
Zakres IV 

 

Przedmiot: Działalność gospodarcza w gastronomii 

Prowadzący: Jolanta Urbanowicz 

Sposób zaliczenia: Test 

 

Kryteria oceny: 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1 punkty 

4- 5 punkty – dopuszczający 

6 - 7 punktów – dostateczny 

8 - 9 punktów – dobry 

10 - 11 punktów – bardzo dobry 

 

Rozwiązanie zadań należy wysłać do 12.05.2020r. na adres: 

urbanowicz.jolanta@ckzkluczbork.edu.pl  

Tym testem kończymy  

 

Przeczytaj notatki a dodatkowe materiały do pracy 

znajdziesz na stronie poniżej zakresu IV  w folderze : 

1. Kalkulacja kosztów. 

2. Promocja. 

Zapoznaj się z nimi i odpowiedz na pytania  

 

 

Podstawowe i pomocnicze środki techniki biurowej  

Postęp techniczny w dziedzinie urządzeo technicznych w pracy biurowej jest w bardzo 

dynamiczny. Jeszcze kilka lat temu rzadkim wyposażeniem biura był komputer, telefaks. Dziś 

te urządzenia stanowią podstawowe wyposażenie, natomiast rynek wzbogaca się ciągle  

o nowe. Wprowadzanie coraz to nowszych środków technicznych pozwala na:  
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– ułatwienie wykonywania czynności biurowych  

– usprawnienie procesu dostarczania informacji,  

– zwiększenie wydajności pracy biurowej poprzez wyeliminowania żmudnych  

i pracochłonnych czynności, 

 – podniesienie jakości prac biurowych,  

– zmniejszenie czasu wykonywania tych prac.  

 Ze względu na zastosowanie w pracach biurowych środki techniczne dzielimy na: 

 – środki techniki korespondencyjnej, 

 – środki łączności,  

– środki do liczenia,  

– środki do reprografii dokumentów,  

– środki do przechowywania dokumentów.  

Środki techniki korespondencyjnej obejmują maszyny i urządzenia służące do sporządzania 

korespondencji biurowej i wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem  

i wysyłaniem pism. Do tej grupy zaliczamy: 

 – komputery,  

– elektroniczne maszyny do pisania,  

– dyktafony.  

oraz pomocnicze środki techniki korespondencyjnej: 

 – urządzenia do frankowania korespondencji, 

 – urządzenia do składania pism i kopertowania  

– urządzenia do otwierania kopert,  

– niszczarki dokumentów,  

– urządzenia do oprawiania i broszurowania dokumentów:  

 gilotyny, obcinaki,  

 bindownice,  

 termobindownice.  

Najbardziej uniwersalnym urządzeniem, a zarazem najbardziej pożądanym, umożliwiającym 

wykonywanie wiele różnorodnych czynności biurowych jest komputer z dostępem do 

Internetu, poczty elektronicznej.   

 

Zasady pisania tekstu zawierającego znaki szczególne i symbole  

Korespondencja jest sposobem komunikowania się i przekazywania informacji. Polega na 

sporządzaniu pism, przyjmowaniu ich z zewnętrz i wysyłaniu na zewnątrz.  Jest zatem bardzo 

ważnym elementem działania przedsiębiorstwa lub instytucji. Poprawnie prowadzona 

świadczy o profesjonalizmie i wpływa na pozytywny wizerunek firmy.  

Ważne więc jest, aby pismo: − dotyczyło tylko jednej sprawy, − posiadało poprawną formę - 

właściwy układ graficzny, prawidłowy układ tekstu, brak błędów gramatycznych  

i stylistycznych, − zostało napisane w uprzejmym tonie – uprzejmy ton pozytywnie nastawia 



odbiorcę pisma do zawartej treści, nawet jeżeli zawiera ono negatywną decyzję lub napisane 

jest  w stanowczym tonie, − zostało jasno i zwięźle sformułowane – należy unikad zdao 

nadmiernie złożonych, używane terminy i skróty powinny byd powszechnie stosowane, 

przedmiot sprawy powinien byd przestawiony jednoznacznie,  − nie zawierało przestarzałych 

zwrotów – np.: „uprzejmie proszę”, „z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej 

prośby”,  − zostało logicznie uporządkowane – z zastosowaniem metody indukcji lub dedukcji 

