
PLAN WYNIKOWY Z EKONOMIKI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 
 

dla klasy I LICEUM EKONOMICZNEGO 
 

NR PROGRAMU NAUCZANIA 2302/SP, T-5, MEN/1998.02.24 
 
 

Wymagania 
podstawowe 

Wymagania ponadpodstawowe 
Lp 

Nazwa modułu 
Tematy jednostek 

lekcyjnych Konieczne (2) Podstawowe (3) Rozszerzające (4) Dopełniające (5) 
1. Ekonomika i 
organizacja 
przedsiębiorstw 
jako przedmiot 
nauczania 

- podaje 
definicję 
ekonomiki i 
organizacji 
przedsiębiorstw 

- wyjaśnia na 
czym polega 
ekonomika i 
organizacja 
przedsiębiorstw 

  

2. Potrzeby 
ludzkie i ich 
rodzaje 

- podaje 
definicję potrzeb 
podstawowych i 
kulturalnych 

- charakteryzuje 
potrzeby ludzkie 

wymienia 
przykłady  
potrzeb ludzkich 

 

1-5. Wiadomości wstępne 

3. Dobra i usługi - podaje 
definicję dóbr i 
usług 

- charakteryzuje 
dobra i usługi 

- wymienia 
przykłady dóbr i 
usług 

 



4. Podstawowe 
ogniwa cyklu 
gospodarczego 

- podaje 
definicję 
podstawowych 
ogniw cyklu 
gospodarczego: 
produkcji, obrotu 
towarowego, 
konsumpcji 

- podaje 
definicję 
czynników 
produkcji: pracy, 
kapitału i ziemi 

- podaje 
przykłady 

podstawowych 
ogniw cyklu 
gospodarczego: 
produkcji, obrotu 
towarowego, 
konsumpcji 
- podaje 
przykłady 

czynników 
produkcji: pracy, 
kapitału i ziemi 

  

5. Rachunek 
ekonomiczny 
podstawą 
działalności 
gospodarczej 

- podaje 
określenie 
rachunku 
ekonomicznego i 
jednostkowego 
kosztu wyrobu 

- podaje wzór 
granicznego 
poziomu produkcji 

- oblicza koszt 
jednostkowy 
wyrobu i 
graniczny 
poziom 
produkcji 

- interpretuje 
zależność kosztu 
jednostkowego 
od wielkości 
produkcji 

6. Powtórzenie 
wiadomości. 

    

  

7. Sprawdzian 
wiadomości 

    



1-2. Działalność 
gospodarcza. 
Przedsiębiorca i 
jego cechy. 

- podaje 
definicję 

działalności 
gospodarczej 
 

- charakteryzuje 
działalność  

gospodarczą w 
warunkach 
gospodarki 
rynkowej  
- określa, kto 
może prowadzić 
działalność 
gospodarczą 

- wymienia 
cechy 
działalności 
gospodarczej w 
warunkach 
gospodarki 
rynkowej 

- podaje 
przykłady 

dokumentów 
niezbędnych do 
rozpoczęcia 
działalności 
gospodarczej 

- analizuje 
dodatnie cechy i 
słabości 
gospodarki 
rynkowej 

- wymienia 
rodzaje 
działalności 
gospodarczych 
do których 
podjęcia 
niezbędne jest 
uzyskanie 
koncesji 

8-20. 
Podmioty gospodarcze: 
I. Tworzenie podmiotów 

gospodarczych 

3. Klasyfikacja 
przedsiębiorców 

- podaje podział 
podmiotów 
gospodarczych ze 
względu na 
rodzaj 
działalności 
gospodarczej 

 
 

- klasyfikuje 
jednostki 
gospodarcze 
według form 
własności 

 

- rozróżnia 
jednostki 
gospodarcze 
według form 
własności na 
podstawie 
podanych 
przykładów 

- podaje 
przykłady 
jednostek 
gospodarczych 
funkcjonujących 
na terenie 
powiatu  



4.Przedsiębiorstwa 
państwowe i 
komunalne. 
Przedsiębiorstwa 
sektora 
prywatnego. 

