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3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotycz ce wykonywania typowych
czynno!ci zawodowych;
e wypowiedzi oraz teksty pisemne umo#liwiaj
liwiaj ce
4) formu"uje krótkie i zrozumia"e
komunikowanie si$ w !rodowisku pracy;
5) korzysta z obcoj$zycznych %róde" informacji.
(KPS). Kompetencje personalne i spo eczne
Ucze&:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada&;
3) przewiduje skutki podejmowanych dzia"a&;
4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radzi' sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedz$ i doskonali umiej$tno!ci
ci zawodowe;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosi' odpowiedzialno!' za podejmowane dzia"ania;
ania;
9) potrafi negocjowa' warunki porozumie&;
10) wspó"pracuje w zespole.

(OMZ). Organizacja pracy ma ych zespo ów (wy" cznie dla zawodów nauczanych na
poziomie technika)
Ucze&:
1) planuje prac$ zespo"u
u w celu wykonania przydzielonych zada&;
zada
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada&;
zada
zada&;
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada&
zada
&;
4) ocenia jako!' wykonania przydzielonych zada&;
zada
5) wprowadza rozwi zania techniczne i organizacyjne wp"ywaj
ce na popraw$ warunków
wp
i jako!' pracy;
6) komunikuje si$ ze wspó"pracownikami.
pracownikami.

2. EFEKTY KSZTA!CENIA
CENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARU
CENIA, STANOWI"
STANOWI
"CE PODBUDOW
KSZTA!CENIA,
STANOWI"CE
PODBUDOW# DO KSZTA!CENIA W
ZAWODZIE LUB GRUPIE ZAWODÓW

w.

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-US!UGOWY
ADMINISTRACYJNO-US UGOWY (A)

ww

PKZ(A.a) Umiej$tno%ci
ci stanowi&ce
stanowi ce podbudow$
podbudow do kszta cenia w zawodach: operator
urz&dze' przemys u szklarskiego, technik technologii szk a
Ucze&:
1) sporz dza szkice i rysunki techniczne cz
cz$!ci maszyn i urz dze&;
2) rozró#nia
nia cz$!
cz
cz$!ci
$!ci
ci maszyn i urz dze
dze& oraz okre!la ich zastosowanie;
3) okre!la
la w"
w
"a!ciwo
ciwo!
!ci materia"ów
materia
konstrukcyjnych;
w"a!ciwo!ci
4) rozró#nia
nia schematy technologiczne;
5) pos"uguje
uguje si$
si$ dokumentacj techniczn ;
6) pos"
"uguje si$
si$ przyrz dami pomiarowymi;
pos"uguje
7) wykonuje prace z zakresu obróbki rr$cznej i maszynowej materia"ów;
rozró#nia
8) rozró#
rozró
#nia elementy uk"adów
uk
automatyki;
9) charakteryzuje uk"ady
uk
sterowania prac maszyn i urz dze&;
10) stosuje programy komputerowe wspomagaj ce wykonywanie zada&.

Umiej$tno%ci stanowi&ce podbudow$ do kszta cenia w zawodach: operator
PKZ(A.b) Umiej$tno%
Umiej
urz&
urz
&dze
dze'
' przemys u ceramicznego, technik technologii ceramicznej
urz&dze'
Ucze&:
Ucze&
Ucze
&:

!"#$$"%&'()*+&

Poz. 184

sporz dza szkice i rysunki techniczne cz!"ci maszyn i urz dze#;
interpretuje schematy technologiczne;
klasyfikuje surowce ceramiczne;
rozró$nia surowce ceramiczne i okre"la ich w%a"ciwo"ci
ci oraz zastosowanie;
odczytuje wskazania przyrz dów pomiarowych;
rozró$nia systemy i elementy uk%adów automatyki;
okre"la w%a"ciwo"ci materia%ów konstrukcyjnych;
rozró$nia maszyny i urz dzenia stosowane w przemy"le
le ceramicznym;
pos%uguje si! dokumentacj techniczn i technologiczn oraz instrukcjami obs%ugi
obs ugi
obs$ugi
i konserwacji maszyn i urz dze#;
10) stosuje programy komputerowe wspomagaj ce wykonywanie zada#.
zada .

rcl
.go
v.p
l

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

,&-.&,&

"cenia
cenia w zawodach: operator
PKZ(A.c) Umiej tno!ci stanowi ce podbudow! do kszta"cenia
maszyn w przemy#le w"ókienniczym, r!kodzielnik
kodzielnik wyrobów w"ókienniczych,
w"ókienniczych, technik
w"
w"ókienniczych wyrobów dekoracyjnych, technik w"ókiennik
ókiennik
Ucze :
ci maszyn i urz!dze
urz!dze ;
urz!
1) sporz!dza szkice i rysunki techniczne cz"#ci
p$askie i przestrzenne
p$
2) wykonuje kompozycje kolorystyczne oraz kompozycje p$askie
z zastosowaniem technik rysunkowych;
3) rozró%nia surowce, pó$produkty
produkty i wyroby w$ókiennicze;
ókiennicze;
pó$produktów i wyrobów
pó$
4) charakteryzuje sposoby otrzymywania surowców, pó$produktów
w$ókienniczych;
5) rozró%nia
nia parametry budowy wyrobów w$ókienniczych;
ókienniczych;
w ókienniczych;
6) charakteryzuje procesy wytwarzania wyrobów w$ókienniczych;
7) klasyfikuje odpady powsta$e
e podczas wytwarzania wyrobów w$ókienniczych;
w$ókienniczych;
w$
8) odczytuje oznaczenia i symbole stosowane w rysunkach technicznych;
9) rozpoznaje maszyny i urz!dzenia
dzenia w$ókiennicze;
w$ókiennicze;
w$
10) rozpoznaje cz"#ci
ci maszyn i urz!dze
dze w$ókienniczych;
w$$ókienniczych;
11) stosuje programy komputerowe wspomagaj!
wspomagaj
!ce wykonywanie zada .
wspomagaj!ce

ww

w.

PKZ(A.d) Umiej!tno#ci
ci stanowi ce podbudow!
podbudow! do kszta
kszta"cenia w zawodach: operator
u chemicznego, technik technologii chemicznej
urz dze$ przemys"u
Ucze :
1) sporz!dza
dza szkice i rysunki techniczne cz"#ci
cz
maszyn i urz!dze
urz
;
2) wyja#nia
nia zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodz
zachodz!ce w procesach
technologicznych przemys$u
przemys u chemicznego;
3) prowadzi i kontroluje procesy jednostkowe w skali laboratoryjnej;
uguje si" wiedz
wiedz! z zakresu mechaniki technicznej i elektrotechniki;
4) pos$uguje
5) rozpoznaje cz"#
"#ci
ci maszyn i urz!dze
urz
oraz okre
cz"#ci
okre#la ich zastosowanie;
6) przestrzega zasad eksploatacji i konserwacji maszyn i urz
urz!dze ;
7) rozró%nia
nia silniki elektryczne i elementy instalacji elektrycznych;
uk$ady automatyki w maszynach i urz!dzeniach;
8) rozró%nia
nia elementy sterowania oraz uk
urz
9) przestrzega zasad eksploatacji urz!dze
automatyki przemys$owej;
10) pos$uguje
uguje si"
si" dokumentacj!
dokumentacj techniczn!;
techniczn
11) stosuje programy komputerowe wspomagaj!ce
wykonywanie zada .
wspomagaj

PKZ(A.e) Umiej!
Umiej!tno#ci
Umiej
!tno#
#ci stanowi ce podbudow! do kszta"cenia w zawodach: kaletnik,
ku#nierz,
ku#
#nierz, obuwnik, technik technologii wyrobów skórzanych, technik obuwnik
Ucze :
1) wykonuje rysunki wyrobów skórzanych;
2) rozró%
rozró
%nia rodzaje skór, tworzyw sztucznych i skóropodobnych, wyrobów
rozró%nia
w$ókienniczych
w
$ókienniczych i papierniczych;
3) okre#la
okre#la topograficzny uk
okre#
uk$ad skór;
4) rozpoznaje wady i uszkodzenia skór surowych i wyprawionych;

!"#$$"%&'()*+&

Poz. 184

okre la w!a ciwo ci materia!ów stosowanych w produkcji
kcji wyrobów skórzanych;
klasyfikuje odpady powstaj"ce podczas rozkroju skór;
pos!uguje si# dokumentacj" techniczn" i technologiczn";
odczytuje oznaczenia i symbole stosowane w rysunkach technicznych;
charakteryzuje narz#dzia, maszyny i urz"dzenia
dzenia stosowane w procesie produkcji
wyrobów skórzanych;
10) lokalizuje nieprawid!owo ci w pracy maszyn i urz"dze$;
11) stosuje programy komputerowe wspomagaj"ce
ce wykonywanie zada$.
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5)
6)
7)
8)
9)

,&-.&,&

PKZ(A.f) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
cenia w zawodach: garbarz
skór, technik garbarz
Ucze$:
dza szkice i rysunki techniczne, w tym schematy techniczne i technologiczne;
1) sporz"dza
obs
!ugi maszyn i urz"dze$
urz
2) pos!uguje si# dokumentacj" techniczn" oraz instrukcjami obs!
obs!ugi
urz"dze$;
3) rozró%nia cz# ci maszyn i urz"dze$;
4) rozró%nia elementy automatyki przemys!owej;
5) wyja nia zasady dzia!ania
ania pomp, wentylatorów i spr#%arek;
arek;
dzia ania nap#dów
nap#dów mechanicznych,
nap#
6) charakteryzuje budow# oraz wyja nia zasady dzia!ania
hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych;
7) przestrzega zasad konserwacji maszyn i urz"dze$;
urz"dze
dze$
$;
ce wykonywanie zada$.
zada
8) stosuje programy komputerowe wspomagaj"ce
PKZ(A.g) Umiej tno!ci stanowi"ce
ce podbudow do kszta#
kszta
kszta#cenia
#cenia w zawodach: tapicer,
la, koszykarz-plecionkarz, technik technologii drewna
stolarz, cie!la,
Ucze$:
1) rozpoznaje gatunki drewna, materia!yy drzewne i tworzywa drzewne;
2) okre la w!a ciwo ci drewna i tworzyw drzewnych;
3) rozpoznaje wady drewna oraz okre la przyczyny ich powstawania;
nia rodzaje uszkodze$ materia!ów;
materia
4) rozró%nia
5) okre la materia!yy pomocnicze stosowane w produkcji;
dza szkice i rysunki techniczne;
6) sporz"dza
obs!ugi maszyn i urz"dze$;
obs!
urz
urz"dze$
7) pos!uguje si# instrukcjami obs!ugi
stosowan w przemy le drzewnym;
8) pos!uguje si# terminologi" stosowan"
9) stosuje programy komputerowe wspomagaj"ce
wykonywanie zada$.
wspomagaj
zada

ww

w.

PKZ(A.h) Umiej tno!ci
ci stanowi"ce
stanowi ce podbudow do kszta
kszta#cenia w zawodach: krawiec,
technik technologii odzie$
odzie
$y
odzie$y
Ucze$:
odzie%owych;
1) wykonuje rysunki modelowe wyrobów odzie
2) dobiera kompozycje kolorystyczne;
3) korzysta z projektów wyrobów odzie
odzie%owych;
4) wykonuje rysunki techniczne wyrobów odzie%owych;
odzie
5) rozró%nia
w!ókiennicze
nia surowce w!
w
!ókiennicze oraz okre la ich w!a ciwo ci;
nia rodzaje wyrobów w!ókienniczych;
w
6) rozró%nia
rozró%nia materia!y
rozró%
materia odzie%owe i okre la ich zastosowanie;
7) rozró%nia
8) przestrzega zasad wykonywania pomiarów krawieckich;
9) wykonuje ciegi r#czne;
r#czne;
r#
rozró%nia rodzaje ciegów maszynowych i okre la ich zastosowanie;
rozró%
10) rozró%nia
11) charakteryzuje metody konserwacji materia!ów
i wyrobów odzie%owych;
materia
12) rozpoznaje rodzaje maszyn odzie%owych;
odzie
13) rozró%nia
odzie%owych;
rozró%nia mechanizmy w maszynach i urz"dzeniach
rozró%
urz
wspomagaj
14) stosuje programy komputerowe wspomagaj"ce
wykonywanie zada$.
PKZ(A.i) Umiej tno!ci
tno
stanowi"ce podbudow do kszta#cenia w zawodach: drukarz,
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introligator, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, technik
cyfrowych procesów graficznych
Ucze :
1) pos!uguje si" terminologi# poligraficzn#;
2) odczytuje schematy i rysunki techniczne stosowane w poligrafii;
3) rozró$nia produkty poligraficzne;
4) charakteryzuje materia!y poligraficzne;
5) pos!uguje si" miarami poligraficznymi;
6) charakteryzuje procesy przygotowalni poligraficznej;
7) charakteryzuje techniki drukowania;
8) charakteryzuje procesy introligatorskie i wyko czeniowe;
9) rozpoznaje maszyny i urz#dzenia
dzenia poligraficzne oraz ich g!ówne
ówne zespo!y;
zespo y;
10) pos!uguje si" poligraficzn# dokumentacj# techniczn# i technologiczn#
technologiczn#;
technologiczn
#;
11) identyfikuje elementy cyfrowych systemów produkcyjnych w poligrafii;
12) stosuje techniki komputerowego wspomagania procesów technologicznych;
13) stosuje programy komputerowe wspomagaj#ce
ce wykonywanie zada .

w.

PKZ(A.j) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
kszta#cenia w zawodach:
kszta#
sprzedawca, technik handlowiec, technik ksi garstwa, technik us#ug
us#ug pocztowych
us#
i finansowych
Ucze :
1) pos!uguje si" terminologi# z zakresu towaroznawstwa;
2) klasyfikuje towary wed!ug okre%lonych
lonych kryteriów;
3) przestrzega zasad magazynowania, przechowywania i transportu towarów;
4) przestrzega norm towarowych oraz norm jako%ci
jako ci dotycz#cych
dotycz#cych przechowywania
dotycz#
i konserwacji towarów;
5) przestrzega zasad odbioru towarów;
6) rozró$nia rodzaje opakowa towarów;
7) przestrzega zasad pakowania i oznakowania towarów;
8) przestrzega zasad gospodarki opakowaniami;
9) stosuje przepisy prawa dotycz#ce
dotycz#ce praw konsumenta;
dotycz#
10) przestrzega procedur post"powania
post"
"powania reklamacyjnego;
11) okre%la
rozró$nia jego elementy;
la znaczenie marketingu w dzia!alno%ci
dzia
reklamowej oraz rozró
12) sporz#dza
prac#;
dza dokumenty zwi#zane
zane z wykonywan#
wykonywan prac
wykonywanie zada .
13) stosuje programy komputerowe wspomagaj#ce
wspomagaj

ww

PKZ(A.k) Umiej tno!ci
ci stanowi"ce
stanowi ce podbudow do kszta#cenia w zawodach: fryzjer,
technik us#ug
ug fryzjerskich
Ucze :
1) sporz#dza
#dza
dza szkice i rysunki fryzur;
2) sporz#dza
dza rysunki fryzur z zachowaniem proporcji i %wiat!ocienia;
3) rozró$nia
nia typy budowy g!owy
g!owy i twarzy dzieci oraz osób doros!ych;
g!
doros
4) rozpoznaje rodzaje w!osów
ich w!a%ciwo%ci;
w!osów ludzkich oraz okre%la
w!
okre
fizjologi" w!osów;
5) charakteryzuje budow"
budow i fizjologi
6) rozpoznaje uszkodzenia w!osów;
w
7) charakteryzuje budow"
budow i funkcje skóry;
8) rozró$nia
g!owy;
rozró nia zmiany chorobowe na skórze g
9) charakteryzuje preparaty stosowane do zabiegów fryzjerskich;
10) rozpoznaje sprz"t
sprz stosowany do wykonywania zabiegów fryzjerskich;
11) rozpoznaje preparaty do wykonywania zabiegów fryzjerskich;
okre%la
12) okre%
okre
%la wyposa$enie
wyposa
salonu fryzjerskiego;
wspomagaj#ce wykonywanie zada .
13) stosuje programy komputerowe wspomagaj
PKZ(A.l) Umiej tno!ci
tno
stanowi"ce podbudow do kszta#cenia w zawodach: fotograf,
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fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych
Ucze :
1) pos!uguje si" terminologi# w zakresie fotografii i grafiki komputerowej;
2) charakteryzuje techniki zapisu obrazu;
3) dobiera metody i materia!y do specyfiki rejestrowanego obrazu;
dzenia do rejestracji, kopiowania i wizualizacji obrazu;
4) rozpoznaje urz#dzenia
ych;
5) charakteryzuje i prowadzi procesy obróbki materia!ów $wiat!oczu!ych;
6) prowadzi kontrol" procesów obróbki i kopiowania obrazów pod wzgl"dem
dem
technologicznym i jako$ciowym;
7) stosuje techniki komputerowego wspomagania procesów technologicznych;
8) stosuje programy komputerowe wspomagaj#ce
ce wykonywanie zada .

