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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
!
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4) obs uguje urz!dzenia do r"cznego formowania wyrobów ze szk a;
5) wykonuje czynno#ci zwi!zane ze zdobieniem wyrobów ze szk a technikami
hutniczymi;
6) ocenia jako#$ wykonania wyrobów formowanych ze szk a sposobem r"cznym;
r&cznym;
cznym;
7) wykonuje prace zwi!zane z konserwacj! narz"dzi do r"cznego
cznego formowania wyrobów
ze szk a.
3. Formowanie wyrobów ze szk a sposobem mechanicznym
Ucze :
1) rozpoznaje wyroby ze szk!a
a formowane sposobem mechanicznym;
2) rozró"nia
nia techniki mechanicznego formowania wyrobów ze szk!a;
3) rozró"nia sposoby zasilania mas# szklan# maszyn i urz#dze
w procesie
urz
kszta!towania wyrobów ze szk!a;
4) dobiera maszyny i urz#dzenia
dzenia do mechanicznego formowania wyrobów ze szk!a;
szk
5) obs!uguje maszyny i urz#dzenia
dzenia do mechanicznego formowania wyrobów ze szk!a;
szk
6) ocenia jako$% wykonania wyrobów ze szk!a
a formowanych sposobem mechanicznym.
4. Wyka czanie, zdobienie oraz przetwarzanie wyrobów ze szk!a
szk
Ucze :
1) wykonuje czynno$ci zwi#zane z odpr&"aniem,
aniem, hartowaniem i obróbk#
obróbk termiczn#
termiczn
wyrobów ze szk!a;
2) wykonuje czynno$ci zwi#zane z obs!ug#
odpr&"ania
# pieców do odpr&"
odpr
&"ania
ania i hartowania wyrobów
ze szk!a;
3) dobiera materia!y i narz&dzia
dzia do wyka czania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ze
szk!a;
4) dobiera techniki wyka czania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ze szk
szk!a;
szk!a;
5) dobiera techniki zdobienia hutniczego wyrobów ze szk!
szk
!a;
6) dobiera maszyny i urz#dzenia
dzenia do wyka czania, zdobienia i przetwarzania wyrobów
ze szk!a;
7) obs!uguje maszyny i urz#dzenia
dzenia do wyka czania, zdobienia i przetwarzania wyrobów
ze szk!a;
8) ocenia jako$% wyrobów ze szk!
szk!a.
szk
!a.

A.2. Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych

Obs!uga
uga maszyn i urz"dze do rozdrabniania i sortowania surowców
ceramicznych
Ucze :
urz#dzenia
1) dobiera maszyny i urz#
urz
#dzenia do rozdrabniania i sortowania surowców ceramicznych;
la parametry technologiczne procesu rozdrabniania i sortowania surowców
2) okre$la
ceramicznych;
3) rozdrabnia surowce ceramiczne;
wed
wed!
4) sortuje surowce ceramiczne wed!ug
okre$lonych kryteriów;
czynno$ci
z obs!ug#
i konserwacj# maszyn i urz#dze do
5) wykonuje czynno$
czynno
$ci zwi#zane
zwi
obs
rozdrabniania i sortowania surowców ceramicznych;
rozdrabnianych i sortowanych surowców
6) kontroluje parametry technologiczne ro
ceramicznych;
7) dokonuje bie"#
bie
"#cej
cej konserwacji urz
bie"#cej
urz#dze transportu wewn&trznego;
urz#dzeniach do rozdrabniania
8) rozpoznaje i usuwa usterki w maszynach i urz
i sortowania;
zwi#zane z obs!ug# urz#dze do rozdrabniania i sortowania
9) okre$la
okre
zagro"enia zwi
surowców ceramicznych.
Obs!uga
urz"dze do dozowania oraz mieszania surowców i mas
2. Obs!
Obs
!uga maszyn i urz
ceramicznych
Ucze :
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1) rozró nia rodzaje mas oraz szkliw ceramicznych;
2) dobiera maszyny i urz!dzenia
dzenia do dozowania oraz mieszania surowców i mas
ceramicznych;
3) odmierza obj"to#ciowo i wagowo surowce i masy ceramiczne;
dza lejne, plastyczne i sypkie masy ceramiczne na podstawie receptur
4) sporz!dza
i instrukcji technologicznych;
dza szkliwa ceramiczne na podstawie receptur i instrukcji technologicznych;
5) sporz!dza
6) kontroluje parametry technologiczne mas i szkliw ceramicznych;
urz dze%
urz!dze
% do
7) wykonuje czynno#ci zwi!zane z obs$ug! i konserwacj! maszyn i urz!dze%
dozowania oraz mieszania surowców i mas ceramicznych;
8) rozpoznaje i usuwa usterki w maszynach i urz!dzeniach
dzeniach u ywanych do dozowania
oraz mieszania surowców i mas ceramicznych.
3. Obs uga suszar! i pieców do przygotowania surowców ceramicznych
Ucze%:
1) rozpoznaje rodzaje suszar% do suszenia surowców ceramicznych;
2) okre#la
la parametry procesu suszenia surowców ceramicznych;
zane z suszeniem surowców ceramicznych;
3) wykonuje prace zwi!zane
4) rozpoznaje rodzaje pieców do wypalania surowców ceramicznych;
5) okre#la
la parametry procesu wypalania surowców ceramicznych;
6) wykonuje prace zwi!zane
zane z wypalaniem surowców ceramicznych;
7) odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w suszarniach
i piecach ceramicznych;
8) wykonuje czynno#ci zwi!zane
suszar% i pieców
zane z obs$ug!
obs
i konserwacj!
konserwacj! suszar
ceramicznych.

A.3. Formowanie, suszenie i wypalanie pó fabrykatów ceramicznych

Obs uga maszyn i urz"dze!
! do formowania, wyka!czania
wyka
i zdobienia
pó fabrykatów ceramicznych
Ucze%:
1) rozró nia metody i techniki formowania mechanicznego pó$fabrykatów
ceramicznych;
pó
pó$fabrykatów ceramicznych z mas
2) dobiera maszyny i urz!dzenia
dzenia do formowania pó
lejnych, plastycznych i sypkich;
3) obs$uguje
uguje maszyny i urz!dzenia
dzenia stosowane do formowania pó$fabrykatów
pó
ceramicznych z mas lejnych, plastycznych i sypkich;
4) dobiera szlifierki, polerki i pi$y
ceramicznych;
pi y do obróbki pó$fabrykatów
pó
5) dobiera urz!dzenia
dzenia do zdobienia i szkliwienia mechanicznego pó$fabrykatów
pó
ceramicznych;
wyko%czeniowe
pó$fabrykaty ceramiczne na podstawie
6) wykonuje prace wyko%
wyko
%czeniowe i zdobi pó
rysunków i instrukcji technologicznych;
7) dobiera oprzyrz!dowanie
pó$fabrykatów
oprzyrz!dowanie do rodzaju obróbki mechanicznej pó
oprzyrz!
ceramicznych;
8) wykonuje czynno#ci
z obs$ug!
i konserwacj! maszyn i urz!dze% do
czynno ci zwi!zane
zwi
obs
formowania, wyka%czania
i zdobienia pó$fabrykatów
ceramicznych;
wyka
pó
9) rozpoznaje i usuwa usterki pracy maszyn i urz!dze%
stosowanych do formowania,
urz
wyka%czania
ceramicznych;
wyka%
wyka
%czania i zdobienia pó$fabrykatów
pó
10) rozpoznaje wady pó$fabrykatów
ceramicznych wynikaj!ce z nieprawid$owo#ci
pó
przebiegu operacji formowania, wyka%czania
i zdobienia oraz dobiera sposoby
wyka
zapobiegania nieprawid$owo#ciom
przebiegu operacji.
nieprawid
2. Formowanie, wyka!czanie
i zdobienie r#czne pó fabrykatów ceramicznych
wyka
Ucze%:
Ucze%
Ucze
%:
1) dobiera techniki r"cznego
formowania pó$fabrykatów ceramicznych;
r
2) dobiera techniki wyka%czania
i zdobienia r"cznego pó$fabrykatów ceramicznych;
wyka
3) dobiera narz
narz"dzia formierskie;
!
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dobiera narz dzia do wyka!czania i zdobienia pó"fabrykatów
fabrykatów ceramicznych;
formuje r cznie pó"fabrykaty
fabrykaty ceramiczne z mas lejnych, plastycznych i sypkich;
sporz#dza formy odlewnicze;
usuwa nadlewy i szwy oraz dokleja elementy pó"fabrykatów
fabrykatów ceramicznych;
przygotowuje farby naszkliwne i podszkliwne;
fabrykatów ceramicznych;
wykonuje czynno$ci zwi#zane z r cznym szkliwieniem pó"fabrykatów
nanosi elementy dekoracyjne na pó"fabrykaty ceramiczne;
ocenia jako$% wyrobów ceramicznych po uformowaniu oraz po ich szkliwieniu
i zdobieniu;
12) rozpoznaje wady pó"fabrykatów
nieprawid"owo$ci
fabrykatów ceramicznych wynikaj#ce
ce z nieprawid"owo
nieprawid
owo$ci
r cznego formowania, wyka!czania
czania i zdobienia oraz dobiera sposoby zapobiegania
nieprawid"owo$ciom przebiegu operacji.
3. Obs uga suszar! do suszenia pó fabrykatów ceramicznych
Ucze!:
1) rozró&nia rodzaje oraz okre$la budow suszar! do suszenia pó"fabrykatów
pó
ceramicznych;
adunkiem pó"
pó
"fabrykatów ceramicznych
2) wykonuje czynno$ci zwi#zane z za"adunkiem
pó"fabrykatów
przeznaczonych do suszenia;
3) kontroluje parametry procesu suszenia pó"fabrykatów
fabrykatów ceramicznych;
4) wykonuje czynno$ci zwi#zane
pó"fabrykatów
zane z roz"adunkiem
adunkiem pó"
pó
"fabrykatów ceramicznych
przeznaczonych do suszenia.
4. Obs uga pieców do wypalania pó fabrykatów ceramicznych
Ucze!:
1) rozró&nia rodzaje oraz okre$la
pó"fabrykatów
la budow pieców do wypalania pó
ceramicznych;
2) wykonuje czynno$ci zwi#zane
za"adunkiem
#zane
zane z za"
za
"adunkiem pó"fabrykatów
pó
ceramicznych
przeznaczonych do wypalania;
pó"fabrykatów
3) kontroluje parametry procesu wypalania pó"
pó
"fabrykatów ceramicznych;
4) wykonuje czynno$ci
roz"adunkiem
pó"fabrykatów ceramicznych
ci zwi#zane
zane z roz"
roz
"adunkiem pó
przeznaczonych do wypalania;
5) ocenia jako$% wyrobów ceramicznych po wypaleniu.
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
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A.4. Wytwarzanie wyrobów w ókienniczych

Obs ugiwanie maszyn przygotowuj"cych
przygotowuj"cych surowce i pó produkty do wytwarzania
przygotowuj"
wyrobów w ókienniczych
Ucze!:
1) rozpoznaje systemy prz dzenia surowców;
2) dobiera maszyny i urz#dzenia
pó"produktów
urz#dzenia do przygotowywania surowców i pó
urz#
w"ókienniczych;
w procesie wytwarzania wyrobów w
maszyn i urz#dze!
do przygotowywania surowców
3) okre$la
la funkcje zespo"ów
zespo
urz
w"ókienniczych;
i pó"produktów
produktów w procesie wytwarzania wyrobów w
4) wykonuje czynno$ci
zwi#zane z zasilaniem maszyn w surowce;
czynno
5) uruchamia maszyny i urz#dzenia
oraz kontroluje ich prac ;
urz
6) reguluje parametry pracy maszyn i urz#dze!;
urz
7) ocenia jako$%
jako nawojów nitek;
8) rozpoznaje nieprawid"owo$ci
wyst puj#ce podczas pracy maszyn i urz#dze!;
nieprawid
nieprawid"
9) pos"uguje
w"ókienniczych maszyn przygotowawczych;
pos uguje si instrukcjami obs"ugi
obs
10) wykonuje czynno$ci
zwi#zane z czyszczeniem i konserwacj# maszyn i urz#dze!
czynno
czynno$
przygotowawczych;
11) wykonuje czynno$ci
zwi#zane z odbiorem przetworzonych surowców;
czynno
12) ocenia jako$%
jako przygotowanych surowców i pó"produktów.
2. Obs ugiwanie maszyn do wytwarzania liniowych wyrobów w ókienniczych
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Ucze :
ókienniczych;
1) dobiera maszyny i urz!dzenia do wytwarzania liniowych wyrobów w"ókienniczych;
cych liniowe wyroby
2) pos"uguje si# instrukcjami obs"ugi maszyn wytwarzaj!cych
w"ókiennicze;
3) wykonuje czynno$ci zwi!zane z zasilaniem maszyn w pó"produkty;
4) uruchamia maszyny i urz!dzenia
dzenia do wytwarzania liniowych wyrobów w"ókienniczych
ókienniczych
oraz kontroluje ich prac#;
5) reguluje parametry pracy maszyn i urz!dze ;
ce w procesie wytwarzania liniowych wyrobów
6) rozpoznaje nieprawid"owo$ci wyst#puj!ce
w"ókienniczych;
ókienniczych;
7) rozpoznaje wady w wytworzonych liniowych wyrobach w"ókienniczych;
zane z czyszczeniem i konserwacj! maszyn i urz!
urz
!dze ;
8) wykonuje czynno$ci zwi!zane
urz!dze
9) wykonuje czynno$ci zwi!zane
zane z odbiorem wytworzonych liniowych wyrobów
w"ókienniczych;
ókienniczych.
10) ocenia jako$% wykonanych liniowych wyrobów w"ókienniczych.
3. Obs ugiwanie maszyn do wytwarzania p askich wyrobów w ókienniczych
Ucze :
dzenia do wytwarzania p"askich
askich wyrobów w"
w
"ókienniczych;
1) dobiera maszyny i urz!dzenia
w"ókienniczych;
ugi maszyn wytwarzaj!cych
wytwarzaj
p"askie wyroby
2) pos"uguje si# instrukcjami obs"ugi
w"ókiennicze;
3) wykonuje czynno$ci zwi!zane
zane z zasilaniem maszyn w pó"produkty;
pó produkty;
4) uruchamia maszyny i urz!dzenia
p"askich
w"ókienniczych
dzenia do wytwarzania p"
p
"askich wyrobów w
oraz kontroluje ich prac#;
5) reguluje parametry pracy maszyn i urz!
urz
!dze ;
urz!dze
6) rozpoznaje nieprawid"owo$ci
ci wyst#puj
wyst#puj!ce
puj!
!ce w procesie wytwarzania p
p"askich wyrobów
w"ókienniczych;
7) rozpoznaje wady w wytworzonych p"
p
"askich wyrobach w"ókienniczych;
w
p"askich
8) wykonuje czynno$ci zwi!zane
konserwacj! maszyn i urz!dze ;
zane z czyszczeniem i konserwacj
9) wykonuje czynno$ci
wyrobów
ci zwi!zane
zane z odbiorem wytworzonych p"askich
p
w"ókienniczych;
10) ocenia jako$% wykonanych p"askich
p"askich wyrobów w"ókienniczych.
p"
w

