
 

 

 

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 
Podstawy przedsiębiorczości   klasa II 

VII LO SMS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Człowiek – istota przedsiębiorcza 

Wymagania 

konieczne 

(ocena dopuszczająca) 

Wymagania podsta-

wowe 

(ocena dostateczna) 

Wymagania rozsze-

rzające 

(ocena dobra) 

Wymagania dopeł-

niające 

(ocena bardzo do-

bra) 

Wymagania wykra-

czające 

(ocena celująca) 

‒ podaje przykłady ludzi przedsiębiorczych i 

kreatywnych 

‒ wyjaśnia na przykładach pojęcie „innowa-

cja” 

 

 

‒ wyjaśnia pojęcia 

„przedsiębiorczość”, 

„kreatywność”, „in-

nowacyjność” 

‒ rozróżnia rodzaje 

innowacyjności 

 

 

‒ rozróżnia rodzaje 

innowacji 

‒ charakteryzuje kre-

atywność 

‒ stosuje „burzę mó-

zgów” jako metodę 

kreatywnego myśle-

nia 

‒ wskazuje bariery 

kreatywnego myśle-

nia 

 

‒ analizuje poziom 

innowacyjności w 

Polsce na tle innych 

krajów 

‒ uzasadnia rolę i 

znaczenie przedsię-

biorczości i innowa-

cyjności w gospo-

darce w rynkowej 

 

 

 

‒ wyjaśnia pojęcie 

„synektyka”, podając 

przykłady z różnych 

dziedzin 

‒ rozpracowuje 

wpływ kreatywności i 

przedsiębiorczości na 

rozwój człowieka i 

gospodarki 

 

 

‒ wyjaśnia pojęcie „świadome działanie” 

‒ określa aktywną postawę człowieka 

‒ rozpoznaje postawę przedsiębiorczą 

‒ określa postawę 

przedsiębiorczą 

‒ wyjaśnia pojęcie 

„samoakceptacja” 

‒ rozpoznaje przy-

kłady inicjatywności 

 

 

‒ charakteryzuje ce-

chy człowieka przed-

siębiorczego 

‒ charakteryzuje po-

stawy osób uległych, 

agresywnych i aser-

tywnych 

‒ charakteryzuje za-

chowanie asertywne 

osoby przedsiębior-

czej 

‒ charakteryzuje kre-

atywność i inicjatyw-

ność jako istotną ce-

chę osoby przedsię-

biorczej 

 

‒ charakteryzuje 

umiejętności czło-

wieka przedsiębior-

czego 

‒ analizuje poziom 

własnej przedsiębior-

czości i kreatywności 

‒ rozpoznaje szanse 

ludzi o postawach 

przedsiębiorczych w 

gospodarce rynkowej 

 

 

‒ udowadnia na przy-

kładach znaczenie sa-

moakceptacji w za-

chowaniu asertyw-

nym i w kształtowa-

niu cech przedsiębior-

czych 

‒ dostrzega znaczenie 

przedsiębiorczości w 

życiu osobistym i roz-

woju społeczno- go-

spodarczym w skali 

lokalnej, regionalnej, 

krajowej i globalnej 

 



‒ wskazuje elementy procesu komunikacji 

‒ rozróżnia komunikację werbalną i niewer-

balną 

‒ wymienia środki komunikacji interpersonal-

nej 

‒ rozróżnia emocje 

 

‒ charakteryzuje ele-

menty procesu komu-

nikacji 

‒ rozróżnia zasady 

skutecznego komuni-

kowania się 

‒ wskazuje przyczyny 

zakłóceń w procesie 

komunikacji 

‒ rozróżnia zachowa-

nia bierne, agresywne 

i asertywne 

‒ interpretuje sygnały 

niewerbalne 

 

‒ analizuje zakłócenia 

w komunikacji inter-

personalnej i propo-

nuje sposoby ich li-

kwidowania 

‒ charakteryzuje za-

chowania bierne, 

agresywne i aser-

tywne 

‒ wykorzystuje tech-

niki komunikacji wer-

balnej i niewerbalnej 

w różnych sytuacjach 

‒ rozpoznaje korzyści 

wynikające ze stoso-

wania skutecznej ko-

munikacji 

 