(wybór metody zależy od osoby redagującej pismo), − zostało prawidłowo zaadresowane, − 

napisane, wydrukowane na czystym papierze.   

przekonujący ton – pismo powinno zawierad jasną argumentację merytoryczną, 

przekonującą odbiorcę do pozytywnego załatwienia sprawy oraz sformułowania, których 

treśd wywoła pożądaną przez adresata reakcję odbiorcy, np..: „ze szczególnym 

uwzględnieniem …”,  

uprzejma forma – pismo powinno zawierad zwroty grzecznościowe (np.: Szanowny Panie, 

Szanowna Pani, Szanowni Paostwo, serdecznie zapraszamy, z wyrazami szacunku,   

z poważaniem), należy tak formułowad treśd pisma, wyrażała nasz pozytywny stosunek do 

adresata nawet jeżeli wyrastamy negatywne stanowisko,  

kompletnośd – pismo powinno zawierad wszystkie niezbędne informacje do załatwienia 

przedstawionej w piśmie sprawy, aby nie było konieczności wysyłania kolejnych pism,  a tym 

samym wydłużania terminu załatwienia sprawy,  

poprawnośd ortograficzna, gramatyczna i stylistyczna – powinno byd napisane zgodnie  

z zasadami pisowni polskiej. 

Do zasad korespondencji zalicza się ogólne zasady formułowania treści pisma. Mają one 

znaczenie w kreowaniu pozytywnego wizerunku instytucji. Prawidłowo sformułowaną treśd 

cechuje:  

1) zwięzłośd – sprawa powinna byd ściśle opisana, bez stosowania zbędnych szczegółów   

i zbyt długich zdao złożonych,  w sposób umożliwiający prawidłową interpretację,  

2) czytelnośd – pismo powinno byd przejrzyste graficznie, zawierad jak najwięcej zdao 

prostych oraz niezbyt długich złożonych, które pozwalają jasno zrozumied treśd, nie powinno 

zawierad trudnych terminów fachowych jeżeli mogą byd one niezrozumiałe dla odbiorcy, 

Na układ graficzny tekstu składają się:  

– forma układu tekstu.  

– sposób rozmieszczenia całego tekstu lub jego elementów na stronie,  

– sposób numerowania i wypróżniania poszczególnych elementów tekstu, takich jak 

rozdziały, podrozdziały i inne mniejsze jednostki tekstu, 

 – sposób wypróżniania wybranych treści.  

Pisma w Polsce sporządza się według dwóch układów graficznych:   

1) układu blokowego,  

2) układu a ‘Linea.  

Układ blokowy zwany asymetrycznym charakteryzuje się:  

1) odstępy między wierszami wynoszą 1 wiersz,  



2) korespondencję rozpoczynamy pisad od lewego marginesu, który jest marginesem 

sztywnym,  

3) tytuły, podtytuły i śródtytuły rozpoczynamy od lewego wiersza,  

4) następujące po sobie części pisma są oddzielane podwójnym odstępem.  

W układzie blokowym sporządza się większośd pism, przede wszystkim wysyłanych poza 

granice przedsiębiorstwa (pisma urzędowe, korespondencja handlowa). Pisząc tekst w tym 

układzie stosujemy numerację wielostopniową lub dziesiętną.  

Układ a ‘Linea, z wcięciem; od łac. a ‘Linea, tzn. „od nowego wiersza, charakteryzuje się:  

1) odstępami 1,5 wiersza,  

2) tytuły oraz śródtytuły piszemy na środku,  

3) nowe myśli rozpoczynamy od nowego wiersza z wcięciem (wcięcie to ma zwykle 1,25 cm.),   

4) punkty rozmieszczamy symetrycznie, podpunkty zaczynamy pisad od wcięcia-tak jak myśli. 

W programie Microsoft Word można ustawid wcięcie akapitowe korzystając z paska 

narzędzi. W tym celu należy zaznaczyd kolejno opcje: Format, Akapit, Wcięcia specjalne 

 i Pierwszy wiersz. Odstęp interlinii powinien byd ustawiony na minimum 1,5 cm   

Należy pamiętad, że po tytułach, podtytułach i śródtytułach nie stawiamy kropek. Tytuły 

piszemy zwykle wielkimi literami (wersalikami), większą lub pogrubioną czcionką, podtytuły  

i śródtytuły piszemy zaczynając wielką literą, a dalej małymi. Tytuły w całym opracowaniu 

powinny byd pisane tym samym krojem pisma i tą samą wielkością. Tytuł należy oddzielid od 

podtytułu lub tekstu podstawowego podwójną interlinią, podtytuł pojedynczą interlinią. 