A.5. Wyka!czanie
czanie wyrobów w ókienniczych

Przygotowanie wyrobów w ókienniczych do procesu wyka
wyka!czania
Ucze :
w"ókienniczych w zale&no$ci od ich
1) dobiera metody uszlachetniania wyrobów w
przeznaczenia;
2) wykonuje czynno$ci
w"ókienniczych do procesu
czynno$ci zwi!zane
czynno$
zwi!zane z przygotowaniem wyrobów w
zwi!
wyka czania;
3) dobiera $rodki
$rodki chemiczne stosowane w procesach przygotowania wyrobów
w"ókienniczych
ókienniczych do wyka czania;
4) przygotowuje $rodki
rodki chemiczne do zastosowania w procesach wyka czania wyrobów
w"ókienniczych;
ókienniczych;
5) stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotycz!cych
stosowania i
dotycz
przechowywania $rodków
$rodków chemicznych;
zespo"y maszyn i urz!dze do procesów wyka czania
6) przygotowuje maszyny oraz zespo
w"ókienniczych;
wyrobów w"
w
"ókienniczych;
obs"ugi maszyn;
7) pos"uguje
pos uguje si#
si instrukcjami obs
czynno$ci zwi!zane z czyszczeniem i konserwacj! maszyn i urz!dze .
8) wykonuje czynno
wyka!czania wyrobów w ókienniczych
2. Obs ugiwanie maszyn do wyka
Ucze :
urz!dzenia do wyka czania wyrobów w"ókienniczych;
1) dobiera maszyny i urz
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dobiera techniki barwienia wyrobów w ókienniczych;
dozuje barwniki i !rodki chemiczne zgodnie z receptur";
wykonuje bielenie, barwienie i drukowanie wyrobów zgodnie z wzorcami;
kontroluje
zgodno!#
o$eniami
przebiegu
procesu
produkcyjnego
z
za o
$eniami
technologicznymi;
reguluje parametry pracy maszyn i urz"dze%;
ce w procesie wyka%czania
czania wyrobów
rozpoznaje nieprawid owo!ci wyst&puj"ce
w ókienniczych;
pos uguje si& instrukcjami obs ugi maszyn stosowanych w procesie wyka%czania
wyka czania
wyrobów w ókienniczych;
wykonuje czynno!ci zwi"zane z odbiorem wyko%czonych
czonych wyrobów w ókienniczych;
wykonuje czynno!ci zwi"zane
zane z czyszczeniem i konserwacj" maszyn i urz"dze%;
urz"dze
urz"
dze%;
ocenia jako!# wykonanych wyrobów w ókienniczych.
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3)
4)
5)
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A.6. Obs uga maszyn i urz!dze" przemys u chemicznego

Nadzorowanie pracy maszyn i urz!dze" stosowanych w przemy#le
przemy le chemicznym
Ucze%:
1) rozró$nia rodzaje i okre!la w a!ciwo!ci
ci materia ów stosowanych w konstrukcji
maszyn i urz"dze% przemys u chemicznego;
przemy!le
2) rozpoznaje elementy konstrukcyjne maszyn i urz"dze%
urz
stosowanych w przemy
chemicznym;
3) okre!la
urz"dze% przemys u
la rodzaje, zastosowanie i warunki eksploatacji maszyn i urz
chemicznego;
4) przygotowuje roztwory i mieszaniny na podstawie procedur technologicznych;
urz"dze%
przemy!le chemicznym;
5) ocenia stan techniczny maszyn i urz"dze
dze%
% stosowanych w przemy
6) obs uguje maszyny i urz"dzenia
ci"gach
dzenia stosowane w procesach jednostkowych i w ci
technologicznych przemys u chemicznego;
7) obs uguje maszyny i urz"dzenia
dzenia do transportu i dozowania cia sta ych;
8) monitoruje dzia anie systemów ruroci"
ruroci"gowych
ruroci
"gowych do przesy ania mediów
technologicznych;
9) wykonuje czynno!ci
zwi"zane
!ci zwi"
"zane z pakowaniem, oznakowaniem i przechowywaniem
surowców, pó produktów oraz produktów przemys u chemicznego;
bie$"cych;
10) przygotowuje maszyny i urz"dzenia
dzenia do konserwacji i remontów bie
11) wykonuje czynno!ci
ci zwi"zane
zwi zane z konserwacj"
konserwacj maszyn i urz"dze% oraz armatury.
2. Monitorowanie przebiegu procesów technologicznych przemys u chemicznego
Ucze%:
1) odczytuje schematy technologiczne procesów wytwarzania pó produktów i produktów
przemys u chemicznego;
czynno!ci
zwi"zane
2) wykonuje czynno!
czynno
!ci zwi"
zwi
"zane z wytwarzaniem pó produktów i produktów przemys u
chemicznego zgodnie z zasadami technologicznymi;
3) przestrzega zasad technologicznych procesów wytwarzania pó produktów i
produktów przemys u chemicznego;
mi&dzyoperacyjnej;
4) pobiera próbki materia ów do kontroli ruchowej i mi
mi&dzyoperacyjne;
5) wykonuje analizy ruchowe i mi
6) obs uguje analizatory przemys owe oraz przyrz"dy kontrolno-pomiarowe stosowane w
przemy!le
przemy!
przemy
!le chemicznym;
7) obs uguje przemys owe automatyczne uk ady regulacyjne stosowane w procesach
technologicznych przemys u chemicznego;
8) dokumentuje przebieg i wyniki monitoringu procesów technologicznych przemys u
chemicznego.
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A.7. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych
1.

Wykonywanie wyrobów kaletniczych
Ucze :
1) dokonuje klasyfikacji wyrobów kaletniczych;
2) sporz!dza dokumentacj" techniczn! i technologiczn!;
3) okre#la koszty wytwarzania wyrobów kaletniczych;
ów nieskórzanych na elementy wyrobów
4) dokonuje rozkroju skór i materia$ów
kaletniczych;
5) dobiera elementy zdobnicze i okucia w zale%no#ci
ci od rodzaju i przeznaczenia wyrobu
kaletniczego;
6) wykonuje monta% wyrobów kaletniczych;
7) pos$uguje si" instrukcjami obs$ugi maszyn i urz!dze ;
8) obs$uguje maszyny i urz!dzenia
dzenia stosowane podczas wykonywania wyrobów
kaletniczych;
9) prowadzi kontrol" i ocen" jako#ci materia$ów
ów i wyrobów kaletniczych;
10) przestrzega zasad pakowania, przechowywania i transportu materia$ów
materia
i wyrobów
kaletniczych.
2. Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów kaletniczych
Ucze :
1) rozpoznaje wady i uszkodzenia wyrobów kaletniczych;
2) okre#la
la koszty wykonania naprawy lub renowacji wyrobów kaletniczych;
3) dobiera metody i techniki wykonania naprawy lub renowacji wyrobów kaletniczych;
4) wykonuje napraw" i renowacj" wyrobów kaletniczych;
5) obs$uguje maszyny i urz!dzenia
dzenia stosowane podczas napraw i renowacji wyrobów
kaletniczych;
6) pos$uguje si" narz"dziami
dziami do napraw i renowacji wyrobów kaletniczych;
7) sporz!dza
dza kosztorys naprawy i renowacji wyrobu kaletniczego;
8) ocenia jako#& wykonania pracy.

A.8. Wytwarzanie obuwia

Wykonywanie elementów obuwia
Ucze :
1) ocenia stan techniczny: narz"dzi,
;
narz dzi, maszyn i urz!dze
urz
2) obs$uguje
uguje maszyny i urz!dzenia
urz dzenia stosowane do rozkroju i opracowania elementów
obuwia;
3) charakteryzuje cz"#ci
cz"#ci
cz"#
ci sk$adowe
sk$adowe obuwia;
sk$
4) dobiera materia$y
materia$y do wytwarzania obuwia;
materia$
5) przygotowuje materia$y
materia$y do rozkroju elementów obuwia;
materia$
6) wycina elementy obuwia;
7) klasyfikuje odpady powstaj!ce
podczas rozkroju materia$ów;
powstaj
materia
8) wykonuje obróbk"
obróbk elementów spodu obuwia;
9) wykonuje czynno#ci
zwi!zane
z produkcj! spodowych elementów obuwia,
czynno
zwi!
formowanych metod!
metod wtrysku i nalewania;
10) ocenia jako#&
jako#& elementów obuwia.
2. Wykonywanie monta u obuwia
Ucze :
1) obs$uguje
stosowane do opracowania elementów i monta%u
obs uguje maszyny i urz!dzenia
urz
cholewek;
2) wykonuje operacje technologiczne zwi!zane
z przygotowaniem elementów cholewek
zwi
do monta%u;
monta
3) dobiera materia$y
materia pomocnicze do $!czenia cholewek;
4) rozpoznaje po$!czenia
elementów cholewek;
po
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wykonuje cholewki ró nymi technikami;
obs!uguje maszyny i urz"dzenia stosowane do monta u elementów obuwia;
dobiera rodzaje kopyt do produkcji obuwia;
wykonuje operacje technologiczne zwi"zane
zane z przygotowaniem cholewek do
zaci"gania;
zane z nadawaniem cholewkom kszta!tu
kszta
wykonuje operacje technologiczne zwi"zane
przestrzennego;
wykonuje czynno#ci zwi"zane z mechanicznym i chemicznym
icznym przygotowaniem
elementów obuwia do monta u;
wykonuje monta obuwia ró nymi technikami;
wykonuje operacje wyka$czania obuwia ró nymi technikami;
ocenia jako#% monta u na poszczególnych etapach produkcji obuwia.
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A.9. Wyprawianie skór

Przygotowywanie surowca skórzanego
Ucze$:
okre#la
przydatno#%
1) rozpoznaje rodzaje surowców skórzanych oraz okre#
okre
#la ich przydatno
asortymentow";
ce konserwacji skór surowych i pó
2) wykonuje czynno#ci dotycz"ce
pó!produktów
skórzanych;
3) wykonuje czynno#ci zwi"zane
zane z magazynowaniem surowców skórzanych;
4) obs!uguje urz"dzenia
dzenia magazynowe;
5) pos!uguje si& przyrz"dami
dami pomiarowymi do okre#lania
okre lania jako#ci
jako#ci skór oraz warunków
jako#
magazynowania.
2. Garbowanie i wyka czanie skór
Ucze$:
1) sporz"dza
dza roztwory robocze i zestawy wyko$czalnicze
wyko$czalnicze zgodnie z recepturami
wyko$
i instrukcjami technologicznymi;
2) obs!uguje urz"dzenia
dzenia do transportu oraz dozowania substancji i roztworów
chemicznych;
3) dobiera urz"dzenia
dzenia do transportu skór na stanowiska pracy;
4) obs!uguje
uguje agregaty, maszyny i urz"dzenia
urz"dzenia garbarskie;
urz"
5) wykonuje r&czn"
czn" i mechaniczn"
" obróbk&
obróbk skór;
6) wykonuje czynno#ci
ci zwi"zane
zwi zane z kontrol"
kontrol procesów wyprawy skór;
7) rozsortowuje pó!produkty
asortymenty skór;
produkty skórzane na okre#lone
okre
8) rozpoznaje rodzaje skór wyprawionych;
9) pos!uguje
uguje si& przyrz"dami
przyrz"
przyrz
"dami pomiarowymi;
10) obs!uguje
uguje maszyny i urz"dzenia
urz"dzenia do pomiaru parametrów skór wyprawionych;
urz"
11) wykonuje czynno#ci
czynno#ci zwi"zane
czynno#
zwi"zane z magazynowaniem wyrobów gotowych;
zwi"
12) przestrzega zasad ochrony #rodowiska przed zagro eniami zwi"zanymi z produkcj"
garbarsk".
garbarsk"
garbarsk
".
3. Wykonywanie renowacji wyrobów skórzanych
Ucze$:
Ucze$
$:
1) identyfikuje rodzaje skór w wyrobach przeznaczonych do renowacji;
2) rozpoznaje wady i uszkodzenia skór w wyrobach skórzanych;
3) okre#la
okre#la koszty wykonania renowacji;
okre#
4) dobiera metody czyszczenia i odnawiania wyrobów skórzanych;
5) wykonuje czynno#ci
zwi"zane z renowacj" wyrobów;
czynno
czynno#
6) sporz"dza
kosztorys wykonania us!ugi.
sporz
us
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A.10. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
1.

Wykonywanie prac tapicerskich
Ucze :
1) rozró!nia rodzaje wyrobów tapicerowanych;
2) charakteryzuje rodzaje prac dekoratorskich;
3) pos"uguje si# dokumentacj$ techniczn$ stosowan$ w tapicerstwie;
4) sporz$dza kalkulacj# kosztów wykonania wyrobów tapicerowanych i prac
dekoratorskich;
5) dobiera materia"y
y do wykonania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich;
6) dobiera techniki wykonania prac tapicerskich;
7) okre%la kolejno%& wykonania operacji technologicznych;
dzeniami tapicerskimi;
8) pos"uguje si# narz#dziami i urz$dzeniami
dzenia stosowane w tapicerstwie;
9) obs"uguje maszyny i urz$dzenia
10) wykonuje pomocnicze prace stolarskie i %lusarskie
lusarskie niezb#dne
niezb dne w produkcji wyrobów
tapicerowanych;
11) wykonuje wyroby tapicerowane i prace dekoratorskie;
12) ocenia jako%& materia"ów, pó"fabrykatów,
fabrykatów, wyrobów tapicerowanych i prac
dekoratorskich;
13) pakuje, magazynuje oraz zabezpiecza materia"y,
y, pó"fabrykaty
pó fabrykaty i wyroby tapicerowane.
2. Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych
Ucze :
1) rozpoznaje rodzaje uszkodze wyrobów tapicerowanych;
la koszty wykonania napraw i renowacji wyrobów;
2) okre%la
3) dobiera narz#dzia i urz$dzenia
dzenia do naprawy wyrobów tapicerowanych;
4) wykonuje demonta! wyrobów tapicerowanych przeznaczonych do naprawy;
5) dobiera materia"yy do naprawy i renowacji wyrobów tapicerowanych;
la metody i techniki wykonania naprawy i renowacji wyrobów tapicerowanych;
6) okre%la
ci niezb#dnych
niezb#dnych do wykonania naprawy wyrobów;
niezb#
7) okre%la kolejno%& czynno%ci
8) wykonuje napraw# i renowacj#
renowacj# wyrobów tapicerowanych;
9) ocenia jako%& wykonania napraw i renowacji wyrobów.

