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Przedmiot:     podstawy przedsiębiorczości 
 
 

Lp. Tematyka konsultacji – semestr II 
Realizacja szczegółowych wymagań z podstawy 
programowej.    Słuchacz: 

1. Rynek pracy 
Poszukiwanie pracy. Rozmowa 
kwalifikacyjna. 

- wyjaśnia, czym jest rynek pracy, i wymienia jego 
uczestników 
- wymienia i omawia sposoby walki z bezrobociem 
(pasywne i aktywne) 
- wyjaśnia, czym jest aktywne poszukiwanie pracy 
- wymienia kompetencje miękkie, na które najczęściej 
zwracają uwagę pracodawcy 
-  rozpoznaje  własne predyspozycje i możliwości zawodowe 
- tworzy dokumenty aplikacyjne dotyczące konkretnej oferty 
pracy  
- zna zasady prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

2. Zatrudnienie - wymienia rodzaje umów o pracę 
- wymienia formy rozwiązania umowy o pracę 
- wymienia umowy cywilnoprawne (umowę-zlecenie 
i umowę o dzieło) 
- analizuje poszczególne rodzaje umów o pracę, a następnie 
wskazuje ich wady i zalety z punktu widzenia pracownika 
oraz pracodawcy 
- wymienia podstawowe prawa i obowiązki pracownika oraz 
pracodawcy 
- wymienia i charakteryzuje rodzaje systemów płac 
- wymienia nazwy instytucji w Polsce stojących na straży 
praw pracowniczych 

3. Podatki. 
Ubezpieczenia. 

- wymienia i omawia rodzaje podatków 
 - wyjaśnia znaczenie terminów: „zdolność prawna”, 
„osobowość prawna”, „podatnik”, „obowiązek 
podatkowy”, „przedmiot opodatkowania”, „stawka 
podatkowa”, „podstawa opodatkowania” 
- wyjaśnia znaczenie terminów: „obowiązek podatkowy”, 
„dochód”, „przychód”, „koszty uzyskania przychodu”, 
„kwota wolna od podatku”, „ulga podatkowa”, „zaliczka 
na podatek dochodowy”, „płatnik podatku” 
- wymienia i charakteryzuje rodzaje ubezpieczeń wg różnych 
kryteriów. 

4. Klasyfikacja przedsiębiorstw - wymienia i charakteryzuje formy organizacyjno- 
prawne przedsiębiorstw 
- klasyfikuje rodzaje spółek 
- wymienia i charakteryzuje formy związków spółek 
(korporacje, monopole, holdingi, koncerny)  
- omawia znaczenie mikroprzedsiębiorstw w polskim 
systemie gospodarki 

5. Zakładanie firmy - wymienia i charakteryzuje etapy zakładania własnej 
działalności gospodarczej 



- wyjaśnia, czym jest biznesplan 
6. Zarządzanie przedsiębiorstwem - wymienia i charakteryzuje elementy oraz przebieg procesu 

zarządzania 
- wymienia cechy dobrego kierownika (lidera zespołu) 

7. Sprawozdania finansowe 
przedsiębiorstwa 

- definiuje pojęcia: „majątek trwały”, „majątek obrotowy”, 
„aktywa przedsiębiorstwa”, „pasywa przedsiębiorstwa”, 
„bilans”, „amortyzacja”, „rachunek zysków i strat”, „próg 
rentowności”, „koszt całkowity”, „całkowity koszt 
jednostkowy” 

8. Etyka w pracy i w biznesie - wyjaśnia znaczenie terminu „etyka zawodowa” 
- wymienia działania etyczne i nieetyczne w biznesie 
- rozróżnia zachowania etyczne i nieetyczne pracodawcy i 
pracownika 

9. Handel zagraniczny. Współpraca 
gospodarcza Polski z zagranicą 
 
Procesy globalizacji 

- wyjaśnia znaczenie terminów: „handel zagraniczny”, 
„eksport”, „import”, „bilans handlu zagranicznego”  
- omawia znaczenie handlu zagranicznego w gospodarce 
oraz wymienia korzyści wynikające z wymiany handlowej 
- wyjaśnia pojęcie „globalizacja” 

10. Egzamin semestralny.  

 

 

 


