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WYMAGANIA  EDUKACYJNE NIEZBBDNE DO UZYSKANIA 

 POSZCZEGÓLNYCH ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH  
Z OBOWI=ZKOWYCH ZAJBĆ EDUKACYJNYCH 

Człowiek i Wrodowisko - Podstawy turystyki, kosmetologia 

KLASA II LO (szkoła ponadgimnazjalna)  
OpracowanieŚ Agnieszka Mućka, Justyna Vwiderska 

Wymagania na poszczególne ocenyś UczeMŚ 

dopuszczaj>cy dostateczny dobry bardzo dobry 

 Zna podstawowe pojCcia zgodnie z 

terminologi> UN WTO 

 podaje formy i kategorie turystyki wg UN 

WTO 

 potrafi przedstawić schematycznie 

zakres rozwoju turystyki w Polsce i na 

Wwiecie 

 umie wymienić rodzaje turystyki i podać 

przykładowe formy dla kacdego rodzaju 

 umie wymienić podstawowe metody 

badaM statystycznych stosowane w 

turystyce.  

 na podstawie materiałów aródłowych, z 

pomoc> nauczyciela, odczytuje 

najwacniejsze informacje dotycz>ce 

wielkoWci krajowego i 

miCdzynarodowego ruchu turystycznego 

 wymienia podstawowe czynniki rozwoju 

turystyki 

 wymienia podstawowe rodzaje usług 

Wwiadczonych w turystyce i podaje ich 

przykłady 

 definiuje produkt turystyczny 

 definiuje przemysł turystyczny i 

gospodarkC turystyczn>  

 umie zobrazować zalecnoWci pomiCdzy 

formami i kategoriami turystyki 

 z pomoc> nauczyciela lub w grupie 

charakteryzuje rodzaje turystyki i 

podstawowe formy turystyki 

  z pomoc> nauczyciela lub w grupie 

okreWla podstawowe funkcje 

 rozrócnia materiały w badaniach 

statystycznych ruchu turystycznego 

 posługuje siC materiałami aródłowymi w 

celu odnalezienia danych dot. krajowego 

i miCdzynarodowego ruchu 

turystycznego 

 okreWla najpopularniejsze destylacje w 

Polsce, Europie i na Wwiecie 

 z pomoc> nauczyciela lub w grupie 

okreWla zadania organizatorów turystyki 

 posługuje siC podstawowymi definicjami 

z zakresu usług turystycznych  

 analizuje z pomoc> nauczyciela lub w 

grupie wpływ turystyki na gospodarkC, 

społeczeMstwo, krajobraz, przyrodC 

 

 

 wspólnie z grup> lub z pomoc> 

 analizuje rócnice w pojCciach 

turystycznych 

 samodzielnie charakteryzuje rodzaje 

turystyki i formy turystyki 

 samodzielnie okreWla podstawowe 

funkcje turystyki 

 podejmuje próby analizy danych 

statystycznych dot. turystyki 

 samodzielnie szuka materiałów 

aródłowych w celu analizy zawartych w 

nich danych statystycznych dot. 

krajowego i miCdzynarodowego ruchu 

turystycznego  

 wymienia czynniki rozwoju turystyki i 

analizuje je z pomoc> nauczyciela lub w 

grupie 

 posługuje siC terminologia zwi>zan> z 

usługami w turystyce 

 samodzielnie dobiera przykłady usług z 

rócnych grup 

 analizuje samodzielnie wielokierunkowy 

wpływ  turystyki 

 

 

 rozrócnia rodzaje produktów 

 dokonuje charakterystyki i porównania 

rocnych rodzajów i form turystyki  

 okreWla funkcje turystyki analizuje ich 

realny wpływ na Wrodowisko regionu 

 dobiera metody zbierania danych 

statystycznych dla celów badawczych w 

turystyce, 

 samodzielnie analizuje wyniki badaM w 

kontekWcie aktualnej sytuacji na rynku 

turystycznym 

 okreWla kierunki podrócy w krajowym i 

miCdzynarodowym ruchu turystycznym, 

zbiera i analizuje dane dot. ruchu 

turystycznego 

 samodzielnie i poprawnie dokonuje 

analizy czynników wpływaj>cych na 

rozwój turystyki w kraju i na Wwiecie 

 podaje rócnice w schemacie Wwiadczenia 

usług organizatorskich i poWrednictwa w 

turystyce 

 sprawnie posługuje siC tekstem ustawy o 

usługach turystycznych, interpretuje 

zapisane w niej przepisy 

 „reklamuje” atrakcje turystyczne swojego 

regionu 
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 wymienia ustawC o usługach 