A.11. Wykonywanie, naprawa
a i renowacja wyrobów ku nierskich

Wykonywanie wyrobów ku nierskich
Ucze :
1) charakteryzuje asortyment wyrobów ku%
ku
ku%nierskich;
$dza
dza dokumentacj#
dokumentacj# techniczn
techniczn$ i technologiczn$
technologiczn wyrobów;
2) sporz$dza
3) pos"uguje
uguje si# przyrz
przyrz$
przyrz$dami
$dami i urz$dzeniami
urz
pomiarowymi;
ku%nierskie;
ku%
4) wykonuje wyroby ku%nierskie;
uguje si#
si# narz#dziami
narz#
narz
#dziami i przyborami stosowanymi w procesie produkcji;
5) pos"uguje
urz$dze ;
6) pos"uguje
uguje si#
si instrukcjami obs"ugi
obs
maszyn i urz
7) obs"uguje
uguje maszyny i urz$dzenia
urz
stosowane w ku
ku%nierstwie;
8) przestrzega zasad sk"adowania
sk
i przechowywania skór futerkowych, materia
materia"ów
w"ókienniczych
ókienniczych oraz pó"produktów;
pó
9) dokonuje kontroli i oceny jako
jako%ci skór futerkowych, materia"ów wyko czeniowych
oraz wyrobów gotowych.
2. Wykonywanie napraw, przeróbek i renowacji wyrobów ku nierskich
Ucze :
1) ocenia stan wyrobów ku
ku%nierskich;
2) rozpoznaje wady i uszkodzenia wyrobów ku
ku%nierskich;
3) okre%
okre
%la koszty naprawy, przeróbki i renowacji;
okre%la
4) stosuje techniki wykonania napraw i renowacji wyrobów ku
ku%nierskich;
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5) wykonuje przeróbki wyrobów ku nierskich;
6) sporz!dza kosztorys naprawy, przeróbki i renowacji wyrobów;
7) ocenia jako " wykonania pracy.

A.12. Wykonywanie us ug krawieckich

Wykonywanie wyrobów odzie!owych
Ucze#:
1) wykonuje pomiary krawieckie;
2) dobiera materia$y odzie%owe,
owe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzie%y;
odzie%y;
odzie%
3) oblicza zu%ycie materia$ów odzie%owych
owych i dodatków krawieckich;
4) wykonuje formy i szablony elementów wyrobów odzie%owych;
owych;
5) wykonuje modelowanie konstrukcyjne wyrobów odzie%owych;
%owych;
6) dokonuje rozkroju materia$ów odzie%owych;
odzie%owych;
odzie%
7) dobiera maszyny szwalnicze do szycia okre lonych wyrobów odzie%owych;
dowanie maszyn szwalniczych;
8) dobiera oprzyrz!dowanie
9) obs$uguje maszyny szwalnicze;
aniu mechanizmów maszyn szwalniczych;
10) rozpoznaje nieprawid$owo ci w dzia$aniu
11) $!czy elementy wyrobów odzie%owych;
12) stosuje obróbk& parowo-ciepln! materia$ów
ów i wyrobów odzie%owych;
odzie%owych;
odzie%
13) ocenia jako " wykonanych wyrobów odzie%owych.
owych.

2.

Wykonywanie prac zwi"zanych
odzie!owych
zanych z przeróbk" oraz napraw"
napraw" wyrobów odzie
Ucze#:
1) dokonuje oceny wyrobów odzie%owych
%owych
owych przeznaczonych do przeróbki lub naprawy;
2) rozpoznaje wady w wyrobach odzie%owych;
owych;
3) okre la zakres prac zwi!zanych
odzie%owego;
zanych z przeróbk!
przeróbk! lub napraw!
napraw wyrobu odzie
odzie%owych;
4) dobiera sposoby wykonywania przeróbek w wyrobach odzie
zwi!zane
5) wykonuje pomiary krawieckie zwi!
zwi
!zane z przeróbk!
przeróbk wyrobów odzie%owych;
odzie
6) przygotowuje wyrób odzie%owy
owy do przeróbki;
7) dokonuje przeróbek wyrobów odzie%owych;
odzie%owych;
odzie%
8) rozpoznaje uszkodzenia wyrobów odzie%owych;
odzie%owych;
odzie%
9) dobiera sposoby dokonywania napraw wyrobów odzie%owych;
odzie
10) dokonuje naprawy wyrobów odzie%owych;
odzie%owych;
odzie%
11) ocenia jako " dokonanych przeróbek i napraw;
12) dokonuje kalkulacji kosztów i okre la ceny wykonanych us
us$ug.

w.

1.

A.13. Wytwarzanie wyrobów
wyrobów stolarskich
Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
Ucze#:
#:
materia$ów drzewnych;
1) dokonuje klasyfikacji drewna i materia
2) pos$uguje
uguje si&
si& dokumentacj!
dokumentacj konstrukcyjn!
konstrukcyjn i technologiczn!;
3) dobiera technologi&
technologi wytwarzania wyrobów stolarskich;
4) przygotowuje materia$y
materia podstawowe i pomocnicze do wykonania wyrobów z drewna i
tworzyw drzewnych;
5) dobiera sposoby obróbki drewna i tworzyw drzewnych;
urz!dzenia do wykonania obróbki drewna i tworzyw
6) dobiera narz&dzia,
narz
maszyny i urz
drzewnych;
urz!dzenia stosowane w stolarstwie;
7) obs$uguje
obs
maszyny i urz
i maszynow! obróbk& drewna i tworzyw drzewnych;
8) wykonuje r&czn!
r
pos$uguje
przyrz!dami pomiarowymi i sprawdzianami;
9) pos$
pos
$uguje si&
si przyrz
hydrotermiczn! i plastyczn! obróbk& drewna;
10) wykonuje hydrotermiczn
po$!czenia;
11) wykonuje elementy konstrukcyjne oraz ich po
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12) stosuje techniki wyka czania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i gotowych
wyrobów z drewna;
13) wykonuje klejenie i oklejanie drewna i materia!ów drzewnych;
14) stosuje systemy monta"u i okuwania wyrobów stolarskich;
15) wykonuje konserwacj# narz#dzi, maszyn i urz$dze stosowanych do wykonywania
wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
16) ocenia jako%& wykonania wyrobów stolarskich;
17) wykonuje prace zwi$zane z pakowaniem, magazynowaniem
aniem oraz transportem
elementów, podzespo!ów i wyrobów gotowych.
2. Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich
Ucze :
1) identyfikuje typy konstrukcji oraz style stosowane w meblarstwie;
ów i wyrobów stolarskich;
2) rozpoznaje wady oraz uszkodzenia materia!ów
la sposób ich naprawy, renowacji lub
3) ustala przyczyny uszkodze wyrobów oraz okre%la
konserwacji;
4) kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy i renowacji;
5) ustala zakres napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich;
dzia do wykonania naprawy, renowacji, konserwacji
6) dobiera techniki, materia!y i narz#dzia
wyrobów stolarskich;
7) wykonuje napraw#, renowacj# i konserwacj#
wyrobów stolarskich zgodnie
konserwacj
z zapotrzebowaniem i wymaganiami klientów;
8) ocenia jako%& wykonania naprawy, renowacji lub konserwacji wyrobów stolarskich.

A.14. Realizacja procesów
w introligatorskich

Wykonywanie obróbki druków lu nych
Ucze :
lu'nych;
lu'
1) dobiera metody i techniki wykonania druków lu'nych;
2) dobiera materia!yy i maszyny do wykonywania druków lu'nych;
lu
lu
3) przygotowuje materia!yy do wykonywania druków lu'nych;
4) przestrzega zasad przygotowania
przygotowania maszyn do wykonywania druków lu'nych;
lu
uguje maszyny i urz$dzenia
urz$
$dzenia do wykonywania druków lu'nych;
lu
5) obs!uguje
6) dobiera metody kontroli i oceny jako%ci
wykonywania druków lu'nych;
jako
lu
7) prowadzi bie"$c$
"$c$ kontrol# procesu wykonywania druków lu'nych;
lu
lu ne do ekspedycji.
8) przygotowuje druki lu'ne
2. Wykonywanie opraw
Ucze :
la rodzaje opraw i ich elementy sk!adowe;
sk
1) okre%la
2) dobiera metody i techniki wykonywania opraw;
3) przestrzega zasad przygotowania materia!ów
do wykonywania opraw;
materia
4) przygotowuje materia!y
materia!y do wykonywania opraw;
materia!
5) przestrzega zasad przygotowania
maszyn do wykonywania opraw;
przygotow
uguje maszyny i urz$dzenia
urz
6) obs!uguje
do wykonywania opraw;
7) dobiera metody kontroli i oceny procesu wykonywania opraw;
8) prowadzi bie"$c$
bie"$c
bie"$
c$ kontrol# procesu wykonywania opraw;
9) przygotowuje oprawy do ekspedycji.
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A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych
1.

Wykonywanie form drukowych
Ucze :
1) rozró"nia
rozró"nia rodzaje form drukowych;
rozró"
2) przestrzega zasad wykonywania form drukowych;
3) przestrzega zasad przygotowania maszyn do wykonywania form drukowych;
!
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4) obs uguje maszyny i urz dzenia do wykonywania form drukowych;
5) dobiera metody kontroli i oceny jako!ci form drukowych;
6) prowadzi bie" c kontrol# i ocen# jako!ci wykonania form drukowych.
2. Wykonywanie odbitek z form drukowych
Ucze$:
1) dobiera maszyny do wykonywania odbitek z form drukowych;
2) dobiera materia%yy podstawowe i pomocnicze do procesu drukowania;
3) przygotowuje podstawowe i pomocnicze materia%yy do drukowania;
4) przestrzega zasad przygotowania zespo%ów maszyn drukuj cych do pracy;
5) przygotowuje maszyny do drukowania;
6) przestrzega zasad wykonania odbitek drukarskich;
7) obs%uguje maszyny do drukowania z form;
8) dobiera metody kontroli i oceny procesu drukowania;
9) prowadzi bie" c kontrol# procesu drukowania.

A.16. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja r kodzielniczych wyrobów
w!ókienniczych

Wykonywanie r kodzielniczych wyrobów tkanych i haftowanych
Ucze$:
1) rozpoznaje rodzaje nitek stosowanych w r#kodzielniczych
kodzielniczych wyrobach w%ókienniczych;
w
w%
2) rozpoznaje rodzaje wyrobów tkanych oraz haftowanych;
3) okre!la wp%yw sk%adu
adu surowcowego na jako!& wyrobów tkanych i haftowanych oraz
warunki ich przechowywania;
4) okre!la w%a!ciwo!ci u"ytkowe
ytkowe tkanin i haftów;
5) okre!la
la parametry budowy tkaniny i haftu;
6) rozró"nia
nia rodzaje splotów tkackich i haftów;
7) sporz dza projekt technologiczny tkanego i haftowanego wyrobu rr#kodzielniczego;
8) dobiera surowce do wykonywania tkanych i haftowanych wyrobów rr#kodzielniczych;
9) dobiera techniki wykonywania tkanych i haftowanych wyrobów rr#kodzielniczych;
10) dobiera osnow# i w tek do wytwarzania tkanych wyrobów rr#kodzielniczych;
11) przygotowuje maszyny i urz dzenia do tkania r#cznego;
r
12) dobiera narz#dzia
artyku%y
dzia i artyku%
artyku
%y pomocnicze do haftowania;
13) wykonuje i wyka$cza
cza tkane lub haftowane wyroby rr#kodzielnicze;
14) ocenia jako!& tkanych i haftowanych wyrobów rr#kodzielniczych;
15) wykonuje prace zwi zane z konserwacj narz#dzi i urz dze$ stosowanych do
r#cznego
cznego wytwarzania wyrobów tkanych i haftowanych;
16) kalkuluje koszty wytwarzania tkanych i haftowanych wyrobów rr#kodzielniczych.

2.

Wykonywanie r kodzielniczych wyrobów dzianych i koronkarskich
Ucze$:
$:
1) rozpoznaje rodzaje dzianych i koronkarskich wyrobów rr#kodzielniczych oraz okre!la
u"ytkowe;
ich przeznaczenie u"
u
"ytkowe;
2) oblicza parametry budowy dzianiny i wyrobu koronkarskiego;
rozró"nia
3) rozró"
rozró
"nia sploty dzianiny i wyrobów koronkarskich;
4) sporz dza projekty technologiczne dzianych i koronkarskich wyrobów
rr#kodzielniczych;
#kodzielniczych;
5) dobiera techniki, surowce i przybory do wykonania dzianych i koronkarskich wyrobów
rr#kodzielniczych;
#kodzielniczych;
6) dobiera maszyny i urz dzenia do wykonania wyrobów dzianych i koronkarskich;
wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrobów
7) przygotowuje wyroby liniowe do wytwar
rr#kodzielniczych;
#kodzielniczych;
narz#dzia i artyku%y pomocnicze do wykonywania wyrobów koronkarskich;
8) dobiera narz
wyka$cza dziane i koronkarskie wyroby r#kodzielnicze;
9) wykonuje i wyka
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10) ocenia jako ! dzianych i koronkarskich wyrobów r"kodzielniczych;
11) sporz#dza kalkulacj" kosztów wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrobów
r"kodzielniczych.
3. Wykonywanie konserwacji i renowacji w ókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Ucze$:
ókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
1) okre la rodzaje uszkodze$ i zakres naprawy w%ókienniczych
2) dobiera metody renowacji i konserwacji w%ókienniczych
ókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
3) planuje czynno ci zwi#zane z napraw#, renowacj# oraz konserwacj#
konserwacj# w%ókienniczych
ókienniczych
wyrobów dekoracyjnych;
4) dobiera narz"dzia i urz#dzenia
dzenia oraz maszyny potrzebne do naprawy, renowacji oraz
konserwacji w%ókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
5) dobiera materia%y i rodki do konserwacji i renowacji w%
w%ókienniczych
w
%ókienniczych wyrobów
dekoracyjnych;
y podstawowe i pomocnicze;
6) oblicza zapotrzebowanie na materia%y
7) sporz#dza
konserwacj#
dza kalkulacje kosztów i ustala ceny us%ug
ug zwi#zanych
zwi zanych z konserwacj
i renowacj# w%ókienniczych
ókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
8) wykonuje czynno ci zwi#zane z renowacj# i konserwacj#
konserwacj# wyrobów;
9) ocenia jako ! wykonanych us%ug;
10) ocenia warunki klimatyczne w pomieszczeniach, w których s#
s wykonywane
renowacje i konserwacje w%ókienniczych
ókienniczych wyrobów dekoracyjnych.