- podaje cechy 
przedsiębiorstwa 
państwowego 

- wymienia 
zasady, które 
wynikają z 
ustawy o 
przedsiębiorstwac
h państwowych 

- wie co to jest 
własność 
komunalna 

- wymienia 
przedsiębiorstwa 
sektora 
prywatnego 

- omawia cechy 
przedsiębiorstwa 
państwowego 

- omawia zasady, 
które wynikają z 
ustawy o 
przedsiębiorstwac
h państwowych 

- wymienia 
formy 
prowadzenia 
działalności 
komunalnej przez 
gminę 

- charakteryzuje 
przedsiębiorstwa 
sektora 
prywatnego 

- potrafi 
odróżnić na 
podstawie 
przykładu 
przedsiębiorstwo 
państwowe i 
komunalne 

- charakteryzuje 
zadania, które 
wykonuje gmina 

- podaje akt 
prawny na 
podstawie, 
którego działają 
spółdzielnie 

 

- wymienia 
przedsiębiorstwa 
państwowe, 
komunalne i 
przedsiębiorstwa 
sektora 
prywatnego 
funkcjonujące w 
kraju 

 

5-6. Spółki - podaje 
klasyfikację 
spółek 

- podaje 
charakterystykę 
spółek prawa 
cywilnego i spółek 
handlowych 

- podaje różnicę 
pomiędzy 
poszczególnymi 
rodzajami spółek 
prawa cywilnego 
i prawa 
handlowego 

- wymienia 
spółki prawa 
cywilnego i 
handlowego 
funkcjonujące na 
terenie powiatu 

  

7. Prywatyzacja 
przedsiębiorstw 
państwowych. 

- podaje 
określenie 
prywatyzacji 

- omawia cel i 
istotę prywatyzacji 

- charakteryzuje 
zasady oraz tryb 
komercjalizacji i 
prywatyzacji 
przedsiębiorstw 
państwowych 

- omawia 
Program 
Powszechnej 
Prywatyzacji w 
Polsce 



 8.Formy 
organizacyjne 
zrzeszania się 
przedsiębiorstw w 
gospodarce 
rynkowej 

- wymienia 
związki 
przedsiębiorstw 

- omawia związki 
przedsiębiorstw 

- podaje różnice 
pomiędzy 
poszczególnymi 
związkami 
przedsiębiorstw 

- podaje 
przykłady 
funkcjonujących 
w Polsce 
związków 
przedsiębiorstw 

9. Systemy 
struktur 
organizacyjnych. 

- podaje 
określenie 
struktury 
organizacyjnej 

- wymienia trzy 
zasadnicze 
systemy powiązań 
komórek 
organizacyjnych 

- charakteryzuje 
systemy powiązań 
komórek 
organizacyjnych 

- rozróżnia 
między sobą 
systemy 
powiązań 
komórek 
organizacyjnych 

- podaje 
przykłady 
stosowania 
systemów 
powiązań 
systemów 
organizacyjnych 

 

II. Struktura organizacyjna 
podmiotów gospodarczych 

10. Organy 
podmiotów 
gospodarczych 

- podaje 
określenie 
podmiotu 
gospodarczego 

- wymienia 
organy podmiotów 
jednostek 
gospodarczych dla 
przedsiębiorstwa 
państwowego, 
spółdzielni, spółek 
kapitałowych 

- rozróżnia 
pomiędzy sobą 
organy jednostek 
gospodarczych 

- podaje 
określenie pakiet 
kontrolny akcji i 
dokonuje analizy 
roli 
poszczególnych 
organów 
podmiotu 
gospodarczego 



11. Struktura 
organizacyjna 

- podaje 
definicję szczebla 
zarządzania i 
rozpiętości 
kierowania 

- podaje 
określenie 
schematów 
organizacyjnych 
przedsiębiorstw 

- omawia płaską i 
smukła strukturę 
organizacyjną 

- rozróżnia na 
podanym 
przykładzie 
rodzaje struktur 
organizacyjnych 

- potrafi 
narysować 
przykładową 
strukturę 
organizacyjną  

12. Powtórzenie 
wiadomości. 

-  -  -  -  

  

13. Sprawdzian 
wiadomości. 

-  -  -  -  



21-64. 