PKZ(A.m) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
cenia w zawodach: technik
rachunkowo!ci, technik
rachunkowo!
spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowo!ci,
administracji, technik handlowiec, technik ksi garstwa
Ucze :
ciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
1) pos!uguje si" poj"ciami
2) korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
s!u%bowej;
3) przygotowuje standardowe formy korespondencji s!u
u%bowej;
4) wykonuje prace zwi#zane
zane z przygotowaniem spotka s!u%bowych;
s!!u%bowych;
ce tajemnicy s!u%bowej
s bowej oraz ochrony danych
5) stosuje przepisy prawa dotycz#ce
osobowych;
6) obs!uguje sprz"t i urz#dzenia
dzenia techniki biurowej;
7) przechowuje dokumenty;
analitycznej
8) dokonuje selekcji danych statystycznych pod k#tem
k tem ich przydatno$ci
przydatno
i decyzyjnej;
9) rozró%nia rodzaje bada statystycznych oraz okre$la
okre la ich przydatno$&;
przydatno
zbiorowo$ci;
zbiorowo$
10) gromadzi informacje o badanej zbiorowo$ci;
nia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
11) rozró%nia,
12) przeprowadza analiz" statystyczn#
statystyczn# badanego zjawiska;
13) opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki bada ;
14) stosuje programy komputerowe wspomagaj#ce
wspomagaj#ce wykonywanie zada .
wspomagaj#

w.

PKZ(A.n) Umiej tno!ci
ci stanowi"ce
ce podbudow do kszta#cenia
kszta
w zawodzie technik
us#ug fryzjerskich
Ucze :
1) charakteryzuje style fryzur minionych epok;
2) charakteryzuje wspó!czesne
wspó czesne style i rodzaje fryzur;
3) przestrzega zasad projektowania fryzur;
4) charakteryzuje palety kolorystyczne stosowane we fryzjerstwie;
5) pos!uguje
techniczn#;
uguje si"
si" dokumentacj
dokumentacj# techniczn
6) sporz#dza
dza kalkulacje kosztów $wiadczonych us
us!ug;
7) stosuje programy komputerowe wspomagaj
wspomagaj#ce wykonywanie zada .

ww

PKZ(A.o) Umiej tno
tno!
!ci stanowi"ce
stanowi
podbudow do kszta#cenia w zawodzie technik
tno!ci
prac biurowych
Ucze :
pos!uguje
1) pos!
pos
!uguje si"
si" poj
poj"ciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
2) okre$la
okre la znaczenie marketingu w dzia
dzia!alno$ci reklamowej oraz rozró%nia jego elementy;
3) stosuje przepisy prawa dotycz
dotycz#ce tajemnicy s!u%bowej oraz ochrony danych
osobowych;
rozró%nia
4) rozró%
rozró
%nia rodzaje bada statystycznych oraz okre$la ich przydatno$&;
5) stosuje programy komputerowe wspomagaj
wspomagaj#ce wykonywanie zada .
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PKZ(A.p) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
cenia w zawodzie technik
organizacji reklamy
Ucze :
1) pos!uguje si" poj"ciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
2) przestrzega zasad funkcjonowania rynku finansowego;
3) rozró#nia formy organizacyjno-prawne przedsi"biorstw;
4) pos!uguje si" terminologi$ z zakresu prawa i etyki;
5) charakteryzuje rodzaje bada statystycznych oraz okre%la
la ich przydatno%& do celów
decyzyjnych;
la jego znaczenie w dzia!alno%ci
dzia!alno
alno%%ci reklamowej;
6) rozró#nia elementy marketingu oraz okre%la
7) pos!uguje si" poj"ciami z zakresu towaroznawstwa;
8) okre%la
dzia!alno%ci
la psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania dzia!alno
alno%%ci reklamowej;
ce wykonywanie zada .
9) stosuje programy komputerowe wspomagaj$ce

PKZ(A.q) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
cenia w zawodzie technik
eksploatacji portów i terminali
Ucze :
1) rozró#nia rodzaje portów i terminali;
2) rozró#nia
nia elementy infrastruktury portów i terminali;
dzania portami i terminalami;
3) charakteryzuje systemy zarz$dzania
ug w portach i terminalach;
4) charakteryzuje rodzaje us!ug
adunków;
5) okre%la w!a%ciwo%ci towarów i !adunków;
ci przewodowej i bezprzewodowej;
6) pos!uguje si" %rodkami !$czno%ci
7) korzysta z planów, map i danych statystycznych;
zykami obcymi, w tym j"
jj"zykiem
"zykiem angielskim, w zakresie
8) pos!uguje si" dwoma j"zykami
niezb"dnym
dnym do wykonywania zawodu;
9) stosuje programy komputerowe wspomagaj$
wspomagaj
$ce wykonywanie zada .
wspomagaj$ce

w.

PKZ(A.r) Umiej tno!ci
ci stanowi"ce
ce podbudow do kszta#cenia
kszta
w zawodach: technik
$eglugi !ródl"dowej,
morskiego
dowej, technik nawigator morski, technik rybo#ówstwa
rybo
Ucze :
1) pos!uguje si" mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi;
2) charakteryzuje rodzaje statków oraz systemy transportowe dla !adunków
jednostkowych i masowych;
3) okre%la
la rodzaje oraz w!a%ciwo%ci
ci towarów i !adunków;
4) pos!uguje si" %rodkami
rodkami !$czno%ci
ci przewodowej i bezprzewodowej;
5) rozró#nia
nia rodzaje portów i terminali;
us!ug
6) charakteryzuje rodzaje us!
us
!ug w portach i terminalach;
7) pos!uguje
j"zykiem
uguje si" j"
"zykiem angielskim i drugim jj"zykiem obcym w zakresie niezb"dnym do
wykonywania zawodu;
wspomagaj$ce wykonywanie zada .
8) stosuje programy komputerowe wspomagaj

ww

PKZ(A.s) Umiej tno!ci
tno ci stanowi"ce
stanowi
podbudow do kszta#cenia w zawodach: technik
w#ókiennik,
wyrobów dekoracyjnych
ókiennik, technik w#ókienniczych
w
Ucze :
1) projektuje wyroby w!ókiennicze
z zastosowaniem technik komputerowych;
w
2) przestrzega zasad prezentacji i ekspozycji prac plastycznych oraz projektów;
monta i demonta#u zespo!ów maszyn i urz$dze mechanicznych;
3) przestrzega zasad monta#u
4) rozpoznaje rodzaje maszyn i urz$dze
elektrycznych;
urz
5) okre%la
podzespo!ów i mechanizmów maszyn i urz$dze ;
okre la funkcje zespo!ów,
zespo
6) stosuje programy komputerowe wspomagaj$ce
wykonywanie zada .
wspomagaj
PKZ(A.t) Umiej tno!
tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia w zawodzie technik
transportu kolejowego

!"#$$"%&'()*+&

,&-.&,&

Poz. 184

rcl
.go
v.p
l

Ucze :
1) rozpoznaje elementy sieci kolejowej;
2) rozró!nia
okre"la
nia elementy dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych i okre"
okre
"la ich
funkcje;
3) przestrzega zasad eksploatacji kolei;
4) rozró!nia tabor kolejowy i okre"la jego przeznaczenie;
5) charakteryzuje wyposa!enie wagonów pasa!erskich
erskich i towarowych;
6) pos#uguje si$ systemem znakowania taboru kolejowego;
7) wykonuje rysunki konstrukcyjne infrastruktury kolejowej;
8) odczytuje plany i rysunki schematyczne posterunków ruchu kolejowego;
9) klasyfikuje kolejowe us#ugi transportowe;
10) rozró!nia rodzaje dokumentów przewozowych;
11) rozpoznaje urz%dzenia sygnalizacji kolejowej;
12) pos#uguje si$ dokumentacj% techniczn% i instrukcjami dotycz%cymi
dotycz%cymi prowadzenia ruchu
dotycz%
kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz przestrzega norm w tym zakresie;
13) stosuje programy komputerowe wspomagaj%ce
ce wykonywanie zada .

PKZ(A.u) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
kszta#cenia w zawodach: technik
kszta#
technologii wyrobów skórzanych, technik obuwnik
Ucze :
1) projektuje wyroby skórzane, wykorzystuj%cc wiedz$
wiedz$ z zakresu kolorystyki i kompozycji
plastycznej;
2) okre"la fizykochemiczne i u!ytkowe
ytkowe w#a"ciwo"ci
ci materia#ów;
materia#ów;
materia#
3) okre"la
la warunki klimatyczne w pomieszczeniach produkcyjnych;
4) rozpoznaje po#%czenia cz$"ci
urz%dze
ci maszyn i urz%
urz
%dze mechanicznych;
u i demonta!u
u zespo#ów
zespo ów maszyn i urz%dze
urz
5) przestrzega zasad monta!u
mechanicznych;
ów, podzespo#
podzespo
#ów i mechanizmów maszyn i urz%dze
urz
6) okre"la funkcje zespo#ów,
podzespo#ów
mechanicznych;
wspomagaj%ce
7) stosuje programy komputerowe wspomagaj%
wspomagaj
%ce wykonywanie zada .

w.

ci stanowi"ce
ce podbudow do kszta#cenia
kszta
PKZ(A.v) Umiej tno!ci
w zawodach: technik
technologii szk#a,
a, technik technologii ceramicznej
Ucze :
dy pomiarowe;
1) klasyfikuje i oblicza b#$dy
la cele i zadania normalizacji;
2) okre"la
3) wykonuje obliczenia wytrzyma#o"ciowe;
wytrzyma ciowe;
4) okre"la
la przydatno"& materia#ów
materia ów konstrukcyjnych;
5) sporz%dza
dza schematy technologiczne;
6) ocenia stan techniczny maszyn, urz%dze
, narz$dzi stosowanych w procesach
urz
produkcyjnych;
7) stosuje programy komputerowe wspomagaj%ce
wykonywanie zada .
wspomagaj

ww

PKZ(A.w) Umiej tno
tno!ci
ci stanowi"ce
stanowi
podbudow do kszta#cenia w zawodzie technik
odzie$y
technologii odzie$
odzie
$y
Ucze :
1) projektuje wyroby odzie!owe
odzie
z zastosowaniem technik komputerowych;
2) projektuje kompozycje kolorystyczne;
3) okre"la
materia#ów i wyrobów odzie!owych;
okre"la sposoby przechowywania oraz transportu materia
okre"
podzespo#ów i mechanizmów maszyn odzie!owych;
4) okre"la
okre la funkcje zespo#ów,
zespo
dzia#ania nap$dów w maszynach i urz%dzeniach odzie!owych;
5) przestrzega zasad dzia
wspomagaj%ce wykonywanie zada .
6) stosuje programy komputerowe wspomagaj
PKZ(A.x) Umiej tno
tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia w zawodzie technik
technologii drewna
!
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Ucze :
1) okre!la w"a!ciwo!ci materia"ów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
2) rozró#nia technologie produkcji wyrobów stolarskich;
3) sporz$dza normy materia"owe
owe i normy pracy dla wytwarzanych wyrobów;
4) opracowuje wyniki pomiarów;
dzi;
5) przestrzega zasad eksploatacji oraz konserwacji maszyn, urz$dze i narz%dzi;
6) stosuje programy komputerowe wspomagaj$ce
ce wykonywanie zada .

PKZ(A.y) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
cenia w zawodzie technik
papiernictwa
Ucze :
ci maszyn i urz$
urz
$dze stosowanych
1) sporz$dza szkice i rysunki techniczne cz%!ci
urz$dze
w przemy!le papierniczym;
2) charakteryzuje rodzaje i w"a!ciwo!ci
ci surowców oraz pó"produktów
produktów papierniczych;
3) rozró#nia dodatki i !rodki
rodki chemiczne stosowane w produkcji wytworów papierniczych;
4) charakteryzuje procesy chemiczne i fizyczne zachodz$ce
ce podczas produkcji wytworów
papierniczych;
5) wykonuje badania laboratoryjne dotycz$ce
ce produkcji wytworów papierniczych;
6) rozró#nia maszyny i urz$dzenia
dzenia stosowane w przemy!le
przemy le papierniczym;
7) rozró#nia
nia rodzaje aparatury pomiarowej;
8) charakteryzuje parametry procesów technologicznych;
9) okre!la
la zastosowanie czynników energetycznych w procesach technologicznych;
10) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki energi$
energi oraz materia
materia"ami stosowanymi
w przemy!le papierniczym;
11) okre!la
materia"ów
wp"ywem
la metody zabezpieczania materia"
materia
"ów i produktów papierniczych przed wp
czynników szkodliwych;
wspomagaj$ce
12) stosuje programy komputerowe wspomagaj$
wspomagaj
$ce wykonywanie zada .

ww

w.

