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Klasa II 

Wymagania edukacyjne 

Ocena Nazwa S┣ｷ;ﾍ┌ぎ 

I. Korespondencja bｷ┌ヴﾗ┘; ┘ S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴIｷ ヮヴ┣WSゲｷ`Hｷﾗヴゲデ┘; ｴﾗデWﾉ;ヴゲﾆｷWｪﾗ  

Dﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ 

 na ﾗIWﾐ` Sﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEIE ┌I┣Wﾑぎ 
 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; WﾉWﾏWﾐデ┞ ゲﾆﾍ;Sﾗ┘W ヮｷゲﾏ;  
  wymienia podstawowe rodzaje pism typowych  

 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; SWaｷﾐｷIﾃ` Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;Iﾃｷ Hｷ┌ヴﾗ┘Wﾃ 

Dostateczny 

 na ﾗIWﾐE Sﾗゲデ;デWI┣ﾐE ┌I┣Wﾑ: 

  ヮ;ﾏｷ`デ; ヮﾗSゲデ;┘ﾗ┘W ┘ｷ;SﾗﾏﾗゴIｷ Sﾉ; S;ﾐWｪﾗ S┣ｷ;ﾍ┌ デWﾏ;デ┞I┣ﾐWｪﾗ ｷ ゲ;ﾏﾗS┣ｷWﾉﾐｷW ﾃW ヮヴW┣Wﾐデﾗ┘;J 

 ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ┣;ゲ;S┞ ヴWS;ｪﾗ┘;ﾐｷ; ヮｷゲﾏ ｷ WﾉWﾏWﾐデ┞ ゲﾆﾍ;Sﾗ┘W ヮｷゲﾏ;  
 ;SヴWゲ┌ﾃW ﾆﾗヮWヴデ` SWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`Iｷ;ぎ ヮヴﾗデﾗﾆﾙﾍが ゲヮヴ;┘ﾗ┣S;ﾐｷWが ﾐﾗデ;デﾆ; ゲﾍ┌┦Hﾗ┘; 

 ┣ﾐ; SWaｷﾐｷIﾃ` pisma, dokumentu biurowego i dokumentacji biurowej 

 umie przyjmowaJ ｷ ┘┞ゲ┞ﾍ;J ﾆﾗヴWゲヮﾗﾐSWﾐIﾃ` 

 potrafi wskazaJ デ┞ヮﾗ┘┞ ﾗHｷWｪ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデﾙ┘ ┘ ヮヴ┣WSゲｷ`Hｷﾗヴゲデ┘ｷW 

Dobry 

 na ﾗIWﾐE SﾗHヴE ┌I┣Wﾑぎ 
 zna ﾗﾏ;┘ｷ;ﾐE ﾐ; ┣;ﾃ`Iｷ;Iｴ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デ┞ﾆ` ﾐ; ヮﾗ┣ｷﾗﾏｷW ヴﾗ┣ゲ┣Wヴ┣ﾗﾐ┞ﾏ ﾗヴ;┣ ┘ ゲヮﾗゲﾙH ﾉﾗｪｷI┣ﾐ┞ ｷ ゲヮﾙﾃﾐ┞ ﾃE ヮヴW┣Wﾐデﾗ┘;J 

 ┣ﾐ; ┣;ゲ;S┞ ヴWS;ｪﾗ┘;ﾐｷ; ヮｷゲﾏが WﾉWﾏWﾐデ┞ ゲﾆﾍ;Sﾗ┘W ヮｷゲﾏ; ｷ ┣;ゲ;S┞ ｷIｴ ヴﾗ┣ﾏｷWゲ┣I┣;ﾐｷ; 

  ;SヴWゲ┌ﾃW ﾆﾗヮWヴデ` ┣ｪﾗSﾐｷW ┣ ┘┞ﾏﾗｪ;ﾏｷ PﾗﾉゲﾆｷWﾃ Nﾗヴﾏ┞  
 SWaｷﾐｷ┌ﾃW ｷ ﾆﾉ;ゲ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮヴﾗデﾗﾆﾗﾍ┞  
 obszernie charakteryzuje wszystkie pisma typowe  