‒ analizuje obszary 

własnej asertywności 

‒ uzasadnia znaczenie 

skutecznej komunika-

cji w budowaniu wła-

ściwych relacji spo-

łecznych 

‒ stosuje niewerbalne 

aspekty mowy 

 

 ‒ projektuje dosko-

nalenie własnych za-

chowań asertywnych 

‒ planuje wykorzysta-

nie zachowań aser-

tywnych w działa-

niach przedsiębior-

czych 

 

 



Gospodarka rynkowa 

Wymagania 

konieczne 

(ocena dopuszczająca) 

Wymagania podsta-

wowe 

(ocena dostateczna) 

Wymagania rozsze-

rzające 

(ocena dobra) 

Wymagania dopeł-

niające 

(ocena bardzo do-

bra) 

Wymagania wykra-

czające 

(ocena celująca) 

‒ wymienia typy gospodarek 

 

 

 

 

 

‒ wyjaśnia pojęcie „ekonomia” 

‒ rozróżnia typy go-

spodarek 

‒ charakteryzuje 

funkcjonowanie go-

spodarki centralnie 

planowanej w Polsce 

‒ wyróżnia cechy go-

spodarki rynkowej 

 

 

‒ analizuje proces i 

skutki transformacji 

w Polsce 

‒ charakteryzuje rolę 

własności prywatnej 

w gospodarce rynko-

wej 

‒ wyróżnia zakres te-

matyczny makro- i 

mikroekonomii 

 

‒ porównuje gospo-

darkę centralnie ste-

rowaną i gospodarkę 

rynkową 

‒ scharakteryzuje na 

przykładach stosowa-

nie zasady wolności 

gospodarczej 

‒ analizuje indeks 

wolności gospodar-

czej 

‒ rozpracowuje wady 

i zalety funkcjonowa-

nia gospodarki rynko-

wej 

‒ wyjaśnia pojęcia: „popyt”, „podaż”, „cena” 

‒ objaśnia pojęcie „mechanizm rynkowy” 

 

 

 

 

‒ interpretuje prawo 

popytu 

‒ interpretuje prawo 

podaży 

‒ interpretuje pojęcie 

równowagi rynkowej 

‒ charakteryzuje cenę 

równowagi rynkowej 

‒ wyjaśnia pojęcia: 

„dobra substytu-

cyjne”, „dobra kom-

plementarne” 

 

‒ wskazuje na wykre-

sie zależności pomię-

dzy popytem a ceną i 

podażą a ceną 

‒ charakteryzuje po-

zacenowe czynniki 

wpływające na 

zmiany wielkości po-

pytu 

‒ charakteryzuje po-

zacenowe czynniki 

wpływające na 

zmiany wielkości po-

daży 

 

‒ interpretuje na wy-

kresie punkt równo-

wagi rynkowej 

‒ analizuje zależności 

pomiędzy popytem, 

podażą a ceną 

 

‒ wyjaśnia cenową 

elastyczność popytu i 

podaży 

‒ analizuje znaczenie 

mechanizmu rynko-

wego dla funkcjono-

wania gospodarki 

rynkowej 

 

‒ interpretuje pojęcie rynku 

‒ wyróżnia rodzaje rynku 

‒ wyjaśnia funkcje rynku 

‒ klasyfikuje rynki 

według przedmiotu 

wymiany i zasięgu 

‒ charakteryzuje 

rynki według przed-

‒ charakteryzuje 

rynki w Polsce 

 

‒ analizuje obecny 

stan rynków w Polsce 

na tle Europy 



 

‒ wyjaśnia pojęcie „konkurencja na rynku” 

 

 

‒ wyróżnia podmioty gospodarki rynkowej 

 

 

geograficznego 

 

 

‒ rozróżnia sytuację 

monopolu i rodzaje 

konkurencji 

 

