
Wymagania edukacyjne:  kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów 

Tematy lekcji Wymagania na poszczególne oceny 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra  Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Istota kompetencji 

społecznych i organi-

zacji pracy zespołów. 

KPS 1-13 

OMZ 1-7 

Uczeń: 

Współpracuje           

w zespole. 

Wymienia mocne i 

słabe strony swojej 

osobowości. 

Podaje przykład za-

chowania ważnego  

w pracy zespołu. 

Uczeń: 

Podaje definicję 

kompetencji kluczo-

wych. 

Wymienia cechy gru-

py. 

Wymienia KPS. 

Uczeń: 

Uzasadnia, dlaczego 

kompetencje spo-

łeczne wpływają na 

wizerunek człowie-

ka? 

Uczeń wyjaśnia ter-

miny: 

socjalizacja, empatia, 

kształcenie. usta-

wiczne. 

Uczeń wskazuje ko-

rzyści wynikające z 

rozwoju poszczegól-

nych KPS. 

Uczeń: 

Potrafi powiązać 

kompetencje spo-

łeczne z funkcjono-

waniem w środowi-

sku pracy. 

Uzasadnia kiedy gru-

pa staje się zespołem.  

Uczeń: 

W ofercie pracy 

uczeń prawidłowo 

wyszukuje oczekiwa-

ne kompetencje spo-

łeczne, swój wybór 

uzasadnia. 

Etyka i kultura w 

życiu, szkole, pracy   

i biznesie 

KPS 1 

Uczeń: 

Wymienia przykłady 

dobrego i złego za-

chowania. 

Uczeń: 

Podaje definicję ety-

ki. 

Wyjaśnia czym jest 

moralność, kultura, 

kultura osobista, 

norma. 

Uczeń: 

 Wymienia przykłady 

instytucji zajmują-

cych się prawami 

człowieka. 

Charakteryzuje czym 

zajmuje się rzecznik 

praw ucznia w naszej. 

szkole. 

Uczeń: 

 Wymienia  i charak-

teryzuje warunki  

prawidłowego rozwo-

ju moralnego. 

Uczeń: 

Samodzielnie zapo-

znaje się z obowiąz-

kami ucznia, ocenia, 

które w/g jego ob-

serwacji sprawiają 

najwięcej trudności i 

dlaczego tak się dzie-

je? 

Rozwiązywanie sytu-

acji problemowych. 

KPS 12, KPS 13 

 

Uczeń: 

Podaje przykład pro-

blemu, który udało 

mu się rozwiązać. 

Uczeń: 

 Podaje definicję pro-

blemu.  

Wymienia fazy roz-

Uczeń: 

Charakteryzuje cechy 

dobrze zdefiniowa-

nego problemu. 

Uczeń w podanej 

sytuacji problemowej 

wskazuje fazy            

i czynności prowa-

Uczeń: 

Wymienia i stosuje 

grupowe metody 

rozwiązywania pro-



wiązywania proble-

mu. 

Analizuje utrudnienia 

w rozwiązywaniu 

problemu. 

dzące do jej rozwią-

zania. 

blemu: burza mózgu, 

world caffe, 635. 

Pojęcie stresu. 

KPS 7 KPS 2 

 

Uczeń: 

 Wymienia sytuacje 

stresujące na podsta-

wie własnego do-

świadczenia. 

Uczeń: 

Wymienia objawy 

stresu: psychologicz-

ne, biologiczne, emo-

cjonalne, behawioral-

ne. 

Uczeń: 

Definiuje czym jest 

eustres i dystres. 

Wymienia sposoby 

„walki ze stresem”. 

Uczeń: 

Wybiera metodę op-

tymalizacji stresu  

odpowiednią dla swo-

jej osoby, swój wybór 

uzasadnia. 

Uczeń: 

Porównuje sposoby 

radzenia sobie ze 

stresem  z kompeten-

cjami społecznymi, 

wyciąga wnioski. 

Zmiana w życiu oso-

bistym,  

społecznym i gospo-

darczym. 

KPS 6 KPS 2 

Uczeń: 

Wymienia przykłady 

zmian zachodzących 

w jego życiu, zmian 

zachodzące w jego 

otoczeniu. 