Funkcjonowanie 
podmiotów 

gospodarczych 
I - Działalność produkcyjna 

1-4. Zaopatrzenie i 
gospodarka 
materiałowa 

- podaje 
definicję 
surowców i 
materiałów 

- podaje 
definicję 
materiałów  
układzie 
rodzajowym 

- podaje 
określenie normy 
zużycia, normy 
technicznej 
zużycia 
materiału, normy 
statystycznego 
zużycia 
materiałów, 
wskaźnik 
wykorzystania 
materiału 

- podaje 
określenie norm 
zapasu 

- przedstawia 
zasady 
zawierania umów 
o dostawę 
materiału 

- podaje 
określenie 
gospodarki 
magazynowej 

- podaje rodzaje 
dokumentów 
stosowanych w 
gospodarce 
magazynowej 

- omawia 
klasyfikację 
PKWiU i jej 
stosowanie 

- wymienia 
zadania 
gospodarki 
materiałowej 

- omawia zadania 
i organizację służb 
zaopatrzenia 

- podaje formułę 
normy 
technicznego 
zużycia 
materiałów, normy 
statystycznego 
zużycia 
materiałów, 
wskaźnika 
wykorzystania 
materiału  i je 
oblicza  

- dokonuje 
obliczeń: 
przeciętnego 
dziennego zużyci 
materiałów, 
średniego cyklu 
dostaw w dniach, 
odchyleń od 
średniego cyklu 
dostaw 

- ustala 
zapotrzebowanie 
przedsiębiorstwa 
na poszczególne 
materiały 

- dokonuje 
rozróżnienia 
pomiędzy 
zadaniami 
poszczególnych 
służb 

- dokonuje 
rozróżnienia 
pomiędzy 
poszczególnymi 
normami 

- interpretuje 
otrzymane 
wyniki: 
przeciętnego 
dziennego 
zużycia 
materiałów, 
średniego cyklu 
dostaw w 
dniach, odchyleń 
od średniego 
cyklu dostaw 

- określa 
poprawność 
formalną 
zawartej umowy 

- podaje różnicę 
pomiędzy 
poszczególnymi 
typami 
magazynów 

- określa 
poprawność 
formalną i 
merytoryczną 
dokumentów 
stosowanych w 

- interpretuje 
otrzymane 
wyniki 
poszczególnych 
wskaźników 

- analizuje 
sytuację 
materiałową 
przedsiębiorstwa 
na podstawie 
poznanych 
wskaźników 

- wymienia 
dokumenty 
niezbędne do 
umowy o 
dostawę 
materiałów 

- wypełnia 
niezbędne 
dokumenty 
stosowane w 
gospodarce 
magazynowej 



  5-10. Organizacja 
i jej rodzaje 

- podaje 
definicję 
produkcji 

- zna pojęcie 
asortymentu 
produkcji 

- wyodrębnia 
ogólny podział 
procesu produkcji 

- podaje 
określenie cyklu 
produkcyjnego 

- podaje 
określenia 
produkcji 
jednostkowej, 
seryjnej, masowej 

- wymienia 
formy procesu 
produkcyjnego 

- podaje 
określenie 
normowania 
wydajności 
czynników 
produkcji 

- rozumie na 
czym polega 
proces 
przygotowania 
produkcji 

- podaje 
określenie 
rytmiczności 
produkcji 

- podaje 
określenie jakości 
produkcji 

- omawia 
poszczególne 
procesy produkcji 

- przedstawi 
sposób 
przekazywania 
przedmiotów 
pracy na kolejne 
stanowiska pracy 

- oblicza czas 
trwania cyklu 
produkcyjnego 

- dokonuje 
charakterystyki 
typów produkcji 

- charakteryzuje 
produkcję 
niepotokową i 
potokową 

- oblicza średni 
takt roboczy linii 
potokowej 

- charakteryzuje 
proces 
przygotowania 
produkcji 

- omawia cechy 
decydujące o 
jakości wyrobu 

- charakteryzuje 
system 
zarządzania 
jakością 

- dokonuje 
charakterystyki 
poszczególnych 
zanieczyszczeń: 
powietrza 

- wskazuje na 
różnicę 
pomiędzy 
poszczególnymi 
procesami 
produkcji 

- interpretuje 
podane wyniki 
trwania cyklu 
produkcyjnego 

- wskazuje na 
różnicę między 
poszczególnymi 
systemami 
produkcji 

- interpretuje 
obliczenia 
dotyczące 
średniego taktu 
roboczego linii 
potokowej 

- omawia 
dokumentację 
produkcyjną 

- przedstawia 
normy ISO 9000 

- wskazuje na 
korzyści i wady 
wynikające ze 
stosowania 
przebiegu 
produkcji 
szeregowego, 
równoległego, 
szeregowo-
równoległego 