‒ charakteryzuje go-

spodarstwa domowe i 

przedsiębiorstwa 

‒ opisuje podmioty 

rynku i ich rolę w go-

spodarce 

miotu wymiany i za-

sięgu geograficznego 

 

 

‒ charakteryzuje kon-

kurencje jako element 

rynku 

 

‒ wyjaśnia na sche-

macie powiązania 

między podmiotami 

gospodarczymi ele-

menty obiegu okręż-

nego pieniądza 

 

 

 

 

‒ wskazuje nega-

tywne skutki ograni-

czania konkurencji na 

rynku 

 

‒ charakteryzuje 

obieg okrężny w go-

spodarce 

 

 

 

 

‒ rozpracowuje zna-

czenie konkurencji 

dla gospodarki i dla 

konsumenta 

‒ analizuje zależności 

między podmiotami 

gospodarczymi 

‒ wyjaśnia skrót PKB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ wyjaśnia pojęcie „budżet”, „dochody bu-

dżetu”, „wydatki budżetowe” 

 

 

‒ wyjaśnia pojęcie 

„cykl koniunktu-

ralny” 

‒ rozróżnia fazy kla-

sycznego cyklu ko-

niunkturalnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ wyróżnia podsta-

wowe źródła wpły-

wów do budżetu 

‒ posługuje się poję-

ciami: „PKB”, „rece-

sja”, „ekspansja” 

‒ rozróżnia narzędzia 

oddziaływania pań-

stwa na gospodarkę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ charakteryzuje typy 

podatków 

‒ analizuje strukturę 

dochodów budżetu 

‒ charakteryzuje fazy 

cyklu współczesnego 

‒ charakteryzuje 

funkcje państwa w 

gospodarce przy wa-

haniach koniunktural-

nych 

‒ charakteryzuje na-

rzędzia oddziaływa-

nia państwa na go-

spodarkę 

 

 

 

 

‒ określa funkcje bu-

dżetu 

‒ charakteryzuje za-

sady budżetowe 

‒ analizuje zachowa-

nia gospodarki w ko-

lejnych fazach cyklu 

koniunkturalnego 

‒ dyskutuje na temat 

metod przeciwdziała-

nia zjawiskom kryzy-

sowym w gospodarce 

 ‒ rozpracowuje za-

kres ingerencji pań-

stwa w gospodarkę w 

poglądach zwolenni-

ków etatyzmu i neoli-

berałów 

 

‒ analizuje sprawoz-

dania z wykonania 

budżetu państwa 



 ‒ wskazuje zadania 

finansowane przez 

budżet państwa 

‒ wyjaśnia pojęcia 

„deficyt budżetowy” i 

„dług publiczny” 

państwa 

‒ wyróżnia kierunki 

wydatków z budżetu 

państwa 

 – wyjaśnia wpływ 

deficytu budżetowego 

i długu publicznego 

na funkcjonowanie 

gospodarki 

 

‒ wyjaśnić pojęcie „konsument” 

‒ wskazuje główne ustawy regulujące prawa 

konsumenta 

‒ wyjaśnia pojęcie „ochrona danych osobo-

wych” 

 

 

‒ wyjaśnia pojęcie „reklamacja” 

 

 

 

 

‒ wskazuje ustawy 

regulujące prawa 

konsumenta 

‒ wskazuje ustawę 

dotyczącą ochrony 

danych osobowych 

‒ wskazuje instytucje 

ochrony konsumenta 

 

 

‒ rozróżnia pojęcia 

„gwarancja”, „rękoj-

mia” 

‒ sporządza pismo re-

klamacyjne według 

wzoru 

 

‒ przedstawia prawa 

konsumenckie 

‒ interpretuje zakres 

ustaw regulujących 

prawa konsumenta 

dot. sprzedaży 

‒ charakteryzuje 

prawa konsumenta 

 

 

‒ rozróżnia podstawy 

prawne do złożenia 

reklamacji 

‒ sporządza pismo re-

klamacyjne na pod-

stawie rękojmi 

 

‒ charakteryzuje za-

kres ochrony danych 

osobowych 

‒ charakteryzuje or-

ganizacje i instytucje 

prokonsumenckie i 

UOKIK 

 