Uczeń: 

 Wymienia czynniki 

wywołujące zmiany: 

właściciele, klienci, 

dostawcy, odbiorcy, 

konkurenci, gospo-

darka, prawo, polity-

ka. 

Uczeń: Charakteryzu-

je czynniki mogące 

wywołać zmiany. 

Uczeń wymienia eta-

py wprowadzania 

zmian. 

Uczeń: 

Wyjaśnia teorie 

zmian wewnętrznych 

i zewnętrznych w 

organizacji wg Petera 

Druckera. 

Wymienia korzyści 

wynikające z krea-

tywności – wskazuje 

przykład z otoczenia 

na jej poparcie.  

Uczeń: 

 Ocenia i uzasadnia, 

jak kreatywne podej-

ście do przyszłości 

może wpłynąć na 

jego rozwój. 

Wiedza i umiejętno-

ści w rozwoju osobi-

stym i zawodowym 

KPS 8 

 

Uczeń : 

Podaje przykład 

urządzenia, którego 

obsługa wymaga ak-

tualizacji wiedzy        

i umiejętności. 

Podaje przykład 

umiejętności, którą 

rozwijał na przestrze-

ni lat. 

Uczeń: 

 Wyjaśnia jak zmien-

ność i dynamiczny 

rozwój wpływają na 

konieczność podno-

szenie kwalifikacji 

zawodowych. 

Podają dowolny 

przykład podnoszenia 

kwalifikacji zawo-

dowych. 

Uczeń: 

 Wskazuje korzyści 

wynikające z inwe-

stycji pracodawcy     

w pracownika. 

Uczeń wymienia 

formy rozwoju wie-

dzy i umiejętności 

pracowników. 

Uczeń: 

 Charakteryzuje po-

szczególne formy 

doskonalenia zawo-

dowego, wskazuje 

ich mocne  i słabe 

strony. 

Uczeń: 

 Analizuje zapisy 

kodeksu pracy zwią-

zane z podnoszeniem 

kwalifikacji zawo-

dowych, posiada wła-

sną opinię na temat 

tych zapisów. 



Wiedza, umiejętności 

i kompetencje spo-

łeczne a inwestycja 

we własny rozwój. 

KPS 8, KPS 13 

Uczeń: 

Wymienia czynniki, 

które mają wpływ na 

rozwój wiedzy, umie-

jętności i kompetencji 

społecznych. 

Uczeń: 

Charakteryzuje te 

czynniki, wskazuje 

przykłady z życia 

świadczące o ich 

wpływie na rozwój.  

Uczeń: 

Dokonuje samooceny 

wpływu tych czynni-

ków na własny roz-

wój. Współpracuje w 

grupie. 

Uczeń: 

Wskazuje te elementy 

rozwojowe, nad któ-

rymi powinien popra-

cować. Swój wybór 

uzasadnia. 

Uczeń: 

Opracowuje i inter-

pretuje wyniki pracy 

grup nad tym tema-

tem. Wskazuje trzy 

inne elementy, które 

w pracy grup się nie 

pojawiły. 

Kodeks etyczny fir-

my logistycznej i 

informatycznej. 

KPS 1, KPS 4 

Uczeń: 

 Podaje przykłady 

etycznego i nieetycz-

nego zachowania. 

Uczeń: 

 Wymienia etyczne     

i nieetyczne przykła-

dy działania firm. 

Uczeń: 

 Wymienia skutki 

etycznych i nieetycz-

nych działań firmy. 

Uczeń: 

Czyta ze zrozumie-

niem kodeks etyczny 

w branży zgodnej z 

kierunkiem kształce-

nia. 

Wyjaśnia na czym 

polega społeczna 

odpowiedzialność 

biznesu. 

Uczeń: 

 Uzasadnia potrzebę 

tworzenia kodeksów 

etycznych w firmach, 

wskazuje korzyści dla 

firmy, jej pracowni-

ków i kontrahentów. 

Kultura i etyka w 

życiu osobistym i 

zawodowym. KPS 

13, KPS 1, 2,3,   

OMZ 1,2 

Uczeń: 

współpracuje w gru-

pie, podaje przykłady 

kulturalnego zacho-

wania się na  co 

dzień. 