Odległości te są stałe i niezależne od interlinii tekstu podstawowego i układu graficznego. Nie 

wskazane jest w tym przypadku stosowanie pisma spacjowanego.   

Równie ważna jak wygląd pisma jest jego forma wewnętrzna, tzn. zredagowanie tekstu 

korespondencji pod względem stylistycznym i merytorycznym.  

Wyróżniamy cztery elementy składowe tekstu pisma:  

− wprowadzenie   

− przedstawienie zagadnienia,  

− uzasadnienie,  

− wnioski koocowe.  

Wprowadzenie – jest częścią wstępną, polega na zorientowaniu adresata w sprawie, którą  

w piśmie poruszamy. Podajemy najważniejsze dane w jednym lub kilku zdaniach, a jeśli  

w danej sprawie była wymiana pism, to powołujemy się na nią., np. „W związku z pismem 

 z dnia 10.05.2004r. znak WSI 15/04 w sprawie nawiązania kontaktów handlowych, 

informujemy, że …….”  

Przedstawienie zagadnienia – jest to najistotniejsza częśd pisma. Problem powinien byd 

zredagowany konkretnie, kompletnie, zwięźle, jasno. Nieprawidłowe przedstawienie 

problemu może spowodowad dodatkową korespondencję, a tym samym wydłużad czas 

załatwienia sprawy. 

 Uzasadnienie – ma na celu przekonanie adresata o słuszności swojego stanowiska. 

Wyróżniamy uzasadnienia faktyczne i prawne. Uzasadnienie faktyczne podaje dowody 

świadczące o danym fakcie np. „Na podstawie protokołu … sporządzonego 



przez…………stwierdzono braki towarowe”. Uzasadnienie prawne zawiera podstawę prawną  

i prawną ocenę stanu faktycznego, np. „Zgodnie z §…… uznano Panu reklamację…”. 

Uzasadnienie jest zwykłe dłuższe od przedstawienia problemu i jeśli będą jasno oraz 

właściwie sformułowane argumenty to pismo powinno przekonad adresata.  

Wnioski stanowią częśd koocową pisma, są podsumowaniem całości. W zależności od 

rodzaju pisma, ta koocowa jego częśd ma na celu: spowodowad określone działanie,  

wywoład określone stanowiska lub postawy, wywrzed na adresacie określone wrażenie, 

sformułowad wnioski 

Etyka pracy 

Etyka to ogół zasad i norm postępowania. Ma ona szerokie zastosowanie zarówno w pracy 

jak i na płaszczyźnie stosunków rodzinnych czy towarzyskich. Uczciwośd, dotrzymywanie 

danego słowa, czy wywiązywanie się z przyjętych zobowiązao (np. spłata rat kredytu) to 

przykłady postępowania według takich zasad. Zachowania takie mogą wynikad z: − obawy 

przed karą (innych osób), które nie będą chciały słuchad osoby nie dotrzymującej słowa, − 

braku akceptacji otoczenia – obawa o to co powiedzą inni, − wewnętrznego przekonania  

o właściwym przestrzeganiu tej zasady. Etyka zawodowa jest pojęciem węższym od etyki  

i określa sposób postępowania zgodny z zasadami przyjętymi w danym środowisku 

zawodowym, np. co do profesjonalizmu, uczciwości solidności oraz koleżeostwa. 

Przestrzeganie zasad etycznych pomaga w wykonywaniu przez te osoby obowiązków 

zawodowych. Pracownik kierujący się normami etycznymi powinien: − wykonywad 

powierzone mu obowiązki w sposób: rzetelny, kompetentny, sumienny, dokładny, 

systematyczny i terminowy, − nie podejmowad działao sprzecznych z celami i zadaniami 

firmy, − przeciwdziaład uchybieniom występującym w firmie, − kształtowad wizerunek firmy 

przyjaznej kontrahentowi, − tworzyd Życzliwą i przyjazną atmosferę w pracy, − stale dążyd do 

poprawy jakości pracy, − podnosid kwalifikacje zawodowe, − efektywnie wykorzystywad czas 

pracy, − kierowad się interesem firmy.  

