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Efekty kształcenia 

 

Opis zakładanych efektów kształcenia dla uczniów uczestniczących w zajęciach on-line 

w ramach projektu 

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA – OBSZAR MATEMATYKA Z 

ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI (2021-2022) 

 

Symbol 
 

Opis efektów kształcenia dla 

uczniów uczestniczących w zajęciach on-line w ramach projektu  

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA – OBSZAR MATEMATYKA Z 

ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI 

Po ukończeniu zajęć uczeń: 

 WIEDZA 

K_W01 ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych kategorii i zasad rachunkowości 

K_W02 
ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu rachunkowości w 

organizacji 

K_W03 
posiada wiedzę dotyczącą analizy przedsięwzięć gospodarczych na podstawie 

wielkości krytycznych 

K_W04 zna pojęcie krzywej uczenia 

K_W05 
posiada wiedzę w zakresie planowania optymalnej wielkości zamówienia w 

przedsiębiorstwie 

K_W06 
posiada wiedzę w zakresie metod szacowania kosztu jednostkowego w 

przedsiębiorstwie 

K_W07 posiada wiedzę na temat oceny rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych 

 UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi skutecznie pozyskiwać i interpretować dane ekonomiczne 

K_U02 zna podstawowe definicje z zakresu rachunkowości 

K_U03 potrafi obliczyć koszt jednostkowy stosując różne metody jego kalkulacji 

K_U04 zna pojęcie optymalnej wielkości zamówienia i potrafi ją obliczyć 

K_U05 
potrafi wyjaśnić pojęcie krzywej uczenia i zastosować ją w zakresie ustalania kosztu 

jednostkowego 

K_U06 
potrafi obliczyć i zinterpretować punkty krytyczne produkcji, sprzedaży, zysku, ceny i 

kosztów dla produkcji jedno 

K_U07 potrafi obliczyć i zinterpretować marżę brutto 

K_U08 potrafi obliczyć optymalną ilość i cenę sprzedaży 

K_U09 
potrafi oszacować rentowność projektu inwestycyjnego i zinterpretować otrzymane 

wyniki 

K_U10 potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole 

K_U11 
posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień 

szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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K_K01 
jest gotów do ciągłego uczenia się i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych 

K_K02 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy 

K_K03 jest gotów do pracy zespołowej 

 

Materiały dydaktyczne: 

 podręcznik do uzgodnienia z Nauczycielem 

 kalkulator naukowy dla każdego ucznia 

 pendrive dla wszystkich uczniów 

 materiały biurowe 
 tablet dla każdego ucznia 