  ┘ｷS┣ｷ ヴﾙ┦ﾐｷI` ﾏｷ`S┣┞ ヮｷゲﾏWﾏが Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデWﾏ Hｷ┌ヴﾗ┘┞ﾏ ; Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ;IﾃE Hｷ┌ヴﾗ┘E 

  ヮヴ┣┞ﾃﾏ┌ﾃW ｷ ┘┞ゲ┞ﾍ; ﾆﾗヴWゲヮﾗﾐSWﾐIﾃ` 

  ヮﾗデヴ;aｷ ┘ゲﾆ;┣;J デ┞ヮﾗ┘┞ ﾗHｷWｪ Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデﾙ┘ ┘ ﾏ;ﾍ┞ﾏ ｷ S┌┦┞ﾏ ヮヴ┣WSゲｷ`Hｷﾗヴゲデ┘ｷW 

  zna kategorie archiwalne stosowane w pracy biurowej 

  ro┣ヴﾙ┦ﾐｷ; ヮﾗﾃ`IｷW デ;ﾃWﾏﾐｷI┞ ヮ;ﾑゲデ┘ﾗ┘Wﾃ ｷ ゲﾍ┌┦Hﾗ┘Wﾃ 
 ┣ﾐ; ┣;ゲ;S┞ ヮﾗゲデ`ヮﾗ┘;ﾐｷ; ┣ S;ﾐ┞ﾏｷ ﾗゲﾗHﾗ┘┞ﾏｷ  

Bardzo dobry 

 na ﾗIWﾐ` H;ヴS┣ﾗ SﾗHヴE ┌I┣Wﾑぎ 
ヮﾗゲｷ;S; ┘ｷ;SﾗﾏﾗゴIｷ ﾐ; ヮﾗ┣ｷﾗﾏｷW デヴWゴIｷ SﾗヮWﾍﾐｷ;ﾃEI┞Iｴ 

 sヮﾗヴ┣ES┣; ﾆﾗヴWゲヮﾗﾐSWﾐIﾃ` ┘ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ゲヮヴ;┘;Iｴ 

  rozmieszcza prawｷSﾍﾗ┘ﾗ ヮﾗゲ┣I┣WｪﾙﾉﾐW WﾉWﾏWﾐデ┞ ヮｷゲﾏ;  
 ヴ`I┣ﾐｷW ｷ komputerowo ;SヴWゲ┌ﾃW ﾆﾗヮWヴデ` ┣ｪﾗSﾐｷW ┣ ┘┞ﾏﾗｪ;ﾏｷ PN 

 SWaｷﾐｷ┌ﾃWが ﾆﾉ;ゲ┞aｷﾆ┌ﾃW ｷ ゲヮﾗヴ┣ES┣; ヮヴﾗデﾗﾆﾗﾍ┞  
  ﾗHゲ┣WヴﾐｷW Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ｷ ゲヮﾗヴ┣ES┣; ┘ゲ┣┞ゲデﾆｷW ヮｷゲﾏ; デ┞ヮﾗ┘W  
 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヴﾙ┦ﾐｷI` ﾏｷ`S┣┞ ヮｷゲﾏWﾏ a dokumentem biurowym  

 prz┞ﾃﾏ┌ﾃW ｷ ┘┞ゲ┞ﾍ; ﾆﾗヴWゲヮﾗﾐSWﾐIﾃ` 

 potrafi przedst;┘ｷJ obieg pisma w wybranej przez siebie jednostce                        

 archiwizuje dokumenty zgodnie z zasad;ﾏｷ ヮヴ┣┞ﾃ`デ┞ﾏｷ ┘ ヮヴ;I┞ Hｷ┌ヴﾗ┘Wﾃ 
 zna i potrafi zastosowaJ zasady poゲデ`ヮﾗ┘;ﾐｷ; ┣ ヮｷゲﾏ;ﾏｷ ﾐｷWﾃ;┘ﾐ┞ﾏｷ  
  potrafi rejestrowaJ i zabezpieczaJ dane osobowe 