PKZ(A.z) Umiej tno!ci
ci stanowi"ce
ce podbudow do kszta#cenia
kszta
w zawodach: technik
analityk, technik technologii chemicznej
Ucze :
1) klasyfikuje metody pomiarowe stosowane w badaniach laboratoryjnych i pomiarach
przemys"owych;
2) klasyfikuje i oblicza b"%dy
dy pomiarowe;
3) okre!la
la cele i zadania normalizacji;
4) przestrzega zasad wdra#ania
wdra ania i funkcjonowania systemów akredytacji, certyfikacji i
dobrej praktyki laboratoryjnej;
zarz$dzania
jako!ci$, bezpiecze stwem i !rodowiskiem;
5) charakteryzuje systemy zarz$
zarz
$dzania jako
czynno!ci
zwi$zane
konserwacj$, przygotowaniem do
6) wykonuje czynno!
czynno
!ci zwi$
zwi
$zane z wzorcowaniem, konserwacj
wyposa#enia
legalizacji wyposa#
wyposa
#enia pomiarowego;
zwi$zane
sporz$dzaniem roztworów;
7) wykonuje obliczenia zwi$
zwi
$zane ze sporz
ró#nych
st%#eniach;
8) sporz$dza
dza roztwory o ró#
ró
#nych st
urz$dze i po"o#enie w%z"ów analitycznych
9) rozpoznaje znormalizowane symbole urz
i punktów pomiarowych na schematach technologicznych;
wspomagaj$ce wykonywanie zada .
10) stosuje programy komputerowe wspomagaj

stanowi"ce podbudow do kszta#cenia w zawodzie technik
PKZ(A.aa) Umiej tno
tno!ci stanowi
us#ug
ug kosmetycznych
Ucze :
okre!la
anatomiczn$ oraz fizjologi% skóry i jej przydatków;
1) okre!
okre
!la budow%
budow anatomiczn
2) rozpoznaje rodzaj skóry;
okre!la
od#ywiania cz"owieka na skór% i przydatki skórne;
3) okre!
okre
!la wp"yw
wp
od
4) okre!la
okre
wp"yw czynników !rodowiskowych na stan zdrowia cz"owieka;
!
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diagnozuje stan skóry i przydatków skórnych;
rozpoznaje zmiany patologiczne na skórze oraz przydatkach skórnych;
przestrzega zasad profilaktyki chorób skóry;
rozpoznaje surowce kosmetyczne oraz okre la ich zastosowanie;
rozpoznaje rodzaje preparatów kosmetycznych oraz okre la ich zastosowanie;
okre la zastosowanie zwi!zków
zków chemicznych w preparatach kosmetycznych;
sporz!dza preparaty kosmetyczne zgodnie z receptur!;
charakteryzuje metody bada" surowców i wyrobów kosmetycznych;
rozró#nia aparaty i urz!dzenia
dzenia stosowane podczas wykonywania zabiegów
kosmetycznych;
stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne podczas wykonywania zabiegów
kosmetycznych;
korzysta z ró#nych $róde% informacji dotycz!cych
cych wykonywania zabiegów
kosmetycznych;
przeprowadza wywiad z klientem;
stosuje programy komputerowe wspomagaj!ce
zada"..
ce wykonywanie zada
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

,&-.&,&

PKZ(A.ab) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
kszta cenia w zawodzie technik
archiwista
Ucze":
1) charakteryzuje organizacj& pa"stwowej
s%u#by
stwowej s!u"by
by archiwalnej;
2) stosuje przepisy prawa dotycz!ce
us%ug
ce wykonywania us!
us
!ug archiwalnych;
3) charakteryzuje zasoby krajowych archiwów centralnych;
4) pos%uguje si& terminologi! z zakresu archiwistyki, archiwoznawstwa
archiwoznawstwa oraz archiwalnej
informacji naukowej;
5) pos%uguje si& systemami obiegu i zarz#dzania
zarz!dzania
dokumentacj!;
dzania dokumentacj#;
dokumentacj
6) charakteryzuje systemy kancelaryjne;
wspomagaj!ce prowadzenie
7) stosuje specjalistyczne programy komputerowe wspomagaj
archiwum;
8) stosuje ró#ne
ne formy udost&pniania
udost$pniania
pniania informacji;
9) pos%uguje si& archiwalnym systemem ewidencyjno-informacyjnym;
10) stosuje przepisy prawa dotycz!ce
dotycz#ce dost&pu
dotycz#
dost$pu do informacji chronionych prawem;
dost$
11) popularyzuje zasoby archiwalne;
12) stosuje programy komputerowe wspomagaj!ce
zada".
wspomagaj
wspomagaj#ce
wykonywanie zada

ww

w.

PKZ(A.ac) Umiej tno!ci
ci stanowi"ce
stanowi ce podbudow do kszta#cenia w zawodzie technik
transportu drogowego
Ucze":
rozwi!zywania problemów praktycznych, w tym przelicza
1) stosuje obliczenia do rozwi#zywania
rozwi
jednostki miar fizycznych;
2) odczytuje schematy elektryczne i elektroniczne;
3) wykonuje czynno
pojazdów;
czynno%
%ci kontrolno-obs%ugowe
kontrolno-obs
4) stosuje przepisy prawa dotycz!ce
ruchu drogowym i kieruj!cych pojazdami;
dotycz
dotycz#
5) przestrzega zasad kierowania pojazdami;
6) stosuje programy komputerowe wspomagaj!ce
wykonywanie zada";
wspomagaj
7) prowadzi i obs%uguje
do uzyskania
obs!uguje pojazdy samochodowe w zakresie niezb&dnym
obs!
niezb
kwalifikacji wst&pnej,
o której mowa w ustawie o transporcie drogowym, oraz uzyskania
wst
wst$pnej,
prawa jazdy kategorii C+E.

OBSZAR BUDOWLANY (B)
PKZ(B.a) Umiej tno!ci
tno
stanowi"ce podbudow do kszta#cenia w zawodach: mechanik
maszyn i urz"dze
urz
urz"dze$ drogowych, technik drogownictwa
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
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:
sporz!dza szkice i rysunki techniczne;
odczytuje rysunki maszynowe;
rozpoznaje maszyny i urz!dzenia oraz okre"la ich zastosowanie;
wykonuje pomiary wielko"ci mechanicznych i elektrycznych;
la ich w#
w
#a"ciwo
ciwo"ci
rozpoznaje materia#y konstrukcyjne i eksploatacyjne, okre"la
w#a"ciwo"ci
i zastosowanie;
rozpoznaje rodzaje po#!cze roz#!cznych i nieroz#!cznych;
wykonuje operacje z zakresu obróbki r$cznej i maszynowej;
klasyfikuje drogi wed#ug okre"lonych kryteriów;
rozpoznaje elementy dróg i okre"la ich funkcje;
la ich przeznaczenie;
rozró%nia rodzaje obiektów mostowych i okre"la
rozpoznaje rodzaje konstrukcji mostów;
rozró%nia
nia rodzaje i elementy dokumentacji projektowej;
ci;
rozpoznaje rodzaje gruntów i okre"la ich w#a"ciwo"ci;
okre"la w#a"ciwo"ci materia#ów
ów stosowanych do budowy dróg i obiektów mostowych;
rozró%nia przyrz!dy
dy pomiarowe stosowane w robotach drogowych;
lonymi robotami ziemnymi i drogowymi;
wykonuje pomiary zwi!zane z okre"lonymi
rodki transportu stosowane w drogownictwie;
rozró%nia "rodki
adowania mas ziemnych oraz materia
przestrzega zasad transportu i sk#adowania
materia#ów
stosowanych w robotach drogowych;
stosuje programy komputerowe wspomagaj!ce
ce wykonywanie zada .
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Ucze
1)
2)
3)
4)
5)
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w.

PKZ(B.b) Umiej tno!ci stanowi"ce
kszta#cenia
ce podbudow do kszta#
kszta
#cenia w zawodach: blacharz
izolacji przemys#owych,
owych, monter izolacji przemys#owych
przemys owych
Ucze :
1) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji przemys#
przemys
#owych;
przemys#owych;
2) rozró%nia
przemys#owych
nia konstrukcje instalacji przemys#
przemys
#owych i techniki ich wykonania;
3) rozpoznaje materia#y
y izolacyjne i okre"la
okre la ich zastosowanie;
4) rozró%nia
nia rodzaje i elementy sk#adowe
sk adowe dokumentacji technicznej stosowanej
w instalacjach przemys#owych;
owych;
5) wykonuje pomiary zwi!zane
zane z robotami izolacyjnymi;
6) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
aduje materia#
#y i wyroby budowlane;
7) transportuje i sk#aduje
materia#y
nia rodzaje rusztowa i pomostów roboczych;
8) rozró%nia
9) sporz!dza
dza kalkulacj$
kalkulacj$ kosztów robót izolacyjnych;
wspomagaj!ce wykonywanie zada .
10) stosuje programy komputerowe wspomagaj

ww

tno!ci
stanowi"ce
PKZ(B.c) Umiej tno
tno!
!ci stanowi"
stanowi
"ce podbudow do kszta#cenia w zawodach: kominiarz,
monter zabudowy i robót wyko$czeniowych
wyko
w budownictwie, monter izolacji
budowlanych, dekarz, cie!la,
cie
betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz,
monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik
ruroci"gowych,
budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów ruroci
monter nawierzchni kolejowej, technik drogownictwa
Ucze :
1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
2) rozró%nia
rozró nia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
rozró%nia
3) rozró%
rozró
%nia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
okre"la ich zastosowanie;
4) rozpoznaje materia#y
materia budowlane i okre
sporz!dzania rysunków budowlanych;
5) przestrzega zasad sporz
6) wykonuje szkice robocze;
rozró%nia
7) rozró%
rozró
%nia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
rozró%nia
przyrz!dy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
8) rozró%
rozró
%nia przyrz
zwi!zanych z robotami budowlanymi;
9) przestrzega zasad wykonywania pomiarów zwi
!
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rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
rozró nia !rodki transportu stosowane w budownictwie;
przestrzega zasad transportu i sk"adowania materia"ów budowlanych;
rozró nia rodzaje rusztowa# oraz przestrzega zasad ich monta u, u ytkowania
i demonta u;
14) stosuje programy komputerowe wspomagaj$ce
ce wykonywanie zada#.
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10)
11)
12)
13)
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PKZ(B.d) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
cenia w zawodach: kominiarz,
zdun
Ucze#:
1) rozró nia rodzaje paliw i okre!la ich w"a!ciwo!ci;
2) wyja!nia procesy zachodz$ce podczas spalania paliw;
3) przestrzega zasad sporz$dzania
dzania bilansu powietrza w pomieszczeniach;
4) rozró nia rodzaje przewodów kominowych w obiektach budowlanych;
5) stosuje programy komputerowe wspomagaj$ce
ce wykonywanie zada#.
zada#.
zada#

w.

PKZ(B.e) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
kszta##cenia w zawodach: monter
sieci, instalacji i urz"dze$ sanitarnych, technik urz"dze$
urz dze$
urz"dze
$ sanitarnych, technik
gazownictwa
Ucze#:
1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
2) rozró nia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
3) rozpoznaje materia"yy budowlane i okre!la
ich w"a!ciwo!ci;
okre
w"a!ciwo
ciwo!!ci;
4) rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych oraz ich elementy;
5) rozpoznaje rodzaje i elementy podziemnej infrastruktury terenu;
6) rozpoznaje materia"y
y stosowane do budowy sieci komunalnych i instalacji sanitarnych
oraz okre!la ich w"a!ciwo!ci;
ci;
7) sporz$dza
dza rysunki techniczne oraz szkice robocze;
8) rozpoznaje paliwa gazowe oraz okre!la
w"a!ciwo!ci;
okre la ich w"
w
"a!ciwo!ci;
9) rozró nia urz$dzenia
dzenia energetyczne stosowane w sieciach komunalnych i instalacjach
sanitarnych;
10) rozró nia rodzaje i elementy dokumentacji projektowej sieci komunalnych oraz
instalacji sanitarnych;
11) rozró nia rodzaje gruntów oraz okre!
okre!la
w"a!ciwo!ci;
okre
!la ich w"a!
12) okre!la
la sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania i odwadniania
wykopów;
zwi$zane
13) wykonuje pomiary zwi$
zwi
$zane z budow$
budow sieci komunalnych oraz monta em instalacji
sanitarnych;
wspomagaj$ce wykonywanie zada#.
14) stosuje programy komputerowe wspomagaj

ww

tno!ci
PKZ(B.f) Umiej tno
tno!
!ci stanowi"ce
stanowi
podbudow do kszta#cenia w zawodach: monter
budownictwa wodnego, technik budownictwa wodnego
1) rozró nia rodzaje cieków wodnych;
okre!la
2) okre!
okre
!la cele regulacji rzek i potoków górskich;
wodnych i okre!la ich przeznaczenie;
3) rozró nia rodzaje urz$dze#
urz
wp"yw
4) okre!la
la wp"
wp
"yw robót hydrotechnicznych na stan !rodowiska;
okre!la
w"a!ciwo!ci
materia"ów stosowanych w robotach hydrotechnicznych;
5) okre!
okre
!la w"
w
"a!ciwo!ci materia
6) wykonuje pomiary stanów wód w ciekach wodnych;
7) pos"uguje
pos uguje si%
si% mapami hydrograficznymi;
wspomagaj$ce wykonywanie zada#.
8) stosuje programy komputerowe wspomagaj
tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia w zawodach: technik
PKZ(B.g) Umiej tno
urz"dze$
urz"
urz
"dze
dze$ i systemów energetyki odnawialnej, technik energetyk
Ucze#:
Ucze#
Ucze
#:
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
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okre la !ród"a energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej;
charakteryzuje zasoby energii w Polsce oraz mo#liwo ci ich wykorzystania;
charakteryzuje procesy wytwarzania energii: elektrycznej, mechanicznej i cieplnej;
rozró#nia obiekty energetyczne oraz okre la ich wp"yw na rodowisko;
charakteryzuje systemy energetyki odnawialnej;
okre la mo#liwo ci zastosowania urz$dze% i systemów energetyki odnawialnej
w budownictwie;
ynów, elektrotechniki oraz spalania paliw;
stosuje prawa z zakresu mechaniki p"ynów,
yw cieczy i gazów;
wykonuje obliczenia parametrów charakteryzuj$cych przep"yw
wykonuje pomiary wielko ci fizycznych;
przestrzega zasad wykonywania instalacji sanitarnych i elektrycznych;
stosuje przepisy prawa budowlanego i prawa energetycznego;
jalistycznych programów komputerowych;
wykonuje rysunki z wykorzystaniem specjalistycznych
okre la korzy ci wynikaj$ce
pochodz$cej
!róde"
ce ze stosowania energii pochodz
cej ze !róde
odnawialnych;
prowadzi racjonaln$ gospodark& energi$;
stosuje programy komputerowe wspomagaj$ce
zada%.
ce wykonywanie zada".
zada

rcl
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

,&-.&,&

ce podbudow do kszta!
kszta
!cenia w zawodzie technik
PKZ(B.h) Umiej tno!ci stanowi"ce
kszta#cenia
renowacji elementów architektury
Ucze%:
1) rozpoznaje dawne i wspó"czesne
materia"y
czesne materia#y
y i wyroby budowlane;
2) rozpoznaje formy, typy ikonograficzne oraz style architektoniczne;
3) pos"uguje si& dokumentacj$ techniczn
techniczn$ i technologiczn
technologiczn$;;
wspomagaj$ce
zada%.
4) stosuje programy komputerowe wspomagaj
ce wykonywanie zada

ww

w.