A.17. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

Wykonywanie prac zwi!zanych
zanych z upraw!
upraw i przetwarzaniem wikliny
Ucze$:
1) okre la warunki uprawy wikliny;
2) rozró&nia
nia gatunki wierzby plecionkarskiej;
3) okre la sposoby pozyskiwania sadzonek;
4) okre la sposób przygotowania gleby i sadzenia wikliny;
gnacyjne i ochron"
ochron chemiczn#
chemiczn oraz biologiczn
5) dobiera zabiegi piel"gnacyjne
biologiczn# plantacji;
6) okre la sposób pozyskiwania wikliny z plantacji;
7) dobiera metody przetwórstwa wikliny;
8) dobiera metody nadawania wiklinie korowalno ci;
9) rozró&nia narz"dzia,
"dzia, urz#dzenia,
dzenia, maszyny stosowane w przetwórstwie wikliny;
10) dobiera sposoby suszenia, sk%adowania
adowania wikliny.
2. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich
Ucze$:
1) pos%uguje
technologiczn# dokumentacj# wyrobów koszykarskouguje si" techniczn
techniczn# i technologiczn
-plecionkarskich;
technologi" i techniki wykonania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
2) dobiera technologi"
3) ustala kolejno ! wykonania operacji technologicznych;
4) okre la ilo ! zu&ytych
zu&
zu
&ytych materia%ów;
materia
materia y do wykonania konstrukcyjnych elementów wyrobów;
5) sortuje materia%y
narz"dzia, maszyny i urz#dzenia
narz"
urz
6) dobiera narz"dzia,
do obróbki materia%ów;
7) stosuje metody nadawania plastyczno ci materia%om plecionkarskim;
8) okre la koszty wykonania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
oprzyrz#dowanie do wykonania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
oprzyrz#
9) dobiera oprzyrz#dowanie
pó
ko
10) wykonuje pó%produkty
oraz wyroby koszykarsko-plecionkarskie;
11) wykonuje prostowanie, kszta%towanie,
kszta
zacinanie, przecinanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
12) dobiera surowce, materia
materia%y podstawowe i pomocnicze do produkcji wyrobów;
13) klasyfikuje wyroby koszykarsko-plecionkarskie;
14) ocenia jako ! wykonania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich.
3. Wyka"czanie
Wyka
wyrobów koszykarsko-plecionkarskich
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Ucze :
1) pos!uguje si" dokumentacj# technologiczn# dotycz#c# wyka czania wyrobów
koszykarsko-plecionkarskich;
2) wykonuje czynno$ci zwi#zane z czyszczeniem, myciem i suszeniem wyrobów
koszykarsko-plecionkarskich;
3) dobiera sposoby uszlachetniania i zdobienia wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
sko-plecionkarskich;
4) dobiera materia!y, narz"dzia i urz#dzenia
dzenia do zdobienia i wyka czania wyrobów
koszykarsko-plecionkarskich;
5) wykonuje uszlachetnianie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
6) ocenia jako$% i estetyk" wyko czenia wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
7) wykonuje renowacj" i napraw" wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;
la sposób magazynowania, pakowania i transportu wyrobów
wyrobów koszykarsko8) okre$la
-plecionkarskich.

A.18. Prowadzenie sprzeda y

Organizowanie sprzeda y
Ucze :
1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;
ciowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzeda
2) dokonuje ilo$ciowej i jako$ciowej
sprzeda&y;
3) przestrzega zasad ustalania cen towarów;
c zasad ustalonych w punkcie sprzeda
4) oznakowuje towary przestrzegaj#c
sprzeda&y;
5) stosuje metody i formy prezentacji towarów;
6) informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzeda
sprzeda&owej;
trznego i magazynowania towarów;
7) okre$la formy transportu wewn"trznego
8) przestrzega norm towarowych oraz norm jako$ci,
jako ci, dotycz#cych
dotycz
konserwacji produktów
i przechowywania towarów;
dzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
9) obs!uguje urz#dzenia
10) przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzeda&y;
sprzeda
11) przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzeda
sprzeda&owej;
gospodark" opakowaniami;
12) prowadzi racjonaln# gospodark"
odpowiedzialno$ci materialnej;
odpowiedzialno$
13) stosuje przepisy prawa o odpowiedzialno$ci
14) zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzie&#;
kradzie
15) przeprowadza inwentaryzacj" towarów.
2. Sprzeda towarów
Ucze :
sprzeda
1) charakteryzuje asortyment towarów do sprzeda&y;
2) przestrzega zasad obs!ugi
obs!ugi klienta w ró&nych
obs!
ró
formach sprzeda&y;
sprzeda
ne formy i techniki sprzeda&y;
sprzeda
sprzeda&
3) stosuje ró&ne
$la
la rodzaje zachowa klientów;
4) okre$la
5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzeda&owej;
sprzeda
6) udziela informacji o towarach i warunkach sprzeda
sprzeda&y;
ofert handlow#;
handlow
7) prezentuje ofert"
ró
8) realizuje zamówienia klientów w ró&nych
formach sprzeda&y;
oraz rozlicze finansowych;
9) dokonuje inkasa nale&no$ci
nale
10) zabezpiecza i odprowadza utarg;
czynno
zwi
11) wykonuje czynno$ci
zwi#zane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;
12) obs!
obs
!uguje urz#dzenia
urz
obs!uguje
techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
sporz dza dokumenty potwierdzaj#ce
potwierdzaj
13) sporz#dza
sprzeda& towarów;
14) stosuje przepisy prawa dotycz
dotycz#ce podatku VAT;
15) stosuje przepisy prawa dotycz
dotycz#ce praw konsumenta;
16) przestrzega procedur dotycz
dotycz#cych przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.
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A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Wykonywanie zabiegów piel gnacyjnych w!osów
Ucze :
1) ocenia stan w!osów i skóry g!owy;
2) dobiera metody i techniki piel"gnacji w!osów i skóry g!owy;
3) organizuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu fryzjerskiego;
4) okre#la wp!yw preparatów piel"gnacyjnych na w!osy i skór" g!owy;
owy;
5) dobiera preparaty do piel"gnacji w!osów i skóry g!owy;
6) wykonuje czynno#ci mycia w!osów z zastosowaniem ró$nych
nych metod i technik;
7) wykonuje zabiegi piel"gnacyjne w!osów i skóry g!owy;
8) udziela porad z zakresu codziennej piel"gnacji w!osów.
2. Strzy"enie w!osów,
osów, formowanie fryzur i ondulowanie
Ucze :
1) okre#la indywidualne cechy urody klienta;
2) przeprowadza rozmow" konsultacyjn% z klientem;
enia w!osów;
3) dobiera techniki, metody i sposoby strzy$enia
strzy$enia;
strzy$
4) dobiera sprz"tt fryzjerski do wykonywania zabiegów strzy$enia;
5) przestrzega zasad podzia!u w!osów
osów na sekcje i separacje do okre#lonej
okre#lonej linii fryzury;
okre#
6) ustala etapy strzy$enia;
7) wykonuje strzy$enie w!osów
osów damskich, m"skich
skich i dzieci"cych;
dzieci cych;
8) wykonuje strzy$enie zarostu z uwzgl"dnieniem
dnieniem kszta!tu
kszta tu twarzy klienta;
9) okre#la
la przeciwwskazania do wykonania zabiegów ondulacji i prostowania
chemicznego w!osów;
10) okre#la
la etapy ondulowania i prostowania chemicznego w!osów;
w osów;
11) dobiera techniki ondulowania i prostowania chemicznego w!osów;
w
12) dobiera preparaty fryzjerskie do wykonywania zabiegów ondulowania i prostowania
wodnego oraz chemicznego;
13) wykonuje zabiegi ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego;
14) okre#la
i ondulowania w!osów;
la sposoby korygowania b!"dów
b!"
!"dów
dów podczas strzy$enia
strzy
w
15) dobiera preparaty do piel"gnacji
gnacji w!osów
w!osów po chemicznych zabiegach fryzjerskich;
w!
16) wykonuje fryzury okoliczno#ciowe;
okoliczno#ciowe;
okoliczno#
17) okre#la
i przed!u$ania
w!osów;
la przeciwwskazania do zabiegu zag"szczania
zag
przed
18) wykonuje zag"szczanie
szczanie i przed!u$anie
przed!u$anie w!osów.
przed!
w
3. Zmiana koloru w!osów
Ucze :
1) okre#la
la metody i techniki rozja#niania
rozja#
#niania i koloryzacji w!osów;
w
2) okre#la
na struktur" i wygl%d
la wp!yw
yw zabiegów rozja#niania
rozja#niania i koloryzacji w!osów
rozja#
w
w!osów;
osów;
3) dobiera preparaty fryzjerskie do rozja#niania
i koloryzacji w!osów;
rozja
4) dobiera kolor w!osów
w osów do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta;
5) dobiera techniki rozja#niania
rozja#niania i koloryzacji w!osów;
rozja#
w
6) sporz%dza
i koloryzacji w!osów;
dza mieszaniny preparatów do rozja#niania
rozja
7) wykonuje zabiegi koloryzacji i rozja#niania
w!osów;
rozja
8) wykonuje korekt"
korekt" koloru.
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A.20. Rejestracja i obróbka obrazu
1.

Organizacja prac fotograficznych
Ucze :
1) przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu;
2) organizuje miejsca na potrzeby planu fotograficznego;
okre#la
3) okre#
okre
#la metody rejestracji obrazu;
4) dobiera sprz"t
sprz i materia!y do realizacji prac fotograficznych;
!
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5) przestrzega zasad techniki wietlnej w realizacji o wietlenia planu zdj!ciowego;
ciowego;
6) wykonuje konserwacj! sprz!tu zdj!ciowego i o wietleniowego;
7) sporz"dza dokumentacj! z zakresu planowania i organizacji prac fotograficznych.
2. Rejestracja obrazu
Ucze#:
1) przestrzega zasad rejestracji obrazu;
2) rejestruje obrazy z wykorzystaniem ró$nych
nych technik fotograficznych;
3) wykonuje zdj!cia plenerowe;
4) wykonuje zdj!cia studyjne;
5) wykonuje zdj!cia techniczne;
6) pos%uguje si! sprz!tem fotograficznym i o wietleniowym stosowanym podczas
rejestracji obrazu.
3. Kopiowanie i obróbka obrazu
Ucze#:
1) dobiera sprz!t i urz"dzenia
dzenia do kopiowania, obróbki i wizualizacji obrazu;
2) wykonuje kopie obrazów na materia%ach
ach fotograficznych;
3) wykonuje obróbk! chemiczn" materia%ów
ów fotograficznych;
4) wykonuje skanowanie orygina%ów;
5) dokonuje cyfrowej obróbki obrazu;
6) drukuje obrazy z plików graficznych;
7) archiwizuje obrazy;
8) wykonuje konserwacj! sprz!tu i urz"dze#
"dze# do powielania i obróbki obrazu.