Ergonomia 
 
Ergonomia to nauka stosowana, zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, 
maszyn, urządzeo, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów 
powszechnego użytku do wymagani potrzeb fizjologicznych, psychicznych  
i społecznych człowieka. 
Wyróżniamy ergonomię: 
- korekcyjną, która zajmuje się korektą warunków pracy poprzez modernizację istniejących  
i pracujących już maszyn i urządzeo a także wprowadzenie elementów zabezpieczających 
ludzi przed niekorzystnymi wpływami środowiska pracy. 
- koncepcyjną, która wprowadza zasady ergonomii już w trakcie formułowania założeo 
 i projektowania systemów. 
Podstawowe korzyści ze stosowania zasad ergonomii to: 
- lepsza i wydajniejsza praca pracowników, 
- zmniejszenie liczby i kosztów braków oraz błędów popełnianych w pracy, 



- wzrost bezpieczeostwa pracy, 
- eliminacja chorób zawodowych, 
- lepsze wykorzystanie czasu pracy, 
- ograniczenie absencji chorobowej pracowników, 
- zwiększenie satysfakcji z pracy. 
Stosując rozwiązania ergonomiczne w handlu, stanowisko pracy organizuje się tak, aby 
ograniczyd ruch zbędne i uciążliwe. Urządzenia i narzędzia, z których korzystają sprzedawcy 
powinny minimalizowad koniecznośd natężenia uwagi, powinny byd wygodne, bezpieczne  
i estetyczne. 
 

Obowiązki pracodawcy i pracownika 

Obowiązki pracodawcy: 

a) zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, 

sposobem wykonywania pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami,  

b) prawidłowa organizacja pracy,  

c) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne 

szkolenie pracowników w tym zakresie,  

d) terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzeo,  

e) ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  

f) stwarzanie młodym pracownikom warunków sprzyjających przystosowaniu się do 

należytego wykonywania pracy;  

g) zaspokajanie w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników,  

h) stosowanie sprawiedliwych i obiektywnych kryteriów oceny pracowników,  

i) prowadzenie i przechowywanie w postaci papierowej lub elektronicznej 

dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,  

j) wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.  

Obowiązki pracowników: 

a) sumienne i staranne wykonywanie pracy,  

b) stosowanie się do poleceo przełożonych,  

c) przestrzeganie czasu pracy,  

d) przestrzeganie regulaminu pracy, zasad bhp i ppoż.,  

e) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia i nieujawnianie informacji, 

które mogłyby narazid pracodawcę na szkodę,  

f) przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,  

g) przestrzeganie zasad współżycia społecznego.  

 

 

 

 



Prawo autorskie 

Prawo autorskie, to zbiór norm prawnych, których przedmiotem jest zapewnienie ochrony 

twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. W znaczeniu podmiotowym to uprawnienia 

majątkowe i osobiste autora do stworzonego przezeo dzieła.  

Prawa autorskie to ogół praw przysługujących twórcy utworu, w tym prawo twórcy do 

decydowania o sposobie korzystania z utworu i czerpania z niego korzyści.  

Twórca to osoba, która stworzyła utwór.  

Domniemywa się, że twórcą jest:  

1) osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub  

2) której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku  

z rozpowszechnianiem utworu.  

Dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego zastępuje 

go producent lub wydawca, a w razie ich braku – właściwa organizacja zbiorowego 

zarządzania prawami autorskimi.  

Utwór to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony  

w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.  

Utwór podlega ochronie, wynikającej z prawa autorskiego. W szczególności utworami 

objętymi ochroną prawno-autorską są: filmy, muzyka, fotografie, książki, piosenki, plakaty,  

przedstawienia teatralne, projekty architektoniczne  

 

Konflikt, sytuacje konfliktowe i metody ich rozwiązywania 

 

Konflikt ma miejsce wówczas, gdy występuje sprzecznośd interesów lub poglądów stron 

konfliktu. Oznacza zatem spór lub kolizję i może dotyczyd wielu dziedzin działalności firmy.  

