
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny zgodne z podstawą programową kształcenia w 

zawodzie Technik Transportu Kolejowego- SYMBOL CYFROWY ZAWODU 311928 

Przedmiot:  Eksploatacja handlowa kolei  
Klasa IV CK 

           Rok szkolny 2020/21 
Nauczyciel- mgr inż. Maria Domagała 

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: posiada 
wymagania na ocenę 
bardzo dobrą i 
ponadto: 

-Zna pojęcia usługi 
transportowej, potrzeby 
transportowej,  
-wymienia rodzaje potrzeb 
transportowych 
-Zna pojęcie umowy 
przewozu,  
-wie co jest podstawą 
zawarcia umowy na przewóz 
osób i ładunków 
-Wymienia przewoźników w 
przewozach pasażerskich i 
towarowych,  
-definiuje osobę 
niepełnosprawną 
- wymienia rodzaje  
kolejowych przewozów 
ładunków 
-wymienia miejsca 
przechowywania bagażu 
-zna pojęcie biletu 
kolejowego i listu 
przewozowego 
- wymienia części listu 
przewozowego 
- zna pojęcie taryfy kolejowej 
-wymienia rodzaje taryf 
kolejowych 
-definiuje pojęcie strugi i 
potoku ładunków 
- wymienia dokumenty 
przewozowe przeznaczone 
dla drużyny pociągowej 
-zna przeznaczenie wykazu 
R25/26 
- zna pojęcie przesyłki 
towarowej 
-zna określenie przesyłki 
nadzwyczajnej 
 

-Wymienia cechy usługi 
transportowej,  
-wymienia źródła potrzeb 
transportowych, definiuje 
pojęcie rynku usług 
transportowych 
-Wymienia cechy umowy 
przewozu wymienia 
elementy umowy przewozu, 
-Wymienia rodzaje biletów 
kolejowych 
-wymienia kategorie 
pasażerów o ograniczonej 
możliwości poruszania się, 
- charakteryzuje miejsca 
przechowywania bagażu 

- rozróżnia listy 

przewozowe 
- charakteryzuje 
przeznaczenie 
poszczególnych części listu 
przewozowego 
- definiuję pojęcie formuły 
handlowej 
- charakteryzuje rodzaje 
taryf kolejowych 

- wymienia obowiązki 

nadawcy towaru związane z 
nadaniem ładunku do 
przewozu 
- zna przepisy regulujące 
zasady przewozy przesyłek 
nadzwyczajnych 

-zna zasady wnoszenia 

reklamacji 
-zna zasady ustalania masy 
przesyłki 

-Charakteryzuje cechy usług 
transportowych, wymienia 
podmioty rynku usług 
transportowych 
-Omawia cechy umowy 
przewozu,  
-wymienia dodatkowe usługi 
świadczone w punktach 
sprzedaży biletów 
-Rozróżnia płaszczyzny 
pomocy osobom 
niepełnosprawnym,  
-zna zasady przewozu 
zwierząt, rzeczy i rowerów 
-rozróżnia na planach 
dworców punkty obsługi 
pasażera 
- omawia budowę 
poszczególnych biletów 
- dobiera właściwy list 
przewozowy do określonego 
rodzaju przewozu 
- zna oznaczenia formuł 
handlowych 
-omawia budowę taryfy 
pasażerskiej i towarowe 
- omawia budowę  
dokumentów przewozowych 
przeznaczonych dla drużyny 
pociągowej 
- omawia budowę wykazu 
R25/26 
- zna zasady ładowania 
przesyłek nadzwyczajnych 
- omawia budowę wykazu 
R27/28 
-omawia kartę ważenia 
przesyłki 
-omawia zasady 
odpowiedzialności 
przewoźnika, nadawcy i 
odbiorcy ładunku 

-Potrafi powiązać czynniki 
generujące potrzeby 
transportowe 
-Omawia warunki zakupu 
biletu, wymiany biletu 
oraz jego zwrotu. 
-Omawia sposoby 
udzielania pomocy 
osobom 
niepełnosprawnym na 
poszczególnych 
płaszczyznach 
-omawia zasady przewozu 
zwierząt, rowerów, 
wózków dziecięcych,  
bagażu 
- dobiera właściwy bilet do 
określonego rodzaju 
przewozu 
- uzupełnia pola listu 
przewozowego 