A.21. Prowadzenie dzia alno!ci
ci informacyjno-bibliograficznej

Pozyskiwanie informacji o asortymencie ksi"
ksi"garskim
ksi
"garskim i rynku wydawnictw
Ucze#:
1) pos%uguje si! terminologi"
" z zakresu bibliografii, bibliologii, informacji naukowej;
2) charakteryzuje rynek wydawnictw;
3) rozró$nia
nia asortyment ksi!garski;
garski;
wzgl!dem
ksi!goznawczym;
4) ocenia wydawnictwa pod wzgl!
wzgl
!dem edytorskim i ksi
5) rozró$nia
nia rodzaje technik drukarskich wydawnictw;
6) ocenia walory artystyczne oraz reklamowe opraw;
ksi!garskim i rynku wydawnictw.
7) pozyskuje z baz danych informacje o asortymencie ksi
2. Opracowywanie bibliografii i katalogów
Ucze#:
1) rozró$nia
nia rodzaje opisów bibliograficznych;
2) gromadzi informacje potrzebne do wykonania opisu bibliograficznego;
3) sporz"dza
ró$nych
"dza
dza opisy ró$
ró
$nych typów wydawnictw zgodnie z normami bibliograficznymi;
4) przestrzega zasad tworzenia has%a
has przedmiotowego;
5) projektuje spisy bibliograficzne;
uk%ady
6) projektuje uk%
uk
%ady bibliograficzne wydawnictw;
7) redaguje indeksy;
8) projektuje szat!
szat graficzn" bibliografii i katalogów zgodnie z zasadami kompozycji;
ksi!gar# ogólnoasortymentowych,
9) projektuje warsztat informacyjno-bibliograficzny dla ksi
specjalistycznych i antykwariatów.
ksi"garni
3. Organizowanie dzia a# marketingowych ksi
Ucze#:
Ucze#
Ucze
#:
1) przygotowuje ofert!
ofert handlow" i zapytania ofertowe;
2) prowadzi negocjacje handlowe;
ksi!garni i asortymentu ksi!garskiego;
3) organizuje promocje ksi
ksi!garskiego;
4) konstruuje przekaz reklamowy asortymentu ksi
dzia%ania popularyzuj"ce czytelnictwo;
5) wykonuje dzia
dzia%alno & wystawiennicz" na targach i wystawach.
6) organizuje dzia
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A.22. Prowadzenie dzia alno!ci handlowej
Organizowanie dzia a" reklamowych i marketingowych
Ucze :
1) korzysta z ró!nych "róde# informacji o rynku;
2) dobiera metody bada i analizy rynku;
3) dokonuje analizy rynku dotycz$cej oczekiwa i potrzeb klientów oraz ich zachowa
rynkowych;
4) stosuje przepisy prawa dotycz$ce dzia#alno%ci
ci marketingowej;
5) realizuje zadania zwi$zane z dzia#alno%ci$ reklamow$;
6) dobiera i stosuje narz&dzia
dzia promocji odpowiednie do oferty handlowej;
7) podejmuje decyzje handlowe na podstawie analizy marketingowych bada rynku;
8) podejmuje decyzje handlowe na podstawie wyników analizy statystycznej;
9) opracowuje plan marketingowy przedsi&biorstwa.
2. Zarz#dzanie dzia alno!ci# handlow#
Ucze :
1) korzysta z Polskiej Klasyfikacji Dzia#alno%ci,
Dzia#alno%ci
ci, Europejskiej Klasyfikacji Dzia
oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us#ug;
2) przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe;
y do rodzaju dzia!alno"
"ci handlowej;
3) dobiera formy sprzeda!y
dzia#alno%ci
4) prowadzi negocjacje handlowe;
5) stosuje przepisy prawa dotycz$ce
dzia#alno%ci
ce dzia!alno"ci
ci handlowej;
sprzeda!y;
6) zawiera umowy kupna lub umowy sprzeda#y;
sprzeda
7) sporz$dza kalkulacj& cen sprzeda#
sprzeda!y;
sprzeda
#y;
8) przestrzega procedur dotycz$cych
cych wyboru dostawców oraz zamawiania towarów;
9) przestrzega zasad przechowywania, magazynowania oraz transportu wyrobów
i towarów;
10) organizuje przep#yw
yw kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów;
gospodark&
magazynow$;
11) prowadzi i nadzoruje gospodark$
gospodark
$ magazynow
magazynow%;
dotycz$ce
ilo%ciowego
jako%ciowego odbioru towarów;
12) organizuje prace dotycz%ce
ce ilo"ciowego
ilo
ciowego i jako"ciowego
jako
13) dobiera %rodki
okre%lonych zada ;
rodki techniczne do wykonania okre"lonych
okre
sk#adowania
14) nadzoruje procesy sk!adowania
adowania oraz magazynowania wyrobów i towarów;
zwi$zane
sporz$dzaniem i archiwizacj
archiwizacj$ dokumentów dotycz$cych
15) wykonuje prace zwi%zane
zane ze sporz%dzaniem
sporz
sprzeda!y;
transakcji zakupu lub transakcji sprzeda#y;
sprzeda
czynno%ci
zwi$zane
16) wykonuje czynno"ci
ci zwi%zane
zwi
zane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji.
3. Sporz#dzanie
dzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej
Ucze :
dotycz$ce prowadzenia rachunkowo
rachunkowo%ci handlowej;
1) stosuje przepisy prawa dotycz%ce
dotycz
2) przestrzega zasad funkcjonowania kont bilansowych i kont wynikowych;
3) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach bilansowych i kontach wynikowych;
sk#adniki
4) wycenia sk!
sk
!adniki aktywów i pasywów;
okre%la
dzia#alno%ci
dzia#alno%ci handlowej;
5) okre"la
la koszty dzia!
dzia
!alno
alno"ci handlowej oraz przychody z dzia
sporz$dza
kalkulacj& kosztu jednostkowego i ceny sprzeda
sprzeda!y;
6) sporz%dza
dza kalkulacj$
kalkulacj
ró!nice inwentaryzacyjne;
7) rozlicza i ewidencjonuje ró#
ró
8) stosuje metody ustalania wyniku finansowego;
ró!nych systemach;
9) oblicza wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ró
zobowi$za wobec instytucji publicznoprawnych;
10) przestrzega zasad ustalania zobowi
sporz$dza
dokumenty
dotycz$ce
rozlicze
finansowych,
rozrachunków
11) sporz%
sporz
%dza
dotycz
z pracownikami i kontrahentami oraz instytucjami publicznoprawnymi;
12) stosuje metody analizy ekonomicznej;
13) interpretuje podstawowe miary i wska"niki
analizy ekonomicznej;
wska
14) sporz$dza
sporz%dza sprawozdania z realizacji zada gospodarczych;
sporz%
sporz$dzania planów rzeczowych i planów
15) przestrzega zasad i stosuje metody sporz
finansowych;
!
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16) sporz dza biznesplan przedsi!biorstwa.

A.23. Projektowanie fryzur
1.

Wykonywanie projektów fryzur
Ucze":
1) dokonuje analizy wygl du klienta;
2) prowadzi rozmow! konsultacyjn z klientem;
3) udziela klientowi porad w zakresie doboru formy i koloru fryzury;
4) projektuje zestawienia kolorystyczne we fryzurze;
5) dobiera proporcje poszczególnych elementów fryzury do kszta#tu
tu twarzy;
6) szkicuje fryzury z zachowaniem proporcji sylwetki i $wiat#ocienia;
wiat#ocienia;
ocienia;
7) stosuje specjalistyczne programy komputerowe do projektowania fryzur;
8) projektuje ró%ne rodzaje fryzur;
9) dobiera dodatki fryzjerskie.
2. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji
Ucze":
1) wykonuje rysunki fryzur z zastosowaniem ró%nych
nych technik rysowania;
2) wykonuje rysunki instrukta%owe fryzur;
3) przestrzega zasad skalowania fryzury i jej fragmentów;
4) dobiera styl fryzury z wykorzystaniem programów komputerowych;
5) projektuje fryzury damskie i m!skie;
6) prezentuje projekty fryzur z wykorzystaniem technik multimedialnych;
7) sporz dza portfolio projektów fryzur;
8) planuje dzia#ania
ania marketingowe.

A.24. Wykonywanie prac biurowych

Sporz dzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej
Ucze":
nego rodzaju pisma urz!dowe
urz
z zastosowaniem techniki
1) sporz dza ró%nego
komputerowej;
2) obs#uguje
uguje oprogramowanie do edycji tekstu, wykonywania oblicze
oblicze" oraz tworzenia
baz danych;
3) obs#uguje
uguje programy oraz urz dzenia dla niewidomych i ss#abowidz cych;
4) przestrzega zasad przygotowania dokumentów brajlowskich;
d&wi!kowe;
5) stosuje programy do przetwarzania plików tekstowych na pliki d
6) przestrzega zasad sporz dzania korespondencji oraz redagowania pism;
urz!dowe
7) sporz dza pisma urz!
urz
!dowe dotycz ce funkcjonowania jednostki organizacyjnej;
8) pos#uguje si! alfabetem brajla;
9) obs#uguje
uguje graficzne i tekstowe drukarki brajlowskie.
2. Obs!ugiwanie
ugiwanie biura
Ucze":
1) opracowuje instrukcj!
instrukcj kancelaryjn ;
2) sporz dza rzeczowy wykaz akt;
3) organizuje prac!
prac! biura lub sekretariatu;
4) kompletuje materia#y
niezb!dne do pracy;
materia i akty prawne niezb
5) kreuje wizerunek jednostki organizacyjnej;
struktur! organizacyjn jednostki;
6) rozpoznaje struktur
czynno$ci kancelaryjne;
7) wykonuje czynno
korespondencj! do wys#ania poczt tradycyjn i poczt elektroniczn ;
8) przygotowuje korespondencj
obs#uguje
sprz!t i urz dzenia techniki biurowej;
9) obs#
obs
#uguje sprz
10) przygotowuje zebrania, narady i konferencje.
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A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
1.

Przygotowywanie materia ów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych
Ucze :
1) rozpoznaje formaty oraz typy materia!ów analogowych i cyfrowych;
2) okre"la #ród!a pozyskiwania materia!ów cyfrowych;
3) gromadzi oraz kataloguje materia!y cyfrowe;
y cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych;
4) przygotowuje materia!y
la metody i techniki rejestrowania materia!ów
materia ów w postaci
5) przestrzega zasad i okre"la
cyfrowej;
6) rejestruje materia!y w postaci cyfrowej;
7) dobiera oprogramowanie do tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych;
8) przestrzega zasad i stosuje techniki tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych;
9) tworzy obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne
z zastosowaniem specjalistycznych programów i urz$dze
dze ;
10) stosuje system zarz$dzania barw$ do wykonania projektów multimedialnych.
2. Przygotowanie projektów multimedialnych
Ucze :
1) dobiera metody oraz techniki wykonania prezentacji dla mediów cyfrowych;
em specjalistycznego oprogramowania;
2) wykonuje prezentacje z wykorzystaniem
3) stosuje metody i techniki tworzenia internetowych projektów multimedialnych;
4) wykonuje projekty multimedialne przeznaczone do publikacji w Internecie;
5) przestrzega zasad publikacji i aktualizacji gotowego projektu internetowego;
6) publikuje internetowy projekt multimedialny.

A.26. Sprzeda produktów i us!ug
ug reklamowych

Przygotowanie oferty produktów i us!
us!ug
us
!ug reklamowych
Ucze :
róde! informacji o produktach i us!ugach
us
us!
1) korzysta z ró%nych #róde!
reklamowych;
us!ug reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej
us!
2) rozpoznaje rynek produktów i us!ug
i marketingowej;
3) stosuje narz&dzia
dzia marketingu;
4) opracowuje ofert& handlow$ zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów;
5) stosuje metody kalkulacji cen;
6) opracowuje cenniki produktów i us!ug
us ug reklamowych;
prezentacj produktów i us
7) przygotowuje prezentacj&
us!ug reklamowych z wykorzystaniem
oprogramowania komputerowego.
2. Prowadzenie sprzeda y produktów i us!ug
reklamowych
us
Ucze :
1) tworzy i aktualizuje bazy danych o klientach;
2) identyfikuje typy klientów;
3) prowadzi rozmow&
sprzeda%ow$;
rozmow& sprzeda
sprzeda%ow
4) prezentuje ofert&
reklamowych;
ofert sprzeda%y produktów i us!ug
us
sprzeda produktów i us!ug
us
5) prowadzi sprzeda%
reklamowych zgodnie z przyj&t$ strategi$
marketingow$;
marketingow$
marketingow
$;
6) realizuje zlecenia i zamówienia na produkty i us!ugi
reklamowe;
us
sprzeda produktów i us!ug;
7) negocjuje oraz przygotowuje umowy sprzeda%y
dokumentacj dotycz$c$ sprzeda%y produktów i us!ug;
8) prowadzi dokumentacj&
komputerow
9) korzysta z programów komputerowych
stosowanych w procesie sprzeda%y produktów
i us!ug
us!ug reklamowych.
us!
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A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Tworzenie przekazu reklamowego
Ucze :
1) okre!la cele przekazu reklamowego;
2) dobiera narz"dzia promocji;
dne do realizacji reklamy;
3) pozyskuje oraz przetwarza informacje niezb"dne
4) prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej oraz
okre!la ich przydatno!# do wykonania reklamy;
5) okre!la mechanizmy wp$ywaj%ce na tworzenie reklamy;
cych kampanii reklamowej;
6) przygotowuje zestaw informacji dotycz%cych
ce do opracowania przekazu reklamowego;
7) dobiera !rodki reklamowe s$u&%ce
8) dobiera !rodki prezentacji przekazu reklamowego;
9) stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz
opracowania przekazu reklamowego;
10) stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotycz
dotycz%cych
tworzenia przekazu reklamowego.
2. Projektowanie rodków reklamowych
Ucze :
1) projektuje ró&ne formy !rodków
narz"dzi
rodków reklamowych i innych narz"
narz
"dzi promocji;
2) projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy;
3) stosuje ró&ne formy i !rodki
rodki projektowania reklamy;
4) stosuje przepisy prawa autorskiego i w$asno!ci
ci intelektualnej;
5) wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych;
6) prezentuje projekty reklamy produktów i us$ug.
us
3. Tworzenie planu medialnego
Ucze :
publikacj%;
1) ocenia projekt przekazu reklamowego przed jego publikacj
2) dobiera no!niki
przyj"tej
niki reklamy do przyj"
przyj
"tej strategii reklamy;
3) dobiera media do przyj"tej
tej strategii reklamy;
okre!lonych wska'ników;
4) ustala czas emisji reklamy w mediach na podstawie okre
5) sporz%dza
przyj"tym
dza plan przebiegu kampanii reklamowej w mediach zgodnie z przyj
bud&etem;
6) organizuje emisj" reklamy w mediach;
7) sporz%dza
dza dokumenty dotycz%ce
dotycz ce emisji reklamy w mediach;
dotycz%cych emisji
8) stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotycz
reklamy w mediach.
4. Przygotowywanie rodków reklamowych
Ucze :
1) planuje etapy produkcji !!rodków
rodków reklamowych;
umiej"tno!ci z zakresu towaroznawstwa do realizacji
2) wykorzystuje wiedz"
wiedz" i umiej"tno
okre!lonych
lonych zada ;
3) sporz%dza
dza harmonogram przygotowania !rodków reklamowych;
okre!la
4) okre!
okre
!la metody i techniki produkcji reklamy;
materia$y
5) dobiera materia$
materia
$y i narz"dzia
narz
do wykonywania !rodków reklamowych;
sporz%dza
materia$y i sprz"t do produkcji !rodków reklamowych;
6) sporz%
sporz
%dza zapotrzebowanie na materia
7) obs$uguje
obs uguje urz%dzenia
urz
techniczne i korzysta z programów komputerowych do
wykonywania !rodków reklamowych;
reklam" w wersji drukowanej i elektronicznej;
8) przygotowuje reklam
jako!ci pracy w procesie produkcji !rodków reklamy;
9) przestrzega standardów jako
dokumentacj" dotycz%c% produkcji !rodków reklamowych;
10) prowadzi dokumentacj
11) przestrzega zasad etyki zawodowej podczas produkcji !rodków reklamowych oraz
stosuje przepisy prawa w tym zakresie.
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Badanie skuteczno ci reklamy
Ucze :
1) opracowuje oraz interpretuje wyniki bada rynku reklamy;
lonych kryteriów;
2) ocenia jako!" produktów i us#ug reklamowych wed#ug okre!lonych
3) okre!la efektywno!" reklamy na podstawie ustalonych wska$ników;
4) ocenia skuteczno!" reklamy na podstawie bada rynkowych;
ci reklamy z wykorzystaniem programów
5) prowadzi badania efektywno!ci
komputerowych;
ci oraz skuteczno!ci
skuteczno!ci prowadzonej
skuteczno!
6) prezentuje wyniki bada dotycz%cych oceny jako!ci
reklamy.
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A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

2.

3.

ww

4.