O konflikcie mówimy, wtedy, gdy dwie lub więcej osób, grup wzajemnie od siebie zależnych 

spostrzega niemożliwie do pogodzenia różnice interesów, nienośnośd realizacji ważnych 

potrzeb lub/i wartości oraz podejmuje działania, aby tę sytuację zmienid. Od tego, jakie to 

będą działania zależą dalsze losy konfliktu.  Konflikt może dotyczyd przekonao, interesów, 

celów, wartości pragnieo.  Konflikty pogłębiają się w sytuacji, gdy strony konfliktu 

przywiązują się do swoich racji,  a jednocześnie mają skłonnośd do lekceważeni argumentów 

drugiej strony.  Częste i długotrwałe, a nierozwiązane konflikty w miejscu pracy powodują 

stres, obniżenie jakości i wydajności pracy, niechęd do jej wykonywania. Skutkiem może byd 

utrata najlepszych pracowników, którzy przejdą do innych firm i częstsze nieobecności 

pozostałych. Nieuniknione różnice w postawach, wartościach, priorytetach i stylach Życia 

stanowią potencjalne źródło konfliktów między ludźmi. Konflikty ujawniają się jednak 

najczęściej wskutek złej komunikacji między ludźmi i urażonych uczud, głównie dumy. 

Powodem wielu nieporozumieo jest schematyczne, sztywne myślenie, błędne zrozumienie 

intencji lub treści, nie słuchanie argumentów oponentów, brak dbałości o jasny, spójny 



przekaz słowny, wieloznaczne sygnały poza słowne. Formułowanie sądów i ocen na 

podstawie niepełnych lub fałszywych informacji dopełnia obraz sytuacji konfliktowej,   

w której strona pokrzywdzona może czud się bezradnie.  

Metody rozwiązywania konfliktów : 

1) konfrontacja, która oznacza zajęcie przez przełożonego stanowiska (opowiedzenie się po 

jednej ze stron) i poinformowanie zainteresowanych stron o tym, że rozstrzygnięcie ma 

charakter ostateczny. Takie rozstrzyganie konfliktów może prowadzid do biernych postaw 

pracowników w procesie pracy;  

2) kompromis, który polega na wzajemnych ustępstwach czynionych przez strony konfliktu. 

Bywa często jedyną możliwą formą rozwiązywania konfliktu;  

3) współdziałanie – jest poszukiwaniem przez strony konfliktu takiego rozwiązania, które 

satysfakcjonowałoby obie strony. Jest to najlepszy sposób, ale jednocześnie najtrudniejszy. 

4) łagodzenie konfliktów, czyli pośredniczenie w sporach i rozwiązywanie ich. Tę 

kompetencję najczęściej posiadają i stosują przełożeni wobec podwładnych:  − podchodzą do 

osób o trudnym charakterze i do napiętych sytuacji dyplomatycznie  i z taktem, proponują 

rozwiązania do przyjęcia dla obu stron sporu.  

5) unikanie, czyli ignorowanie konfliktu i pomijanie milczeniem, odwlekanie rozwiązao „na 

później”, fizyczne wycofanie się z miejsca, gdzie odbywa się konflikt, przekonywanie siebie  

i innych, że nic się nie wydarzyło;  

6) dominacja, czyli rywalizacja, walka, dążenie do osiągnięcia celów nie licząc się  z interesem 

drugiej strony.  

7) podporządkowanie się, czyli ustępstwo, uległośd, ugodowośd, porozumienie za wszelką 

cenę. Jedna ze stron rezygnuje z realizacji swoich celów akceptując wygraną przeciwnika.  

 

Istota i cel negocjacji 

  

W trakcie załatwiania spraw dochodzi do nieporozumieo i konfliktów wynikających   

z nieumiejętnego przedstawienia i uzgadniania wzajemnych poglądów i stanowisk. Aby 

unikad nieporozumieo i uzyskiwad korzystne rozwiązania prowadzonych spraw, należy 

wykorzystywad negocjacje.  Negocjacje to proces komunikowania się z innymi ludźmi, 

którego celem jest osiągnięcie porozumienia między stronami. W negocjacjach uczestniczą 

strony, których interesy pozostają w mniejszej lub większej sprzeczności (te sprzeczności są 

przedmiotem negocjacji) i które są zainteresowane osiągnięciem porozumienia. Bez woli 

porozumienia nie może byd negocjacji. Najczęściej negocjacje mają charakter dwustronny, 

chod istnieją też negocjacje z udziałem kilku stron. Przed podjęciem negocjacji warto 

uświadomid sobie kilka ważnych warunków prowadzenia negocjacji. Najkwaśniejsze z nich, 

