

turystycznego 

 Nr programu nauczania 341[05] /MEN/2008.02.07 

klasa III i IV technik obsługi turystycznej 

 
W wyniku realizacji programu uczeń powinien umieć: 

zastosować przepisy ustawy o usługach turystycznych dotyczących organizacji 

biura 

podróży, 

zastosować przepisy wykonawcze do ustawy o usługach turystycznych, 

określić rodzaje biur podróży, 

zorganizować pracę biura podróży, 

określić wymagania dotyczące urządzenia i wyposażenia biura podróży , 

sporządzić dokumentację obowiązującą w biurze podróży, 

scharakteryzować usługi realizowane przez biuro podróży i produkty turystyczne, 

scharakteryzować strukturę i zakres działania biura podróży , 

obsłużyć klienta biura podróży, 

-  opracować programy różnych imprez turystycznych, 

- zamówić świadczenia turystyczne; 

- zastosować różne formy sprzedaży produktów turystycznych; 

- zorganizować różne formy spędzania czasu wolnego uczestnikom ruchu 

turystycznego 

- dokonać kalkulacji kosztów imprezy turystycznej oraz określić jej cenę;-  

zastosować programy komputerowe do wykonywania zadań zawodowych, 

scharakteryzować sylwetkę zawodową pracownika biura podróży, 

zastosować zasady turystycznego kodeksu etycznego, 

udzielić profesjonalnej informacji turystycznej. 



Wymagania edukacyjne 

 

Zajęcia praktyczne- klasa 4 TGT 
Nr programu nauczania 341[05] /MEN/2008.02.07 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:  
− zorganizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,  
− posłużyć się sprzętem i urządzeniami biurowymi,  
− zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej 

oraz ochrony środowiska, związane z obsługą turystyczną,  
− udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,  
− określić strukturę i zakres działania różnych przedsiębiorstw turystycznych,  
− scharakteryzować systemy sprzedaży usług turystycznych,  
− zastosować różne techniki sprzedaży usług turystycznych,  
− doradzić klientowi w podjęciu decyzji,  
− zastosować werbalne i niewerbalne techniki komunikowania się,  
− zastosować metody prowadzenia negocjacji,  
− zastosować sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych,  
− zastosować zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej,  
− przygotować oferty biura podróży dla różnych klientów,  
− opracować programy różnych rodzajów imprez turystycznych,  
− dokonać kalkulacji kosztów imprez turystycznych,  
− określić zadania osób związanych z bezpośrednią obsługą imprez turystycznych,  
− zamówić usługi turystyczne,  
− rozliczyć koszty imprez turystycznych,  
− wystawić fakturę VAT za usługi turystyczne,  
− sporządzić dokumentację związaną z przebiegiem imprezy turystycznej,  
− pozyskać informacje turystyczne z różnych źródeł,  
− udzielić informacji związanych z obsługą podróżniczą,  
− zastosować różne formy płatności za usługi turystyczne,  
− posłużyć się tradycyjnymi i internetowymi rozkładami komunikacyjnymi,  
− sporządzić umowy z klientami biura podróży i usługodawcami,  
− opracować materiały reklamowe biura podróży,  
− rozróżnić rodzaje dokumentów związanych z pobytem w różnych krajach.  
 