Uczeń: 

Rozpoznaje definicję 

savoir – vivre. Potrafi 

ogólnie opisać osobę 

dobrze wychowaną. 

Podaje przykład jed-

nej zasady zachowa-

nia, z którą inni wg 

niego mają kłopot. 

Uczeń: 

Wymienia cechy 

osoby dobrze wy-

chowanej. 

Prawidłowo ocenia 

przedstawioną lub 

zaobserwowaną sytu-

ację. 

Uczeń charakteryzuje 

cechy osoby dobrze 

wychowanej. Uza-

sadnia tezę, że wyso-

ka kultura osobista 

ma duży wpływ na 

życie osobiste, zawo-

dowe   i społeczne. 

Uczeń: 

 Zna i stosuje zasady 

savoir –vivre w sytu-

acjach prywatnych     

i oficjalnych, planuje 

i wykonuje badania 

problemowe w tym 

zakresie, dokonuje 

oceny realizacji za-

dania przez członków 

grupy (projekt eduka-

cyjny), prezentuje 

efekty pracy. 



Wyznaczanie i anali-

za celów jako pod-

stawa planowania. 

KPS 3 

Uczeń: 

Wymienia cele, które 

sobie stawia. 

Uczeń: 

Wymienia korzyści 

wynikające z formu-

łowania celów. 

Dzieli cele na ogólne 

i szczegółowe. 

Wymienia etapy pla-

nowania. 

Uczeń: 

Charakteryzuje ko-

rzyści wynikające ze 

stawiania celów. 

Uczeń wymienia za-

sady formułowania 

celów SMARTER 

Uczeń definiuje efek-

tywność osobistą. 

Uczeń: 

 Podaje przykłady 

własnej efektywności 

osobistej, uzasadnia 

swój wybór.  

Uczeń: 

 Stosuje planowanie 

zgodnie z zasadami   

i etapami, które po-

znał na lekcji. 

 

Efektywne zarządza-

ne czasem. KPS 3 

Uczeń: 

 Przestawia sposób 

gospodarowanie cza-

sem w ciągu przykła-

dowego jednego dnia, 

wskazuje korzyści, 

które odniósłby gdy-

by efektywnie zarzą-

dzał czasem. 

Uczeń: 

 Podaje definicję za-

rządzania czasem. 

Wyjaśnia, co to zna-

czy efektywnie wy-

korzystać czas. 

Uczeń wymienia 

czynniki utrudniające 

zarządzanie czasem. 

Uczeń wymienia 

znane zasady i meto-

dy zarządzania cza-

sem. 

Uczeń: Charakteryzu-

je zarządzanie sobą w 

czasie reaktywne i 

proaktywne.  

Uczeń charakteryzuje 

czynniki utrudniające  

i ułatwiające zarzą-

dzanie czasem. 

 

Uczeń: 

 Selekcjonuje zadania 

zgodnie z macierzą 

Eisenhowera 

Uczeń podaje przy-

kłady funkcjonowa-

nia zasady Pareto 

20/80 

Uczeń: 

 Wskazuje i uzasad-

nia  metodę zarzą-

dzania czasem, którą 

możne wykorzystać 

w określonej sytuacji. 

Proces podejmowania 

decyzji, planowanie. 

KPS 4 

 

Uczeń: 

Podaje przykłady 

sytuacji, w których 

musiał podejmować 

decyzję. 

Uczeń: 

 Podaje definicję de-

cyzji. 

Uczeń wymienia ce-

chy dobrego planu. 

Wymienia etapy pla-

nowania. 

Uczeń wymienia 

skutki wybranej de-

Uczeń: 

 Kategoryzuje plano-

wanie bieżące, krót-

koterminowe, śred-

nioterminowe, długo-

terminowe, strate-

giczne. Uczeń cha-

rakteryzuje poszcze-

gólne cechy dobrego 

Uczeń: 

 Tworzy plan działa-

nia zgodnie z jego 

etapami, ustala  zaso-

by, odpowiedzialnych 

i harmonogram jego 

realizacji. 

