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WYMAGANIA EDUKACYJNE  NIE)BĘDNE DO UZYSKANIA POS)C)EGÓLNYCH ŚRÓDROC)NYCH I ROCZNYCH 

OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

ORGANI)ACJA I TECHNIKI SPR)EDAŻY 

KLASA II 

Wymagania edukacyjne 

Ocena Nazwa S┣ｷ;ﾍ┌ぎ 

I. Dﾗゲデ;┘┞ デﾗ┘;ヴﾙ┘ I┣く II 

Dﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ 
 wymienia ┣;ゲ;S┞ ヴﾗ┣ﾏｷWゲ┣I┣;ﾐｷ; デﾗ┘;ヴﾙ┘ ┘ ゲ;ﾉｷ ゲヮヴ┣WS;┦ﾗ┘Wﾃ ｷ ﾐ; ┣;ヮﾉWI┣┌が  
 ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; ceny netto od cen brutto 

 ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; ┌ヴ┣ES┣Wﾐｷ; デWIｴﾐｷI┣ﾐW ゲデﾗゲﾗ┘;ﾐW ﾐ; ゲデ;ﾐﾗ┘ｷゲﾆ;Iｴ ヮヴ;I┞ ┘ ｴ;ﾐSﾉ┌が  

Dostateczny 

 

 ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; ┌ヴ┣ES┣Wﾐｷ; デWIｴﾐｷI┣ﾐW ﾐ;ﾃI┣`ゴIｷWﾃ ゲデﾗゲﾗ┘;ﾐW ﾐ; ゲデ;ﾐﾗ┘ｷゲﾆ;Iｴ ヮヴ;I┞が  
 klasyfikuje magazyny handlowe 

Dobry 
 dobiera ﾗSヮﾗ┘ｷWSﾐｷ ゲヮヴ┣`デ ｷ ┌ヴ┣ES┣Wﾐｷ; ﾏ;ｪ;┣┞ﾐﾗ┘W Sﾗ ┘┞Hヴ;ﾐWﾃ ｪヴ┌ヮ┞ デﾗ┘;ヴﾗ┘Wﾃが  
  dobiera ﾏWデﾗS` ｷ aﾗヴﾏ` ゲヮヴ┣WS;┦┞ ┘ ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴIｷ ﾗS ;ゲﾗヴデ┞ﾏWﾐデ┌ ﾗヴ;┣ ┘ ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴIｷ ﾗS ヮヴﾗ┘;S┣ﾗﾐWﾃ S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴIｷ 

handlowej,  

Bardzo dobry  analizuje ｷﾐゲデヴ┌ﾆIﾃW ﾗHゲﾍ┌ｪｷ ┌ヴ┣ES┣Wﾑ デWIｴﾐｷI┣ﾐ┞Iｴ ┘┞ゲデ`ヮ┌ﾃEI┞Iｴ ヮﾗ┘ゲ┣WIｴﾐｷW ┘ ｴ;ﾐSﾉ┌が  
 ﾗHゲﾍ┌ｪ┌ﾃW ﾆ;ゲ` aｷゲﾆ;ﾉﾐE 

CWﾉ┌ﾃEI┞ 

 posiada 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;が  
 ゲ;ﾏﾗS┣ｷWﾉﾐｷW ｷ デ┘ﾙヴI┣ﾗ ヴﾗ┣┘ｷﾃ; swoje zainteresowania,  

  uczestniczy w konkursach  ┘ﾍ;ゴIｷwych dla przedmiotu  

 ヮﾗSWﾃﾏﾗ┘;J ゲｷ` ┘┞ﾆﾗﾐ;ﾐｷ; ┣;S;ﾑ 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 

II. Pヴ┣┞ｪﾗデﾗ┘;ﾐｷW ｷ ゲヮヴ┣WS;┦ デﾗ┘;ヴﾙ┘  

Dﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ 

  

 zna ヮﾗﾃ`IｷW ｷ a┌ﾐﾆIﾃW IWﾐ┞ 

 zna ┣;ゲ;S┞ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; デﾗ┘;ヴﾙ┘ 

 zna organizacje normalizacyjne 

Dostateczny 

 ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; ヴﾗS┣;ﾃW IWﾐ デﾗ┘;ヴﾙ┘ ┘ ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴIｷ ﾗS ゲデﾗヮﾐｷ; ﾗHヴﾗデ┌ デﾗ┘;ヴﾗ┘Wｪﾗが  
 charakteryzuje  ┣;ゲ;S┞ ┌ゲデ;ﾉ;ﾐｷ; IWﾐ デﾗ┘;ヴﾙ┘ ヮﾗ┘ゲ┣WIｴﾐｷW ゲデﾗゲﾗ┘;ﾐW ┘ ｴ;ﾐSﾉ┌が  
 ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; metody kalkulacji ceny, 

 zna zasady przeprowadzania inwentaryzacji w handlu,  

 identyfikuje ヮヴ┣Wヮｷゲ┞ ヮヴ;┘; ﾗ ﾗSヮﾗ┘ｷWS┣ｷ;ﾉﾐﾗゴIｷ ﾏ;デWヴｷ;ﾉﾐWﾃが  
  charakteryzuje ┣;ゲ;S┞ ┣;HW┣ヮｷWI┣;ﾐｷ; デﾗ┘;ヴﾙ┘ ヮヴ┣WS ┌ゲ┣ﾆﾗS┣WﾐｷWﾏが ┣ﾐｷゲ┣I┣WﾐｷWﾏ ｷ ﾆヴ;S┣ｷW┦Eが  