PKZ(B.i) Umiej tno!ci stanowi"ce
kszta#cenia w zawodzie technik dróg
ce podbudow do kszta!cenia
kszta
i mostów kolejowych
Ucze%:
1) rozpoznaje rodzaje i elementy dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych;
2) rozpoznaje materia"y
y stosowane do budowy dróg kolejowych i obiektów mostowych;
w"a
ciwo ci;
3) rozpoznaje rodzaje gruntów i okre$la
okre la ich w#
w
#a$ciwo$ci;
4) sporz$dza
dza rysunki dróg kolejowych i kolejowych obiektów mostowych;
5) sporz$dza
dza schematy posterunków ruchu kolejowego;
6) wykonuje typowe obliczenia statyczne i projekty elementów konstrukcyjnych dróg
i mostów kolejowych;
7) opracowuje projekty typowych elementów budowli drogowych i mostowych;
8) pos"uguje
si& wiedz
wiedz$ z zakresu: geodezji, miernictwa i kartografii;
uguje si%
9) rozpoznaje elementy sieci kolejowej;
10) rozpoznaje rodzaje taboru kolejowego i okre la jego przeznaczenie;
urz$dzenia
11) rozpoznaje urz
dzenia sygnalizacji kolejowej;
12) przestrzega zasad funkcjonowania kolei w Polsce;
wspomagaj$ce wykonywanie zada%.
13) stosuje programy komputerowe wspomagaj
tno!ci
stanowi"ce podbudow do kszta#cenia w zawodzie technik
PKZ(B.j) Umiej tno
tno"
"ci stanowi
drogownictwa
Ucze%:
Ucze"
":
1) wykonuje rysunki techniczne;
rozró#nia
2) rozró&nia
rozró
nia rodzaje i elementy konstrukcyjne dróg;
3) przestrzega zasad planowania oraz przestrzennego zagospodarowania terenu;
rozró#nia
in#ynierskich obiektów drogowych;
4) rozró&
rozró
&nia konstrukcje in
wp"yw oddzia
oddzia"ywania obci$#e% na elementy konstrukcyjne dróg i drogowych
5) okre$
okre$la wp#yw
wp
in#ynierskich;
obiektów in&ynierskich;
in
6) wykonuje obliczenia statyczne i konstrukcyjne;
!
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7) klasyfikuje grunty budowlane;
8) wykonuje badania gruntów oraz materia ów stosowanych do budowy dróg oraz
obiektów drogowych;
la ich zastosowanie;
9) rozpoznaje maszyny i urz!dzenia drogowe oraz okre"la
nia rodzaje i elementy dokumentacji technicznej dróg oraz in#ynierskich
in#ynierskich
in#
10) rozró#nia
obiektów drogowych;
11) dobiera sprz$t i przyrz!dy pomiarowe;
12) wykonuje pomiary geodezyjne;
13) pos uguje si$ mapami i planami sytuacyjno-wysoko"ciowymi;
ce wykonywanie zada%.
14) stosuje programy komputerowe wspomagaj!ce

w.

PKZ(B.k) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
cenia w zawodzie technik
budownictwa
Ucze%:
1) rozró#nia rodzaje obci!#e% oraz okre"la
la ich oddzia ywanie na elementy konstrukcyjne
obiektów budowlanych;
2) wykonuje obliczenia statyczne elementów statycznie wyznaczalnych;
3) przestrzega zasad wymiarowania elementów konstrukcji drewnianych, murowych,
stalowych i #elbetowych;
4) klasyfikuje grunty budowlane i okre"la
la ich przydatno"&
przydatno"& do celów budowlanych;
5) okre"la w a"ciwo"ci
ci techniczne materia ów budowlanych;
6) rozró#nia
nia rodzaje elementów budowlanych;
7) okre"la konstrukcj$ elementów no"nych
nych obiektów budowlanych;
8) rozró#nia
nia rodzaje izolacji budowlanych;
9) sporz!dza
dza szkice i rysunki techniczne;
10) przestrzega zasad sporz!dzania
dzania przedmiaru robót budowlanych;
11) przestrzega zasad sporz!dzania
zale#no"ci;
!dzania
dzania harmonogramów budowlanych oraz sieci zale
12) dobiera sprz$tt pomiarowy do wykonywania pomiarów zwi
zwi!zanych z realizacj! robót
budowlanych;
13) wykonuje pomiary zwi!zane
zane z realizacj!
realizacj! robót budowlanych;
14) sporz!dza
dza rozliczenia robót budowlanych;
15) przestrzega zasad dokumentowania robót budowlanych;
16) stosuje przepisy prawa budowlanego;
wspomagaj!ce wykonywanie zada%.
17) stosuje programy komputerowe wspomagaj!
wspomagaj

ww

tno!ci
PKZ(B.l) Umiej tno!
!ci stanowi"ce
stanowi
podbudow do kszta#cenia w zawodzie technik
geodeta
Ucze%:
1) pos uguje si$
si$ jednostkami miar stosowanymi w pracach geodezyjnych;
2) korzysta z uk adów wspó rz$dnych stosowanych w geodezji i kartografii;
3) rozpoznaje znaki i symbole kartograficzne;
sporz!dza
4) sporz!
sporz
!dza szkice geodezyjne;
przyrz!dy pomiarowe;
5) obs uguje instrumenty geodezyjne i przyrz
6) wykonuje analitycznie obliczenia geodezyjne;
7) korzysta z geodezyjnych programów komputerowych;
8) pos uguje si$
si$ ró
ró#nymi rodzajami map;
9) stosuje przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego;
wspomagaj!ce wykonywanie zada%.
10) stosuje programy komputerowe wspomagaj

OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (E)
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PKZ(E.a) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
cenia w zawodach: monter
sieci i urz"dze$ telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik,
elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik
telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik
mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik
pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk
sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego
Ucze :
ciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
1) pos!uguje si" poj"ciami
2) opisuje zjawiska zwi#zane z pr#dem sta!ym i zmiennym;
dem zmiennym;
3) interpretuje wielko$ci fizyczne zwi#zane z pr#dem
ce przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(%
sin(
%t+&);
4) wyznacza wielko$ci charakteryzuj#ce
sin(%t+&);
warto$ci
wielko$ci
5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania warto$
warto
$ci wielko$
wielko
adach elektronicznych;
elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk!adach
6) rozpoznaje elementy oraz uk!ady
ady elektryczne i elektroniczne;
7) sporz#dza schematy ideowe i monta'owe uk!adów
adów elektrycznych i elektronicznych;
8) rozró'nia parametry elementów oraz uk!adów
adów elektrycznych i elektronicznych;
9) pos!uguje si" rysunkiem technicznym podczas prac monta'
monta'owych
monta
'owych i instalacyjnych;
10) dobiera narz"dzia i przyrz#dy
monta'u
dy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu monta
mechanicznego elementów i urz#dze elektrycznych i elektronicznych;
cznej;
11) wykonuje prace z zakresu obróbki r"cznej;
adów elektrycznych i elektronicznych na podstawie
12) okre$la funkcje elementów i uk!adów
dokumentacji technicznej;
13) wykonuje po!#czenia
czenia elementów i uk!adów
uk adów elektrycznych oraz elektronicznych na
monta'owych;
podstawie schematów ideowych i monta'
monta
'owych;
14) dobiera metody i przyrz#dy
uk!adów elektronicznych i
dy do pomiaru parametrów uk!
uk
elektronicznych;
uk!adów elektrycznych
15) wykonuje pomiary wielko$ci
ci elektrycznych elementów, uk
i elektronicznych;
16) przedstawia wyniki pomiarów i oblicze w postaci tabel i wykresów;
17) pos!uguje si" dokumentacj
techniczn#,
obs!ugi oraz
dokumentacj#
# techniczn
techniczn#
#, katalogami i instrukcjami obs
przestrzega norm w tym zakresie;
18) stosuje programy komputerowe wspomagaj#ce
wspomagaj
wykonywanie zada .

ww

w.

PKZ(E.b) Umiej tno!ci stanowi"ce
ce podbudow do kszta#cenia w zawodach: technik
informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk
Ucze :
podzespo!ów systemu komputerowego;
1) rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespo
2) dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego;
u'ytkowe
okre$lonych zada ;
3) dobiera oprogramowanie u'
u
'ytkowe do realizacji okre
komputerowego i systemu operacyjnego;
4) stosuje zabezpieczenia sprz"tu
sprz
5) rozró'nia
nia parametry sprz"tu
sprz
komputerowego;
6) charakteryzuje informatyczne systemy komputerowe;
7) okre$
okre
$la funkcje systemu operacyjnego;
okre$la
pos!uguje
dotycz#c# lokalnych sieci komputerowych;
8) pos!
pos
!uguje si"
si" terminologi#
terminologi dotycz
urz
9) charakteryzuje urz#dzenia
sieciowe;
10) charakteryzuje rodzaje oprogramowania u'ytkowego;
u
11) korzysta z publikacji elektronicznych;
12) przestrzega zasad zarz#dzania
projektem w trakcie organizacji i planowania pracy;
zarz
wspomagaj
13) stosuje programy komputerowe wspomagaj#ce
wykonywanie zada .

PKZ(E.c) Umiej tno!ci
stanowi"ce podbudow do kszta#cenia w zawodach: technik
tno
elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, technik telekomunikacji, technik
teleinformatyk
!
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5)
6)
7)
8)
9)
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:
wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych;
sporz!dza wykresy w skali logarytmicznej;
charakteryzuje parametry elementów oraz uk"adów
adów elektrycznych i elektronicznych;
lonych warunków
dobiera elementy oraz uk"ady elektryczne i elektroniczne do okre#lonych
eksploatacyjnych;
okre#la wp"yw
yw parametrów poszczególnych elementów i podzespo"ów
ów na prac$
prac$
uk"adów elektrycznych i elektronicznych;
dobiera metody i przyrz!dy
dy do pomiaru parametrów uk"adów
adów elektrycznych
i elektronicznych;
dokonuje analizy pracy uk"adów
adów elektrycznych i elektronicznych na podstawie
schematów ideowych oraz wyników pomiarów;
sporz!dza dokumentacj$ z wykonywanych prac;
stosuje programy komputerowe wspomagaj!ce
ce wykonywanie zada .
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Ucze
1)
2)
3)
4)
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PKZ(E.d) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
kszta##cenia w zawodach: technik
automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu
szynowego
Ucze :
1) rozró%nia i okre#la
la elementy drogi kolejowej;
ci przewodowej i bezprzewodowej;
2) obs"uguje urz!dzenia "!czno#ci
3) stosuje przepisy prawa dotycz!ce
ce funkcjonowania transportu kolejowego;
4) stosuje sygnalizacj$ obowi!zuj!c! w transporcie kolejowym.

w.

PKZ(E.e) Umiej tno!ci stanowi"ce
ce podbudow do kszta#cenia
kszta cenia w zawodzie technik
energetyk
Ucze :
ciami z dziedziny mechaniki, elektrotechniki, termodynamiki;
1) pos"uguje si$ poj$ciami
urz
2) rozpoznaje elementy elektryczne i elektroniczne oraz instalacje i urz!dzenia
energetyczne;
3) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania obwodów elektrycznych;
4) wykorzystuje rachunek wektorowy do dzia"a
dzia"a na przebiegach sinusoidalnych;
dzia"
5) wykonuje pomiary wielko#ci
ci elektrycznych i nieelektrycznych;
6) sporz!dza
dza dokumentacj$ wykonywanych pomiarów;
7) okre#la rol$ poszczególnych elementów i podzespo"ów
stosowanych w instalacjach
podzespo
i urz!dzeniach
dzeniach energetycznych;
8) rozró%nia
ich zastosowanie;
nia materia"yy konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz okre#la
okre
9) okre#la
energetycznych;
la przyczyny i skutki zu%ycia
zu ycia instalacji i urz!dze
urz
10) dobiera elementy i uk"ady
uk"ady automatyki zabezpieczeniowej instalacji i urz!dze
uk"
urz
energetycznych;
11) stosuje programy komputerowe wspomagaj!ce
wykonywanie zada .
wspomagaj

ww

PKZ(E.f) Umiej tno!ci
podbudow do kszta#cenia w zawodzie zegarmistrz
tno ci stanowi"ce
stanowi
Ucze :
1) pos"uguje
pos""uguje si$
si$ poj$ciami
poj$
poj
$ciami z dziedziny elektrotechniki, elektroniki, optyki, elektroakustyki i
psychoakustyki;
2) opisuje zjawiska, interpretuje wielko#ci
fizyczne zwi!zane z polami: elektrycznym,
wielko
magnetycznym, elektromagnetycznym, z powstawaniem i rozchodzeniem si$ fal
d&wi$kowych,
d&wi
wi$kowych,
kowych, fal radiowych i #wiat"a w #rodowiskach otwartych i zamkni$tych oraz
torach transmisyjnych;
3) oblicza i szacuje warto#ci
wielko#ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i
warto
elektronicznych;
4) charakteryzuje i rozró%nia
parametry elementów, uk"adów elektrycznych
rozró
i elektronicznych oraz okre#la
ich wp"yw na prac$ tych uk"adów;
okre
!
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5) rozró nia i dobiera elementy oraz uk!ady
ady elektryczne i elektroniczne na podstawie
symboli graficznych, oznacze", charakterystyk, parametrów i cech u ytkowych do
okre#lonych warunków eksploatacyjnych;
6) stosuje programy komputerowe wspomagaj$ce wykonanie zada".

OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (M)

ww

w.

cenia w zawodach: mechanikPKZ(M.a) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
-operator pojazdów i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik
precyzyjny, mechanik automatyki przemys#owej i urz"dze$
$ precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urz"dze$,, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek
skrawaj"cych, !lusarz, kowal, monter kad#ubów okr towych, blacharz samochodowy,
blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik
okr towy, technik budownictwa okr towego, technik pojazdów samochodowych,
technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik,
elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik transportu
drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, technik
górnictwa podziemnego, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa
odkrywkowego, technik przeróbki kopalin sta#ych,
ych, technik odlewnik, technik hutnik,
operator maszyn i urz"dze$ odlewniczych, operator maszyn i urz
urz"dze$
metalurgicznych, operator maszyn i urz"dze$ do obróbki plastycznej, operator
maszyn i urz"dze$ do przetwórstwa tworzyw sztucznych, z#
zz#otnik-jubiler
#otnik-jubiler
Ucze":
1) przestrzega zasad sporz$dzania
dzania rysunku technicznego maszynowego;
2) sporz$dza szkice cz%#ci
ci maszyn;
3) sporz$dza
dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
ci maszyn i urz$dze
dze"
";
4) rozró nia cz%#ci
urz$dze";
5) rozró nia rodzaje po!$cze";
";
6) przestrzega zasad tolerancji i pasowa";
pasowa
7) rozró nia materia!y
y konstrukcyjne i eksploatacyjne;
8) rozró nia #rodki
rodki transportu wewn%trznego;
wewn trznego;
sk!adowania
materia!ów;
9) dobiera sposoby transportu i sk!
sk
!adowania materia!
materia
korozj$;
10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz okre#la
okre
sposoby ochrony przed korozj
11) rozró nia techniki i metody wytwarzania cz%#ci
urz$dze";
cz
maszyn i urz
12) rozró nia maszyny, urz$dzenia
urz dzenia i narz%dzia
narz
do obróbki rr%cznej i maszynowej;
13) rozró nia przyrz$dy
dy pomiarowe stosowane podczas obróbki rr%cznej i maszynowej;
14) wykonuje pomiary warsztatowe;
15) rozró nia metody kontroli jako#ci
jako
wykonanych prac;
16) okre#la
maszyn i urz$dze";
la budow% oraz przestrzega zasad dzia!ania
dzia
17) pos!uguje
techniczn$ maszyn i urz$dze" oraz przestrzega norm
uguje si%
si% dokumentacj
dokumentacj$
$ techniczn
cz%#ci maszyn, materia!ów konstrukcyjnych
dotycz$cych
cych rysunku technicznego, cz
i eksploatacyjnych;
wspomagaj$ce wykonywanie zada".
18) stosuje programy komputerowe wspomagaj
tno!ci
stanowi"ce podbudow do kszta#cenia w zawodach: mechanikPKZ(M.b) Umiej tno
tno!
!ci stanowi
-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik-monter maszyn i urz"dze$,
urz
operator obrabiarek skrawaj"cych,
technik pojazdów samochodowych, technik
skrawaj
mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, technik mechatronik
Ucze":
Ucze"
":
1) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki
i automatyki;
2) dobiera narz%dzia
i przyrz$dy pomiarowe do monta u i demonta u maszyn i urz$dze";
narz
narz%
3) wykonuje prace z zakresu obróbki rr%cznej i maszynowej metali;
!
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cenia w zawodzie operator
PKZ(M.c) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
maszyn i urz"dze$ do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Ucze!:
1) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i
automatyki przemys"owej;
2) wykonuje obliczenia na liczbach wymiernych w celu rozwi
zywania problemów
rozwi#zywania
technicznych;
3) sporz dza szkice cz#$ci maszyn;
4) sporz dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
5) pos"uguje si# dokumentacj techniczn maszyn i urz#dze
dze! oraz przestrzega norm
ci maszyn, materia"ów
materia!ów konstrukcyjnych
materia!
dotycz cych rysunku technicznego, cz#$ci
i eksploatacyjnych;
6) rozró%nia cz#$ci maszyn i urz dze!;
7) rozró%nia materia"yy konstrukcyjne i eksploatacyjne;
urz#dze
dze oraz narz#dzi;
narz"dzi;
narz"
8) przeprowadza ocen# stanu technicznego maszyn, urz
dze!
9) przestrzega zasad tolerancji i pasowa!;
10) rozró%nia przyrz dy i urz dzenia kontrolno-pomiarowe;
11) wykonuje pomiary warsztatowe;
12) rozró%nia
nia techniki i metody wytwarzania wyrobów;
13) stosuje programy komputerowe wspomagaj
ce wykonywanie zada!.
wspomagaj#ce
zada .

w.

