Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Kaliszu

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przedmiot: Podstawy ekonomii
Klasa I e

Istota gospodarki rynkowej
ocena dopuszczająca
 zna pojęcie mikro – i

ocena dostateczna
 wyjaśnia pojęcia

makroekonomii, potrzeb i

ocena dobra
 dokonuje podziału

ekonomiczne

potrzeb według różnych
kryteriów

środków ich zaspokajania



klasyfikuje rynki



podaje definicję rynku



podaje rodzaje



omawia cechy potrzeb



zna pojęcia konkurencji

konkurencji na rynku



dokonuje podziału dóbr



definiuje popyt i podaż



podaje określenie
równowagi rynkowej





wyjaśnia pojęcia



finansowego i

wyjaśnia pojęcia linii



problemem rzadkości

przesuwa krzywą popytu i






określa sytuację
optimum producenta
zna podział wyniku

niedobór rynkowy




wskazuje

objaśnia znaczenie

podejmowaniu decyzji

niedobór rynkowy

rynkowej

ekonomicznych

oblicza elastyczność
objaśnia i wyznacza

wyznacza równowagę





interpretuje wartości

rozwiązuje zadania o
wyższym stopniu

uzasadnia konieczność

trudności z zakresu

dokonywania wyborów

decyzji konsumenta

objaśnia prawo malejącej

oraz je interpretuje

użyteczności krańcowej




współczynników elastyczności



ustala wielkość

interpretuje wykresy linii

produkcji

konsumenta

budżetowej i krzywej

maksymalizującej zysk

omawia stałe i zmienne

obojętności




podejmuje racjonalną

potrafi przesunąć linię

decyzję na podstawie

oblicza koszty

budżetową i krzywą

ustalenia optimum

przychodu i wynik

obojętności

ekonomicznego

czynniki produkcji




przywracania równowagi

popytu i podaży

charakteryzuje koszty i
przychody



na zmianę popytu i podaży

wskazuje nadwyżkę i

produkcji



sobie radzić z

elastyczności przy

kosztów

określa pojęcia rynku

omawia czynniki wpływające

omawia mechanizm

rynkową




wyznacza równowagę

obojętności

finansowy


zna wzory na

zmienne czynniki

wie, jak ustala się wynik

społeczeństwa muszą

działających na rynku

wymienia rodzaje



dóbr

charakteryzuje nadwyżkę i

konsumenta i krzywą





analizuje, dlaczego

podaż

rozróżnia stałe i

zna pojęcie przychodów





równowagi rynkowej

linię budżetową



wyjaśnia rolę rynku w podziale

podmiotów

budżetowej




czynników poza cenowych

użyteczności

wymienia podstawowe

decyzji gospodarczych

wpływające na popyt i

podaży



omawia podział dóbr i usług

przedstawia stan

budżetowej krzywej




współzależność

elastyczności popytu i

określa stan równowagi

negatywne aspekty

charakteryzuje różne
rodzaje konkurencji



różnych kryteriów

podaży pod wpływem

użyteczności linii

decyzje producenta






ocena celująca
 objaśnia pozytywne i

wymienia czynniki

obliczanie

konsumenta


popytu i podaży


i usług

wyznacza krzywą

podaje pojęcia

obojętności




określa budżet
konsumenta

określa prawo popytu i
podaży

definiuje elastyczność
popytu i podaży





ocena bardzo dobra
 charakteryzuje potrzeby wg

kapitałowego


wymienia papiery

finansowego


wartościowe


zna pojęcie giełdy

wymienia funkcje

finansowy


rynku kapitałowego


definiuje papiery
wartościowe



zna funkcje giełdy



zna podstawowe
pojęcia związane z




funkcjonowaniem
giełdy papierów

charakteryzuje optimum
producenta





wartościowych






analizuje i porównuje

wykresie

aktualne wskaźniki

dokonuje interpretacji kosztów,

giełdowe


omawia elementy rynku

przychodów i wyniku

finansowego

finansowego

zakresu gospodarki

posiada wiadomości z

omawia funkcje rynku



wyznacza optimum producenta

rynkowej wykraczające

kapitałowego



charakteryzuje podmioty

poza program

emitujące papiery wartościowe

charakteryzuje papiery



potrafi samodzielnie

wartościowe



omawia zasady gry na giełdzie

wyciągać wnioski ze

wymienia rodzaje



podaje podstawowe wskaźniki

związków przyczynowo

giełdowe

- skutkowych

notowań giełdowych


przedstawia krzywe kosztów na

zna historię giełdy



omawia sposoby notowań
giełdowych

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa


zna definicję



przedsiębiorstwa i
przedsiębiorcy



wymienia rodzaje spółek



zna związki



określa otoczenie



wie co to analiza SWOT






wymienia funkcje









sporządza algorytm

poszczególnych form

przy zakładaniu własnej

charakteryzuje funkcje

organizacyjno – prawnych

działalności

uzasadnia wybór formy

gospodarczej



organizacyjno – prawnej

charakteryzuje formy


przedsiębiorstw


ustala wady i zalety

omawia zasady





wyciąga właściwe

uzasadnia konieczność

wnioski przy wyborze

klasyfikowania przedsiębiorstw

formy organizacyjno –

zna przepisy dotyczące

prawnej
przedsiębiorstwa

podaje najważniejsze

funkcjonowania

prowadzenia działalności

cechy spółek

przedsiębiorstw

gospodarczej



sporządza analizę

podaje przykłady



charakteryzuje spółki



porównuje spółki

SWOT

zna różne struktury

związków



omawia powiązania



przedstawia cele i skutki

przedsiębiorstwa i

rynkowe

przedsiębiorstw

między

powiązania przedsiębiorstw

samodzielnie wyciąga

rozróżnia elementy

przedsiębiorstwami

ustala powiązania

wnioski

wymienia dokumenty





przedsiębiorstw

własności

wymienia przykłady
form własności

omawia klasyfikację

przedsiębiorstw

przedsiębiorstw

przedsiębiorstwa


wyjaśnia cechy
przedsiębiorstw

przedsiębiorstw




przedsiębiorstw

wymienia cechy
przedsiębiorstwa

dokonuje klasyfikacji







potrzebne do

otoczenia

prowadzenia działalności

przedsiębiorstwa

zagrożenia

wymienia szanse i

przedsiębiorstw

gospodarczej



zagrożenia


przedstawia cechy




przedsiębiorstwa z otoczeniem



sporządza biznesplan

porównuje formy działalności



zna treści wykraczające

firmy na różnych rynkach

poza program

sporządza dokumenty do

nauczania, stanowiące

przedsiębiorstwa

różnych struktur

prowadzenia działalności

efekt samodzielnej

podaje cechy różnych

rynkowych

gospodarczej

pracy ucznia

struktur rynkowych




analizuje szanse i



określa elementy

charakteryzuje

stymulujące działalność

dokumenty potrzebne

przedsiębiorstwa

do uruchomienia
działalności
gospodarczej