to: − żadna ze stron nie może samodzielnie rozwiązad problemu będącego przedmiotem 

negocjacji, a każda z nich jest zainteresowana osiągnięciem porozumienia. Strony muszą 

osiągnąd konsensus, którym zainteresowana jest każda ze stron; − występują sprzeczności 

między interesami stron biorących udział w negocjacjach, ale są realne możliwości ich 



wyeliminowania lub ograniczenia; − każda ze stron jest zainteresowana uzyskaniem takich 

warunków porozumienia, które odzwierciedlają jej własne interesy. Istotą negocjacji jest 

porozumiewanie się.  Rodzaje negocjacji:  

1) negocjacje partnerskie (kooperacyjne) – dążenie do poszukiwania rozwiązao, które są 

korzystne dla obu stron,   

2) negocjacje rywalizacyjne – dopuszczane jest poniesienie straty, która jest mniejsza niż 

strata poniesiona przez druga stronę. Obie strony tracą, ale zwycięzca myśli, że stracił mniej, 

3) negocjacje indywidualistyczne – celem jest uzyskanie dużych korzyści własnych, przy czym 

bilans drugiej strony jest dla nas niekorzystny.  

Większośd negocjacji przebiega zgodnie z typowymi etapami i fazami, a mianowicie:  

− przygotowanie do negocjacji.  

− rozpoczęcie negocjacji i przedstawienie wyjściowych poglądów.  

− właściwe negocjacje, czyli przedstawienie kolejnych propozycji.  

− zakooczenie negocjacji. 

Zerwanie negocjacji następuje w przypadku niemożliwości uzgodnienia poglądów. Nie 

dochodzi wtedy ani do zawarcia umowy, ani do rozwiązania konfliktu. 

 

Stres w warunkach pracy 

  

Stres pojawia się wówczas, gdy presja przewyższa nasze możliwości radzenia sobie   

w określonej sytuacji. Stres jest stanem ogólnej mobilizacji sił fizycznych (podwyższony 

poziom adrenaliny, przyspieszone tętno i oddech) i psychicznych (natężenie uwagi), jako 

reakcji na bodziec, czyli stresor.  Stresorem może byd każde zdarzenie, każda zmiana  

– pośpiech, niepokój, lęk, konflikty  z otoczeniem, trudne warunki życiowe, przemoc, urazy, 

choroby, pośpiech, obciążenie pracą – ciąg stresów może wywoład stan stresowy.  Stres jest 

jednym z głównych zagrożeni związanych z miejscem pracy. Stresu, związanego z sytuacją 

pracy nie da się ani uniknąd, ani uciec od skutków jego oddziaływania. Stres w pracy 

powstaje, gdy osoby pracujące, pracownicy i pracodawcy, odczuwają dyskomfort psychiczny 

dotyczący warunków i wymagao pracy w sytuacji, gdy warunki  i wymagania te przekraczają 

w ich możliwości poradzenia sobie z nimi w danym momencie.  

Przyczyny stresu w pracy:  

− przeciążenie pracą – gdy pracy jest za dużo, jest zbyt trudna do wykonania w żądanym 

czasie, praca w nadgodzinach, zbyt wysokie tempo pracy, 

− niedociążenie pracą – gdy praca jest prosta i monotonna, nie angażuje umiejętności  

i wiedzy pracownika, nie wykorzystuje jego możliwości,  

− niejednoznacznośd roli – gdy obowiązki pracownika są nieokreślone, pracownik nie wie co, 

kiedy lub w jaki sposób powinien wykonywad,  

− konflikt roli – gdy pracownik staje przed sprzecznymi wymaganiami wobec przełożonego  

i klienta lub wzajemnie wykluczającymi się poleceniami przełożonego,  

− brak kontroli pracownika nad jego pracą – gdy decyzje dotyczące sposobu, tempa  i przerw 

w pracy są podejmowane bez udziału pracownika, pracownik jest „trybikiem  w maszynie”,  



− brak wsparcia i pomocy ze strony współpracowników i przełożonych, brak materiałów   

i narzędzi potrzebnych do pracy,  

− złe fizyczne warunki pracy: niedostateczne oświetlenie, hałas, zbyt wysoka lub zbyt niska 

temperatura, brak przestrzeni, zapylenie, zanieczyszczenie powietrza. 