Uczeń: 

 Dostrzega i wskazuje 

możliwość wystąpie-

nia barier i trudności 

w realizacji tworzo-

nego planu działania, 

uzasadnia decyzje, 

które podejmuje. 



cyzji, którą musiał 

podjąć. 

planu. 

Tajemnica zawodowa 

i zwalczanie nieucz-

ciwej konkurencji.. 

KPS 5, KPS 9 

 

 

Uczeń: 

 Wyjaśnia czym jest 

tajemnica, podaje 

przykłady z życia 

codziennego. 

 

Uczeń: 

 Podaje definicje ta-

jemnicy. 

Uczeń wymienia akty 

prawne związane       

z tematem lekcji. 

Uczeń: 

 Wyjaśnia zapisy  

art.100 kodeksu pra-

cy dotyczącego obo-

wiązków pracowni-

ków. 

Uczeń ogólnie cha-

rakteryzuje zakres 

Ustawa o ochronie 

informacji niejaw-

nych. 

Uczeń charakteryzuje 

dane osobowe zwykłe 

i wrażliwe. 

Uczeń: 

 Podaje przykłady jak 

nieprzestrzeganie 

Ustawy o ochronie 

sytuacji niejawnych 

może wpłynąć na 

bezpieczeństwo pań-

stwa. 

Uczeń podaje przy-

kłady tajemnicy za-

wodowej w wybra-

nych zawodach. 

Uczeń: 

 Uzasadnia dlaczego 

za nie przestrzeganie 

zapisów ustaw grożą 

sankcje regulamino-

we i prawne. 

Kształtowanie wize-

runku. KPS 5 

Uczeń:  

Wymienia elementy 

składające się na wi-

zerunek firmy. 

Podaje przykłady,   

po czym możemy 

rozpoznać, że firma 

dobrze funkcjonuje. 

Uczeń: 

 Podaje definicję wi-

zerunku firmy. 

Wyjaśnia Skrót PR. 

Podaje przykłady 

wykorzystania me-

diów społecznościo-

wych do budowania 

wizerunku firmy. 

Uczeń: 

Uzasadnia znaczenie 

budowania wizerun-

ku firmy. 

Uczeń dopasowuje 

charakterystykę wize-

runków cząstkowych 

do grup docelowych. 

Uczeń: 

 Na podstawie sche-

matu charakteryzuje 

poszczególne etapy 

procesu  kształtowa-

nia wizerunku firmy. 

Uzasadnia szkodli-

wość fake newsów.  

Uczeń: 

proponuje wybrane 

przez siebie elementy 

budowania wizerun-

ku firmy dla podnie-

sienia oceny funkcjo-

nowania firmy. 

Wyjaśnia znaczenie 

budowania wizerun-

ku marki pracodawcy 

(wewnętrzne i ze-

wnętrzne) – Employ-

er Branding (EB) 

Komunikacja inter-

personalna. 

Uczeń: 

podaje definicję ko-

Uczeń: 

Wymienia elementy 

Uczeń: 

Charakteryzuje cechy 

Uczeń: 

 Uzasadnia potrzebę 

Uczeń: 

Podaje argumenty      



KPS 11 munikacji. 

Odróżnia komunika-

cję jedno i dwukie-

runkową. 

komunikowania:  

kontekst, intencje,  

uczestnicy, kodowa-

nie, przekaz,  

odbiór, odkodowanie,  

sprzężenie zwrotne, 

szumy informacyjne, 

bariery.  

komunikacji werbal-

nej i pozawerbalnej. 

Wyjaśnia schemat 

komunikacji. 

 

zajmowania się pro-

blemami komunikacji 

interpersonalnej. 

Wyjaśnia, dlaczego w 

procesie komunikacji 

ważne jest słuchanie. 

i uzasadnia postrze-

ganie komunikacji 

jako procesu: 

niepowtarzalnego, 

złożonego i ciągłego, 

opartego na systemie 

kodów, zachodzącego 

w otoczeniu społecz-

nym. 

Komunikacja nie-

werbalna – ćwicze-

nia. KPS 11 

Uczeń: 

Aktywnie uczestni-

czy w ćwiczeniach, 

wymienia elementy 

komunikacji niewer-

balnej. 

Uczeń: 

 Charakteryzuje po-

szczególne elementy 

komunikacji niewer-

balnej. 