Planowanie realizacji procesów transportowych
Ucze :
1) okre!la zadania transportowe;
2) rozró&nia rodzaje us#ug transportowych;
ugi transportowej;
3) opracowuje plan realizacji us#ugi
rodki transportu do realizacji us#ug
us#ug transportowych;
us#
4) dobiera !rodki techniczne i !rodki
5) stosuje przepisy prawa dotycz%ce
ce przewozu #adunków;
adunków;
ug transportowych;
6) wyznacza parametry realizacji us#ug
ug transportowych.
7) wyznacza zakres i sposoby realizacji us#ug
adunków do transportu
Przygotowywanie !adunków
Ucze :
1) rozró&nia rodzaje #adunków
adunków transportowych;
adunkowych;
2) rozró&nia rodzaje jednostek #adunkowych;
adunkowe;
3) formuje jednostki #adunkowe;
#adunku lub potrzeb klienta;
4) dobiera opakowania transportowe do rodzaju #adunku
5) przestrzega zasad oznacze #adunku
adunku i !rodków
rodków transportu;
technologi' czynno!ci
czynno!!ci manipulacyjnych;
6) dobiera rodzaj, zakres i technologi'
7) opracowuje harmonogram czynno!ci
ich zakres;
czynno!ci manipulacyjnych oraz okre!la
czynno!
okre
8) dobiera sposób zabezpieczania #adunku;
adunku;
dotycz
9) stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotycz%cych
przygotowania i
zabezpieczania #adunku
adunku w transporcie.
Przygotowywanie i monitorowanie technicznych rodków realizacji procesów
transportowych
Ucze :
rodki techniczne do realizacji procesów transportowych;
1) dobiera !rodki
2) stosuje przepisy prawa dotycz%ce
dotycz
technicznych !rodków realizacji procesów
transportowych;
3) ocenia zgodno!"
zgodno!" eksploatacji !!rodków transportu z obowi%zuj%cymi zasadami
i przepisami prawa;
4) prowadzi dokumentacj'
dokumentacj' !rodków technicznych w jj'zyku polskim i j'zyku obcym.
Prowadzenie dokumentacji spedycyjno-transportowej
Ucze :
1) stosuje przepisy prawa dotycz
dotycz%ce dokumentacji transportowej i spedycyjnej;
dotycz%ce przewozów;
2) stosuje przepisy prawa dotycz
3) okre!
okre
!la zakres odpowiedzialno
okre!la
odpowiedzialno!ci cywilnej przewo$nika i spedytora;
4) stosuje przepisy prawa dotycz
dotycz%ce procedur celnych;
5) wybiera rodzaj i zakres ubezpieczenia #adunku;
dotycz%cych przyj'cia i przekazania towaru;
6) przestrzega procedur dotycz
sporz%dza
7) sporz%
sporz
%dza dokumenty spedycyjno-transportowe w jj'zyku polskim i j'zyku obcym.
Nadzorowanie realizacji procesów transportowych
Ucze :
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1) stosuje przepisy prawa dotycz ce pracy w transporcie;
2) nadzoruje przebieg procesu transportowego wykorzystuj c systemy monitorowania
i rejestrowania !rodków transportu i "adunków;
3) nadzoruje prac# kierowców i za"óg pojazdów zgodnie z przepisami;
4) stosuje mi#dzynarodowe standardy identyfikacji i wymiany danych;
jako
5) ocenia zgodno!$ realizacji procesów transportowych z procedurami jako!ci
w transporcie i spedycji.

A.29. Obs uga klientów i kontrahentów
1.

Prowadzenie korespondencji i negocjacji
Ucze%:
1) analizuje oferty kontrahentów sporz dzone w j#zyku
zyku polskim i j#zyku
j#zyku obcym;
j#
2) przygotowuje ofert# us"ug spedycyjnych w j#zyku
zyku polskim i j#
jj#zyku
#zyku obcym;
3) sporz dza korespondencj# handlow w j#zyku
zyku polskim i j#
jj#zyku
#zyku obcym;
4) przestrzega procedur dotycz cych zakupu towarów i us"
us"ug;
"ug;
5) dobiera formu"# Incoterms do warunków wykonania zlecenia;
6) dobiera metody negocjacji do rodzaju us"ugi
ugi lub wymaga%
wymaga% kontrahenta;
7) dobiera instrumenty marketingowe do rodzaju us"ugi
ugi lub wymaga%
wymaga% klienta;
8) wybiera dostawców i podwykonawców;
9) dobiera sposób i zakres obs"ugi
ugi do potrzeb klienta;
10) sporz dza umowy o !wiadczenie us"ug
ug w j#zyku
zyku polskim i j#zyku
j#zyku obcym;
j#
11) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji.
2. Kalkulowanie cen us ug spedycyjno-transportowych
Ucze%:
1) stosuje przepisy prawa dotycz ce dokumentacji rozliczeniowej;
2) analizuje koszty spedycyjno-transportowe;
3) ustala ceny i taryfikatory us"ug
ug spedycyjnych;
4) ró&nicuje ceny us"ug
ug spedycyjnych;
5) stosuje przepisy prawa podatkowego;
6) przestrzega zasad op"acania
acania nale&
nale
&no
no!!ci przewozowych;
nale&no!ci
7) analizuje wska'niki
niki statystyczne stosowane do oceny efektywno!ci
efektywno
spedycyjnych.

us"ug

Organizowanie i monitorowanie przep ywu zasobów i informacji w procesie
produkcji
Ucze%:
materia"owego do potrzeb systemu produkcyjnego;
1) dobiera sposób zaopatrzenia materia
2) dobiera urz dzenia techniczne do formy organizacji procesu produkcyjnego;
powsta"ych w procesie
3) dobiera system odprowadzania i neutralizacji odpadów powsta
produkcji;
4) dobiera systemy informatyczne do formy organizacji procesu produkcji;
5) organizuje przep"yw
przep
zasobów i informacji mi
mi#dzy poszczególnymi etapami ich
przetwarzania;
6) nadzoruje i monitoruje przep"yw
zasobów i informacji;
przep
7) sporz dza dokumenty dotycz ce przep"ywów produkcyjnych.
2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
Ucze%
Ucze
%:
Ucze%:
1) dobiera system zamawiania towarów w zale&no!ci
od organizacji pracy w magazynie
zale
i zlecenia klienta;
2) przestrzega zasad zarz dzania zapasami;
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dobiera urz dzenia do wykonywania transportowych czynno!ci
ci magazynowych;
dobiera parametry przechowywania materia"ów;
optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;
organizuje czynno!ci zwi zane z przygotowaniem "adunku
adunku do przewozu
i przechowywania;
rodków transportu;
7) dobiera opakowania do rodzaju produktów, potrzeb klienta i !rodków
8) stosuje magazynowe systemy informatyczne oraz zasady automatycznej identyfikacji
towarów;
9) nadzoruje przebieg procesów magazynowych;
10) ustala ceny us"ug magazynowych;
11) sporz dza dokumentacj# magazynow .
3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji
Ucze$:
1) planuje etapy dystrybucji;
2) dobiera kana"y dystrybucji do przyj#tej
tej strategii przep"ywu;
ywu;
3) wybiera kontrahentów wed"ug przyj#tych
tych kryteriów;
cuchu dystrybucji;
4) organizuje wspó"prac# jednostek uczestnicz cych w "a$cuchu
5) stosuje systemy informatyczne w procesie dystrybucji;
6) stosuje urz dzenia automatycznej identyfikacji towarów;
7) analizuje mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych;
8) nadzoruje proces dystrybucji produktów;
9) sporz dza dokumenty dotycz ce przep"ywu
ywu mi#dzy
mi#dzy ogniwami kana"u
mi#
kana dystrybucji
w j#zyku polskim i j#zyku obcym;
10) ustala ceny przep"ywu
ywu produktów mi#dzy
mi#dzy ogniwami kana"u
mi#
kana u dystrybucji.
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A.31. Zarz dzanie !rodkami
rodkami technicznymi podczas realizacji procesów
transportowych

Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych
Ucze$:
1) stosuje przepisy prawa dotycz ce transportu i obrotu handlowego;
2) dobiera technologie procesów transportowych do warunków zlecenia;
3) sporz dza plan z przebiegu procesu transportowego;
4) opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;
5) stosuje systemy monitorowania i rejestrowania "adunków oraz pracy !rodków
transportu;
6) stosuje mi#dzynarodowe
dzynarodowe standardy identyfikacji "adunków i wymiany danych;
7) ocenia jako!% oraz efektywno!%
efektywno procesów transportowych;
8) sporz dza dokumentacj#
dokumentacj# transportow w j#zyku polskim i j#zyku obcym;
9) ustala cen#
cen# us"ugi
ugi transportowej.
!rodków technicznych w celu realizacji procesów transportowych
2. Organizowanie !rodków
Ucze$:
1) stosuje przepisy prawa dotycz ce korzystania ze !rodków technicznych w procesach
transportowych;
2) okre!la
okre!la zadania transportowe;
okre!
3) dobiera !rodki
w transporcie
!rodki techniczne i technologie prze"adunkowe
prze
mi#dzyga"#ziowym;
mi#
mi
#dzyga
dzyga"#
"#ziowym;
4) dobiera !rodki
!rodki techniczne do wykonania procesów transportowych;
5) ocenia zgodno!%
zgodno eksploatacji !rodków transportu z przyj#tymi zasadami;
6) sporz dza i gromadzi dokumentacj#
dokumentacj !rodków technicznych w j#zyku polskim i j#zyku
obcym;
7) ustala ceny u&ytkowania
!rodków technicznych.
u
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A.32. Organizacja i monitorowanie przep ywu zasobów i informacji
w jednostkach organizacyjnych
1.

Organizowanie i monitorowanie przep ywu zasobów i informacji w jednostkach
gospodarczych
Ucze :
1) rozró!nia zadania poszczególnych jednostek gospodarczych;
dzy komórkami struktury
2) organizuje przep"yw zasobów i informacji pomi#dzy
organizacyjnej zgodnie z zasadami funkcjonowania jednostek gospodarczych;
3) organizuje prac# w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki;
4) przetwarza pozyskane informacje na potrzeby dzia"alno$ci
alno$ci
ci logistycznej w jednostce
gospodarczej;
5) przestrzega zasad gospodarki odpadami w ramach jednostki gospodarczej;
6) sporz%dza
dza dokumentacje procesów logistycznych jednostki gospodarczej w j#zyku
j
polskim i j#zyku obcym.
2. Organizowanie i monitorowanie przep ywu zasobów i informacji w jednostkach
administracyjnych
Ucze :
1) organizuje przep"yw
yw informacji i zasobów w jednostce administracyjnej;
nia rodzaje i systemy transportu miejskiego;
2) rozró!nia
3) oblicza zapotrzebowanie jednostki administracyjnej na wod#
wod# oraz energi#
energi elektryczn%
i ciepln% na podstawie okre$lonych
lonych parametrów;
4) przestrzega zasad logistycznej obs"ugi
ugi imprez masowych;
5) przestrzega zasad gospodarowania odpadami;
6) ocenia efektywno$& wykorzystania infrastruktury logistycznej w jednostce
administracyjnej;
7) prowadzi dokumentacj# funkcjonowania systemu logistycznego w jednostce
administracyjnej.

A.33. Obs uga podró!nych
nych w portach i terminalach

Organizowanie obs ugi podró!
podró
podró!nych
!nych w portach i terminalach
Ucze :
la oczekiwania klientów;
1) okre$la
podró!y, informatorów;
2) korzysta z map, przewodników, ofert biur podró
3) wykorzystuje technologie informatyczne w procesie planowania, organizacji oraz
eksploatacji portów i terminali;
4) przygotowuje oferty us"
us
"ug dla podró!nych;
podró
us"ug
obs"ug#
podró!nych
pasa!erskich;
5) planuje obs"ug
ug#
# podró
podró!
!nych w terminalach pasa
obs"ugi podró!nych;
6) sporz%dza
dza dokumentacj#
dokumentacj# zwi
zwi%zan% z planowaniem obs
7) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotycz
dotycz%ce transportu;
8) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotycz
dotycz%ce obs"ugi podró!nych.
2. Wykonywanie obs ugi podró!nych
podró
w portach i terminalach
Ucze :
1) przygotowuje materia"y
materia informacyjne dla podró
podró!nych;
podró
podró!
2) udziela informacji podró!nym
w terminalach pasa!erskich;
3) sporz%dza
sporz%dza dokumentacj#
sporz%
dokumentacj zwi%zan% z obs"ug% podró!nych;
podró
4) sprawdza dokumenty podró!nych
wymagane w terminalach pasa!erskich;
5) obs"uguje
zgodnie z obowi%zuj%cymi
procedurami, tak!e w sytuacjach
obs uguje pasa!erów
pasa
obowi
kryzysowych;
6) podejmuje dzia"ania
zwi%zane z przewozem osób chorych, niepe"nosprawnych
dzia
i wymagaj%cych
szczególnej opieki;
wymagaj
7) obs"uguje
do kontroli osób i baga!u w portach lotniczych;
obs"uguje urz%dzenia
obs"
urz
8) pos"uguje
si#
pos
si dwoma j#zykami obcymi, w tym j#zykiem angielskim, w zakresie
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A.34. Organizacja i prowadzenie prac zwi zanych z prze!adunkiem
adunkiem oraz
magazynowaniem towarów i !adunków
adunków w portach i terminalach