- rozmieszcza w 
sposób 
optymalny 
stanowiska 
robocze w linii 
potokowej  

- analizuje 
znaczenie 
rytmiczności 
produkcji z 
punktu widzenia 
przedsiębiorstwa 
i gospodarki 
kraju 

- analizuje 
wpływ 
zanieczyszczeń 
środowiska 
naturalnego na 
„efekt 
cieplarniany” 



 11-13. Zbyt w 
przedsiębiorstwie 

- wymienia 
podstawowe 
zadania komórek 
zbytu 

- wymienia 
kanały zbytu 

- podaje formy 
dostaw 

- podaje 
określenie: 
płatności 
gotówkowej i 
wiarygodności 
kredytowej 

- wymienia 
dokumenty 
związane ze 
zbytem 

- określa rolę 
zbytu w 
przedsiębiorstwie 

- podaje cel 
przeprowadzania 
badań rynkowych 

- omawia formy 
dostaw  

- omawia 
roszczenia stron 

- omawia 
dokumenty 
związane ze 
zbytem 

- omawia 
schemat zbytu w 
przedsiębiorstwie 
przemysłowym 

 

- przedstawia 
rolę analizy 
rynku dla 
potrzeb 
funkcjonowania 
przedsiębiorstwa 

- wskazuje na 
różnicę 
pomiędzy 
poszczególnymi 
formami dostaw 

- wskazuje na 
sposób 
rozstrzygania 
sporu 
majątkowego 

- dokonuje 
kontroli 
merytorycznej i 
formalnej 
dokumentów 
zbytu 

- analizuje 
znaczenie 
prawidłowej 
organizacji zbytu 
w 
przedsiębiorstwie 

 14. Powtórzenie 
wiadomości 

    

 

 15. Sprawdzian 
wiadomości 

    



16. Handel i jego 
formy 

- podaje 
określenie 
towaru, obrotu 
towarowego 

- podaje 
definicję handlu 

 

- omawia rodzaje 
handlu 

- podaje różnice 
między 
poszczególnymi 
rodzajami 
handlu 

- analizuje 
znaczenie handlu 
dla gospodarki 
krajowej 

17-18. Punkty 
sprzedaży 
detalicznej 

- wymienia 
punkty sprzedaży 
detalicznej  

- klasyfikuje 
punkty sprzedaży 
detalicznej 

- podaje różnice 
w wyposażeniu 
pomiędzy 
różnymi 
formami 
sprzedaży 

- analizuje 
organizację 
pracy w różnych 
punktach 
sprzedaży 
detalicznej 

 II – Krajowy obrót 
towarowy 

19-20. 
Zaopatrzenie 
sklepu w towary 

- podaje 
definicję 
asortymentu 
towarowego 

- definiuje popyt 
konsumpcyjny  

- wie na czym 
polega odbiór 
jakościowy 

-    omawia 
asortyment płytki, 
głęboki 
-    prezentuje 
metody obserwacji 
popytu  

- charakteryzuje 
zależności 
pomiędzy 
grupami 
czynników 
wpływających 
na popyt 

- analizuje 
metody 
obserwacji 
popytu pod 
kątem ich 
efektywności 



21.Sprzedaż 
towarów 

- wymienia 
czynności 
niezbędne do 
przygotowania 
towarów do 
sprzedaży 

- wymienia 
dokumentację 
sprzedaży 

- podaje 
określenie usług 
handlowych 

- omawia formy 
sprzedaży 

- podaje różnice 
pomiędzy 
sprzedażą 
tradycyjną a 
samoobsługową 
i preselekcyjną 

- wyjaśnia jak 
poszczególne 
formy sprzedaży 
wpływają na 
efektywność 
sprzedaży 

  

22-23. 
Gospodarka 
zapasami w 
punkcie sprzedaży 
detalicznej 

- podaje 
określenie zapasu 
towarowego 
sklepu  

- podaje 
definicję rotacji 
towarów 

- wie co to jest 
raport kasowy i 
inwentaryzacja        

- charakteryzuje 
poszczególne 
rodzaje zapasów 

- potrafi obliczyć 
wskaźnik rotacji w 
liczbie obrotów 

- potrafi obliczyć 
wskaźnik rotacji w 
dniach 

- podaje na czym 
polega rozliczanie 
punktów 
sprzedaży 
detalicznej 

- podaje 
interpretację 
wyników 
wskaźnika 
rotacji w liczbie 
obrotów i 
wskaźnika 
rotacji w dniach 

