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Na ocenę 
dopuszczającą 
uczeń: 

Na ocenę 
dostateczną 
uczeń potrafi to 
co na ocenę 
dopuszczającą i 
ponadto: 

Na ocenę dobrą 
uczeń potrafi to 
co na ocenę 
dostateczną i 
ponadto: 

Na ocenę 
bardzo dobrą 
uczeń potrafi to 
co na ocenę 
dobrą i ponadto: 

Stopień celujący 
otrzyma uczeń, 
który spełnia 
wymagania na 
ocenę bardzo 
dobrą i ponadto: 

-wymienia rodzaje 
biletów na przewóz 
osób 
-wymienia grupy 
pasażerów którym 
przysługują ustawowe 
ulgi przejazdowej 
-zna przeznaczenie 
dokumentu NHM 
-wie co to jest 
współczynnik 
korygujący stosowany 
w naliczaniu opłat 
przewozowych w 
przewozach 
towarowych 
-rozróżnia listy 
przewozowe 
-wymienia 
dokumentowe formy 
realizacji płatności za 
wykonaną usługę 
przewozową 
-wymienia formy 
zapłaty za usługi 
przejazdowe i 
przewozowe 
- wymienia czynności 
kasowe 
- wymienia rodzaje 
programów 
wykorzystywanych w 
działalności usługowej 
kolei 

- charakteryzuje 
poszczególne rodzaje 
biletów 
- wyjaśnia pojęcie ulgi 
handlowej 
-wymienia czynniki od 
których zależy opłata 
przewozowa w 
przewozach 
pasażerskich 
- wymienia czynniki 
od których zależy 
opłata przewozowa w 
przewozach 
towarowych 
- identyfikuje pola 
krajowego listu 
przewozowego 
- definiuje pojęcie 
inkasa 
dokumentowego 
-definiuje pojęcie 
akredytywy bankowej 
- zna zasady 
wystawiania faktur 
Zna przypadki 
wystawiania korekt 
faktur VAT 
-zna zasady 
wystawiania not 
korygujących 
-omawia 
przeznaczenie raportu 
kasowego 
-wymienia i omawia 
funkcje programów 
komputerowych 

-wymienia przypadki 
zmiany umowy 
przewozu 
podróżnego 
- rozróżnia 
podstawowe ulgi 
przejazdowe 
-odczytuje treści 
biletu kolejowego 
- rozróżnia pola listu 
przewozowego 
wypełniane przez 
nadawcę przesyłki i 
przez przewoźnika 
- wyjaśnia zasadę 
działania inkasa i 
akredytywy 
- czyta treść raportu 
kasowego 
-zna zasady 
wypełniania raportu 
kasowego 

- potrafi zastosować 
przypadki zmiany 
umowy przewozu 
pasażera 
- potrafi naliczać 
podróżnemu ulgi 
przejazdowe 
- potrafi naliczać 
opłaty przewozowe 
za przewóz przesyłki 
towarowej 
- potrafi naliczać 
procentowe 
podwyższenie i 
obniżenie należności 
przewozowych 
- potrafi naliczać 
opłaty przewozowe 
za przewóz przesyłek 
niebezpiecznych 
- potrafi naliczać 
opłaty przewozowe 
za przewóz jednostek 
intermodalnych 
- potrafi uzupełniać 
pola listów 
przewozowych 
- potrafi wypełniać 
fakturę VAT za 
wykonaną usługę 
przewozu 
-potrafi wypełnić 
korektę faktury VAT 
-potrafi wypełnić 
notę korygującą 
- wypełnia raport 
kasowy 

- potrafi zastosować 
swoją wiedzę do 
rozwiązywania 
kompleksowych zadań 
praktycznych  
- posiada twórcze 
podejście do 
rozwiązywania 
problemów  
- jest 
laureatem/finalistą 
konkursu 
ogólnopolskiego lub 
olimpiady  
- swobodnie posługuje 
się terminologią 
zawodową  
- dzieli się swoją 
wiedzą z koleżankami i 
kolegami  

 
 
 
 
 
 
 
 

-klasyfikuje wagony 
towarowe 
-klasyfikuje wagony 
pasażerskie 

-wymienia rodzaje 
wagonów 
towarowych 

-rozróżnia rodzaje 
oznaczeń na 
wagonach 
towarowych 

-odczytuje z pudła 
wagonu informacje o 
parametrach 
technicznych wagonu 
towarowego 

- potrafi zastosować 
swoja wiedzę do 
rozwiązywania 
kompleksowych zadań 
praktycznych  



- zna kryteria doboru 
taboru kolejowego do 
realizacji zadań 
przewozowych 
-zna sposoby 
ładowania towarów na 
wagony 
- zna przeznaczenie 
wykazu pojazdów w 
składzie pociągów 
- zna przeznaczenie 
karty próby hamulców 
- zna pojęcie rozkładu 
jazdy 
- rozróżnia próby 
hamulca zespolonego 

-wymienia rodzaje 
wagonów 
pasażerskich 
- wymienia urządzenia 
do mocowania 
ładunków na 
wagonach 
- wymienia rodzaje sił 
działających na 
ładunek 
- rozróżnia wykazy 
pojazdów w składzie 
pociągu 
- rozróżnia karty 
próby hamulców 
-klasyfikuje rozkłady 
jazdy 

-rozróżnia rodzaje 
oznaczeń na 
wagonach 
pasażerskich 
- zna zasady 
wypełniania wykazu 
pojazdów w składzie 
pociągu 
- zna zasady 
wypełniania karty 
próby hamulców 
- odczytuje 
informacje zapisane 
w rozkładach jazdy 
- wymienia zakres 
czynności 
wykonywanych 
podczas 
uproszczonej próby 
hamulca 
zespolonego 
- wymienia zakres 
czynności 
wykonywanych 
podczas 
szczegółowej próby 
hamulca 
zespolonego 

-odczytuje z pudła 
wagonu informacje o 
parametrach 
technicznych wagonu 
pasażerskiego 
-dobiera tabor 
kolejowy do realizacji 
określonego zadania 
przewozowego 
- dobiera sposób 
zabezpieczenia do 
rodzaju ładunku 
- potrafi wypełnić 
wykaz pojazdów w 
składzie pociągu i go 
podsumować 
- potrafi wypełnić 
kartę próby 
hamulców 
- potrafi sporządzić 
wykres ruchu dla 
zadanego planu 
kursowania 
pociągów 
 

- posiada twórcze 
podejście do 
rozwiązywania 
problemów  
- jest 
laureatem/finalistą 
konkursu 
ogólnopolskiego lub 
olimpiady  
- swobodnie posługuje 
się terminologią 
zawodową  
- dzieli się swoją 
wiedzą z koleżankami i 
kolegami  
 

 