 

 

‒ wskazuje formy i 

instytucje pozasądo-

wego rozstrzygania 

sporów konsumenc-

kich 

‒ analizuje realizacje 

praw konsumenta i 

ochrony danych oso-

bowych w Polsce 

 

 

 

 

 

 

‒ analizuje zalety róż-

nych form pozasądo-

wego rozstrzygania 

sporów konsumenc-

kich 

 

 



 

Instytucje gospodarki rynkowej 

Wymagania 

 konieczne 

(ocena dopuszczająca) 

Wymagania podsta-

wowe 

(ocena dostateczna) 

Wymagania rozsze-

rzające 

(ocena dobra) 

Wymagania dopełnia-

jące 

(ocena bardzo dobra) 

Wymagania wykra-

czające 

(ocena celująca) 

‒ wymienia formy pieniądza ‒ wymienia funkcje 

pieniądza 

‒ charakteryzuje 

funkcje pieniądza 

‒ charakteryzuje 

formy i rolę pieniądza 

bezgotówkowego 

 

‒ charakteryzuje pie-

niądz międzynaro-

dowy 

 

‒ analizuje rolę pie-

niądza w gospodarce 

‒ projektuje ewalua-

cję pieniądza 

‒ wskazuje najważniejsze instytucje rynku fi-

nansowego 

‒ rozróżnia zadania 

instytucji rynku fi-

nansowego 

‒ charakteryzuje rolę 

Komisji Nadzoru Fi-

nansowego 

‒ charakteryzuje rolę 

i zadania Rady Poli-

tyki Pieniężnej 

‒ analizuje rolę KNF, 

RPP i Rzecznika Fi-

nansowego w funk-

cjonowaniu systemu 

finansowego w Pol-

sce 

 

‒ analizuje rolę insty-

tucji rynku finanso-

wego w stabilizacji 

pieniądza i w funk-

cjonowaniu gospo-

darki narodowej, 

przedsiębiorstw i w 

życiu człowieka 

‒ wyjaśnia rolę NBP w systemie bankowym ‒ wymienia podsta-

wowe banku central-

nego 

‒ charakteryzuje rolę 

banku banków 

 

‒ wyjaśnia cele poli-

tyki pieniężnej 

‒ wskazuje instru-

menty polityki pie-

niężnej 

‒ charakteryzuje pod-

stawowe zasady dzia-

łania banków komer-

cyjnych, spółdziel-

czych i SKOK-ów w 

Polsce 

 

 

‒ charakteryzuje ope-

racje otwartego rynku 

‒ charakteryzuje po-

ziom rezerwy obo-

wiązkowej 

‒ rozpracowuje dzia-

łania instytucji sys-

temu bankowego na 

rzecz stabilności sys-

temu finansowego 

poprzez kształtowanie 

stóp procentowych 

‒ wyjaśnia pojęciea „oszczędzanie”, „inwesto-

wanie” 

‒ interpretuje efekty 

inwestowania 

‒ interpretuje rodzaje 

inwestycji 

‒ określa czynniki ‒ interpretuje dane 



‒ wymienia formy oszczędzania 

‒ wymienia pozabankowe instytucje pożycz-

kowe 

‒ rozróżnia rodzaje 

inwestycji 

‒ wymienia pozaban-

kowe instytucje po-

życzkowe 

‒ rozróżnia efekty 

przy różnych rodza-

jach inwestycji 

‒ wyjaśnia pojęcie 

„polisolokata” 

‒ wyjaśnia pojęcie 

„odsetki od lokat” 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ rozróżnia kryteria 

wyboru inwestycji 

‒ charakteryzuje 

czynniki wpływające 

na ryzyko inwestycji 

‒ świadomie zbiera 

informacje dot. podję-

cia decyzji finanso-

wych 

 

 

‒ wyjaśnia pojęcie 

„dywersyfikacja kapi-

tału” 

‒ porównuje stopy 

zwrotu różnych form 

lokat 

 