- przedstawia 
powody 
konieczności 
rozliczania 
punktów 
sprzedaży 
detalicznej 

- analizuje 
czynniki mające 
wpływ na 
wielkość i 
szybkość rotacji 
zapasów 
towarowych 



24-25. Formy 
rynków 
zorganizowanych 

- wymienia 
formy 
sprzedaży 
zorganizowanej
: giełdy 
towarowe 
aukcje, 
przetargi, targi i 
wystawy 

- charakteryzuje 
poszczególne 
formy rynków 
zorganizowanyc
h 

- podaje 
różnice 
pomiędzy 
giełdą w 
modelu 
amerykańskim 
i niemieckim 

- wymienia 
różnice między 
aukcjami i 
przetargami 

- analizuje 
rolę jaką 
odgrywa giełda 
w 
funkcjonowani
u gospodarki 
międzynarodo
we 

26-27.Magazyny 
handlowe 

- wymienia 
rodzaje 
magazynów 

- potrafi 
obliczyć 
przelotowość i 
przepustowość 
magazynu 

- charakteryzuje 
wyposażenie 
magazynu  

-     omawia 
organizację pracy w 
magazynie 

- interpretuje 
wyniki 
przelotowości i 
przepustowośc
i magazynu 

 

28.Gospodarka 
opakowaniami 

- wymienia 
funkcje 
opakowań 

- klasyfikuje 
opakowania 
według różnych 
kryteriów 

- określa 
znaczenie 
normalizacji 
opakowań  

 

29. Powtórzenie 
wiadomości 

    

  

30. Sprawdzian 
wiadomości 

    



31. Handel 
zagraniczny 

- podaje 
określenie 
handlu 
zagranicznego, 
eksportu, 
importu, 
tranzytu 

- rozumie na 
czym polega 
handel 
zagraniczny, 
eksport, import, 
tranzyt 

- potrafi 
zinterpretować 
wskaźnik 
terms of trade 

- potrafi na 
podstawie 
danych 
liczbowych 
określić terms 
of trade 

 III. Zagraniczny obrót 
towarowy 

32-33. Transakcje 
w handlu 
zagranicznym 

- podaje 
określenie 
przedmiotu 
transakcji 

- podaje 
definicję ceny, 
kontraktu i 
reklamacji 

- charakteryzuje 
warunki 
przeprowadzenia 
transakcji w 
handlu 
zagranicznym 

- wymienia 
podstawowe 
elementy 
kontraktu 

- dokonuje 
charakterystyki 
reklamacji 

- sporządza 
kalkulację w 
celu ustalenia 
kosztu 
jednostki 
towaru 

- przedstawia 
ofertę na 
podstawie 
podanych 
informacji 

- omawia 
opusty: rabat, 
bonifikata, 
refakcja, 
skonto 

- wyjaśnia w 
jaki sposób 
rozstrzyga się 
spory 

 

- przedstawia 
znaczenie dla 
prawidłowego 
rozstrzygnięcia 
sporu 
orzeczenia 
sądowego i 
arbitrażu 



34. Dokumenty w 
handlu 
zagranicznym 

- wymienia 
podstawowe 
dokumenty: 
faktura 
handlowa, 
dokumenty 
przewozowe i 
dokumenty 
ubezpieczeniow
e 

- potrafi 
scharakteryzowa
ć dokumenty 
przewozu w 
transporcie 
morskim, 
śródlądowym, 
lądowym i 
lotniczym 

- podaje 
różnice w 
pomiędzy 
dokumentami 
przewozu w 
zależności od 
rodzaju 
transportu 

  

35. Polityka celna - podaje 
definicję cła 

- wymienia 
rodzaje cła 

- podaje 
różnice 
pomiędzy 
rodzajami cła 

- analizuje 
rolę stref 
wolnocłowych 
w gospodarce 
wolnocłowej 

36. Przedmiot 
obrotu 
pieniężnego 

- podaje 
określenie 
rynku, barteru, 
obrotu 
gotówkowego i 
bezgotówkowe
go 

- charakteryzuje 
obrót 
gotówkowy i 
bezgotówkowy 

- przedstawia 
genezę 
powstania 
pieniądza 

 