PKZ(M.d) Umiej tno!ci stanowi"ce
ce podbudow do kszta#cenia
kszta#cenia w zawodach: operator
kszta#
urz"dze metalurgicznych,
urz"
maszyn i urz"dze$ odlewniczych, operator maszyn i urz"dze$
operator maszyn i urz"dze$ do obróbki plastycznej, operator maszyn i urz"dze$
do
urz
przetwórstwa tworzyw sztucznych, technik odlewnik, technik hutnik
Ucze!:
1) rozpoznaje materia"yy konstrukcyjne i eksploatacyjne;
2) rozró%nia
nia rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej;
3) rozró%nia
kszta"towania
nia technologie kszta!
!towania wyrobów poprzez obróbk#
obróbk r#czn , mechaniczn ,
spajanie, plastyczne kszta"towanie
i
kszta!towanie oraz odlewanie stopów Fe-C, metali nie%elaznych
kszta!
nie
ich stopów oraz materia"ów
materia!ów
ów niemetalowych;
4) dobiera przyrz dy pomiarowe oraz wykonuje pomiary cz#$ci
maszyn;
cz
5) dobiera narz#dzia
"dzia
dzia do obróbki r"
rr#cznej,
"cznej, mechanicznej, spajania i plastycznego
kszta"towania
towania metali;
6) wykonuje operacje obróbki r"
rr#cznej,
"cznej, mechanicznej, spajania i plastycznego
kszta"towania
towania metali;
7) stosuje programy komputerowe wspomagaj ce wykonywanie zada!.

ww

podbudow do kszta#cenia w zawodach: wiertacz,
PKZ(M.e) Umiej tno
tno!ci
ci stanowi"ce
stanowi
górnik eksploatacji podziemnej, górnik eksploatacji otworowej, górnik odkrywkowej
z#ó%,
eksploatacji z#
#ó$, technik wiertnik, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa
otworowego, technik górnictwa odkrywkowego
Ucze :
ska!y oraz charakteryzuje budow" geologiczn# Ziemi;
1) rozpoznaje minera!y
minera i ska!
okre%la ich budow" i w!a%ciwo%ci;
2) rozró$nia
rozró nia rodzaje ska!,
ska okre
rozró$nia
3) rozró$
rozró
$nia procesy technologiczne wydobycia kopalin;
wspomagaj#ce wykonywanie zada .
4) stosuje programy komputerowe wspomagaj
tno!ci stanowi"ce podbudow
PKZ(M.f) Umiej tno!
-mechanik, technik optyk
Ucze :

do kszta#cenia w zawodach: optyk-

!"#$$"%&'()*+&

,&-.&,&

Poz. 184

rcl
.go
v.p
l

1) stosuje prawa i przestrzega zasad optyki fizycznej i geometrycznej, elektrotechniki i
elektroniki;
2) stosuje programy komputerowe wspomagaj ce wykonywanie zada!.
cenia w zawodach: mechanik
PKZ(M.g) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik
pojazdów samochodowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik
mechanizacji rolnictwa
Ucze!:
1) wykonuje czynno"ci kontrolno-obs#ugowe pojazdów;
2) stosuje przepisy prawa dotycz ce ruchu drogowego i kieruj cych pojazdami;
3) przestrzega zasad kierowania pojazdami;
4) wykonuje czynno"ci zwi zane z prowadzeniem i obs#ug pojazdu samochodowego
dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B.
w zakresie niezb$dnym
cenia w zawodach: operator
PKZ(M.h) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
obrabiarek skrawaj"cych, technik mechanik
Ucze!:
1) wykonuje obliczenia dotycz ce obróbki maszynowej skrawaniem;
2) rozró%nia uk#ady sterowania obrabiarek;
zada
3) stosuje programy komputerowe wspomagaj ce wykonywanie zada!.

ce podbudow do kszta#cenia
kszta#cenia w zawodach: monter
kszta#
PKZ(M.i) Umiej tno!ci stanowi"ce
kad#ubów okr towych, technik budownictwa okr towego
Ucze!:
uba okr$tu;
1) rozró%nia elementy kad#uba
kad#ubowych oraz planami monta%u
kad#
monta
2) pos#uguje si$ rysunkami konstrukcji kad#ubowych
kad#uba
okr$tu;
dzia, przyrz dy i urz dzenia do monta%u
monta kad#uba
kad
3) rozró%nia narz$dzia,
okr$tu;
cia i spawania;
4) rozró%nia urz dzenia do ci$cia
5) rozró%nia sprz$tt do prostowania elementów kad#uba
okr$tu;
kad
okr
6) stosuje programy komputerowe wspomagaj ce wykonywanie zada!.
zada

ww

w.

!ci stanowi"ce
ce podbudow do kszta#cenia
kszta
PKZ(M.j) Umiej tno!ci
w zawodach: technik
mechanik lotniczy, technik awionik
Ucze!:
nia zjawiska i prawa z zakresu aerodynamiki i mechaniki lotu;
1) wyja"nia
nia rodzaje statków powietrznych;
2) rozró%nia
nia elementy konstrukcyjne statków powietrznych;
3) rozró%nia
nia budow$
budow$ zespo#ów,
zespo##ów, instalacji i wyposa%enia
zespo
wyposa
4) wyja"nia
statków powietrznych i
dzia
przestrzega zasad ich dzia#ania;
nap$dy statków powietrznych;
nap$
5) charakteryzuje nap$dy
nia urz dzenia awioniczne i elektryczne statków powietrznych;
6) rozró%nia
7) rozpoznaje oznakowania i napisy na statku powietrznym;
8) stosuje programy komputerowe wspomagaj ce wykonywanie zada!.

stanowi
PKZ(M.k) Umiej tno!ci stanowi"ce
podbudow do kszta#cenia w zawodzie technik
mechanik okr towy
Ucze!
Ucze
!:
Ucze!:
rozró
1) rozró%nia
prace zwi zane z ci$ciem i spawaniem elementów okr$tu;
rozró%nia elementy wyposa%enia
rozró%
wyposa
2) rozró%nia
okr$tu;
rozró%nia wska&niki
rozró%
wska
3) rozró%nia
niezawodno"ci oraz trwa#o"ci maszyn i urz dze!;
rozró%nia metody badania metali i stopów oraz sposoby wykrywania ich wad;
rozró%
4) rozró%nia
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5) wykorzystuje zagadnienia z termodynamiki technicznej, elektrotechniki, elektroniki
i automatyki przy eksploatacji maszyn, urz dze! i instalacji okr"towych;
6) pos#uguje si" dokumentacj klasyfikacji paliw i smarów oraz okre$la
w#a$ciwo$ci
la w#a
a$ciwo
ciwo$$ci
mediów roboczych i sposoby przygotowania ich do pracy;
7) rozró%nia rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej;
8) okre$la budow" i zasad" dzia#ania nap"dów
dów hydraulicznych i pneumatycznych oraz
analizuje schematy tych nap"dów;
9) stosuje prawa dotycz ce statyki i dynamiki okr"tu;
10) stosuje programy komputerowe wspomagaj ce wykonywanie zada!.
PKZ(M.l) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
#cenia
cenia w zawodzie technik
przeróbki kopalin sta#ych
Ucze!:
1) rozpoznaje struktur" geologiczn Ziemi;
2) rozró%nia rodzaje ska#, okre$la ich budow" i w#a$ciwo$ci;
ciwo$ci;
3) rozró%nia
nia procesy technologiczne wydobycia kopalin sta#ych;
ych;
4) rozró%nia techniki przeróbki kopalin sta#ych;
5) pobiera i przygotowuje próbki do bada! technicznych i laboratoryjnych;
6) interpretuje wyniki bada! technicznych i laboratoryjnych;
sta#ych;
sta#
7) przestrzega procedur logistycznych w przeróbce kopalin sta#ych;
8) stosuje programy komputerowe wspomagaj ce wykonywanie zada!.
zada
ce podbudow do kszta#cenia
kszta#cenia w zawodach: technik
kszta#
PKZ(M.m) Umiej tno!ci stanowi"ce
odlewnik, technik hutnik
Ucze!:
ci wody technologicznej oraz okre$la
okre$la sposoby jej uzdatniania;
okre$
1) rozró%nia w#a$ciwo$ci
nia metody badania w#a$ciwo$ci
w#a$ciwo
ciwo$$ci mechanicznych i technologicznych metali
2) rozró%nia
i stopów oraz ich struktury wewn"trznej;
wewn"
"trznej;
zada
3) stosuje programy komputerowe wspomagaj ce wykonywanie zada!.

ww

w.

PKZ(M.n) Umiej tno!ci
w zawodzie monter
ci stanowi"ce
stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
stanowi"
kszta
gowych
systemów ruroci"gowych
Ucze!:
1) sporz dza szkice oraz rysunki schematyczne;
2) odczytuje rysunki wykonawcze i monta%owe;
monta
a$ciwo$ci
ci i parametry czynników przesy#anych
przesy
3) okre$la w#a$ciwo$ci
w ró%nego rodzaju
ruroci gach;
4) rozpoznaje materia#y
materia#y stosowane do monta%u
materia#
monta systemów ruroci gowych oraz okre$la ich
w#a$ciwo$ci;
ciwo$ci;
5) wykonuje pomiary podstawowych wielko$ci
wielko fizycznych i geometrycznych;
nia maszyny, urz dzenia i narz"dzia
narz
6) rozró%nia
do obróbki oraz monta%u systemów
ruroci gowych;
7) rozró%nia $rodki
$rodki transportu wewn"trznego;
wewn
sk
8) przestrzega zasad magazynowania, sk#adowania
oraz transportu materia#ów, maszyn,
urz dze!
dze! oraz narz"dzi;
narz
9) rozpoznaje rodzaje korozji oraz okre$la
sposoby ochrony antykorozyjnej;
okre
10) rozró%nia
rozró%nia rodzaje po#
rozró%
po cze!
cze rur wykonanych z ró%nych materia#ów;
uk
11) rozpoznaje rodzaje uk#adów
automatyki, regulacji i zabezpiecze! stosowanych
w systemach ruroci gowych;
12) stosuje programy komputerowe wspomagaj ce wykonywanie zada!.
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OBSZAR ROLNICZO-LE NY Z OCHRON! RODOWISKA (R)
cenia w zawodach: operator
PKZ(R.a) Umiej"tno#ci stanowi$ce podbudow" do kszta%cenia
maszyn le#nych, technik le#nik
Ucze :
1) rozpoznaje gatunki ro!lin i zwierz"t le!nych;
2) rozró#nia rodzaje szyszek i nasion drzew i krzewów le!nych;
ci i przeznaczenie;
3) rozpoznaje rodzaje drewna oraz okre!la ich w$a!ciwo!ci
4) pos$uguje si% mapami le!nymi;
5) wykonuje rysunki techniczne i szkice cz%!ci maszyn;
6) rozró#nia materia$y konstrukcyjne oraz okre!la
la ich zastosowanie;
7) rozpoznaje rodzaje korozji i okre!la
la sposoby zapobiegania im;
8) okre!la cechy lasu i drzewostanów;
9) interpretuje oznaczenia na szkicach, planach i mapach stosowanych w le!nictwie;
le nictwie;
dze!;;
10) pos$uguje si% instrukcjami obs$ugi maszyn i urz"dze
11) rozpoznaje maszyny, urz"dzenia, narz%dzia
dzia i przyrz"dy
dy do prac piel%gnacyjnych
piel#gnacyjnych oraz
piel#
zabiegów ochronnych lasu i transportu drewna;
12) rozpoznaje cz%!ci maszyn;
13) przestrzega zasad dzia$ania
ania pilarek spalinowych;
14) rozpoznaje materia$y do prac piel%gnacyjnych
gnacyjnych i zabiegów ochronnych lasu;
15) dobiera !rodki transportu drewna;
nia rodzaje systemów melioracyjnych;
16) rozró#nia
17) stosuje programy komputerowe wspomagaj"ce
ce wykonywanie zada
zada!.

w.

ce podbudow"
podbudow do kszta%cenia
kszta cenia w zawodach: rybak
kszta!cenia
PKZ(R.b) Umiej"tno#ci stanowi$ce
ródl"dowego
dowego
#ródl$dowy, technik rybactwa #ródl$dowego
Ucze :
1) rozpoznaje gatunki i stadia rozwojowe ryb i raków;
2) charakteryzuje !rodowisko
rodowisko wód !ródl"dowych;
ródl"dowych;
ródl
dowych;
3) okre!la
la znaczenie wybranych formacji ekologicznych wód !ródl"dowych
w akwakulturze;
4) rozpoznaje choroby i szkodniki ryb i raków;
5) pobiera próbki wody oraz przeprowadza badania i analizy jej parametrów;
6) stosuje przepisy prawa dotycz"ce
ce #eglugi
$eglugi !ródl"dowej;
ródl"
7) korzysta z zewn%trznych
zewn#trznych
trznych !rodków
rodków finansowych na prowadzenie gospodarki rybackiej;
wspomagaj
wspomagaj"
8) stosuje programy komputerowe wspomagaj"ce
wykonywanie zada .

ww

PKZ(R.c) Umiej"tno#ci
Umiej tno#
#ci stanowi$ce
stanowi
stanowi"ce
podbudow"
podbudow do kszta%cenia w zawodach: ogrodnik,
technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik
architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn le#nych,
technik
le
le#nik,
nik, rybak #ródl$dowy,
#ródl
ródl"
"dowy, technik rybactwa #ródl$dowego, technik weterynarii
Ucze :
czynno ci kontrolno-obs$ugowe
kontrolno-obs
1) wykonuje czynno!ci
ci"gników rolniczych;
dotycz
2) stosuje przepisy prawa dotycz"ce
ruchu drogowego;
ci
3) przestrzega zasad kierowania ci"gnikiem
rolniczym;
czynno ci zwi"zane
zwi
4) wykonuje czynno!ci
z prowadzeniem i obs$ug" ci"gnika rolniczego
niezb
niezb#dnym
w zakresie niezb%dnym
do uzyskania prawa jazdy kategorii T.