Uczeń: 

 Podaje przykłady 

zachowań niewerbal-

nych związanych z: 

mimiką, kontaktem 

wzrokowym, gesty-

kulacją, ruchami 

głową, dystansem, 

pozycją ciała, doty-

kiem, ubiorem, prze-

strzenią zewnętrzną. 

Uczeń: 

 Inicjuje działania 

komunikacji niewer-

balnej w trakcie ćwi-

czeń grupowych, 

przestrzega ustalo-

nych reguł. 

Uczeń: 

 Podsumowuje ćwi-

czenie i wyciąga 

wnioski. 

Negocjowanie poro-

zumień.    KPS 10 

Uczeń:  

Wyjaśnia czym są 

negocjacje. 

Uczeń: 

 Podaje przykłady 

sytuacji negocjacyj-

nych 

Uczeń: 

 Wymienia etapy 

negocjacji, uzasadnia, 

dlaczego każdy z 

nich jest ważny dla 

ostatecznego efektu. 

Uczeń: 

 Charakteryzuje trzy 

style negocjacyjne: 

Miękki, twardy, za-

sadniczy. 

Uczeń: 

 Podaje przykłady 

wykorzystania w róż-

nych sytuacjach wy-

branych technika 

negocjacyjnych. 

Bariery komunikacji, 

role w zespole. KPS 

11, KPS 13 

Uczeń: 

Wymienia czynniki, 

które utrudniają ko-

munikację w zespole. 

Uczeń: 

 Podaje przykłady 

barier komunikacji z 

którymi spotyka się 

na co dzień, 

Uczeń: 

Uzasadnia w jaki 

sposób blokady w 

komunikacji utrud-

niają osiągnięcie suk-

Uczeń:  

Diagnozuje przyczy-

ny barier w komuni-

kacji na podstawie 

przedstawionego 

Uczeń: 

 Wymienia i podaje 

praktyczne przykłady 

technik wpływu spo-

łecznego Cialdiniego: 



Podejmuje dyskusję 

w zespole na ten te-

mat. 

cesu w zespole. przypadku, proponuje 

sposoby rozwiązania. 

wzajemności, słusz-

ności, lubienia    i 

sympatii, wpływu 

autorytetu, niedo-

stępności, zaangażo-

wania          i autory-

tetu. 

Metody i techniki 

rozwiązywania kon-

fliktów. KPS 12 KPS 

7 

Uczeń: 

Podaje przykłady 

konfliktów z którymi 

spotyka się na co 

dzień. 

Wymienia etapy roz-

wiązania sytuacji 

konfliktowej: 

- etap diagnozy 

-  etap rozwiązania. 

 

 

Uczeń:  

Podaje definicję kon-

fliktu 

Uczeń wymienia do-

konuje podziału kon-

fliktu w organizacji 

ze względu na przy-

czyny: 

konflikt danych 

konflikt interesów 

konflikt danych 

konflikt wartości, 

konflikt relacji. 

Uczeń: 

 Podaje przykłady 

konfliktu ze względu 

na przyczyny po-

wstania, dokonuje 

oceny z którym ro-

dzajem się najczę-

ściej spotyka. 

Uczeń wymienia 5 

stylów rozwiązywa-

nia sytuacji konflik-

towej:  współpraca, 

kompromis, walka, 

unikanie, uleganie. 

Uczeń: 

 Analizuje sytuację 

konfliktową, dokonu-

je diagnozy i propo-

nuje rozwiązanie do 

konkretnej sytuacji 

konfliktowej. 

Uczeń uzasadnia 

funkcjonowanie tria-

dy skuteczności. 

Uczeń: 

 Przewiduje skutki    

5 stylów rozwiązy-

wania konfliktów do 

danej sytuacji kon-

fliktowej. 

Praca, struktura i me-

chanizmy funkcjo-

nowanie małych ze-

społów. OMZ 1 

Uczeń:  

Podaje przykłady 

pracy ze swojego 

otoczenia 

Wyjaśnia podstawo-

we powody, dla któ-

rych ludzie pracują. 

Podaje korzyści wy-

nikające z pracy gru-

powej. 