 

IV. Obrót pieniężny 

37-38. Papiery 
wartościowe 

- podaje 
definicję 
papierów 
wartościowych 

- charakteryzuje 
papiery 
wartościowe: 
akcje, obligacje, 
weksle i czeki 

- oblicza 
dyskonto 

- podaje 
różnice 
pomiędzy 
poszczególny
mi papierami 
wartościowymi 

- interpretuje 
dyskonto  

- przedstawia 
znaczenie 
papierów 
wartościowych 
w gospodarce 
wolnorynkowej 



 39-40.Giełda 
papierów 
wartościowych 

- wie czym 
jest giełda 
papierów 
wartościowych 

- przedstawia 
zasady 
funkcjonowania 
giełdy papierów 
wartościowych 

- wyjaśnia na 
czym polegają 
notowania 
giełdowe 

- analizuje 
działalność 
Giełdy 
Papierów 
Wartościowych 
w Warszawie 

41. Transport i 
spedycja 

- podaje 
definicję 
transportu i 
spedycji 

- charakteryzuje 
transport: 
kolejowy, 
samochodowy, 
morski, 
śródlądowy, 
lotniczy, 
rurociągowy i 
konny 

  

42-43. 
Powtórzenie 
wiadomości 

    

 

V. Działalność usługowa 

44. Sprawdzian 
wiadomości 

    

65-73. Zatrudnienie i płace 
I. Zatrudnienie 

1. Polityka 
kadrowa 

- wymienia 
podstawowe 
metody doboru 
pracowników 

- podaje 
definicję pojęć 
rynek pracy, 
popyt na siłę 
roboczą, podaż 
siły roboczej 

- wyjaśnia 
czym jest system 
pośrednictwa 
pracy 

- przedstawia 
system 
kształcenia 
zawodowego 
młodzieży i 
dorosłych w 
Polsce 

- analizuje 
przyczyny 
bezrobocia w 
Polsce 



2. Stan i struktura 
zatrudnienia 

- podaje 
definicję: stanu 
zatrudnienia, 
struktury 
społecznej 

-   klasyfikuje 
pracowników 
zatrudnionych 
przedsiębiorstwie 
-   omawia strukturę 
społeczną w 
przedsiębiorstwie 

- omawia 
obowiązki 
pracowników 
zatrudnionych 
w 
przedsiębiorst
wie 

- omawia 
obowiązki 
pracodawcy 
względem 
pracowników 
młodocianych 

3. Przyjmowanie i 
zwalnianie 
pracowników 

- podaje 
określenie 
fluktuacji kadr 

- wyodrębnia 
etapy 
przyjmowania 
pracowników do 
pracy 

- omawia 
elementy 
polityki 
kadrowej w 
zakładzie 
pracy 

 

  

4. Bezpieczeństwo 
i higiena pracy 
oraz ochrona 
przeciwpożarowa 

- podaje 
określenie 
bezpiecznych i 
higienicznych 
warunków 
pracy 

- wymienia 
podstawowe 
obowiązki 
pracownika 

- przedstawia 
działalność 
przeciwpożarow
ą w 
przedsiębiorstwi
e 

- podaje 
charakterystyk
ę chorób 
zawodowych 

- omawia 
funkcjonowani
e instytucji 
odpowiedzialn
ych za 
przestrzeganie 
zasad bhp            

 



II. Wydajność pracy 5. Pojęcie i 
mierniki 
wydajności pracy 

- podaje 
określenie 
wydajności 
pracy 

- potrafi 
obliczyć 
wydajność pracy  

- oblicza 
pracochłonność 

  pracy 

- interpretuje 
otrzymane 
wyniki 
wydajności 
pracy 

- analizuje 
zależności 
pomiędzy 
poziomem 
wydajności 
pracy a 
wielkością 
produkcji, 
zatrudnienia 
oraz od czasu 
pracy 

6-7. Systemy 
płacowe 

- podaje 
określenie 
płacy 

- omawia 
funkcje jakie 
pełni płaca 

- wymienia 
systemy płac 

- oblicza i 
interpretuje 
cenę akordową 

- analizuje 
systemy 
płacowe pod 
kątem 
wydajności 
pracy 

8. Powtórzenie 
materiału 

    

 

III. Wynagrodzenia 

9. Sprawdzian 
wiadomości 

    

 