 

wpływające na skłon-

ność do oszczędzania 

‒ porównuje propozy-

cje lokowania kapi-

tału 

‒ porównuje poziom 

ryzyka inwestycyj-

nego przy strategii 

długo- 

średnio- i krótkoter-

minowej 

 

 

‒ charakteryzuje spo-

soby minimalizowa-

nia strat przy inwesty-

cjach 

statystyczne dot. po-

ziomu oszczędności 

w Polsce 

 

‒ analizuje koszty in-

westowania za po-

średnictwem fundu-

szy inwestycyjnych 

 

 

 

‒ proponuje dywersy-

fikację kapitału po 

analizie stopy zwrotu 

inwestycji 

‒ przeprowadza sy-

mulację inwestycji w 

wybrane formy 

 

 ‒ wyjaśnia zakres usług bankowych dla lud-

ności 

‒ rozróżnia kredyt od pożyczki 

‒ wyjaśnia pojęcie „odsetki” 

‒ wyjaśnia skrót RRSO 

 

‒ analizuje oferty 

usług bankowych w 

zakresie kont osobi-

stych, kart płatni-

czych, lokat termino-

wych, kredytów i po-

życzek 

‒ rozróżnia rodzaje 

kredytów 

‒ objaśnia pojęcie 

„zdolność kredytowa” 

‒ analizuje oferty po-

zabankowych instytu-

cji pożyczkowych 

‒ oblicza odsetki od 

lokat i kredytów, ko-

rzystając z kalkula-

tora odsetek 

‒ analizuje umowę 

kredytu lub pożyczki 

‒ charakteryzuje ele-

menty umowy kredy-

towej 

‒ szacuje zdolność 

kredytową według 

czynników ją określa-

jących 

‒ scharakteryzuje 

‒ projektuje koszty 

kredytu 

‒ porównuje działal-

ność depozytowo- 

kredytową banków 

komercyjnych, spół-

dzielczych i SKOK-

ów 

 

‒ charakteryzuje ko-

rzyści i poziom kosz-

tów związanych z ko-

rzystaniem z podsta-

‒ charakteryzuje za-

sady bezpieczeństwa 

bankowości elektro-

nicznej i dostrzega 

zagrożenia 

 

‒ ocenia przykłady 

praktyk i zachowań 

etycznych oraz niee-

tycznych na rynku fi-

nansowym 

‒ projektuje ewalua-

cję usług bankowych 

 



‒ porównuje RRSO 

banków i pozabanko-

wych instytucji po-

życzkowych 

 

 

 

podstawowe zasady 

działania banków ko-

mercyjnych, spół-

dzielczych o SKOK-

ów 

‒ scharakteryzuje za-

dania Bankowego 

Funduszu Gwarancyj-

nego 

 

wowych usług banko-

wych 

 

 

 

 

‒ wyjaśnia rolę GPW na rynku finansowym 

 

‒ wymienia papiery wartościowe 

 

 

 

 

 

‒ wymienia rynki na GPW 

‒ wymienia uczestni-

ków GPW 

 

‒ rozróżnia podsta-

wowe instrumenty 

rynku kapitałowego 

 

 

 

‒ scharakteryzuje 

funkcjonowanie i za-

dania GPW 

‒ rozróżnia rynki 

‒ interpretuje infor-

macje z ceduły gieł-

dowej 

‒ scharakteryzuje 

podstawowe instru-

menty rynku kapitało-

wego 

‒ rozróżnia zyski z 

akcji i obligacji 

 

‒ objaśnia na schema-

cie zasady funkcjono-

wania rynku papie-

rów wartościowych i 

mechanizm inwesto-

wania 

‒ wymienia wskaź-

niki GPW 

‒ charakteryzuje 

funkcjonowanie po-

szczególnych rynków 

GPW 

 

 

 

 

 

 

‒ analizuje wskaźniki 

giełdowe spółki 

‒ interpretuje docho-

dowe i cenowe in-

deksy giełdowe 

‒ analizuje sytuację 

spółek na rynkach 

GPW 

‒ przeprowadza ana-

lizę zmian na rynku 

kapitałowym w Pol-

sce 

 

