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Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Lp Nazwa modułu Tematy jednostek 
metodycznych Konieczne(2) Podstawowe(3) Rozszerzające(4) Dopełniające(5) 
1.Motywowanie 
pracowników. 

- zna pojęcie 
motywowanie 

- podaje 
podstawowe 
narzędzia 
motywowania 

- potrafi 
wyjaśnić wpływ 
dodatkowych 
świadczeń na 
motywowanie 
pracownika 

- proponuje 
narzędzia 
motywowania 
pracownika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-28. 

ZARZĄDZANIE 
PRZEDSIĘBIORSTWEM 

2-3. Płace. - wymienia 
funkcje płac 

- zna zasady 
wynagradzania 

- podaje definicję 
taryfikatora 
kwalifikacyjnego 

- wymienia 
systemy płac 

- potrafi 
odczytać dane z 
taryfikatora 
kwalifikacyjnego 

- odczytuje 
tabelę 
zaszeregowania 

- charakteryzuje 
poszczególne 
systemy płac 

- podaje 
przykłady 
stosowania 
różnych 
systemów 
płacowych 

- wskazuje 
różnicę między 
premią a 
nagrodą 

- ustala 
wysokość 
wynagrodzenia 
pracownika 



4.Czyności kierownicze i 
style kierowania. 

- wymienia 
typowe czynności 
kierownicze 

- zna style 
kierowania 

- podaje definicję 
stosunków w 
grupie 

- charakteryzuje 
style kierowania 

- rozróżnia 
formalne i 
nieformalne 
stosunki 
międzyludzkie 

- rozróżnia 
style kierowania 

- podaje 
przykłady 
stylów 
kierowania 

5. Charakterystyka 
dobrego menadżera. 

- wie kto to jest 
menadżer 

- podaje jakie 
kwalifikacje 
powinien posiadać 
dobry menadżer 

- wymienia 
cechy zawodowe 
dobrego 
menadżera 

 

- podaje 
znaczenie stresu 
w pracy 
menadżera 

 

- charakteryzuj
e tendencje 
powstające w 
zarządzaniu, 
które musi 
uwzględniać 
dobry menadżer 

  

6-7. Podatek dochodowy 
od osób fizycznych. 

- podaje definicję 
podatnika, płatnika 

omawia różnicę 
pomiędzy 
pojęciami podatnik 
i płatnik podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

oblicza podstawę 
opodatkowania i 
wysokość 
podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

- wykonuje 
wszystkie 
czynności 
obliczając 
wysokość 
wynagrodzenia 
netto 
pracownika 



8-10. Ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne. 

- definiuje 
pojęcia 
ubezpieczony i 
płatnik składek 

- podaje definicję 
ubezpieczeń 
społecznych i 
zdrowotnych, 

- podaje, czy 
ubezpieczenia 
związane z umową 
o pracę mają 
charakter 
dobrowolny 

 

- charakteryzuje 
poszczególne 
rodzaje 
ubezpieczeń 

- zna zakres 
świadczeń w 
ramach każdego 
ubezpieczeń 

- omawia ogólne 
zasady obliczania 
składek 
ubezpieczeniowyc
h 

 

- posługuje się 
stawkami 
procentowymi 
poszczególnych 
ubezpieczeń 

- ustala 
wysokość 
obciążeń 
przedsiębiorstw
a z tytułu 
ubezpieczeń 
społecznych 

 

- ustala 
wynagrodzenie 
brutto 
pracownika 

11. Powtórzenie 
wiadomości. 

    

12. Sprawdzian 
wiadomości. 

    

  

13.Organizacja kontroli 
w zarządzaniu. 

- definiuje 
kontrolę jako 
element 
zarządzania 

- definiuje 
controlling 

 

- podaje etapy 
kontroli 

 

- określa na 
dowolnym 
przykładzie 
etapy kontroli 

- podaje 
korzyści 
samokontroli 

- wyjaśnia 
znaczenie 
controllingu w 
przedsiębiorstwi
e 



  14-17. Majątek 
przedsiębiorstwa. 