Uczeń: 

Wyjaśnia pojęcie 

praca. 

Wyjaśnia pojęcie 

„dochód” i „satysfak-

cja”. 

Wymienia formy 

świadczenia pracy 

(prawne podstawy 

świadczenia pracy). 

Uczeń: 

Odróżnia pojęcia: 

produkcja, świadcze-

nie usługi rzeczowej, 

świadczenie usługi 

nierzeczowej. 

Wymienia jaką po-

stać mogą mieć do-

konania dające satys-

fakcję z pracy. 

Uczeń: 

Wskazuje podstawy 

prawne świadczenia 

pracy. 

Analizuje pracę gru-

py, wskazuje jej 

możne i słabe strony, 

wskazuje cechy 

przywódcze. 

Uczeń: 

Na podstawie analizy 

proponuje rozwiąza-

nia, które by pracę 

grupy usprawniły. 



Planowanie zadań 

zespołu. OMZ 1,2 

Uczeń: 

Odróżnia zadania 

indywidualne od za-

dań zespołowych. 

Wymienia etapy pla-

nowania pracy zespo-

łu w celu wykonania 

przydzielonego zada-

nia. 

Uczeń: 

Wyjaśnia pojęcie 

„zadanie cząstkowe” 

i podaje 

przykłady zadań 

cząstkowych dla opi-

sanego zadania 

jakie ma wykonać 

zespół. 

Wyjaśnia pojęcia 

„proces” i „mapa 

procesu”. 

Wyjaśnia pojęcie 

„harmonogram”. 

Uczeń: 

Wyjaśnia pojęcia 

„misja” i „cel organi-

zacji”. 

Wyjaśnia pojęcia 

„proces” i „mapa 

procesu”. 

Wyjaśnia pojęcie 

„harmonogram”. 

Podaje przykłady 

zadań indywidual-

nych i zadań 

zespołowych jakie 

mogą występować w 

zawodzie, który zdo-

bywa. 

Uczeń: 

Definiuje zbiór zadań 

cząstkowych dla po-

danego 

zadania jakie ma wy-

konać zespół oraz 

określa kolejność i 

terminy ich wykona-

nia. 

Sporządza mapę pro-

cesu dla podanego 

zadania, 

jakie ma wykonać 

zespół. 

Sporządza harmono-

gram realizacji poda-

nego zadania, 

jakie ma wykonać 

zespół. 

Uczeń: 

Podaje przykłady 

misji organizacji ko-

mercyjnych, 

organizacji publicz-

nych i organizacji 

społecznych. 

 

Dobieranie osób i 

przydział zadań. 

OMZ 3 OMZ 4 

 

Uczeń: 

Podaje przykłady 

predyspozycji do 

wykonania zadania. 

Uczeń: 

Wyjaśnia pojęcie 

„profil kompetencyj-

ny”. 

Wymienia rozwiąza-

nia jakie można za-

stosować 

w sytuacji gdy w or-

ganizacji nie ma osób 

z pożądanymi kom-

petencjami. 

Uczeń: 

Opisuje własny profil 

kompetencyjny. 

Wyjaśnia pojęcia 

„rekrutacja”, „aplika-

cja”, „opis 

stanowiska”, „profil 

kandydata” i „ har-

monogram 

realizacji przydzielo-

nego zadania”. 

Opisuje proces wybo-

Uczeń: 

Dokonuje grupowa-

nia zadań cząstko-

wych dla 

podanego zadania, 

jakie ma wykonać 

zespół. 

Sporządza profil 

kompetencyjny osoby 

odpowiedzialnej za 

wykonanie podanej 

grupy zadań 

Uczeń: 

Sporządza profil kan-

dydata do pracy na 

podstawie otrzyma-

nych założeń. 



ru osób do wykona-

nia poszczególnych 

grup zadań cząstko-

wych. 

Opisuje przebieg pro-

cesu oddelegowania 

osób do 

wykonania poszcze-

gólnych grup zadań 

cząstkowych. 

cząstkowych. 

Opisuje przebieg pro-

cesu zatrudniania 

nowych pracowni-

ków przez organiza-

cję. 

Podaje wady i zalety 

rekrutacji wewnętrz-

nej i rekrutacji 

zewnętrznej. 