 

 

 

 

‒ objaśnia rolę i zada-

nia Krajowego Depo-

zytu Papierów Warto-

ściowych 

‒ interpretuje hossę i 

bessę na giełdzie 



‒ wyjaśnia pojęcia: „kapitał”, „lokata”, „ak-

cja”, „dywidenda”, „obligacja” 

‒ wskazuje podmioty prowadzące inwestycje 

finansowe 

‒ posługuje się poję-

ciami: „kapitał”, „lo-

kata”, „akcja”, „dywi-

denda”, „obligacja” 

‒ rozróżnia formy lo-

kowania oszczędności 

‒ charakteryzuje rolę 

usług doradczych i 

pośredników finanso-

wych 

‒ porównuje ryzyko 

różnych form 

inwestowania w fun-

dusze inwestycyjne 

‒ rozróżnia fundusze 

inwestycyjne 

‒ dyskutuje nad wy-

borem rodzaju fundu-

szu inwestycyjnego, 

uwzględniając poten-

cjalne zyski oraz ry-

zyko wystąpienia 

strat 

‒ ocenia wiarygod-

ność rekomendacji fi-

nansowych instytucji 

funduszy finanso-

wych 

 

‒ wyjaśnia pojęcie „zabezpieczenie emery-

talne” 

 

‒ wymienia instytucje systemu ubezpieczeń 

społecznych 

 

 

‒ wyróżnia filary systemu ubezpieczeń spo-

łecznych 

 

‒ rozróżnia ubezpie-

czenia społeczne 

 

‒ scharakteryzuje 

funkcje instytucji sys-

temu emerytalnego 

 

 

‒ wskazuje formy 

oszczędzania w po-

szczególnych filarach 

systemu ubezpieczeń 

emerytalnych 

‒ wyjaśnia różnice w 

formach zabezpiecze-

nia emerytalnego 

 

‒ charakteryzuje rolę 

i zadania Zakładu 

Ubezpieczeń Społecz-

nych 

 

‒ charakteryzuje 

formy zabezpieczenia 

emerytalnego na IKE, 

IKZE 

‒ objaśnia funkcjono-

wanie KRUS 

‒ wskazuje alterna-

tywne możliwości za-

bezpieczenia przy-

szłości 

‒ dostrzega koniecz-

ność wczesnego roz-

poczęcia systemu 

oszczędzania i inwe-

stowania środków na 

emeryturę 

 

 

‒ charakteryzuje rolę 

i zadania PPE 

‒ analizuje koszty za-

rządzania inwesty-

cjami zabezpieczenia 

emerytalnego 

 

‒ analizuje modele 

ubezpieczeń emery-

talnych w rożnych 

krajach 

 

‒ wymienia źródła prawa podatkowego 

‒ wskazuje podatki bezpośrednie i pośrednie 

‒ objaśnia akcyzę 

‒ rozróżnia podatki 

bezpośrednie i po-

średnie 

‒ rozróżnia podatki 

dochodowe PIT, CIT 

‒ wymienia podatki i 

opłaty lokalne 

‒ objaśnia funkcje po-

datków 

‒ charakteryzuje po-

datki dochodowe 

‒ charakteryzuje po-

datki pośrednie 

‒ klasyfikuje podatki 

według przedmiotu 

opodatkowania 

‒ klasyfikuje podatki 

według różnych kry-

teriów 

‒ klasyfikuje podatki 

dochodowe według 

sposobu naliczania 

‒ interpretuje defini-

cję podatku według 

Konstytucji i Ordyna-

cji podatkowej 

‒ analizuje znaczenie 

podatków w docho-

dach państwa 

 



‒ wymienia 

 miejsce i cel składania deklaracji podatkowej 

PIT 

‒ wyróżnia sposoby składania deklaracji PIT 

 

 