- podaje definicję 
środki rzeczowe i 
środki finansowe 

- wymienia 
elementy aktywów 
trwałych 

- wymienia 
grupy aktywów 
trwałych i 
obrotowych  

- dokonuje 
charakterystyki 
poszczególnych 
grup majątku 
trwałego i 
obrotowego 

- oblicz 
aktualną 
wartość 
początkową 
środka trwałego 

- oblicza 
wskaźniki 
produktywności
środków 
trwałych i 
majątku 
przedsiębiorstw
a 

- ocenia 
skuteczność 
przedsiębiorstw 
z punktu 
wykorzystania 
środków 
trwałych 



  18-20. Źródła 
finansowania majątku 
przedsiębiorstwa. 

- zna rolę kapitału 
w prowadzeniu 
działalności 
gospodarczej 

- zna pojęcie 
aport 

- podaje definicję 
kredytu i pożyczki 

 

- charakteryzuje 
różnice między 
kapitałem 
właściciela w 
jednoosobowym 
przedsiębiorstwie 
prywatnym i 
kapitałem 
wspólników 
spółki cywilnej 

- wie, którzy 
przedsiębiorcy 
mają obowiązek 
tworzenia kapitału 
zapasowego 

- wyjaśnia co to 
jest regulamin 
kredytowy 

- podaje różnice 
między kredytem 
i pożyczką 

- wymienia 
elementy umowy 
kredytowej 

- rozumie pojęcie 
zdolności 
kredytowej 

- zna pojęcie 
prowizji od 
udzielonego 
kredytu 

- omawia 
możliwości 
zwiększenia 
kapitału 
własnego w 
spółce cywilnej 
i spółkach 
handlowych 

- wypełnia 
wniosek umowy 
kredytowej na 
podanym 
przykładzie 

- wyjaśnia w 
jaki sposób 
czas, na który 
został udzielony 
kredyt wpływa 
na koszt kredytu 

- oblicza 
wysokość raty 
płatności 
kredytu 

- podaje rolę 
jaką pełni 
kapitał 
zapasowy w 
przedsiębiorstwi
e 

- po dokonaniu 
niezbędnych 
oblicze omawia 
wpływ prowizji 
bankowej na 
koszt kredytu 

 



21-23. Zużycie środków 
trwałych. 

- podaje definicję 
zużycie 
ekonomiczne, 
zużycie fizyczne 
środków trwałych 

- zna pojęcie 
umorzenie 
środków trwałych 

- określa różnicę 
pomiędzy 
pojęciami 
umorzenie i 
amortyzacja 

- oblicza 
aktualną wartość 
początkową 
środka trwałego 

 

- korzysta z 
wykazów 
stawek 
amortyzacyjnyc
h  

- ustala kwotę 
miesięcznej 
amortyzacji 

- wyjaśnia kto i 
gdzie ogłasza 
wykazy 
rocznych stawek 
amortyzacyjnyc
h i z czego 
wynika 
konieczność 
śledzenia tych 
informacji 

- wyjaśnia w 
jakiej sytuacji 
możliwe jest 
dokonanie 
odpisów 
amortyzacyjnyc
h metodą 
degresywną 

  

24-26. Rotacja środków 
obrotowych. 

- wymienia 
podstawowe grupy 
majątku 
obrotowego 

- wyjaśnia w 
jakim celu 
mierzymy 
szybkość krążenia 
majątku 
obrotowego 

- ustala 
wysokość 
sprzedaży w 
przedsiębiorstwi
e 

- oblicza 
przeciętny 
poziom 
należności 

- interpretuje 
współczynniki 
zaangażowania 
majątku 
obrotowego 

- analizuje 
korzyści 
wynikające z 
ulokowania 
środków 
finansowych w 
banku przy 
określonym 
założeniu 



27. Powtórzenie 
wiadomości. 

      

28. Sprawdzian 
wiadomości. 

    

1. Przedmiot statystyki i 
sprawozdawczości. 

- podaje definicję 
statystyki 

- rozróżnia 
zjawiska 
jednostkowe i 
masowe 

- wyjaśnia 
oddziaływanie 
grup przyczyn 
na zjawiska 
masowe  

- analizuje i 
porównuje 
określenie słowa 
statystyka w 
różnych 
źródłach 

 

- sporządza 
statystykę 
wysokości 
kieszonkowego 
uczniów w 
swojej klasie 29-54 