Kierowanie i moty-

wowanie, OMZ 6 

Uczeń: 

Podaje przykłady 

konfliktu w grupie. 

Podaje cechy dobrego 

lidera. 

Wskazuje czynniki, 

które motywują go do 

pracy. 

Uczeń: 

Wymienia różne na-

rzędzia motywowania 

i charakteryzuje 

je. 

Klasyfikuje narzędzia 

motywowania na 

płacowe i pozapła-

cowe narzędzia mo-

tywowania. 

Uczeń: 

Wyjaśnia pojęcia 

„kierowanie”, „mo-

tywacja”, 

„motywowanie”, 

„motywatory” 

Opisuje zasady sku-

tecznego motywowa-

nia. 

Wymienia i charakte-

ryzuje trzy podsta-

wowe sposoby 

rozwiązywania kon-

fliktów: negocjacje, 

mediacje 

i arbitraż. 

Uczeń: 

Na podstawie przed-

stawionego opisu 

sytuacji 

ustala cele dla pra-

cownika zgodnie z 

zasadą 

SMART. 

 

Uczeń: 

Dobiera zasady sku-

tecznego motywowa-

nia do 

przedstawionego opi-

su sytuacji. 

Dobiera odpowiednie 

narzędzia motywo-

wania do 

przedstawionego opi-

su sytuacji. 

 

Komunikowanie w 

grupie  

OMZ 7 

Uczeń: 

Wymienia przeszko-

dy w komunikacji. 

Uczeń: 

Wyjaśnia na czym 

polega komunikowa-

nie się w 

organizacji. 

Uczeń: 

Przedstawia kierunki 

komunikacji w orga-

nizacji. 

Wyjaśnia jak wielkie 

Uczeń: 

Wybiera najlepszy 

kanał komunikacji do 

przedstawionego 

opisu sytuacji. 

Uczeń: 

Podaje przykłady 

wielkich kwantyfika-

torów       i opisuje 

skutki jakie mogą być 



Wymienia formy       

i kanały komunikacji. 

Charakteryzuje czyn-

niki decydujące         

o wyborze 

kanału komunikacji. 

 

kwantyfikatory 

wpływają 

na komunikację. 

Wyjaśnia dlaczego 

plotka może nega-

tywnie 

wpływać na organi-

zację. 

 

Proponuje zastoso-

wanie konkretnych 

sposobów 

usunięcia przeszkód 

w komunikacji do 

przedstawionego 

opisu sytuacji. 

wywołane w związku 

z ich zastosowaniem. 

Stosuje zasadę sku-

tecznej komunikacji. 

Ocena efektywności 

pracy zespołu. 

Wprowadzanie 

usprawnień technicz-

nych. 

OMZ 5 

Uczeń: 

 Wymienia przykłady 

dobrze wykonanych 

zadań, które realizo-

wał wspólnie z grupą. 

Wymienia przykłady 

szybko zmieniają-

cych się rozwiązań 

technicznych z wła-

snego otoczenia. 

Uczeń: 

Definiuje pojęcia 

„jakość”, „wymaga-

nia dotyczą- 

ce wykonania zada-

nia”, „raport”, „kanał 

raportowania” 

Wyjaśnia na czym 

polega ocena jakości 

wykonania 

przydzielonego zada-

nia. 

Wymienia etapy, 

przez które należy 

przejść w celu 

przeprowadzenia 

oceny jakości wyko-

nania 

przydzielonego zada-

nia 

Uczeń: 

Definiuje pojęcia 

„usprawnienia tech-

niczne”, „usprawnie-

nia organizacyjne,     

i „organizacja 

ucząca się”. 

Uczeń: 

Podaje przykłady 

usprawnień technicz-

nych i usprawnień 

organizacyjnych dla 

swojej branży. 

Formułuje stan pożą-

dany dla podanych 

przykładów. 

zadań. 

Uczeń: 

Wyjaśnia dlaczego 

wprowadzanie 

usprawnień 

technicznych i orga-

nizacyjnych jest waż-

ne dla organizacji. 

Opisuje zasady filo-

zofii kaizen. 

Opisuje czynności     

z jakich składa się 

cykl Deminga. 

 