CWﾉ┌ﾃEI┞ 

 na ﾗIWﾐ` IWﾉ┌ﾃEIE ┌I┣Wﾑ ヮﾗ┘ｷﾐｷWﾐぎ 
 ┘┞ヮWﾍﾐｷJ デ;ﾆｷW ┘┞ﾏ;ｪ;ﾐｷ; ﾃ;ﾆ ﾐ; ﾗIWﾐ` H;ヴS┣ﾗ SﾗHヴEが ; ヮﾗﾐ;Sデﾗぎ 
  ヮﾗゲｷ;S;J SﾗS;デﾆﾗ┘E ┘ｷWS┣` ┣ﾐ;I┣ﾐｷW ┘┞ﾆヴ;I┣;ﾃEIE ヮﾗ┣; ヮヴﾗｪヴ;ﾏ ﾐ;┌I┣;ﾐｷ; ヮヴ;Iﾗ┘ﾐｷ informatycznej, samodzielnie i 

デ┘ﾙヴI┣ﾗ ヴﾗ┣┘ｷﾃ;J ゲ┘ﾗﾃW ┣;ｷﾐデWヴWゲﾗ┘;ﾐｷ; 

 HｷWｪﾉW ヮﾗゲﾍ┌ｪｷ┘;J ゲｷ` ┣SﾗH┞デ┞ﾏｷ ┘ｷ;SﾗﾏﾗゴIｷ;ﾏｷ ┌┦┞┘;ﾃEI デWヴﾏinologii fachowej, oraz pヴﾗヮﾗﾐﾗ┘;J ヴﾗ┣┘ｷE┣;ﾐｷ; 
nietypowe 

 ┘┞ﾆ;┣┞┘;J ゲ┣I┣WｪﾙﾉﾐW ┣;ｷﾐデWヴWゲﾗ┘;ﾐｷW ヮヴ┣WSﾏｷﾗデWﾏ ｷ  デWﾏ;デ┞ﾆE ﾗﾏ;┘ｷ;ﾐE ﾐ; ┣;ﾃ`Iｷ;Iｴ 

 ┌I┣WゲデﾐｷI┣┞J ┘ ﾆﾗﾐﾆ┌ヴゲ;Iｴ ｷ ﾗﾉｷﾏヮｷ;S;Iｴ ┘ﾍ;ゴIｷ┘┞Iｴ Sﾉ; ヮヴ┣WSﾏｷﾗデ┌ ｷ ┌┣┞ゲﾆｷ┘;J ┘┞ヴﾙ┦ﾐｷ;ﾃEIW ┘┞ﾐｷﾆｷが ｪﾗSﾐｷW 
reprezeﾐデ┌ﾃEI ゲ┣ﾆﾗﾍ` 

  ヮﾗSWﾃﾏﾗ┘;J ゲｷ` ┘┞ﾆﾗﾐ;ﾐｷ; ┣;S;ﾑ ふｷﾐS┞┘ｷS┌;ﾉﾐｷW ﾉ┌H ┘ ┣WゲヮﾗﾉWぶ SﾗS;デﾆﾗ┘┞Iｴが ┣ﾐ;I┣ﾐｷW ┘┞ﾆヴ;I┣;ﾃEI┞Iｴ ヮﾗ┣; ヮﾗSゲデ;┘` 
ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾗ┘E 

 

W┞ﾏ;ｪ;ﾐｷ; ﾐ; ﾗIWﾐ` ┘┞┦ゲ┣E ﾗHWﾃﾏ┌ﾃE ヴﾙ┘ﾐｷW┦ ┘┞ﾏ;ｪ;ﾐｷ; ﾐ; ﾗIWﾐ┞ ふﾗIWﾐ`ぶ ﾐｷ┦ゲ┣Wく 
 

 
Ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowane jest do jego indywidualnych mocliwoWci. UwzglCdnia ono 
zalecenia opinii lub orzeczenie PPP, jego zaangacowanie w proces dydaktyczny oraz postCpy w nauce. 
  