- określa zakres 

odpowiedzialności 
nadawcy i odbiorcy 
ładunku w poszczególnych 
formułach handlowych 
-potrafi naliczyć należności 
przewozowe na podstawie 
taryfy pasażerskiej i 
towarowej 
 - wypełnia dokumenty 
przewozowe przeznaczone 
dla drużyny pociągowej 
-wypełnia wykaz R25/26 
- wypełnia wykaz R27/28 
- wypełnia kartę ważenia 
przesyłki 

-Potrafi zastosować swoją 
wiedzę w celu wyboru 
najkorzystniejszego 
rodzaju usługi 
transportowej dla 
zadanego przykładu 
-do rozwiązywania 
problemów  
- jest laureatem/finalistą 
konkursu ogólnopolskiego 
lub olimpiady  
- swobodnie posługuje się 
terminologią zawodową  
- dzieli się swoją wiedzą z 
koleżankami i kolegami 
posiada twórcze podejście  
- posługuje się sprawnie 
taryfami pasażerskimi i 
towarowymi 



 

     

- zna pojęcie rampy 
ładunkowej, placu 
ładunkowego 
- potrafi wymienić urządzenia 
ładunkowe punktów 
ładunkowych 
- wymienia ilostany wagonów 
osobowych 
-wymienia ilostany wagonów 
towarowych 
-wymienia ilostany pojazdów 
trakcyjnych 
- wymienia przykłady 
wyposażenia wagonów 
pasażerskich 
- wymienia przykłady 
wyposażenia wagonów 
towarowych 
- zna pojęcie miernika i 
wskaźnika 
-zna jednostki miary 
mierników i wskaźników 

-potrafi wskazać cel oględzin 

technicznych i handlowych 
wagonów w składzie pociągu 
-wymienia systemy 
transportu intermodalnego 
- wymienia intermodalne 
jednostki ładunkowe 
- rozróżnia intermodalne 
jednostki ładunkowe 

-potrafi sklasyfikować rampy 
ładunkowe 
-omawia przeznaczenie 
poszczególnych urządzeń 
ładunkowych 
-zna procedury związane z 
przekazaniem i przyjęciem 
wagonów przed 
rozpoczęciem czynności 
ładunkowych 
- zna procedury związane z 
przekazaniem i przyjęciem 
wagonów po zakończeniu  
czynności ładunkowych 

- definiuje ilostany wagonów 

pasażerskich, towarowych, 
pojazdów trakcyjnych 
-Potrafi wymienić 
podstawowe mierniki i 
wskaźniki transportowe 
- wymienia czynności 
wchodzące w zakres 
oględzin technicznych 
wagonów 
- wymienia czynności 
wchodzące w zakres 
oględzin handlowych 
wagonów 
- definiuje systemy 
transportu intermodalnego 
-definiuje pojęcie kontenera 
- klasyfikuje kontenery 

-wymienia czynności 
ładunkowe wykonywane na 
punktach ładunkowych 
-zna przepisy regulujące 
dopuszczenie wagonów 
pasażerskich i towarowych do 
przewozów krajowych 
-  zna przepisy regulujące 
dopuszczenie wagonów 
pasażerskich i towarowych do 
przewozów 
międzynarodowych 
- opisuje rolę poszczególnych 
elementów wyposażenia 
wagonu pasażerskiego 
- opisuje rolę poszczególnych 
elementów wyposażenia 
wagonu towarowego 
-Potrafi zdefiniować i podać  
wzory podstawowych 
mierników i wskaźników 
transportowych 
- omawia procedury 
wykonywania oględzin 
wagonów 
- charakteryzuje poszczególne 
intermodalne jednostki 
ładunkowe 

- stosuje prawidłowe 
zasady wykonywania prac 
ładunkowych na placach, 
rampach ładunkowych 
- stosuje prawidłowe 
zasady zachowania po 
zakończeniu prac 
ładunkowych 
-stosuje postanowienia 
przepisów podczas 
wykonywania czynności 
ładunkowych 
- dobiera odpowiednie 
wyposażenie wagonu do 
charakteru przewozu 
-Potrafi obliczać 
podstawowe mierniki i 
wskaźniki transportowe 
-wypełnia dokumenty na 
wagony kierowane do 
naprawy 
-dobiera do przewozu 
ładunków określone 
intermodalne jednostki 
ładunkowe. 

 
 - potrafi zastosować 
swoja 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  

 