‒ objaśnia sposób 

sporządzania zezna-

nia podatkowego PIT 

‒ ustala odliczenia od 

podatku 

‒ rozróżnia stawki 

podatku dochodo-

wego progresywnego 

i liniowego 

‒ sporządza deklara-

cję PIT 

‒ formułuje argu-

menty za i przeciw 

stosowaniu PIT pro-

gresywnego i linio-

wego 

‒ sporządza 

 e-deklarację PIT 

 

‒ analizuje funkcjo-

nowanie systemu e-

deklaracje 

‒ wyjaśnia pojęcie „ubezpieczenia” 

‒ wymienia ubezpieczenia majątkowe i oso-

bowe 

‒ wymienia ubezpieczenia obowiązkowe i do-

browolne 

 

 

‒ wyjaśnia funkcje ubezpieczeń 

 

 

 

‒ rozróżnia ubezpie-

czenia majątkowe i 

osobowe 

‒ wyróżnia rodzaje 

mienia 

‒ wyróżnia zakres 

ubezpieczeń osobo-

wych 

 

 

 

‒ identyfikuje pojęcie 

„polisa ubezpiecze-

niowa” 

‒ charakteryzuje za-

kres ubezpieczeń ma-

jątkowych: mienia i 

od odpowiedzialności 

cywilnej 

‒ charakteryzuje za-

kres ubezpieczeń oso-

bowych cywilnej 

 

 

 

‒ charakteryzuje ele-

menty umowy ubez-

pieczenia 

‒ identyfikuje wyłą-

czenia w treści umów 

ubezpieczeniowych 

‒ analizuje ogólne 

warunki ubezpiecze-

nia wybranego ubez-

pieczenia 

‒ dokonuje analizy 

porównawczej umów 

ubezpieczeniowych 

‒ określa zadania 

Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyj-

nego 

‒ analizuje ogólne 

warunki ubezpiecze-

nia wybranych ubez-

pieczeń 

‒ porównuje oferty 

ubezpieczycieli we-

dług zakresów 

ochrony i sum ubez-

pieczeniowych 

 

‒ analizuje funkcjo-

nowanie systemu 

ubezpieczeń majątko-

wych i osobowych w 

Polsce 

 

‒ analizuje modele 

ubezpieczeń emery-

talnych w rożnych 

krajach 

 

 

‒ wyjaśnia pojęcie „produkt finansowy” 

‒ wymienia instytucje usług finansowych 

‒ rozróżnia formy 

składania reklamacji 

produktu finanso-

wego 

‒ sporządzania wnio-

sek do Rzecznika Fi-

nansowego 

 

‒ scharakteryzuje rolę 

i kompetencje Rzecz-

nika Finansowego 

‒ ocenia przykłady 

praktyk i zachowań 

etycznych i nieetycz-



nych na rynku finan-

sowym 

 



Aktywność zawodowa 

Wymagania 

 konieczne 

(ocena dopuszczająca) 

Wymagania podsta-

wowe 

(ocena dostateczna) 

Wymagania rozsze-

rzające 

(ocena dobra) 

Wymagania dopełnia-

jące 

(ocena bardzo dobra) 

Wymagania wykra-

czające 

(ocena celująca) 

‒ określa osobę aktywną zawodowo 

‒ rozróżnia osoby nieaktywne zawodowo 

 

‒określa bezrobotnego 

‒ rozróżnia osoby ak-

tywne zawodowo i 

bierne zawodowo 

 

 

‒ wyjaśnia rodzaje 

bezrobocia 

 

‒ interpretuje wskaź-

niki 

 aktywności zawodo-

wej 

‒ analizuje wskaźniki 

zatrudnienia 

 

‒ charakteryzuje ro-

dzaje bezrobocia 

‒ charakteryzuje 

wskaźnik stopa bez-

robocia 

 

 

‒ interpretuje poziom 

stopy bezrobocia w 

czasie 

‒ interpretuje poziom 

stopy bezrobocia geo-

graficznej 

 

‒ analizuje przyczyny 

nierównowagi na 

rynku pracy 

 

‒ wyjaśnia pojęcie „rynek pracy”, „popyt na 

pracę”, „podaż pracy” 