WYBRANE 
ZAGADNIENIA 
STATYSTYKI 

2. Rola statystyki i 
sprawozdawczości w 
zarządzaniu i 
podejmowaniu decyzji. 

- podaje definicję 
informacji 

- wymienia 
elementy procesu 
decyzyjnego 

- przedstawia 
rolę statystyki w 
zarządzaniu i 
podejmowaniu 
decyzji 

 



  3. Podstawowe pojęcia 
statystyczne- jednostka 
zbiorowości, cecha 
zbiorowości. 

- podaje definicję 
wariantu cechy 

- wyjaśnia na 
dowolnym 
przykładzie 
znaczenie słowa 
liczebność 

- wyjaśnia czym 
jest wariant cechy 
na dowolnie 
wybranym 
przykładzie 

- podaje 
przykłady 
zbiorowości 
statystycznej 

- podaje 
różnicę między 
liczebnością 
globalną a 
cząstkową 

- wskazuje 
elementy, które 
charakteryzują 
zbiorowość 
statystyczną pod 
względem 
czasowym, 
rzeczowym, 
przestrzennym i 
zakresowym 

- wyjaśnia w 
jakiej sytuacji 
jednostką 
statystyczną i 
jednostka 
sprawozdawczą 
jest ten Sm 
podmiot 



4. Rodzaje badań 
statystycznych. 

- podaje definicję 
badania 
statystycznego 

- określa etapy 
badania 
statystycznego 

- wymienia 
rodzaje rejestracji 
przedsiębiorców 
lub osób 
fizycznych 

- podaje 
charakterystykę 
szacunku 
statystycznego 

- rozumie pojęcie 
instrukcji 
statystycznej 

- porównuje 
przydatność 
badań pełnych i 
częściowych w 
różnych 
sytuacjach 

- porównuje 
metodę 
reprezentatywną 
i szacunek 
statystyczny 

- omawia 
zasady doboru 
jednostek do 
próby 
statystycznej 

- dobiera 
rodzaj badań 
statystycznych 
do materiału 
statystycznego 

5. Materiał statystyczny. - podaje definicję 
materiału 
statystycznego 

- wie na czym 
polega grupowanie 
statystyczne 

- podaje definicję 
wykazu 
klasyfikacyjnego 

- omawia zalety i 
wady materiału 
statystycznego 
pierwotnego i 
wtórnego 

- wymienia 
rodzaje kontroli 
materiału 
statystycznego 

- podaje zasady 
tworzenia wykazu 
klasyfikacyjnego 

-  

- charakteryzuj
e poszczególne 
odmiany 
kontroli 

- potrafi 
wyjaśnić na 
czym polega 
zliczanie 
materiału 
statystycznego 

- analizuje 
wpływ błędów 
przypadkowych 
i celowych na 
wyniki badań 
statystycznych 

  

6.Powtórzenie 
wiadomości. 

    



7. Sprawdzian 
wiadomości. 

    

8.Opracowanie materiału 
statystycznego. 

- wymienia formy 
prezentacji 
materiału 
statystycznego 

- wymienia znaki 
umowne 
stosowane w 
tablicach 
statystycznych 

- wymienia z 
jakich elementów 
składa się szereg 
statystyczny 

- podaje metody 
graficznej 
prezentacji 
materiału 
statystycznego 

- wyjaśnia czym 
różni się szereg 
statystyczny od 
tablicy 
statystycznej 

- podaje rodzaje 
szeregów wartości 
cechy 

- podaje rodzaje 
szeregów 
statystycznych 

- omawia 
odmiany metody 
powierzchniowej 

- omawia 
różnice między 
indywidualnym 
szeregiem 
wartości cechy a 
szeregiem 
statystycznym 

- charakteryzuj
e poszczególne 
odmiany 
szeregów 
statystycznych 

- charakteryzuj
e i podaje 
przykłady 
zastosowania 
metod: 
obrazkowej, 
ilościowej, 
wiedeńskiej 

- opracowuje 
podany materiał 
statystyczny i 
dokonuje jego 
prezentacji 

  

9-10. Wskaźniki 
struktury. 