Umiej tno
tno#ci stanowi$ce
stanowi
PKZ(R.d) Umiej"tno#ci
podbudow" do kszta%cenia w zawodach:
pszczelarz, rolnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik agrobiznesu
Ucze!
!:
Ucze
rozró$nia pojazdy, maszyny, urz"dzenia
rozró$
urz
1) rozró#nia
i narz%dzia stosowane w produkcji rolniczej;
cz
2) rozpoznaje cz%!ci
i podzespo$y pojazdów, maszyn i urz"dze ;
okre
3) rozpoznaje rodzaje korozji oraz okre!la
sposoby ochrony metali przed korozj";
!
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

,&-.&,&

cenia w zawodach: ogrodnik,
PKZ(R.e) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
technik ogrodnik
Ucze&:
dzia stosowane w produkcji
1) rozró nia pojazdy, maszyny, urz#dzenia i narz%dzia
ogrodniczej;
2) rozpoznaje cz%!ci i podzespo$yy pojazdów, maszyn i urz#dze&;
urz#dze
dze&
&;
3) rozpoznaje rodzaje korozji oraz okre!la
la sposoby ochrony metali przed korozj#;
korozj
4) rozró nia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe;
5) rozpoznaje gleby i ocenia ich warto!" rolnicz#;
6) klasyfikuje nawozy i ocenia ich wp$yw na gleb%
% i ro!liny;
liny;
7) rozpoznaje rodzaje ro!lin ogrodniczych;
8) pos$uguje si% narz%dziami i urz#dzeniami
ro!linnych;
dzeniami do wykonywania kompozycji ro!
ro
9) przestrzega norm jako!ciowych
ciowych i zasad standaryzacji produktów ogrodniczych;
10) korzysta ze !rodków
rodków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
11) korzysta z us$ug
ug instytucji i organizacji dzia$aj#cych
cych na rzecz wsi i rolnictwa;
zada&.
12) stosuje programy komputerowe wspomagaj#ce
wspomagaj ce wykonywanie zada

w.

PKZ(R.f) Umiej tno!ci stanowi"ce
kszta#cenia
ce podbudow do kszta#
kszta
#cenia w zawodach: technik
pszczelarz, technik rolnik, technik agrobiznesu
Ucze&:
1) przestrzega norm jako!ciowych
ciowych i zasad standaryzacji produktów rolniczych;
2) sporz#dza biznesplan;
dzia$alno!ci
3) stosuje rachunek ekonomiczny w dzia$
dzia
$alno
alno!!ci rolniczej;
4) rozró nia i oblicza podatki zwi#
zwi#zane
dzia$alno!ci#
rolnicz#;
zwi
#zane z dzia$
dzia
$alno
alno!ci# rolnicz
5) korzysta z us$ug
ug instytucji i organizacji dzia$aj#cych
dzia
na rzecz wsi i rolnictwa;
6) korzysta ze !rodków
rodków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
zada&.
7) stosuje programy komputerowe wspomagaj#ce
wspomagaj
wykonywanie zada

ww

PKZ(R.g) Umiej tno!ci
ci stanowi"ce
stanowi ce podbudow do kszta#cenia w zawodach: technik
ochrony !rodowiska,
rodowiska, technik in$ynierii
in
!rodowiska i melioracji
Ucze&:
1) okre!la
la stan i zasoby !!rodowiska
rodowiska przyrodniczego;
2) charakteryzuje elementy !rodowiska przyrodniczego;
3) przestrzega zasad prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami !rodowiska
przyrodniczego;
4) charakteryzuje rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych;
okre!lonych kryteriów;
5) klasyfikuje gleby wed$ug
wed
okre
zanieczyszcze& oraz okre!la ich wp$yw na !rodowisko;
6) rozpoznaje rodzaje zanieczyszcze
zachodz#ce w !rodowisku na skutek dzia$alno!ci cz$owieka;
7) ocenia zmiany zachodz#
zachodz
8) korzysta z map pogody oraz danych meteorologicznych i hydrologicznych;
9) przestrzega zasad wykonywania rysunków technicznych oraz szkiców rysunkowych;
dotycz#ce ochrony i kszta$towania !rodowiska oraz przestrzega
10) stosuje przepisy prawa dotycz
norm w tym zakresie;
wspomagaj#ce wykonywanie zada&.
11) stosuje programy komputerowe wspomagaj
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PKZ(R.h) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
cenia w zawodzie technik
weterynarii
Ucze :
1) pos!uguje si" terminologi# z zakresu anatomii i fizjologii zwierz#t;
2) rozpoznaje rasy i typy u$ytkowe zwierz#t;
3) okre%la wp!yw sk!adników pokarmowych na prawid!owy
owy rozwój i funkcjonowanie
organizmów zwierz"cych;
4) okre%la warunki utrzymania i dobrostanu zwierz#t;
5) ocenia jako%& pasz stosowanych w $ywieniu zwierz#tt gospodarskich i towarzysz#cych;
towarzysz cych;
6) oblicza st"$enia procentowe i promilowe roztworów;
7) pos!uguje si" sprz"tem
tem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi;
8) wykonuje badania laboratoryjne;
9) korzysta z us!ug instytucji i organizacji dzia!aj#cych
cych na rzecz wsi i rolnictwa;
10) stosuje programy komputerowe wspomagaj#ce
ce wykonywanie zada .
PKZ(R.i) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
kszta#cenia w zawodzie technik
kszta#
le!nik
Ucze :
1) charakteryzuje budow" morfologiczn# i anatomiczn#
anatomiczn# ro%lin
ro%%lin oraz zwierz#t;
ro
zwierz
2) rozpoznaje gatunki zwierz#t !ownych;
3) charakteryzuje biologi" i etologi" zwierz#t
#t !ownych;
ownych;
4) charakteryzuje typy i rodzaje gleb le%nych
nych oraz okre%la
okre%la ich w!a%ciwo%ci;
okre%
w!a%ciwo
w!
ciwo%ci;
5) odczytuje rysunki techniczne;
6) pos!uguje si" mapami i planami stosowanymi w le%nictwie;
le nictwie;
7) okre%la struktur" organizacyjn# lasów pa stwowych;
8) charakteryzuje formy ochrony przyrody w Polsce;
9) rozró$nia sprz"t i narz"dzia
lasu;
dzia stosowane w zagospodarowaniu i u$ytkowaniu
u
10) stosuje programy komputerowe wspomagaj#ce
wspomagaj#ce wykonywanie zada .
wspomagaj#

w.

PKZ(R.j) Umiej tno!ci
w zawodzie technik
ci stanowi"ce
ce podbudow do kszta#cenia
kszta
ogrodnik
Ucze :
1) pos!uguje si" przyrz#dami
dami meteorologicznymi;
2) przewiduje pogod" na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych, obserwacji
zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody;
3) przestrzega zasad kolorystyki oraz kompozycji
plastycznej w przygotowaniu dekoracji
kom
ro%linnej;
struktur" organizacyjn#
organizacyjn przedsi"biorstwa
przedsi
4) charakteryzuje struktur"
ogrodniczego;
5) sporz#dza
dza biznesplan dla gospodarstwa ogrodniczego;
6) stosuje programy komputerowe wspomagaj#ce
wykonywanie zada .
wspomagaj

ww

PKZ(R.k) Umiej tno!ci
podbudow do kszta#cenia w zawodzie technik
tno!
tno
!ci stanowi"ce
stanowi
hodowca koni
Ucze :
1) okre%la
okre%la przyrodnicze i ekonomiczne czynniki produkcji rolniczej;
okre%
2) rozpoznaje ro%liny
ro%liny uprawne i chwasty;
ro%
3) okre%la
pokarmowych na prawid!owy
rozwój i funkcjonowanie
okre%la wp!yw
okre%
wp yw sk!adników
sk
prawid
organizmów ro%linnych
i zwierz"cych;
ro
zwierz
4) rozpoznaje rasy i typy u$ytkowe
zwierz#t gospodarskich;
u
5) rozró$nia
pojazdy, maszyny, urz#dzenia
i narz"dzia stosowane w produkcji rolniczej;
rozró
urz
6) oblicza podatki zwi#zane
z prowadzeniem dzia!alno%ci gospodarczej;
zwi
7) sporz#dza
i u$ytkuj#cego konie;
sporz#dza biznesplan dla gospodarstwa hoduj#cego
sporz#
hoduj
8) korzysta z us!ug
instytucji i organizacji dzia!aj#cych na rzecz wsi i rolnictwa;
us
us!
9) korzysta ze %rodków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
!
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10) stosuje programy komputerowe wspomagaj ce wykonywanie zada!.
cenia w zawodzie technik
PKZ(R.l) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
architektury krajobrazu
Ucze!:
1) rozpoznaje gatunki ro"lin ozdobnych;
2) rozró#nia czynniki siedliska ro"lin;
3) rozpoznaje typy i rodzaje gleb;
4) rozró#nia sprz$t i maszyny stosowane do uprawy i piel$gnacji
gnacji ro"lin
lin ozdobnych;
5) rozró#nia rodzaje zabiegów uprawowych;
6) klasyfikuje nawozy i ocenia ich wp%yw na gleb$ i ro"liny;
7) rozpoznaje chwasty, choroby i szkodniki ro"lin
lin ozdobnych;
8) rozró#nia rodzaje zabiegów stosowanych w piel$gnacji
gnacji terenów zieleni;
9) okre"la typy i zasoby krajobrazu;
10) wykonuje rysunki odr$czne
ró#nych
czne z zastosowaniem ró#
#nych technik rysunkowych
i barwnych;
11) sporz dza rysunki techniczne odr$cznie
cznie oraz z wykorzystaniem technik
komputerowych;
12) rozró#nia rodzaje obiektów terenów zieleni;
13) odczytuje informacje z planów zagospodarowania przestrzennego;
nia style architektury krajobrazu z ró#nych
nych okresów historycznych;
14) rozró#nia
la ich przydatno"&
"& do budowy obiektów architektury
15) klasyfikuje grunty i okre"la
krajobrazu;
nia rodzaje dokumentacji dotycz cej budowy obiektów architektury krajobrazu;
16) rozró#nia
17) rozró#nia rodzaje materia%ów
okre"la
ów budowlanych oraz okre"
okre
"la ich zastosowanie w obiektach
ma%ej architektury;
sytuacyjno-wysoko
18) pos%uguje si$ mapami i planami sytuacyjno-wysoko"ciowymi;
19) rozró#nia sprz$tt geodezyjny stosowany do pomiarów w terenie;
20) przestrzega zasad wykonywania przedmiaru i obmiaru robót na terenach zieleni;
21) organizuje teren budowy obiektów ma%ej
ma ej architektury;
22) stosuje przepisy prawa dotycz ce terenów zieleni;
zada!.
23) stosuje programy komputerowe wspomagaj ce wykonywanie zada

w.

!ci stanowi"ce
ce podbudow do kszta
PKZ(R.m) Umiej tno!ci
kszta#cenia w zawodzie technik
rodowiska i melioracji
in$ynierii !rodowiska
Ucze!:
a"ciwo"ci
ci materia%ów
materia ów budowlanych;
1) okre"la w%a"ciwo"ci
2) przestrzega zasad transportu, sk%adowania
sk
oraz magazynowania materia
materia%ów
in#ynierii "rodowiska oraz robót
stosowanych podczas wykonywania obiektów in
melioracyjnych;
3) stosuje programy komputerowe wspomagaj ce wykonywanie zada!.

ww

PKZ(R.n) Umiej tno
tno!ci
ci stanowi"ce
stanowi
podbudow do kszta#cenia w zawodzie technik
geolog
Ucze!:
1) stosuje funkcje logarytmiczne i trygonometryczne;
2) wykonuje konstrukcje geometryczne;
prawdopodobie!stwa;
3) stosuje podstawy rachunku statystycznego i rachunku prawdopodobie
4) wykonuje dzia%ania
dzia
na zbiorach;
dzia%ania maszyn prostych;
5) omawia zasady dzia
pos%uguje
6) pos%
pos
%uguje si$
si wiedz z zakresu optyki, podstaw grawimetrii, termiki i magnetyki;
okre"la
ró#nych o"rodkach
7) okre"
okre
"la zasady powstawania i rozchodzenia ruchu falowego w ró
fizycznych;

!"#$$"%&'()*+&

,&-.&,&

Poz. 184

rcl
.go
v.p
l

8) charakteryzuje w a!ciwo!ci pierwiastków chemicznych wyst"puj#cych
cych w skorupie
ziemskiej (w minera ach i ska ach), hydrosferze i atmosferze;
9) rozpoznaje minera y i ska y oraz charakteryzuje budow" geologiczn# Ziemi;
10) rozwi#zuje zadania chemiczne, uwzgl"dniaj#cc zapisy reakcji chemicznych i obliczenia
ilo!ci substratów i produktów reakcji, ich przebiegu w ró$nych
nych warunkach pH, redox
i st"$e%;
11) charakteryzuje i okre!la systematyk" ro!lin i zwierz#t,
t, na podstawie cz"!ci
ci twardych
szkieletu, które mog# ulega& fosylizacji i zachowa& si" w ska ach;
12) stosuje programy komputerowe wspomagaj#ce
ce wykonywanie zada%..
PKZ(R.o) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
cenia w zawodzie florysta
Ucze%:
1) okre!la wp yw czynników uprawowych na wzrost i rozwój ro!lin;
2) rozpoznaje rodzaje i gatunki ro!lin
lin ozdobnych stosowanych we florystyce;
3) okre!la w a!ciwo!ci biologiczne oraz wymagania !rodowiskowe
rodowiskowe ro!lin;
ro!lin;
ro!
4) okre!la metody suszenia oraz utrwalania ro!lin;
5) charakteryzuje rodzaje historycznych i wspó czesnych kompozycji florystycznych;
6) identyfikuje historyczne i wspó czesne formy i style dekoracji ro!
ro!linnych;
ro
!linnych;
7) wykorzystuje wiedz" z zakresu historii sztuki i historii dekoracji ro!
ro!linnych;
ro
!linnych;
8) wykorzystuje wiedz" z zakresu kolorystyki i kompozycji plastycznej;
9) okre!la
la rodzaje kompozycji florystycznych;
10) charakteryzuje podstawowe i pomocnicze techniki florystyczne;
11) charakteryzuje rodzaje wyrobów i us ug florystycznych;
12) rozpoznaje choroby i szkodniki ro!lin
lin ozdobnych oraz dobiera !!rodki
rodki do ich zwalczania;
zada%.
13) stosuje programy komputerowe wspomagaj#ce
wspomagaj ce wykonywanie zada

OBSZAR TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (T)

w.