turystycznych jako główne aródło prawa 

reguluj>ce funkcjonowanie 

organizatorów turystyki  

 rozrócnia organy zarz>dzania na rzecz 

rozwoju turystyki  

 wymienia podstawowe krajowe 

organizacje turystyczne (pełne nazwy i 

skróty) według ich zadaM statutowych.  

 wymienia podstawowe miCdzynarodowe 

organizacje działaj>ce na rzecz turystyki 

 okreWla wpływ turystyki na gospodarkC, 

społeczeMstwo, krajobraz, przyrodC 

 wskazuje najwacniejsze regiony 

turystyczne Wwiata i Polski 

 zna podstawy organizacji 

indywidualnego wyjazdu turystycznego 

 wie jakich niebezpiecznych sytuacji 

mocna siC spodziewać na szlaku 

turystycznym 

 zna zasady pierwszej pomocy 

 zna zasady kultury i ekologii na szlaku 

 wie w jaki sposób szerokoWć 

geograficzna moce wpływać na kwestie 

turystyczne 

 wie jak unikać gaf w obcych krajach 

 

 

 

 

 

 

nauczyciela okreWla po kilka mocnych i 

słabych stron polskich regionów 

turystycznych 

 zna główne zapisy ustawy o usługach 

turystycznych 

 wskazuje rócnice pomiCdzy atrakcjami i 

walorami turystycznymi 

 wskazuje najwacniejsze zadania 

Departamentu Turystyki oraz gminy w 

zakresie zarz>dzania turystyk> 

 wskazuje powi>zania organizacji 

krajowych i miCdzynarodowych 

działaj>cych w sferze turystyk 

 charakteryzuje zagrocenia przyrody 

wynikaj>ce z rozwoju turystyki 

 potrafi przedstawić szkic indywidualnego 

wyjazdu turystycznego 

 charakteryzuje najwacniejsze regiony 

turystyczne Polski i Wwiata 

 wymienia niebezpieczne sytuacje na 

szlaku i zna sposoby im zapobiegania 

 wie jak udzielać pierwszej pomocy 

 wymienia zasady ekologii i kultury na 

szlaku 

 wymienia najwacniejsze kwestie 

kulturowe, które powinny być znane 

przez wyjazdami do obcych krajów 

 

 wskazuje zrócnicowanie geograficzno – 

medyczne w odniesieniu do turystyki 

 
 

turystycznych 

 samodzielnie okreWla po kilka mocnych i 

słabych stron polskiej turystyki, jej szans 

i zagroceM 

 posługuje siC tekstem ustawy o usługach 

turystycznych i wyszukuje w niej 

potrzebne informacje 

 wymienia najwacniejsze atrakcje 

turystyczne swojego miasta, regionu i 

Polski 

 okreWla najwacniejsze zadania 

administracji centralnej i samorz>dowej 

na rzecz rozwoju turystyki 

 wskazuje główne zadania statutowe 

organizacji turystycznych 

 potrafi wskazywać zagrocenia przyrody 

zewnCtrzne i wewnCtrzne wynikaj>ce z 

rozwoju turystyki 

 potrafi samodzielnie opracować plan 

indywidualnego wyjazdu turystycznego 

 opisuje atrakcyjnoWć turystyczn> 

głównych regionów Polski i Wwiata 

 wskazuje rozwi>zania niebezpiecznych 

sytuacji na szlaku 

 samodzielnie proponuje sposoby 

wprowadzania ekologii i kultury na szlaku 

 potrafi wskazać najczCstsze gafy 

turystyczne w obcych krajach 

 przedstawia rozmieszczenie 

najgroaniejszych chorób, które mog> 

spotkać turystC w rócnych regionach 

  