Organizowanie prac zwi zanych z prze!adunkiem
adunkiem i magazynowaniem towarów
w portach i terminalach
Ucze#:
1) okre$la elementy infrastruktury portów i terminali;
2) okre$la wyposa"enie portów i terminali;
rodki transportu bliskiego i transportu dalekiego oraz okre$la
okre la ich
3) rozró"nia $rodki
przeznaczenie;
4) dobiera $rodki transportu bliskiego do prze!adunku
adunku towarów;
5) rozró"nia rodzaje opakowa#;
6) prowadzi racjonaln% gospodark opakowaniami i kontenerami;
okre la miejsca sk!adowania
sk
7) oblicza wielko$& powierzchni magazynowej oraz okre$la
towarów;
8) planuje prace zwi%zane z prze!adunkiem
adunkiem i magazynowaniem towarów, w tym
towarów niebezpiecznych, ponadnormatywnych, i ""ywych
ywych zwierz%
zwierz
%t;
zwierz%t;
zane z magazynowaniem i prze!
prze
!adunkiem towarów;
9) wykonuje czynno$ci zwi%zane
prze!adunkiem
10) obs!uguje rega!y
y magazynowe niskiego i wysokiego sk!adowania;
sk adowania;
11) korzysta z oprogramowania specjalistycznego w pracach prze
prze!adunkowo-magazynowych;
12) obs!uguje
uguje automatyczne systemy sk!adowania
sk!adowania i okre$lania
sk!
okre$lania towarów;
okre$
13) organizuje obs!ug $rodków
rodków transportu dalekiego w zakresie prac prze!adunkowych;
prze
14) planuje rozmieszczenie !adunków
adunków w $$rodkach
rodkach transportu dalekiego;
dotycz%cych
15) przestrzega przepisów prawa dotycz%
dotycz
%cych magazynowania i transportu towarów
i !adunków.
2. Prowadzenie dokumentacji magazynowej i przewozowej w portach i terminalach
Ucze#:
dotycz%ce magazynowania, przewozu
1) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotycz
i bezpiecze#stwa !adunków
adunków w portach i terminalach;
2) okre$la
wspóln% za powierzone mienie;
la odpowiedzialno$&
$& materialn
materialn%, osobist% i wspóln
3) udziela klientom informacji na temat us!ug
us
$wiadczonych w portach i terminalach;
4) przestrzega zasad rozpatrywania reklamacji dotycz%cych
obs!ugi !adunków w portach
dotycz
i terminalach;
5) oblicza zapotrzebowanie na powierzchni magazynow%;
6) przeprowadza inwentaryzacj magazynów;
7) oblicza koszty prze!adunku
prze!adunku i operacji magazynowych;
prze!
8) sporz%dza
towarów i !adunków;
dza ofert handlow%
handlow% na wykonanie obs!ugi
obs
9) przygotowuje rozliczenia kosztów prze!adunku,
korzystania z infrastruktury portów
prze
i terminali oraz us!ug
us!ug dodatkowych.
us!
3. Organizowanie obs!ugi
obs!ugi "rodków
obs!
"rodków transportu bliskiego w portach i terminalach
Ucze#:
1) pos!uguje
pos!uguje si dokumentacj%
pos!
dokumentacj techniczn%, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa
dotycz%ce
prze!adunkowych i magazynowych w portach
dotycz%
dotycz
%ce obs!ugi
obs!ugi urz%dze#
obs!
urz
i terminalach;
2) charakteryzuje zadania zwi%zane
z eksploatacj% portów i terminali;
zwi
3) ocenia stan techniczny urz%dze#
portowych i terminalowych oraz $rodków transportu
urz
bliskiego;
4) rozró"nia
metody napraw i regeneracji $rodków transportu bliskiego;
rozró
5) przeprowadza przegl%dy
okresowe, badania diagnostyczne i naprawy urz%dze#
przegl
transportu bliskiego;
6) organizuje obs!ug
techniczn% $rodków transportu bliskiego w portach i terminalach;
obs
!
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7) pos uguje si! "rodkami #czno"ci
ci przewodowej i bezprzewodowej podczas obs ugi
"rodków transportu bliskiego w portach i terminalach.

A.35. Planowanie i prowadzenie dzia alno!ci w organizacji

Organizowanie dzia alno!ci
ci gospodarczej i obliczanie podatków
Ucze$:
1) stosuje przepisy Kodeksu spó ek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu
post!powania
powania administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych
zada$;
biorców, instytucji finansowych, organów administracji
2) okre"la zadania przedsi!biorców,
rz#dowej i samorz#dowej;
3) rozró%nia formy organizacyjno-prawne dzia ania przedsi!biorców;
biorców;
4) organizuje wspó prac! z kontrahentami i innymi podmiotami;
5) stosuje strategie marketingowe;
6) prowadzi sprawy zwi#zane z obrotem materia ami, towarami i wyrobami gotowymi
oraz "rodkami pieni!%nymi;
zane z obrotem materia ami, towarami i wyrobami
7) sporz#dza dokumenty zwi#zane
gotowymi oraz "rodkami pieni!%nymi;
8) stosuje ró%ne
ne metody kalkulacji cen sprzeda%y,
sprzeda%%y, w tym rozliczenia z tytu u podatku
VAT;
nia rodzaje zapasów i zasady ich normowania;
9) rozró%nia
10) oblicza normy zapasów w celu zachowania ci#g
oraz
ci#g o"ci
ci#
o"ci produkcji i sprzeda%y
sprzeda
wska&niki rotacji zapasów;
11) oblicza podatki bezpo"rednie
rednie i po"rednie;
po""rednie;
dza ewidencje i deklaracje podatkowe;
12) sporz#dza
13) korzysta z programów komputerowych wspomagaj#cych
prowadzenie dzia alno"ci
wspomagaj
gospodarczej i rozlicze$ podatkowych.
2. Prowadzenie spraw kadrowo-p acowych
Ucze$:
1) stosuje przepisy prawa dotycz#ce
dotycz#ce spraw kadrowych, p acowych, emerytalnodotycz#
-rentowych;
dotycz
rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy
2) prowadzi dokumentacj! dotycz#c#
pracowników;
3) sporz#dza
dza dokumenty w sprawach emerytalno-rentowych pracowników;
ró
systemów p ac i z tytu u ró%nych umów;
4) oblicza wynagrodzenia wed ug ró%nych
5) oblicza zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodze$
wynagrodze wyp acanych osobom
fizycznym;
6) sporz#dza
#dza
dza listy p ac;
dza deklaracje z tytu u ubezpiecze$
ubezpiecze spo ecznych i zdrowotnych;
7) sporz#dza
dza deklaracje i zeznania podatkowe dotycz#ce
dotycz
8) sporz#dza
podatku dochodowego od
osób fizycznych w zwi#zku
zwi#zku z wyp acaniem wynagrodze$;
zwi#
wska
dotycz
9) oblicza i interpretuje wska&niki
dotycz#ce
zatrudnienia i wynagrodze$;
10) korzysta z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-p acowych,
ubezpieczeniowych i podatkowych.
3. Sporz"dzanie
Sporz"
"dzanie planów, analiz i sprawozda#
sprawozda
Ucze$:
Ucze$
Ucze
$:
rozró%nia rodzaje i struktur!
rozró%
struktur planów;
1) rozró%nia
2) przestrzega zasad i metod planowania;
3) sporz#dza
biznesplan;
sporz
4) oblicza i interpretuje podstawowe miary oraz wska&niki
analizy ekonomicznej;
wska
5) rozró%nia
rozró%nia metody, rodzaje i etapy analizy ekonomicznej;
rozró%
6) przygotowuje informacje o wykonywaniu zada$
zada organizacji niezb!dne do analizy
ekonomicznej i sprawozdawczo"ci;
sprawozdawczo
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7) sporz dza sprawozdania z wykonania zaplanowanych zada!;
8) przygotowuje, w ró"nych formach, prezentacje materia#ów
ów planistycznych
i analitycznych;
sprawozda! oraz
9) korzysta z programów komputerowych do oblicze!,, analiz i sprawozda!
z systemu e-statystyki.

A.36. Prowadzenie rachunkowo ci

Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
Ucze!:
gowe oraz kwalifikuje je do ksi$gowania;
gowania;
1) sporz dza i kontroluje dowody ksi$gowe
ksi$gowymi;
2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami ksi$
ksi
$gowymi;
gowych;
3) przestrzega zasad przechowywania dowodów ksi$gowych;
4) klasyfikuje aktywa i pasywa;
dzie! bilansowy;
5) wycenia aktywa i pasywa w ci gu roku obrotowego i na dzie!
6) identyfikuje kategorie wynikowe;
7) przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotycz ce prowadzenia rachunkowo
rachunkowo%ci;
gowych;
8) przestrzega zasad funkcjonowania kont ksi$gowych;
9) otwiera i zamyka ksi$gi rachunkowe;
10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych
nych jednostkach;
i analitycznych w ró"nych
ci organizacji;
11) rozlicza koszty dzia#alno%ci
ych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
12) planuje amortyzacj$ %rodków trwa#ych
13) rozró"nia
nia i stosuje metody kalkulacji kosztów;
$gow ;
14) ustala wynik finansowy metod statystyczn i metod ksi$
ksi$gow
15) poprawia b#$dy
dy w dowodach ksi$gowych
gowych i ksi$gach
ksi gach rachunkowych;
16) sporz dza zestawienie obrotów i sald;
ne formy rozlicze! pieni
pieni$"
$"nych;
nych;
17) stosuje ró"ne
pieni$"nych;
18) stosuje oprogramowanie finansowo-ksi$gowe.
finansowo-ksi gowe.
2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
Ucze!:
nia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;
1) rozró"nia
2) przeprowadza inwentaryzacj$
inwentaryzacj$ ró
ró"nymi metodami;
3) ustala i interpretuje ró"nice
nice inwentaryzacyjne;
4) rozlicza ró"nice
nice inwentaryzacyjne;
dokumentacj przebiegu inwentaryzacji.
5) sporz dza dokumentacj$
dzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej
3. Sporz!dzanie
Ucze!:
1) sporz dza jednostkowe sprawozdanie finansowe;
2) identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;
3) dobiera i interpretuje wska&niki
wska
analizy finansowej;
wska&niki
4) oblicza wska&
wska
&niki analizy finansowej;
5) ocenia sytuacj$
sytuacj maj tkow i finansow organizacji.
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A.37. Planowanie i prowadzenie "eglugi po ródl!dowych drogach wodnych
wewn
i morskich wodach wewn#trznych
1.

Planowanie podró"y
podró statkiem
Ucze
Ucze!:
wewn$trzne;
1) klasyfikuje %ródl dowe drogi wodne i morskie wody wewn
okre%la
g#$boko%ci szlaku "eglownego i pr$dko%ci statku;
2) okre%
okre
%la g#$boko
3) wyznacza i opisuje oznakowanie szlaku "eglownego;
pos#uguje
si$ mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi opracowanymi w j$zykach:
4) pos#
pos
#uguje si
polskim, niemieckim i angielskim;
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5) korzysta z informacji hydrologiczno-meteorologicznych oraz z systemu
informacyjnego s u!"cego bezpiecze#stwu !eglugi na drogach wodnych;
6) korzysta z urz"dze# nawigacji technicznej i ró!nych $rodków "czno$ci.
2. Prowadzenie prac adunkowych i przewo!enie adunków drog" wodn"
Ucze#:
1) okre$la typy statków;
2) okre$la geometri% kad uba i jego elementy konstrukcyjne;
3) przygotowuje adowni% statku do przyj%cia adunku;
4) przyjmuje adunek do przewozu;
5) nadzoruje i kontroluje za adunek i wy adunek towarów;
zane ze sztauowaniem i trymowaniem adunku;
6) prowadzi prace zwi"zane
ci statku podczas prac adunkowych
7) okre$la warunki stateczno$ci i niezatapialno$ci
oraz w czasie !eglugi;
8) aduje i przewozi adunki niebezpieczne zgodnie z przepisami umowy europejskiej
"dowymi
dowymi drogami wodnymi towarów
dotycz"cej mi%dzynarodowego przewozu $ródl"dowymi
niebezpiecznych (ADN);
9) przestrzega procedur wentylowania adowni statku podczas procesów adunkowych
oraz w czasie !eglugi;
jako$ciowych przewo!onych
jako$
przewo
10) przeprowadza kontrol% wybranych parametrów jako$ciowych
towarów
i adunków;
11) prowadzi bunkrowanie statku;
12) prowadzi gospodark% odpadami;
powania w sytuacjach awaryjnych w ochronie $rodowiska
13) przestrzega procedur post%powania
wodnego mog"cych wyst"pi& podczas procesów adunkowych;
14) sporz"dza dokumentacj% adunkow".
adunkow"
adunkow
".
3. Prowadzenie statku po zaplanowanej trasie oraz manewrowanie
Ucze#:
1) wydaje i wykonuje komendy na statku;
nawigacj%
%;
2) bezpiecznie prowadzi nawigacj%;
3) rozpoznaje oznakowanie nawigacyjne oraz sygna y nadawane przez statki;
4) obs uguje odzie z nap%dem
dem i bez nap%du;
nap%du;
nap%
nap
5) manewruje statkiem z wykorzystaniem nap%du
i steru;
zane z pchaniem lub holowaniem barek i statków;
6) wykonuje prace zwi"zane
ce na celu przyjmowanie i zdawanie pilota;
7) nadzoruje czynno$ci maj"ce
8) dokonuje korekty parametrów ruchu statku;
9) przestrzega zasad pracy w dziale pok adowym statku.
4. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na wodach morskich
dowych
i #ródl"dowych
Ucze#:
1) nadaje i odbiera sygna y wzywania pomocy;
si% przeno$nymi
przeno
2) pos uguje si%
radiowymi $rodkami wzywania pomocy oraz obs uguje
rodki sygnalizacji;
$rodki
3) przestrzega procedur manewrowania statkiem w trakcie prowadzenia akcji
ratowniczej i ratunkowej;
post
4) przestrzega procedur post%powania
w przypadku zagro!e# i awarii na statku;
5) pos uguje si%
si% indywidualnymi i zbiorowymi $rodkami ratunkowymi;
6) obs uguje i nadzoruje urz"dzenia
urz
s u!"ce do wodowania i podnoszenia odzi i tratw
ratunkowych;
zagro
7) wskazuje obszary zagro!enia
po!arowego na statku oraz przestrzega procedur walki
z po!arem
w zale!no$ci
od adunku przewo!onego przez statek;
po
zale
8) pos uguje si%
po!arowym, sta ymi urz"dzeniami ga$niczymi, instalacj"
si sprz%tem
sprz
alarmow i instalacj"
instalacj wykrywaj"c" po!ar.
alarmow"
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A.38. Obs uga si owni statkowych, urz!dze" pomocniczych i mechanizmów
pok adowych
1.