PKZ(T.a) Umiej tno!ci
w zawodzie pracownik
ci stanowi"ce
ce podbudow do kszta#cenia
kszta
pomocniczy obs#ugi
ugi hotelowej
Ucze%:
1) identyfikuje obiekty hotelarskie;
ró
2) rozpoznaje zespo y funkcjonalne w ró$nych
obiektach hotelarskich;
nia pomieszczenia ogólnodost"pne
ogólnodost"pne w obiektach hotelarskich;
ogólnodost"
3) rozró$nia
4) rozpoznaje typy jednostek mieszkalnych;
nia rodzaje us ug hotelarskich;
5) rozró$nia
la zadania i obowi#
obowi
#zki pracownika pomocniczego obs ugi hotelowej;
6) okre!la
obowi#zki
" podstawowym zasobem leksykalnych !rodków j"zykowych
7) pos uguje si"
liwiaj#cych
cych realizacj"
realizacj" typowych zada
umo$liwiaj#cych
zada% zawodowych.

ww

PKZ(T.b) Umiej tno
tno!
!ci stanowi"ce
stanowi
podbudow do kszta#cenia w zawodach: operator
tno!ci
maszyn i urz"
urz
"dze
dze$ przemys
przemys#u spo
urz"dze$
spo%ywczego, piekarz, cukiernik, w dliniarz, technik
technologii %ywno
ywno!
!ci, technik przetwórstwa mleczarskiego
%ywno!ci,
Ucze%:
1) stosuje przepisy prawa dotycz
dotycz#ce produkcji wyrobów spo$ywczych;
2) okre!la
okre la warto!&
warto!& od
od$ywcz
od$ywcz# produktów spo$ywczych;
3) wyja!
wyja
!nia rol"
rol" drobnoustrojów w produkcji wyrobów spo
wyja!nia
spo$ywczych;
4) charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodz
zachodz#ce
podczas produkcji i przechowywania wyrobów spo
spo$ywczych;
5) rozró$
rozró
$nia metody utrwalania $ywno!ci i okre!la ich wp yw na jako!& i trwa o!& wyrobów
rozró$nia
spo$ywczych;
spo$
spo
$ywczych;
6) interpretuje rysunki techniczne i schematy maszyn i urz
urz#dze% stosowanych w produkcji
wyrobów spo
spo$ywczych;
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7) rozró nia cz!"ci oraz zespo#y maszyn i urz$dze%;
8) rozró nia maszyny i urz$dzenia stosowane w produkcji wyrobów spo ywczych;
9) pos#uguje si! instrukcjami obs#ugi
dokumentacj$
ugi maszyn stosowanych w produkcji oraz dokumentacj%
dokumentacj
%
technologiczn$;
10) rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zak#adach
adach przetwórstwa spo!
spo!ywczego;
11) rozpoznaje urz$dzenia do uzdatniania wody, oczyszczania "cieków
cieków i powietrza oraz
urz$dzenia energetyczne;
12) pos#uguje si! aparatur$ kontrolno-pomiarow$ stosowan%
stosowan$ w przetwórstwie
spo ywczym;
13) okre"la zagro enia dla "rodowiska zwi$zane
zane z przemys#owym
owym przetwórstwem
ywno"ci i sposoby zapobiegania tym zagro eniom;
14) identyfikuje zagro enia bezpiecze%stwa ywno"ci
ci i monitoruje krytyczne punkty kontroli
w procesach produkcji oraz podejmuje dzia#ania
koryguj$ce
ania koryguj%ce
ce zgodnie z zasadami GHP
(ang. Good Hygiene Practice),
Practice)
), zasadami GMP (ang. Good Manufacturing Practice
i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point);
Point);
15) stosuje programy komputerowe wspomagaj$ce
zada%..
ce wykonywanie zada
PKZ(T.c) Umiej tno ci stanowi!ce podbudow"
" do kszta#cenia
kszta cenia w zawodach: kucharz,
technik $ywienia i us#ug gastronomicznych
Ucze :
1) rozró!nia surowce, dodatki do !ywno"ci
materia#y
ci i materia#
materia
#y pomocnicze stosowane w produkcji
gastronomicznej;
2) przestrzega zasad racjonalnego wykorzystania surowców;
3) przestrzega zasad gospodarki odpadami;
4) przestrzega zasad racjonalnego !ywienia;
ywienia;
5) pos#uguje si$ instrukcjami obs#ugi
urz%dze
ugi maszyn i urz%
urz
%dze stosowanych w produkcji
gastronomicznej;
6) rozró!nia maszyny, urz%dzenia
dzenia i sprz$t
sprz t stosowane w produkcji gastronomicznej oraz
ich podzespo#y;
7) rozpoznaje instalacje techniczne w zak#adach
zak adach gastronomicznych;
8) przestrzega zasad organoleptycznej oceny !!ywno"ci;
ywno"ci;
ywno
9) okre"la zagro!enia,
enia, które maj%
maj% wp#yw
wp yw na jako"&
jako i bezpiecze stwo !ywno"ci;
10) stosuje programy komputerowe wspomagaj%ce
wspomagaj
wykonywanie zada .

ww

w.

PKZ(T.d) Umiej"tno
tno ci stanowi!ce
stanowi ce podbudow"
podbudow do kszta#cenia w zawodzie technik
turystyki wiejskiej
Ucze :
uwzgl$dnieniem
1) opisuje walory turystyczne regionów geograficznych ze szczególnym uwzgl
walorów przyrodniczych i kulturowych;
2) projektuje i opisuje trasy podró!y
podró na podstawie map turystycznych, topograficznych
i samochodowych;
wp#yw
3) okre"la
la wp#
wp
#yw rozwoju turystyki na "rodowisko przyrodnicze;
4) przestrzega zasad racjonalnego !ywienia cz#owieka;
5) przestrzega zasad gospodarki odpadami;
wyja"nia
wp#yw
spo#eczno-ekonomicznych na rozwój
6) wyja"
wyja
"nia wp#
wp
#yw czynników przyrodniczych i spo
rolnictwa;
7) rozpoznaje gatunki ro"lin
ro
uprawnych i chwastów;
u!ytkowe zwierz%t gospodarskich;
8) rozpoznaje gatunki, rasy i typy u
9) rozpoznaje gleby i ocenia ich warto"&
warto rolnicz%;
10) klasyfikuje nawozy i ocenia ich wp#yw
na gleb$ i ro"liny;
wp
rozró!nia
urz%dzenia i narz$dzia stosowane w produkcji rolniczej;
11) rozró!
rozró
!nia pojazdy, maszyny, urz
wspomagaj%ce wykonywanie zada .
12) stosuje programy komputerowe wspomagaj

Umiej"tno ci stanowi!ce podbudow" do kszta#cenia w zawodzie kelner
PKZ(T.e) Umiej
!
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Ucze :
1) rozró!nia
nia surowce i towary handlowe stosowane w produkcji potraw, napojów oraz
w bezpo"redniej sprzeda!y w zak#adzie gastronomicznym;
2) dokonuje oceny towaroznawczej produktów spo!ywczych
okre"la
ywczych oraz okre
la ich
zastosowanie;
3) okre"la rol$ sk#adników pokarmowych;
4) planuje jad#ospisy zgodnie z zasadami racjonalnego !ywienia;
5) rozró!nia
nia procesy technologiczne stosowane w produkcji potraw;
6) obs#uguje maszyny i urz%dzenia stosowane w zak#adach
adach gastronomicznych;
7) przestrzega zasad zabezpieczania jako"ci zdrowotnej !ywno"ci;
ywno ci;
8) stosuje programy komputerowe wspomagaj%ce
ce wykonywanie zada
zada!..
PKZ(T.f) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
kszta cenia w zawodzie technik
hotelarstwa
Ucze :
1) rozró!nia rodzaje i kategorie obiektów "wiadcz%cych
cych us#ugi
us"ugi
ugi hotelarskie;
2) rozró!nia rodzaje us#ug hotelarskich;
3) rozró!nia piony funkcjonalne obiektów "wiadcz%cych
wiadcz#cych
cych us#ugi
us ugi hotelarskie;
us"ugi
4) rozró!nia rodzaje jednostek mieszkalnych;
5) analizuje rynek us#ug hotelarskich;
6) rozró!nia zasady i narz$dzia
dzia marketingu;
7) okre"la rodzaje turystyki;
8) charakteryzuje zasady racjonalnego $ywienia;
!ywienia;
9) stosuje przepisy prawa dotycz%ce "wiadczenia
wiadczenia us#ug
us ug hotelarskich;
us"ug
10) stosuje programy komputerowe wspomagaj%ce
wspomagaj ce wykonywanie zada .
wspomagaj#ce

w.

PKZ(T.g) Umiej tno!ci stanowi"ce
!ce
ce podbudow
podbudow"
" do kszta#cenia
kszta cenia w zawodzie technik
obs#ugi turystycznej
Ucze :
1) charakteryzuje rodzaje turystyki;
2) rozró!nia
na rynku turystycznym;
nia podmioty gospodarcze "wiadcz%ce
wiadcz#
wiadcz
#ce us#ugi
us
us"ugi
3) charakteryzuje zadania organizatorów turystyki, po"redników
turystycznych i agentów
po
turystycznych;
4) stosuje przepisy prawa dotycz%ce
dotycz#
#ce turystyki;
5) rozró!nia
nia produkty turystyczne;
6) rozró!nia
nia rodzaje us#ug
us"ug turystycznych;
us"
7) charakteryzuje rynek us#ug
us"ug turystycznych;
us"
8) charakteryzuje oraz monitoruje krajowy i zagraniczny ruch turystyczny;
9) przestrzega zasad marketingu dotycz%cych
turystyki;
dotycz
dotycz#cych
10) stosuje programy komputerowe wspomagaj%ce
wykonywanie zada .
wspomagaj

ww

PKZ(T.h) Umiej
podbudow do kszta#cenia w zawodzie technik
Umiej"
"tno!ci
tno#
tno
#ci stanowi"ce
stanowi
stanowi!ce
$ywienia
ywienia i us#ug
us ug gastronomicznych
Ucze
Ucze!::
1) wykonuje czynno"ci
czynno ci zwi%zane
zwi#zane z pobieraniem, zabezpieczaniem i przechowywaniem
próbek kontrolnych !ywno"ci;
$ywno
2) interpretuje wskazania przyrz%dów
kontrolno-pomiarowych;
przyrz
3) rozró!nia
i bezpiecze stwa zdrowotnego !ywno"ci;
rozró$nia systemy zapewniania jako"ci
rozró$
jako
4) interpretuje oznakowania !ywno"ci;
5) stosuje programy komputerowe wspomagaj%ce
wykonywanie zada .
wspomagaj

PKZ(T.i) Umiej
tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia w zawodach: technik
Umiej"tno#
technologii $ywno!ci,
technik przetwórstwa mleczarskiego
$ywno
Ucze
Ucze!
!:
!
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1) rozró nia surowce, dodatki do ywno!ci i materia"yy pomocnicze do produkcji wyrobów
spo ywczych;
2) rozró nia operacje i procesy wykorzystywane w produkcji ywno!ci;
3) rozró nia maszyny i urz#dzenia
dzenia stosowane w procesach technologicznych produkcji
wyrobów spo ywczych, utrwalania ywno!ci,
ci, pakowania i konfekcjonowania produktów
spo ywczych, mycia i dezynfekcji opakowa$, pomieszcze$,, maszyn i urz#dze$
urz#dze
dze$
$ oraz
urz#dzenia energetyczne, urz#dzenia
dzenia do uzdatniania wody, oczyszczania !cieków
cieków i
powietrza stosowane w produkcji wyrobów spo ywczych;
4) charakteryzuje procesy technologiczne produkcji wyrobów spo ywczych;
5) charakteryzuje systemy zapewnienia jako!ci i bezpiecze$stwa
stwa zdrowotnego ywno!ci;
ywno!!ci;
ywno
6) stosuje programy komputerowe wspomagaj#ce
ce wykonywanie zada$.

OBSZAR MEDYCZNO-SPO ECZNY (Z)

ww

w.

cenia w zawodach: opiekun
PKZ(Z.a) Umiej!tno"ci stanowi#ce podbudow! do kszta$cenia
medyczny, terapeuta zaj!ciowy,
ciowy, ortoptystka, opiekunka dzieci!ca,
dzieci ca, ratownik medyczny,
technik masa%ysta,
ysta, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna,
s
dietetyk, technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk s$uchu,
technik
farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik
elektroniki i informatyki medycznej
Ucze$:
1) wyja!nia ogóln# budow% i funkcje organizmu cz"owieka;
owieka;
2) charakteryzuje podstawowe poj%cia
cia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki
zdrowia;
3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu ycia;
cia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburze$
zaburze oraz
4) wyja!nia poj%cia
zmian chorobowych;
5) przestrzega zasad post%powania
przemocy;
powania w przypadku podejrzenia wyst%powania
wyst
6) charakteryzuje stany nag"ego
ego zagro enia ycia;
7) dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji yciowych;
8) udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach
zagro enia ycia i zdrowia;
9) rozró nia sposoby post%powania
powania w razie bezpo!redniego
bezpo
kontaktu z materia"em
biologicznie ska onym;
materia"ami biologicznie ska onymi;
10) przestrzega zasad bezpiecze$stwa
bezpiecze stwa zwi#zanych
zwi
z materia
11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki;
12) komunikuje si% z pacjentem, jego rodzin#
rodzin i grup# spo"eczn#;
13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu;
14) identyfikuje miejsce i rol%
rol% zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na
poziomie krajowym i europejskim;
dokumentacj% medyczn# zgodnie z przepisami
15) sporz#dza,
dza, prowadzi i archiwizuje dokumentacj
prawa;
dotycz#ce realizacji zada$ zawodowych;
16) stosuje przepisy prawa dotycz
wspó"pracuje
zapewniaj#cym ci#g"o!& opieki nad
17) wspó"
wspó
"pracuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniaj
pacjentem;
organizacj% ochrony zdrowia w Polsce;
18) charakteryzuje organizacj
wyja!nia
ubezpiecze$ zdrowotnych w Polsce;
19) wyja!
wyja
!nia zasady funkcjonowania systemu ubezpiecze
20) okre!la
okre la ''ród"a
ród""a i sposoby finansowania !wiadcze$ zdrowotnych;
ród
us"ug medycznych;
21) wyja!nia
wyja
specyfik% rynku us
post%powania w stosunku do pacjentów oraz
22) przestrzega zasad etycznego post
wspó"pracowników;
wspó"
wspó
"pracowników;
23) pos"uguje
pos uguje si%
si jj%zykiem migowym (nie dotyczy zawodu technik masa ysta nauczanego
w technikum);
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cenia w zawodzie technik
PKZ(Z.b) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
ochrony fizycznej osób i mienia
Ucze!:
1) stosuje przepisy prawa dotycz ce ochrony osób i mienia;
2) pos"uguje si# terminologi z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia;
3) analizuje bie$ cy i potencjalny stan zagro$e! chronionych osób, obszarów, obiektów,
urz dze!, transportów oraz imprez masowych;
stwa chronionych osób, obszarów,
4) analizuje bie$ cy i potencjalny stan bezpiecze!stwa
obiektów, urz dze!, transportów oraz imprez masowych;
5) sporz dza plan ochrony obszaru, obiektu, urz dzenia, transportu podlegaj cego
obowi zkowej ochronie oraz sporz dza plan ochrony imprezy masowej;
6) rozró$nia obowi zki i uprawnienia pracownika ochrony;
7) stosuje bro! paln zgodnie z przepisami prawa;
8) rozró$nia
s"u$by
nia specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne oraz wewn#trzne
wewn
s
ochrony, ich struktur# i uprawnienia;
przeciwpo$arowej, obron
przeciwpo$
9) podejmuje wspó"prac# z Policj , jednostkami ochrony przeciwpo$arowej,
cywiln i stra$ami gminnymi (miejskimi);
10) stosuje metody i %rodki
rodki zabezpieczenia technicznego osób i mienia;
11) stosuje programy komputerowe wspomagaj ce wykonywanie zada!.
zada

ww

w.