 porównuje zadania administracji 

centralnej i samorz>dowej na rzecz 

rozwoju turystyki 

 prezentuje główne załocenia strategii 

rozwoju turystyki w skali kraju i regionu 

 porównuje zadania organizacji 

turystycznych 

 wskazuje sposoby zapobiegania 

zagroceniom turystyki 

 projektuje indywidualny wyjazd 

turystyczny z analiz> kosztów, 

angacowanych instytucji 

 ocenia atrakcyjnoWć turystyczn> 

głównych regionów Polski i Wwiata 

 opracowuje projekt ekologicznych i 

kulturalnych zachowaM na szlaku 

 wie jak unikać gaf turystycznych w 

innych krajach, znaj>c zasady znaczeM 

pewnych słów, gestów w rócnych krajach 

 wie jak zabezpieczać siC przed 

najgroaniejszymi dla turysty chorobami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zespół Szkół im┻ Jarosława Iwaszkiewicza  w Sochaczewie 

 
 

 

 wymienia podstawowe grupy zwi>zków 

chemicznych  

  wymienia nieorganiczne i organiczne 

zwi>zki chemiczne  

 dokonuje podziału zwi>zków wCgla 

 definiuje grupC funkcyjn> 

 wymienia odczynniki chemiczne 

 definiuje stCcenie procentowe roztworu 

 definiuje stCcenie molowe roztworu 

 wymienia rodzaje witamin 

 wymienia rodzaje mydeł stałych (sodowe 

oraz potasowe) 

 wymienia przykłady detergentów 

stosowanych w cyciu codziennym 

 okreWla cechy skóry atroficznej, z 

tr>dzikiem pospolitym, z tr>dzikiem 

rócowatym, z atopowym zapaleniem 

skóry 

 wymienia rodzaje włosów 

 wymienia zabiegi poprawiaj>ce kondycjC 

nóg 

 wymienia znane rodzaje makijacu 

 definiuje cellulit 

 wymienia funkcje skóry 

 wymienia typy cer 

 wymienia sposoby pielCgnacji dłoni 

 wymienia sposoby pielCgnacji stóp 

 

 wymienia nieorganiczne i organiczne 

zwi>zki chemiczne  bCd>ce składnikami 

Wrodków kosmetycznych 

 przytacza zasady nazewnictwa 

zwi>zków organicznych 

 podaje grupy funkcyjne zwi>zków 

chemicznych 

 rozpoznaje odczynniki chemiczne 

 przeprowadza proste obliczenia 

chemiczne z zastosowaniem wzoru 

stCcenia procentowego  

 przeprowadza proste obliczenia 

chemiczne z zastosowaniem wzoru 

stCcenia molowego 

 wymienia aródła witamin 

 opisuje skład, budowC i sposób 

otrzymywania mydła 

 oznacza fragmenty hydrofilowe oraz 

hydrofobowe w budowie cz>steczki 

mydła 

 wymienia błCdy w pielCgnacji cery 

atroficznej, z tr>dzikiem pospolitym, z 

tr>dzikiem rócowatym, z atopowym 

zapaleniem skóry 

 wymienia zabiegi pielCgnacyjne włosów 

 charakteryzuje pedicure leczniczy 

 rozrócnia znane rodzaje makijacu 

 wymienia sposoby zwalczania cellulitu 

 opisuje budowC skóry 

 rozrócnia typy cer 

 omawia sposoby pielCgnacji dłoni 

 