‒ wyjaśnia mecha-

nizm popytu i podaży 

na rynku pracy 

‒ rozróżnia rynek pra-

codawcy i rynek pra-

cownika 

‒ wyróżnia czynniki 

wpływające na wiel-

kość popytu na pracę 

i podaży pracy 

 

‒ charakteryzuje 

czynniki wpływające 

na równowagę na 

rynku pracy 

‒ rozróżnia narzędzia 

oddziaływania pań-

stwa na rynek pracy 

‒ projektuje kształto-

wanie się rynku pracy 

przy rozwoju techno-

logii informatycznych 

‒ objaśnia pojęcia: „praca”, „motywacja”, 

„kariera zawodowa” 

‒ rozróżnia motywy 

aktywności zawodo-

wej 

‒ podaje przykłady 

karier zawodowych 

‒ rozróżnia typy oso-

bowości zawodowe 

‒ charakteryzuje ce-

chy poszczególnych 

typów osobowości 

‒ analizuje szanse i 

możliwości rozwoju 

własnej kariery zawo-

dowej 

‒ dostrzega rolę ucze-

‒ wskazuje preferen-

cje zawodowe przy 

określonych typach 

osobowości zawodo-

wej 

‒ rozpoznaje własny 

typ osobowości za-

wodowej 

‒ analizuje własne 

możliwości znalezie-

‒ analizuje pożądane 

kompetencje na rynku 

pracy 

‒ analizuje własne 

kompetencje i możli-

wości zdobycia do-

świadczenia zawodo-

wego w formie wo-

lontariatu, praktyk lub 

stażu oraz znalezienia 



nia się przez całe ży-

cie 

 

nia pracy na rynku lo-

kalnym, regionalnym, 

krajowym i global-

nym 

pracy na rynku lokal-

nym, regionalnym, 

krajowym i global-

nym 

‒ wyróżnia aktywne i pasywne metody poszu-

kiwania pracy 

‒ wymienia formy zdobywania doświadczenia 

zawodowego 

‒ rozróżnia aktywne 

metody poszukiwania 

pracy 

‒ ocenia przydatność 

różnych metod poszu-

kiwania pracy 

‒ charakteryzuje 

formy zdobywania 

doświadczenia zawo-

dowego 

‒ ocenia skuteczność 

metod poszukiwania 

pracy z punktu widze-

nia własnej ścieżki 

rozwoju zawodowego 

‒ interpretuje sformu-

łowania z ofert pracy 

‒ analizuje własne 

kompetencje i możli-

wości zdobycia do-

świadczenia zawodo-

wego 

‒ charakteryzuje rolę 

instytucji wspierają-

cych osoby poszuku-

jące pracy 

‒ rozpracowuje 

zmiany na rynku 

pracy w Polsce i na 

świecie 

‒ objaśnia znaczenie 

tzw. kompetencji 

miękkich 

‒ wymienia dokumenty aplikacyjne ‒ sporządza CV we-

dług wzoru 

‒ sporządza list moty-

wacyjny 

‒ sporządza doku-

menty aplikacyjne 

dot. konkretnej oferty 

pracy 

‒ analizuje błędy w 

pisaniu CV 

‒ analizuje błędy w 

pisaniu CV i listu mo-

tywacyjnego 

‒ dokonuje analizy 

oczekiwań pracodaw-

ców wobec dokumen-

tów aplikacyjnych 

‒ określa cel rozmowy kwalifikacyjnej ‒ charakteryzuje 

przygotowania do 

rozmowy kwalifika-

cyjnej 

 

‒ przygotowuje się do 

rozmowy kwalifika-

cyjnej 

‒ stosuje podstawowe 

zasady komunikacji 

w symulowanej roz-

mowie kwalifikacyj-

nej 

 

‒ eksponuje zalety 

własne 

‒ stosuje pozawer-

balne zasady prezen-

tacji 

‒ dostrzega błędy 

kandydata w rozmo-

wie kwalifikacyjnej 

‒ projektuje odpowie-

dzi na trudne pytania 

w rozmowie kwalifi-

kacyjnej 
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