Stres związany z pracą nie jest chorobą. Jest ludzką reakcją na wymagania stawiane przez 

pracę. Jednak, gdy stres jest duży i utrzymuje się długo może prowadzid do równego rodzaju 

schorzeo. 

Skutki działania stresu na organizm ludzki:  

− bólów mięśni karku, barków oraz okolicy krzyżowo-lędźwiowej kręgosłupa,   

− owrzodzenia układu pokarmowego oraz bolesnych skurczów jelit,  

 − obniżenia odporności organizmu i związanych z nią chorób infekcyjnych,   

− nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu, choroby wieocowej, zawału mięśnia sercowego,   

− depresji, nerwic,   

− zwiększenia ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową,   

− zaburzenia oraz załamania psychiczne.  

Techniki pokonywania stresu: 

 1) Podnoszenie swoich kwalifikacji.  

2) Asertywnośd.  

3) Wsparcie społeczne.  

4) Dbałośd o sprawnośd fizyczną.  

5) Właściwy odpoczynek i regeneracja.  

 

 

Rozwiązanie zadań należy wysłać do 12.05.2020r. na adres: 

urbanowicz.jolanta@ckzkluczbork.edu.pl 

Test  

Imię i Nazwisko…………………… 

 

1. Najbardziej uniwersalnym i najbardziej pożądanym urządzeniem w biurze jest  

a) komputer. 

 b) komputer z dostępem do Internetu.  

c) elektroniczna maszyna do pisania.  

d) drukarka.  

 2. Środki techniczne stosowane w pracy biurowej dzielimy na  

a) środki technik korespondencyjnej, środki łączności, środki do liczenia, środki do reprografii 

dokumentów, środki do przechowania dokumentów,  

b) środki łączności i liczenia,   

c) środki do reprografii i przechowania,  

d) środki technik korespondencyjnej i środki do przechowania dokumentów. 

3.  Pisma w Polsce sporządza się według:  

mailto:urbanowicz.jolanta@ckzkluczbork.edu.pl


a) układu tabelarycznego. 

 b) formy introligatorskiej.  

c) układu a ‘Linea.  

d) układu quartza.  

4. W układzie blokowym  

a) odstępy między wierszami wynoszą 1,5.  

b) korespondencję zaczynamy pisad od środka.  

c) odstępy między wierszami zwiększają się.  

d) tytuł piszemy od lewego marginesu. 

5. Elementami składowymi pisma są  

a) wprowadzenie, przedstawienie zagadnienia, uzasadnienie, wnioski.  

b) tytuł, słowa kluczowe, schematy kluczowe, wnioski.  

c) tezy, dane liczbowe.  

d) wprowadzenie, postanowienia, elementy graficzne, wnioski. 

6. Etyka zawodowa to  

a) ogół norm postępowania w określonym środowisku zawodowym.  

b) obawa przed negatywną oceną otoczenia.  

c) zasady savoir-vivre’u.  

d) ogół norm postępowania ustalone przez pracodawcę.  

7. Zachowaniem nieetycznym jest  

a) poprawianie jakości pracy przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych.  

b) dbałośd o mienie pracodawcy.  

c) przeciwdziałanie zachodzącym nieprawidłowościom.  

d) dbanie oto by przełożony nie dostrzegł unikania wykonywania pracy. 

8. Narzędzia marketingu 4P to; 

a) produkt, promocja, cena dystrybucja 

b) produkt, jakośd, oczekiwania 

c) sprzęt używany w kuchni  

9. Przygotowywane przez przedsiębiorstwa gastronomiczne oferty powinny opierad się na: 

a)oczekiwaniach obecnych i przyszłych klientów. 

b) generowaniu zysków przedsiębiorstwa 

c)spełnieniu własnych wizji 

10. Public relations – ma na celu: 

a) stworzenie atrakcyjnego wizerunku przedsiębiorstwa i wzbudzid zaufanie opinii publicznej 

b) forma przedstawiania oferty firmy i aktywizowania sprzedaży podczas osobistych 

kontaktów sprzedawców z nabywcami 

c) zwiększenie skłonności konsumentów do zakupów 

11. System cen kalkulacyjnych daje możliwośd: 

a) zachowania niezmienności cen w krótkim okresie. 

b) dostosowania ceny do potencjalnego klienta 

c)ujednolicenia cen na wszystkie produkty 


