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Zawod: technik ekonomista 
symbol cyfrowy: 341 [02] 

Etap pisemny egzaminu obejmuje: 

Czqscl-zakres wiadomosci i umiejetnosci wtasciwych dla kwalifikacji 
w zawodzie 

Absolwent powinien umiec: 

1. Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow, instrukcji, 
rysunkow, szkicow, wykresow, dokumentacji technicznych i technologicznych, 
a w szczegolnosci: 
1 .I. rozroiniac pojqcia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, prawa dziatalnosci 

gospodarczej, finansow i rachunkowosci; 
1.2. rozrozniac formy organizacyjno-prawne jednostek gospodarczych; 
1.3. rozrozniac techniki zarzqdzania przedsiqbiorstwem; 
1.4. klasyfikowac sktadniki majqtku (aktywa) jednostki gospodarczej i zrodta ich pochodzenia 

(pasywa); 
1.5. identyfikowac wskazniki dotyczqce zatrudnienia, gospodarki materiatowej oraz sprzedazy 

w jednostce gospodarczej; 
1.6. rozroiniac metody amortyzacji Srodkow trwatych; 
1.7. stosowac zasady rachunkowoSci; 
1.8. identyfikowac zadania instytucji finansowych, organow administracji rzqdowej, samorzqdu 

terytorialnego. 

2. Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnosci: 
2.1. interpretowad wskainiki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa; 
2.2. dobierac metodq kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu do rodzaju przedsiebiorstwa; 
2.3. wskazywac podziat wyniku finansowego przedsiebiorstwa w zaleznosci od jego formy 

organizacyjno-prawnej; 
2.4. rozliczac wyniki inwentaryzacji; 
2.5. obliczac wartosci procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe; 
2.6. analizowac dokumenty zwiqzane z zatrudnieniem, gospodarkq materiatowq oraz organizacjq 

produkcji i sprzedazy w jednostce gospodarczej; 
2.7. interpretowac informacje dotyczqce zdarzen i procesow gospodarczych, przedstawione 

w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej. 

3. Bezpiecznie wykonywac zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczenstwa 
ihigieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska, 
a w szczegolnosci: 
3.1. wskazywac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony 

srodowiska obowiqzujqce na stanowiskach pracy technika ekonomisty; 
3.2. stosowac zasady archiwizacji dokumentacji przedsiebiorstwa oraz ochrony baz danych; 
3.3. wskazywac zagrozenia wynikajqce z nieprzestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny 

pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony Srodowiska podczas wykonywania prac 
biurowych. 

Czqsc II - zakres wiadomosci i umiejqtnosci zwiqzanych z zatrudnieniem 
i dziatalnosciq gospodarczq 

Absolwent powinien umiec: 

1. Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow, instrukcji, tabel, 
wykresow, a w szczegolnosci: 
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1.1. rozrozniad podstawowe pojqcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa 
pracy, prawa podatkowego i przepisow regulujqcych podejmowanie i wykonywanie dziatalnosci 
gospodarczej; 

1.2. rozrozniac dokumenty zwiqzane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem 
dziatalnosci gospodarczej; 

1.3. identyfikowac i analizowac informacje dotyczqce wymagan i uprawnien pracownika, 
pracodawcy, bezrobotnego i klienta. 

2. Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnosci: 
2.1. analizowac informacje zwiqzane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy 

i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej; 
2.2. sporzqdzac dokumenty zwiqzane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem 

i wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej; 
2.3. rozrozniac skutki wynikajqce z nawiqzania i rozwiqzania stosunku pracy. 

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie okreslonego zadania 
egzaminacyjnego wynikajqcego z zadania o tresci ogolnej: 

Opracowanie projektu realizacji i wykonanie okreslonych prac ekonomiczno- 
-biurowych typowych dla funkcjonowania przedsiebiorstw produkcyjnych, 
handlowych i ustugowych na podstawie dokumentacji. 

Absolwent powinien umiec: 

1. Analizowac dokumentacjq zwiqzanq z zaopatrzeniem, magazynowaniem i sprzedazq 
produktow, towarow i ustug w przedsiqbiorstwach produkcyjnych, handlowych i ustugowych. 

2. Dobierac metody analizy ekonomicznej do celu, rodzaju i zakresu zebranych informacji 
dotyczqcych fun kcjonowania przedsiqbiorstw. 

3. Obliczad, analizowac i interpretowad.miary: zapasow, zatrudnienia, ptac, kosztow, wyniku 
finansowego, majqtku, kapitatu i rentownosci. 

4. Sporzqdzac typowe dokumenty i sprawozdania dotyczqce funkcjonowania przedsiqbiorstw, 
produkcji, sprzedazy i ustug. 

5. EwidencjonowaC typowe operacje gospodarcze. 
6. Przeprowadzac analizq ekonomicznq w wybranych obszarach funkcjonowania 

przedsiqbiorstw dla oceny ich sytuacji ekonomicznej. 
7. Wykonywac rozliczenia ,,wewnqtrzneU i ,,zewnqtrznel' z tytutu prowadzonej dziatalnosci. 
8. PrzygotowywaC propozycje decyzji wynikajqcych z oceny sytuacji ekonomicznej 

w okreslonych obszarach funkcjonowania przedsiqbiorstw. 

Niezbqdne wyposaienie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego: 

Stanowisko komputerowe: komputer podiqczony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: 
pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiety do wspomagania 
operacji finansowo-ksiqgowych, gospodarki magazynowej, zatrudnienia i piac. Dokumenty niezbqdne do 
rozliczen ,,wewnetrznych" i ,,zewnqtrznychn. Wzory dokumentow wystqpujqcych w fazie zaopatrzenia, 
produkcji i obrotu. Apteczka. 