Dobry 

 dokonuje HW┣Hﾍ`SﾐｷW ﾆ;ﾉﾆ┌ﾉ;Iﾃｷ IWﾐ┞ ゲヮヴ┣WS;┦┞が  
  dokonuje ヴﾗ┣ﾉｷI┣Wﾐｷ; ｷﾐ┘Wﾐデ;ヴ┞┣;Iﾃｷが Sﾗﾆﾗﾐ;J ;ﾐ;ﾉｷ┣┞ ┣;ゲ;S ヴﾗ┣ﾏｷWゲ┣I┣;ﾐｷ; デﾗ┘;ヴﾙ┘ ┘ ﾏ;ｪ;┣┞ﾐｷW ｷ ┘ ゲ;ﾉｷ 

ゲヮヴ┣WS;┦ﾗ┘Wﾃ  
 planuje ヴﾗ┣ﾏｷWゲ┣I┣;ﾐｷW デﾗ┘;ヴﾙ┘ ┘ ﾏ;ｪ;┣┞ﾐｷW ｷ ┘ ゲ;ﾉｷ ゲヮヴ┣WS;┦ﾗ┘Wﾃ ┣ｪﾗSﾐｷW z zasadami  

Bardzo dobry 

 uzasadnia ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ﾗSヮﾗ┘ｷWS┣ｷ;ﾉﾐﾗゴIｷ ﾏ;デWヴｷalnej  

 dokonuje ;ﾐ;ﾉｷ┣┞ ヮヴ┣Wヮｷゲﾙ┘ ヮヴ;┘; ﾗ ﾗSヮﾗ┘ｷWS┣ｷ;ﾉﾐﾗゴIｷ ﾏ;デWヴｷ;ﾉﾐWﾃが 
 uzasadnia ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ﾗSヮﾗ┘ｷWS┣ｷ;ﾉﾐﾗゴIｷ ﾏ;デWヴialnej 

 przewiduje ゲﾆ┌デﾆｷ ﾐｷWヮヴ┣Wゲデヴ┣Wｪ;ﾐｷ; ﾐﾗヴﾏ ﾃ;ﾆﾗゴIｷが Sﾗデ┞I┣EI┞Iｴ ﾆﾗﾐゲWヴ┘;Iﾃｷ ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ｷ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; 
デﾗ┘;ヴﾙ┘が 

 oblicza ヮヴ;┘ｷSﾍﾗ┘ﾗ IWﾐ┞ ┣ｪﾗSﾐｷW ┣ ┣;ゲ;S;ﾏｷ ゲデﾗゲﾗ┘;ﾐ┞ﾏｷ ┘ ｴ;ﾐSﾉ┌が  

CWﾉ┌ﾃEI┞ 

 posiada 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;が  
 ゲ;ﾏﾗS┣ｷWﾉﾐｷW ｷ デ┘ﾙヴI┣ﾗ ヴﾗ┣┘ｷﾃ; swoje zainteresowania,  

  uczestniczy w konkursach i uzyskuje ┘┞ヴﾙ┦ﾐｷ;ﾃEIW ┘┞ﾐｷﾆｷが  
 podejmuje ゲｷ` ┘┞ﾆﾗﾐ;ﾐｷ; ┣;S;ﾑ 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 

 interpretuje  przepisy prawne o ﾗSヮﾗ┘ｷWS┣ｷ;ﾉﾐﾗゴIｷ ﾏ;デWヴｷ;ﾉﾐWﾃが 
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 ﾏﾗ┦ﾉｷ┘ﾗゴIｷく U┘┣ｪﾉ`Sﾐｷ; ﾗﾐﾗ ┣;ﾉWIWﾐｷ; 
ﾗヮｷﾐｷｷ ﾉ┌H ﾗヴ┣WI┣WﾐｷW PPPが ﾃWｪﾗ ┣;;ﾐｪ;┦ﾗ┘;ﾐｷW ┘ ヮヴﾗIWゲ S┞S;ﾆデ┞I┣ﾐ┞ ﾗヴ;┣ ヮﾗゲデ`ヮ┞ ┘ ﾐ;┌IWく  

  

 