 stosuje w praktyce nomenklaturC 

podstawowych zwi>zków organicznych i 

nieorganicznych 

 rozpoznaje grupC funkcyjn> w zwi>zku 

chemicznym 

 opisuje właWciwoWci fizykochemiczne 

zwi>zków na podstawie budowy 

fizykochemicznej 

 planuje przeprowadzenie podstawowych 

reakcji identyfikacji  

 przeprowadza obliczenia chemiczne 

stCcenia procentowego 

 przeprowadza obliczenia chemiczne 

stCcenia molowego 

 omawia reguluj>c> rolC witamin 

 zapisuje równanie reakcji zmydlania 

tłuszczu jako metodC otrzymywania 

mydła 

 wyjaWnia uproszczony mechanizm 

usuwania brudu za pomoc> mydła 

 przytacza przykłady zalecanych 

czynnoWci podczas pielCgnacji cery 

atroficznej, tr>dzikiem pospolitym, z 

tr>dzikiem rócowatym, z atopowym 

zapaleniem skóry 

 wymienia zabiegi pielCgnacyjne włosów 

w zalecnoWci od ich rodzaju 

 wymienia zabiegi zapobiegaj>ce 

pojawieniu siC odcisków 

 dobiera rodzaj makijacu do rodzaju skóry 

 proponuje dietC zalecan> podczas 

 

 stosuje w praktyce nomenklaturC 

zwi>zków organicznych i 

nieorganicznych 

 zna systematykC zwi>zków chemicznych 

według grup funkcyjnych 

 opisuje rodzaje reakcji jakim ulegaj> 

zwi>zki na podstawie budowy 

fizykochemicznej 

 planuje przeprowadzenie podstawowych 

reakcji wyodrCbniania i rozdzielania 

 przelicza stCcenie procentowe na 

molowe 

 przelicza stCcenie molowe na 

procentowe  

 przewiduje negatywne skutki braku lub 

nadmiaru witamin 

 wyjaWnia wpływ zjawiska twardoWci wody 

na wydajnoWć mydła w procesie mycia 

 dokonuje podziału detergentów, bior>c 

pod uwagC kryterium składu preparatu 

 wymienia zabiegi polecane dla cery 

atroficznej, tr>dzikiem pospolitym, z 

tr>dzikiem rócowatym, z atopowym 

zapaleniem skóry 

 planuje zabieg regeneracji włosów w 

zalecnoWci od ich rodzaju 

 wymienia zabiegi redukuj>ce nadmiern> 

potliwoWć stóp 

 omawia technikC odbudowy płytki 

paznokciowej 

 planuje wykonanie makijacu w 
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 omawia sposoby pielCgnacji stóp leczenia cellulitu 

 omawia patogenezC cellulitu 

 omawia znaczenie wyst>pienia cellulitu 

dla organizmu 

 przedstawia mechanizm powstawania 

rozstCpów skórnych  

 wymienia właWciwoWci skóry w oparciu o 

jej budowC 

 wymienia preparaty dostosowane do 

rodzaju cery 

 dostosowuje sposoby pielCgnacji dłoni 

do zastanego stanu 

 dostosowuje sposoby pielCgnacji stóp do 

zastanego stanu 

zalecnoWci od rodzaju skóry 

 dobiera w odpowiedni sposób 

zwalczania cellulitu do prawdopodobnej 

przyczyny jego powstania 

 przedstawia mechanizm działania 

kosmetycznych metod zapobiegania 

cellulitowi 

 wyci>ga wnioski płyn>ce z zalecnoWci 

pomiCdzy budow> skóry i jej 

właWciwoWciami 

 dobiera preparaty odpowiednie dla 

danego rodzaju cery 

 stosuje w praktyce odpowiedni sposób 

pielCgnacji dłoni  

 stosuje w praktyce odpowiedni sposób 

pielCgnacji stóp 

 

OcenC celuj>c> otrzymuje uczeM, który: 

 w pełni opanował materiał przewidziany programem nauczania na danym etapie nauki, 

 spełnia wszystkie wymagania na ocenC bardzo dobr> oraz posiada informacje o zakresie szerszym nic przewiduje program nauczania 

 sam prowadzi dyskusjC posługuj>c siC terminologi> brancow>, jest aktywny na zajCciach 

 proponuje nowatorskie rozwi>zania stawianych na lekcji problemów, tematów dyskusji 

 odwołuje siC do własnych doWwiadczeM oraz informacji zdobytych z prasy brancowej 

 uczestniczy w konkursach przedmiotowych 

 

OcenC niedostateczn> otrzymuje uczeM, który nie opanował w stopniu wystarczaj>cym wymagaM na ocenC dopuszczaj>c>. 

Minimalna wymagana frekwencja ucznia na zajCciach – 50% 