- podaje definicję 
struktury zjawiska  

- wyjaśnia do 
czego 
wykorzystywany 
jest wskaźnik 
struktury i w 
jakiej postaci 
może on 
występować 

- sprawdza 
poprawność 
wyliczenia 
wskaźników 
struktury 

- porównuje 
strukturę dwóch 
zbiorowości 



11. Wskaźniki natężenia.  - uzasadnia 
stosowanie 
współczynników 
natężenia 

- wymienia 
przykłady 
współczynnikó 
w natężenia  

- uzasadnia 
celowość 
stosowania 
wskaźnika – 
zysk spółki 
akcyjnej na 
jedną akcję 

12-14. Miary tendencji 
centralnej.(średnia 
arytmetyczna, mediana, 
dominanta). 

- podaje 
określenia miar 
tendencji 
centralnej 

- dokonuje 
podziału miar 
tendencji 
centralnej 

- podaje do 
czego służy 
średnia 
arytmetyczna i jak 
się ją interpretuje 

- wyjaśnia, kiedy 
oblicza się średnią 
arytmetyczną 
zwykłą, a kiedy 
średnią 
arytmetyczną 
ważoną 

- wyjaśnia 
jakie są 
właściwości, 
zalety i wady 
średniej 
arytmetycznej  

- charakteryzuj
e warunki 
niezbędne do 
obliczenia 
dominanty 

- wyjaśnia 
kiedy dominantę 
wyznaczamy, a 
kiedy obliczamy 
jej wartość 

- określa 
algorytm 
obliczania 
mediany 

15. Powtórzenie 
wiadomości. 

    

  

16. Sprawdzian 
wiadomości. 

    



17. Analiza 
rozproszenia. 

- podaje definicję 
analizy 
rozproszenia 

 

- uzasadnia 
celowość 
stosowania 
analizy 
rozproszenia 

 

  

18-19. Odchylenia 
przeciętne i 
standardowe. 

- wymienia miary 
rozproszenia 

- podaje definicję 
odchyleń 
przeciętnych i 
standardowych 

- oblicza 
odchylenia 
przeciętne i 
standardowe 

- wyjaśnia, 
kiedy oblicza się 
odchylenie 
przeciętne 
proste, a kiedy 
ważone 

- interpretuje 
uzyskane 
wyniki 

20-21. Współczynnik 
zmienności. 

- podaje definicję 
współczynnika 
zmienności 

- oblicza 
współczynnik 
zmienności 

  

22. Wyznaczanie 
obszaru wartości 
typowych 

- podaje definicję 
obszaru wartości 
typowych 

- wyznacza 
obszar wartości 
typowych 

 - interpretuje 
obszar wartości 
typowych jeżeli 
rozkład płac jest 
rozkładem 
normalnym 

  

23. Analiza dynamiki 
zjawisk. 

- wyjaśnia 
znaczenie pojęć: 
wartość badana, 
wartość 
podstawowa 

- omawia 
przyrosty i 
indeksy 

- wyjaśnia w 
jakiej postaci 
mogą wystąpić 
indeksy 

- uzasadnia 
konieczność 
stosowania 
średniej 
geometrycznej 



24.Organizacja i zadania 
statystyki publicznej. 

- wymienia 
organy statystyki 
publicznej 

- wymienia 
obowiązki 
przedsiębiorców 
w zakresie 
statystyki 
publicznej 

- objaśnia w 
jakim trybie jest 
nadawany 
numer 
identyfikacji 
podmiotów 
gospodarki 
narodowej 
REGON 

- podaje 
klasyfikacje 
stosowane przez 
przedsiębiorców 
w systemie 
podatkowym  

25. Powtórzenie 
wiadomości. 

    

  

26. Sprawdzian 
wiadomości. 

    

55-70 ANALIZA 
EFEKTYWNOŚCI 
EKONOMICZNEJ 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

1. Istota i metody 
planowania 

• podaje 
określenie 
planowania  

• wymienia 
metody 
planowania 
stosowane w 
przedsiębior
stwie 

• charakteryz
uje 
planowanie 
operacyjne i 
strategiczne 

• dokonuje 
charakteryst
yki metody 
tendencji 
rozwojowej 
i metody 
stałych 
proporcji 