PKZ(Z.c) Umiej tno!ci stanowi"ce
ce podbudow do kszta#cenia
kszta#cenia w zawodach: opiekunka
kszta#
!rodowiskowa,
rodowiskowa, asystent osoby niepe#nosprawnej,
niepe nosprawnej, opiekun w domu pomocy
spo#ecznej, opiekun osoby starszej
Ucze!:
1) okre%la istot# procesów psychicznych i ich rol#
rol# w $yciu cz"owieka;
2) okre%la wp"yw
dzia"ania
yw procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawno%&
sprawno
cz"owieka;
3) wyja%nia regulacyjn rol#
# osobowo%ci
osobowo%%ci cz"owieka
osobowo
cz owieka w stosunkach z otoczeniem;
4) przestrzega zasad etyki i odpowiedzialno%ci
odpowiedzialno ci zawodowej;
5) charakteryzuje rozwój cz"owieka
owieka w ró$nych
ró$nych okresach $ycia;
ró$
6) dobiera metody komunikowania si#
sytuacjach spo"ecznych;
si i negocjacji w ró$nych
ró
7) okre%la
la przyczyny stresu oraz stosuje konstruktywne sposoby radzenia sobie ze
stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu;
8) okre%la
oraz interpretuje zachowania
la procesy zachodz ce w $yciu spo"ecznym
spo
spo"eczne
eczne zbiorowo%ci
zbiorowo%
%ci i jednostki;
9) wyja%nia
kulturze spo"ecznej wp"ywaj ce na
nia zjawiska zachodz ce we wspó"czesnej
wspó
funkcjonowanie cz"owieka;
cz"owieka;
cz"
10) okre%la
la modele i funkcje rodziny;
11) okre%la
pa!stwa;
la cele i zadania polityki spo"ecznej
spo
pa
12) okre%la %rodki
s"u$ ce realizacji zasady równo%ci
%rodki i instrumenty polityki spo"ecznej
spo
i sprawiedliwo%ci
sprawiedliwo ci spo"ecznej;
spo"ecznej;
spo"
13) identyfikuje problemy i kwestie spo"eczne
wyst#puj ce we wspó"czesnym
spo
spo"ecze!stwie;
spo""ecze
ecze!
!stwie;
14) dostrzega zró$nicowanie
obyczajowych, narodowych, religijnych,
zró$nicowanie postaw spo"ecznych,
zró$
spo
etycznych i kulturowych w kontek%cie
jednostkowego, spo"ecznego i kulturowego
kontek
wymiaru warto%ci;
warto
15) okre%la
w rozwi zywaniu problemów spo"ecznych;
okre la rol#
rol# diagnozy spo"ecznej
spo
16) rozpoznaje czynniki wp"ywaj
ce na wykluczenie spo"eczne jednostki i grup;
wp
17) okre%la
wychowawczych i psychospo"ecznych osoby
okre%la oraz przewiduje skutki problemów
okre%
probl
podopiecznej i jej rodziny;
18) stosuje przepisy prawa dotycz ce pomocy spo"ecznej i ubezpiecze! spo"ecznych;
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19) okre la zakres oraz warunki korzystania ze
wiadcze! opieki zdrowotnej
gwarantowanych przez pa!stwo;
20) okre la organizacj" domów pomocy spo#ecznej w Polsce, uwzgl"dniaj$c
dniaj c zakres
wiadczonych us#ug;
21) pos#uguje si" j"zykiem migowym;
22) stosuje programy komputerowe wspomagaj$ce wykonywanie zada!.
!.

PKZ(Z.d) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
cenia w zawodzie technik
bezpiecze$stwa i higieny pracy
Ucze!:
1) okre la istot" procesów psychicznych i ich rol" w %yciu
yciu cz#owieka;
cz"owieka;
owieka;
2) okre la wp#yw
& dzia
dzia#ania
yw procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawno
sprawno#$
#$
dzia"ania
cz#owieka;
3) wyja nia regulacyjn$ rol" osobowo ci cz#owieka
owieka w stosunkach z otoczeniem;
4) przestrzega zasad etyki i odpowiedzialno ci zawodowej;
5) charakteryzuje rozwój cz#owieka w ró%nych
nych okresach %ycia;
ycia;
6) dobiera metody komunikowania si" i negocjacji w ró%nych
spo#ecznych;
ró%%nych sytuacjach spo"ecznych;
spo
7) okre la przyczyny stresu oraz stosuje konstruktywne sposoby radzenia sobie ze
stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu;
8) okre la procesy zachodz$ce w %yciu
spo#ecznym
yciu spo"ecznym
ecznym oraz interpretuje zachowania
spo#eczne zbiorowo ci i jednostki;
9) okre la cele i zadania polityki spo#ecznej
ecznej pa!stwa;
pa
10) pos#uguje si" rysunkiem technicznym;
11) pos#uguje si" terminologi$ zwi$zan$
eksploatacj$ obiektów technicznych;
zan z eksploatacj
12) rozpoznaje zagro%enia
wynikaj$ce
urz$dze! mechanicznych,
enia wynikaj
ce z u%ytkowania
ytkowania maszyn i urz
elektrycznych oraz aparatury chemicznej i reaguje na nie;
13) rozpoznaje zagro%enia
wynikaj$ce
enia wynikaj
ce z prowadzenia prac budowlanych i transportowych i
reaguje na nie;
14) stosuje programy komputerowe wspomagaj$ce
zada!.
wspomagaj ce wykonywanie zada

ww
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PKZ(Z.e) Umiej tno!ci
stanowi"ce
kszta#cenia w zawodzie technik
ci stanowi
ce podbudow!
podbudow do kszta
po%arnictwa
Ucze!:
1) post"puje
puje zgodnie z wymaganiami okre#lonymi
okre lonymi w regulaminach ss#u%bowych oraz
zasadami etyki zawodowej;
post"puje
ceremonia#em
2) wykonuje komendy i post&puje
post
puje zgodnie z regulaminem musztry i ceremonia
po%arniczym;
arniczym;
organizacj"
przeciwpo%arowej i administracji publicznej;
3) opisuje zadania i organizacj&
organizacj
& ochrony przeciwpo
4) rozpoznaje sytuacje stresogenne i wyja nia ich wp#yw na funkcjonowanie jednostki
zbiorowo#ci;
i zbiorowo#
5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;
6) buduje pozytywne relacje w grupie;
potrzebuj$cym pomocy;
7) udziela wsparcia psychologicznego osobom potrzebuj
zespo#owych grach sportowych;
8) uczestniczy w zespo"owych
zespo
lekkoatletyk", atletyk
atletyk" terenow$ i p#ywanie;
9) uprawia lekkoatletyk&,
lekkoatletyk
udzia#" w zawodach sportowo-po
sportowo-po%arniczych;
10) bierze udzia"
udzia
zwi$zane z prowadzeniem i obs#ug$ pojazdu silnikowego
11) wykonuje czynno#ci
czynno ci zwi
niezb"dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii C;
w zakresie niezb&dnym
niezb
wspomagaj$ce wykonywanie zada!.
12) stosuje programy komputerowe wspomagaj

PKZ(Z.f) Umiej!tno"
Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow
po%arnictwa
po#
po
#arnictwa
Ucze!:
Ucze!
Ucze
!:

do kszta#cenia w zawodzie technik

!
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1) planuje i organizuje przebieg s u!by zgodnie z regulaminami;
2) utrzymuje dyscyplin" s u!bow# u podw adnych oraz podczas dowodzenia
w pododdzia ach;
3) prowadzi dokumentacj" zwi#zan# z przebiegiem s u!by;
4) organizuje prace biurowe zgodnie z instrukcj# kancelaryjn# i przepisami prawa;
5) opracowuje plany doskonalenia zawodowego;
6) prowadzi doskonalenie zawodowe;
7) organizuje i prowadzi zaj"cia doskonal#ce sprawno$% fizyczn#;
8) organizuje i jest s"dzi# na zawodach sportowo-po!arniczych;
ce wykonywanie zada&.
9) stosuje programy komputerowe wspomagaj#ce

OBSZAR ARTYSTYCZNY (S)

w.

cenia w zawodach: technik
PKZ(S.a) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
realizacji d$wi ku, technik realizacji nagra% i nag#o!nie%
nie%
Ucze&:
towarzysz
1) charakteryzuje fal" akustyczn#,, jej parametry oraz zjawiska towarzysz#ce
propagacji
fali akustycznej;
2) dokonuje analizy zjawiska poch aniania d'wi"ku
wi"ku
ku i izolacji akustycznej;
3) charakteryzuje cechy akustyczne mowy ludzkiej;
d'wi
d'
wi"ku;
4) wykorzystuje w a$ciwo$ci s uchu ludzkiego w procesie realizacji d'wi"ku;
5) charakteryzuje cechy akustyczne instrumentów muzycznych;
6) rozró!nia elementy dzie a muzycznego;
7) charakteryzuje style muzyczne na podstawie analizy s uchowej;
lone elementy wiedzy z historii muzyki w realizacji zada&
zada
8) wykorzystuje okre$lone
zawodowych;
9) odtwarza na fortepianie prosty zapis nutowy;
# z zakresu elektroakustyki;
10) pos uguje si" terminologi#
11) rozró!nia rodzaje g o$ników
ników i mikrofonów oraz charakteryzuje ich w a$ciwo$ci;
dzenia rejestruj#ce;
rejestruj#ce;
rejestruj#
12) rozró!nia urz#dzenia
dzenia i techniki przetwarzania d'wi"ku;
d
13) charakteryzuje urz#dzenia
warto
14) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania warto$ci
wielko$ci
elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk adach elektronicznych;
15) dobiera przyrz#dy
#dy pomiarowe;
czenia uk adów elektrycznych i elektronicznych na podstawie
16) wykonuje po #czenia
dokumentacji;
17) przedstawia wyniki pomiarów i oblicze&
oblicze w postaci tabel i wykresów oraz sporz#dza
sporz
wykresy w skali logarytmicznej (nie dotyczy osób s abowidz#cych i niewidomych);
wspomagaj
18) stosuje programy komputerowe wspomagaj#ce
wykonywanie zada&.

ww

PKZ(S.b) Umiej tno!ci
podbudow do kszta#cenia w zawodach: technik
tno!
tno
!ci stanowi"ce
stanowi
budowy fortepianów i pianin, stroiciel fortepianów i pianin
Ucze&:
1) rozró!nia
rozró!nia symbole i oznaczenia stosowane na rysunkach technicznych;
rozró!
2) stosuje uproszczenia rysunkowe;
cz
3) wykonuje szkice cz"$ci
maszyn;
sporz#dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
sporz#
4) sporz#dza
5) pos uguje si"
si" dokumentacj#
dokumentacj techniczn# oraz instrukcjami obs ugi maszyn i urz#dze&;
6) wykonuje pomiary warsztatowe;
cz
7) rozpoznaje cz"$ci
i podzespo y maszyn i urz#dze&;
8) rozró!nia
rozró!nia po #czenia roz #czne i nieroz #czne;
rozró!
9) przestrzega zasad tolerancji i pasowania;
rozró
10) rozró!nia
materia y konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz okre$la ich zastosowanie;
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dobiera sposoby transportu i sk adowania materia ów;
rozró!nia "rodki transportu wewn#trznego;
rozró!nia maszyny, urz$dzenia i narz#dzia do obróbki r#cznej
cznej i maszynowej;
cznej i maszynowej;
rozró!nia przyrz$dy pomiarowe stosowane podczas obróbki r#cznej
rozró!nia instrumenty muzyczne;
rozpoznaje producentów instrumentów muzycznych;
rozró!nia tony, d%wi#ki, interwa y muzyczne i szumy;
stosuje elementy notacji muzycznej;
okre"la tempo i rytmik# utworu muzycznego;
wykonuje utwory muzyczne;
gra na instrumentach muzycznych;
stosuje programy komputerowe wspomagaj$ce
zada&.
ce wykonywanie zada&
zada
&.
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
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PKZ(S.c) Umiej tno!ci stanowi"ce podbudow do kszta#cenia
cenia w zawodzie asystent
kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
Ucze&:
1) przestrzega zasad sztuki telewizyjno-filmowej w produkcji filmowej/telewizyjnej;
2) przestrzega zasad zapisu obrazu oraz d%wi#ku
ku w produkcji filmowej/telewizyjnej;
3) rozró!nia
nia elementy struktury organizacyjnej kinematografii;
4) rozró!nia elementy wyposa!enia
zdj#ciowej;
enia studia telewizyjnego i hali zdj#
zdj
#ciowej;
5) rozró!nia
wchodz$cych
nia elementy struktury organizacyjnej, pionów wchodz$
wchodz
$cych w sk ad ekipy
filmowej, ich role, kompetencje i zakres obowi$zków;
zków;
6) stosuje przepisy prawa dotycz$ce
ce procesu przygotowania i organizowania produkcji
filmowej/telewizyjnej;
zada&.
7) stosuje programy komputerowe wspomagaj$ce
wspomagaj ce wykonywanie zada

3. EFEKTY
KSZTA$CENIA
CENIA
W$A%CIWE
W$A%CIWE
W$
WYODR&BNIONYCH
BNIONYCH W ZAWODACH

DLA

KWALIFIKACJI

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-US$UGOWY
ADMINISTRACYJNO-US$UGOWY (A)
ADMINISTRACYJNO-US$
szk
A.1. Wytwarzanie wyrobów ze szk#a

Sporz"dzanie
dzanie zestawów szklarskich i topienie mas szklanych
Ucze&:
1) dobiera surowce szklarskie;
sporz$dzania zestawów
2) dobiera maszyny i urz$dzenia
urz dzenia do przygotowania surowców i sporz
szklarskich;
3) obs uguje maszyny i urz$dzenia
urz
podczas przygotowania i nawa!ania
nawa
surowców
szklarskich;
4) sporz$dza
technikami;
dza zestawy szklarskie ró!nymi
ró
urz
5) dobiera maszyny i urz$dzenia
do transportu i zasypu zestawów szklarskich do
pieców;
6) obs uguje maszyny i urz$dzenia
urz
do transportu i zasypu zestawów szklarskich do
pieców;
7) obs uguje piece szklarskie podczas wytopu masy szklanej;
8) kontroluje parametry topienia mas szklanych w piecach;
zwi$zane z obs ug$ pieców do topienia mas szklanych;
9) wykonuje czynno"ci
czynno
zwi
10) ocenia jako"'
jako"' masy szklanej.
2. Formowanie wyrobów ze szk
szk#a sposobem r cznym
Ucze&:
Ucze&
Ucze
&:
1) rozpoznaje wyroby ze szk a formowane sposobem r#cznym;
2) dobiera materia y, narz#dzia i urz$dzenia do r#cznego formowania i zdobienia
hutniczego wyrobów ze szk a;
czynno"ci zwi$zane z formowaniem wyrobów ze szk a sposobem r#cznym;
3) wykonuje czynno
!

ww
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