• podaje 
różnice 
pomiędzy 
poznanym
i 
metodami 

• potrafi 
wykorzyst
ać 
poznane 
metody 
do 
rozwiązan
ia sytuacji 
typowych 

• wykorzyst
uje 
poznane 
metody 
rozwiązan
ia do 
sytuacji 
nietypow
ych 



  2-3. Planowanie 
rzeczowe 

• określa 
czym jest 
planowanie 
rzeczowe 

• dokonuje 
charakteryst
yki 
planowania 
sprzedaży 

• dokonuje 
charakteryst
yki 
planowania 
zatrudnienia 

• wykorzyst
ując 
poznane 
metody 
określa  
ustala 
wielkość 
wydatków 
konsumen
tów i 
wielkość 
zatrudnie
nia dla 
przykładó
w 
typowych 

 

• analizuje 
uzyskane 
wyniki 
dotyczące 
planowani
a 
rzeczowe
go 



4-5.Panowanie 
finansowe 

• wymienia 
cele 
planowania 
finansowego 

• dokonuje 
charakteryst
yki planu 
przepływów 
pieniężnych 

• dokonuje 
charakteryst
yki 
planowania 
zmian w 
majątku i 
kapitale 

• wymienia 
rodzaje 
przychodów 
i kosztów 
występując
ych w 
przedsiębior
stwie 

• omawia 
zagadnienia 
związane z 
wynikiem 
finansowym 

• ustala 
wielkość 
poszczegó
lnych 
kategorii 
wyniku 
finansowe
go 

• analizuje 
wpływ 
poszczegó
lnych 
kategorii 
wyniku 
finansowe
go na 
funkcjono
wanie 
przedsiębi
orstwa  

  

6-7. Business plan • podaje 
określenie 
business 
planu 

• wymienia 
typowe 
elementy 
business 
planu 

• dokonuje 
klasyfikac
ji business 
planów 

• potrafi 
napisać 
przykłado
wy 
business 
plan 



8. Pojęcie i zadania 
analizy 

• podaje 
określenie 
analizy 
finansowej 

• potrafi 
określić w 
jakim celu 
prowadzi 
się w 
przedsiębior
stwie 
analizę 
finansową 

 

•  •    

9. Rodzaje analizy •  • wymienia 
kryteria 
klasyfikacji 
analizy 
finansowej 

• omawia 
etapy prac 
analityczny
ch 

• omawia 
różnice 
między 
analizą 
kompleks
ową i 
problemo
wą 

• omawia 
różnice 
między 
analizą 
ciągłą i 
doraźną 

•  



  10. Miary i metody 
wykorzystywane w 
analizie 

• wymienia 
mierniki 
stosowane w 
analizie 
ekonomiczn
ej 

• dokonuje 
charakteryst
yki metod 
używanych 
w analizie 
ekonomiczn
ej 

• podaje 
wzorce 
przyjmow
ane 
najczęście
j w 
analizie 
ekonomic
znej przy 
zastosowa
niu 
metody 
porównań 

• ustala 
odchyleni
a od 
wielkości 
uznanych 
za 
wzorcowe 
na 
podanym 
przykładz
ie 

• ustala 
wpływ 
poszczegó
lnych 
czynnikó
w na 
przekrocz
enie planu 



11-12. Wskaźniki oceny 
finansowej 
przedsiębiorstw 

• wymienia 
wskaźniki 
wykorzysty
wane w 
analizie 
finansowej 

• dokonuje 
charakteryst
yki 
poszczególn
ych 
wskaźnikó
w oceny 
finansowej 
przedsiębior
stwa 

• potrafi 
obliczyć 
wskaźniki 
wykorzyst
ywane w 
analizie 
finansowe
j 

• interpretuj
e 
otrzyman
e wyniki 
dotyczące 
oceny 
finansowe
j 
przedsiębi
orstwa 

13. Analiza sprzedaży, 
zatrudnienia i płac 

• podaje 
definicję 
analizy 
sprzedaży, 
zatrudnienia 
i płac 

• określa na 
czym 
polega 
analiza 
sprzedaży 

• określa na 
czym 
polega 
analiza 
zatrudnienia 
i płac 

• dokonuje 
niezbędny
ch 
obliczeń 
dotyczący
ch analizy 
sprzedaży
, 
zatrudnie
nia i płac 

• analizuje i 
wyciąga 
wnioski z 
uzyskany
ch 
obliczeń 

14. Powtórzenie 
wiadomości 

    

  

15. Sprawdzian 
wiadomości 

    

 