Eksploatowanie si owni statkowych
Ucze :
1) rozró!nia elementy konstrukcyjne silników g"ównych;
2) okre#la procesy zachodz$ce podczas pracy silników g"ównych;
3) okre#la elementy wyposa!enia si"owni;
ównych i urz$dze
dze pomocniczych;
4) obs"uguje i kontroluje prac% okr%towych silników g"ównych
5) obs"uguje i kontroluje prac% systemów si"owni;
6) obs"uguje kot"y okr%towe;
7) przestrzega procedur analizy pracy silników g"ównych,
pozosta"ych
ównych, pozosta"
pozosta
"ych maszyn
i urz$dze oraz systemów za pomoc$ komputerowych programów symulacyjnych;
8) wykonuje prace konserwacyjne silnika g"ównego
ównego oraz urz$dze
urz$dze pomocniczych
urz$
i systemów kontrolnych silników i urz$dze pomocniczych;
9) obs"uguje i kontroluje prac% p%dników statku;
10) wykonuje obowi$zki
zki motorzysty wachtowego wynikaj$ce
wynikaj$ce z Mi%dzynarodowego
wynikaj$
Mi%dzynarodowego
Mi%
eksploatacj$ statków i zapobieganiem
kodeksu zarz$dzania bezpieczn$ eksploatacj$
zanieczyszczeniu (Kodeks ISM).
2. Obs ugiwanie urz!dze" pomocniczych i mechanizmów pok adowych
Ucze :
1) rozpoznaje urz$dzenia
dzenia pomocnicze i mechanizmy pok"adowe;
pok adowe;
2) obs"uguje urz$dzenia
dzenia pomocnicze i mechanizmy pok"adowe
pok"adowe w ruchu i na postoju;
pok"
urz
3) wykonuje prace konserwacyjno-naprawcze urz$dze
pomocniczych i mechanizmów
pok"adowych;
4) przestrzega procedur oceniania stanu technicznego urz$dze
i mechanizmów
urz
pok"adowych;
5) wykonuje obowi$zki
zki wynikaj$ce
ce z pe"nienia
pe"nienia wachty pok"adowej.
pe"
pok

A.39. Pe nienie wachty morskiej i portowej

Planowanie oraz realizacja podró#y
podró y morskiej
Ucze :
1) pos"uguje si% mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi opracowanymi w jj%zyku
polskim i j%zyku
zyku angielskim oraz dokonuje ich korekty;
2) korzysta z ró!nych
kierunków, kursów
nych systemów satelitarnych do okre#lania
okre
i namiarów;
la warto#
#ci poprawek kompasów magnetycznych i poprawek !yrokompasowych
3) okre#la
warto#ci
oraz dokonuje zmiany kursów i namiarów kompasowych, !yrokompasowych,
magnetycznych i rzeczywistych;
la wspó"rz%dne
wspó"rz%dne
wspó"
dne pozycji zliczonej przy biernym i czynnym uwzgl%dnianiu wiatru
4) okre#la
i pr$du;
du;
5) prowadzi zliczenie matematyczne proste i z"o!one
wed"ug #redniej i powi%kszonej
z
szeroko#ci
szeroko ci geograficznej;
okre#la wspó"rz%dne
okre#
wspó"rz
wspó"
rz%dne pozycji obserwowanej statku z wykorzystaniem systemów
6) okre#la
nawigacyjnych;
7) okre#la
obserwowan$
statku na podstawie pomiarów parametrów
okre la pozycj%
pozycj
obserwowan
nawigacyjnych;
8) prowadzi nawigacj%
nawigacj z uwzgl%dnieniem prognozowanych i obliczonych, na podstawie
astronomicznej linii pozycyjnej, momentów wyst$pienia
zjawisk astronomicznych;
wyst
9) wykorzystuje radar i urz$dzenia
do automatycznego wykonywania nakresów
urz
radarowych (ARPA) w celu bezkolizyjnego prowadzenia nawigacji;
10) wykorzystuje systemy nawigacji zintegrowanej oraz systemy obrazowania
elektronicznych map i informacji nawigacyjnych (ECDIS) do prowadzenia nawigacji;
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11) prowadzi eglug! po optymalnej drodze z wykorzystaniem praktycznej %eglugi
eglugi po
loksodromie i ortodromie;
12) uwzgl!dnia p"ywy i pr#dy p"ywowe w prowadzeniu nawigacji statku;
13) wykorzystuje systemy "#czno$ci radiowej i satelitarnej oraz %wiatowy
wiatowy Morski System
&#czno$ci Alarmowej i Bezpiecze'stwa
bezpiecze'stwa
stwa (GMDSS) do zapewnienia bezpiecze&stwa
bezpiecze
eglugi;
14) planuje eglug! z uwzgl!dnieniem
dnieniem informacji hydrometeorologicznej;
15) uwzgl!dnia
za"adowania
dnia cechy manewrowe statku, stan jego za!adowania
adowania i warunki
hydrometeorologiczne podczas podró y morskiej oraz manewrowania w porcie;
16) przygotowuje statek do wyj$cia
cia w morze zgodnie z procedurami wachtowymi i
awaryjnymi;
17) prowadzi wymagan# dokumentacj! statku;
18) stosuje przepisy Kodeksu morskiego, Mi!dzynarodowe
dzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu
Zderzeniom na Morzu (MPDM) oraz stosuje system oznakowania nawigacyjnego
(IALA).
2. Realizowanie procesów adunkowych oraz obs uga i eksploatacja urz!dze"
urz
i systemów statkowych
Ucze':
1) klasyfikuje statki i okre la ich parametry;
2) pos!uguje si" podstawowymi poj"ciami
dotycz#cymi
ciami dotycz#
#cymi przewozów morskich;
obowi#zuj#cymi
3) organizuje prace na stanowiskach manewrowych zgodnie z obowi
procedurami pok!adowymi;
4) charakteryzuje !adunki
adunki i ich opakowania;
5) charakteryzuje zasady przyjmowania !adunku
adunku na statek;
6) przygotowuje !adowni" do przyj"cia
cia !!adunku;
adunku;
7) przygotowuje dokumenty przewozowe oraz prowadzi, w jj"zyku polskim i j"zyku
angielskim, dokumentacj" dotycz#c#
dotycz#
#c# prac prze!adunkowych
prze adunkowych i transportu !adunków, w
tym !adunków
rodowisko;
adunków niebezpiecznych, szkodliwych i zanieczyszczaj#cych
zanieczyszczaj
8) prowadzi analiz" parametrów maj#cych
maj cych wp!yw
wp!yw na transport !adunku i jego jako $;
wp!
9) okre la mikroklimat !adowni
adowni oraz zasady wentylacji !adowni;
10) okre la !adunki
rodowisko oraz
adunki niebezpieczne, szkodliwe i zanieczyszczaj#ce
zanieczyszczaj
przestrzega zasad ich prze!adunku,
prze!adunku, separacji, mocowania i przewozu;
prze!
11) planuje przewóz !adunków
adunków niebezpiecznych;
12) charakteryzuje zasady balastowania statku w czasie operacji prze!adunkowych;
prze
13) okre la wp!yw
towaru, masy balastów i zapasów na
yw przyj"cia, zdj"cia,
cia, przesuni"cia
przesuni
wytrzyma!o $ i stateczno $ statku;
14) uwzgl"dnia
dnia dopuszczalne obci#%enia
obci#%enia
obci#%
enia robocze pokryw !adowni oraz mi"dzypok!adów i
!adowni
adowni podczas sztauowania towaru;
15) prowadzi pomiary z"z
zwi#zane
z"z i zbiorników balastowych oraz prowadzi prace zwi
z"
z przebalastowaniem statku;
16) okre la ilo $ !adunku
adunku na podstawie zanurzenia statku;
17) rozpoznaje rodzaje oraz elementy omasztowania i olinowania, okre la ich
przeznaczenie;
18) okre la obci#%enie
i dopuszczalne obci#%enie robocze lin i osprz"tu
obci#%enie niszcz#ce
obci#%
niszcz#
ruchomego statku;
19) obs!uguje
obs!uguje urz#dzenia
obs!
urz#dzenia oraz osprz"t
urz#
osprz prze!adunkowy i pomocniczy znajduj#cy si" na
statku;
20) obs!uguje
cumownicze
obs!uguje windy kotwiczne, kabestany oraz inne wyposa%enie
obs!
wyposa
i holownicze statku;
21) dobiera narz"dzia
do rodzaju wykonywanej pracy;
narz
22) okre la przyczyny korozji i dobiera metody jej zapobiegania;
23) wykonuje czynno ci zwi#zane z konserwacj# kad!uba, sprz"tu i innego wyposa%enia
statku;
24) przygotowuje powierzchnie do zabezpieczenia przed korozj#,
dobiera i stosuje
korozj
!
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odpowiednie narz dzia;
obs!uguje urz"dzenia elektroniczne oraz systemy automatyki na statku;
pos!uguje si sta!ymi i przeno#nymi przyrz"dami pomiarowymi;
przestrzega przepisów prawa dotycz"cych ochrony #rodowiska
rodowiska morskiego;
porozumiewa si w j zyku polskim i j zyku angielskim w sprawach zwi"
zwi"zanych
zwi
"zanych
z !adunkiem, prze!adunkiem i mocowaniem.
3. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu
Ucze$:
1) korzysta z Mi dzynarodowego Kodu Sygna!owego (MKS);
2) rozpoznaje i stosuje sygna!y
ka%dy
y wzywania pomocy, wykorzystuj"cc ka%
ka
%dy ze sposobów
sygnalizacji zawarty w Mi dzynarodowym Kodzie Sygna!owym;
owym;
3) nadaje i odbiera sygna!y #wietlne w alfabecie Morse'a;
4) nadaje i odbiera wiadomo#ci za pomoc" flag Mi dzynarodowego Kodu Sygna!owego
Sygna
(MKS);
5) pos!uguje si sta!ymi i przeno#nymi radiowymi #rodkami
rodkami wzywania pomocy;
6) korzysta z publikacji niezb dnych do prowadzenia !"czno
!"czno#ci;
czno##ci;
7) pos!uguje si urz"dzeniami radiowymi pracuj"cymi
&wiatowym
"cymi w &
wiatowym Morskim Systemie
'"czno#ci Alarmowej i Bezpiecze$stwa
stwa (GMDSS), przeprowadza ich testy
i konserwacj ;
8) komunikuje si w ka%dym z rodzajów !"czno#ci
czno#ci
ci radiowej;
9) wykorzystuje Mi dzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania
(IAMSAR) podczas manewrowania statkiem w akcji poszukiwawczo-ratowniczej;
10) opracowuje plany, rozk!ady
ady alarmowe oraz instrukcje post powania w przypadku
alarmu;
11) przestrzega procedur post powania w przypadku holowania ratowniczego;
12) przestrzega procedur post powania w przypadkach zagro%e$
i awarii na statku;
zagro
13) pos!uguje si indywidualnymi i zbiorowymi ##rodkami
rodkami ratunkowymi;
14) obs!uguje urz"dzenia s!u%"ce
%"ce
ce do wodowania i podnoszenia !odzi i tratw ratunkowych;
15) wskazuje obszary zagro%enia
%enia
enia po%arowego
po%arowego na statku oraz przestrzega procedur walki
po%
z po%arem, uwzgl dniaj"c w!a#ciwo#ci
!adunku;
w!a#ciwo
ciwo#ci
ci przewo%onego
przewo
16) pos!uguje si
sprz tem przeciwpo%arowym,
instalacjami ga#niczymi,
przeciwpo arowym, sta!ymi
sta
instalacj" alarmow"
" i instalacj"
instalacj wykrywaj"c"
wykrywaj"
wykrywaj
"c" po%ar;
17) udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu, wykonuje reanimacj i pos!uguje si
defibrylatorem;
18) stosuje Mi dzynarodowy kodeks zarz"dzania
bezpieczn"
zarz
bezpieczn eksploatacj" statków i
zapobieganiem zanieczyszczeniu (Kodeks ISM);
19) stosuje przepisy dotycz"ce
cz!onków
dotycz ce warunków socjalnych oraz praw i obowi"zków
obowi
za!ogi
ogi statku;
20) pos!uguje
uguje si j zykiem angielskim w komunikacji morskiej.
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25)
26)
27)
28)

A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej
Planowanie produkcji poligraficznej
Ucze$:
1) ustala technologiczne parametry produktu poligraficznego;
2) przestrzega zasad planowania procesów poligraficznych;
3) planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego;
4) wykonuje obliczenia dotycz"ce
zapotrzebowania materia!owego;
dotycz
5) przestrzega zasad kalkulacji kosztów wytwarzania produktów poligraficznych;
dotycz"ce kosztów wytwarzania produktów poligraficznych.
6) wykonuje obliczenia dotycz
2. Kontrolowanie produkcji poligraficznej
Ucze$:
Ucze$
Ucze
$:
jako#ci produkcji poligraficznej;
1) stosuje standardy jako
jako#ci materia!ów, pó!produktów i produktów
2) przestrzega zasad kontroli i oceny jako

ww
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poligraficznych;
ci produkcji
3) dobiera urz dzenia i przyrz dy kontrolno-pomiarowe do kontroli jako!ci
poligraficznej;
4) pos"uguje si# urz dzeniami i przyrz dami kontrolno-pomiarowymi;
5) ocenia jako!$ materia"ów i pó"produktów
produktów poligraficznych na poszczególnych etapach
produkcji;
6) ocenia jako!$ wykonania gotowego produktu poligraficznego;
7) ocenia stan techniczny maszyn i urz dze% poligraficznych;
8) wprowadza dzia"ania
ania naprawcze na podstawie analizy wyników kontroli.

A.41. Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów
w ókienniczych

Badanie parametrów surowców i wyrobów w ókienniczych
Ucze%:
ókienniczych;
1) rozró&nia techniki wytwarzania wyrobów w"ókienniczych;
2) dobiera metody badania surowców i wyrobów w"ókienniczych;
ókienniczych;
3) dobiera przyrz dy i aparatur# do badania surowców i wyrobów w"ókienniczych;
w ókienniczych;
ytkowych wyrobów w"ókienniczych;
w
4) wykonuje pomiary parametrów strukturalnych i u&ytkowych
5) opracowuje i interpretuje wyniki bada% laboratoryjnych;
6) okre!la w"a!ciwo!ci konfekcyjne i u&ytkowe
ytkowe wyrobów w"ókienniczych;
w ókienniczych;
ci higieniczne, estetyczne i wytrzyma"o!ciowe
wytrzyma
wyrobów
7) okre!la w"a!ciwo!ci
w"ókienniczych;
8) dobiera sposoby konserwacji wyrobów w"ókienniczych.
w ókienniczych.
2. Opracowanie dokumentacji wyrobów w ókienniczych
Ucze%:
ókiennicze do wykonania p"
p
"askich wyrobów w
1) dobiera liniowe wyroby w"ókiennicze
p"askich
w"ókienniczych;
w"ókienniczych;
2) wykonuje rysunki splotów stosowanych w p"askich
p askich wyrobach w
3) wykonuje rysunki dyspozycyjne;
rodki chemiczne stosowane w procesach wyka
4) dobiera !rodki
wyka%czania wyrobów
w"ókienniczych;
5) dobiera maszyny i urz dzenia do planowanej technologii wytwarzania wyrobów
w"ókienniczych;
la sposób i warunki przechowywania surowców, pó
6) okre!la
pó"produktów i wyrobów
w"ókienniczych;
ókienniczych;
7) opracowuje plan kontroli mi#dzyoperacyjnej
mi dzyoperacyjnej wytwarzania wyrobów w"ókienniczych.
w
3. Nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów w ókienniczych
Ucze%:
1) pos"uguje
uguje si#
# schematami technologicznymi i rysunkami technicznymi maszyn
i urz dze%;
2) opracowuje instrukcje technologiczne i stanowiskowe;
w"ókienniczych;
3) monitoruje parametry procesów wytwarzania wyrobów w
w"ókienniczych zgodnie z planem kontroli
4) kontroluje parametry pó"produktów
pó
w
mi#dzyoperacyjnej;
dzyoperacyjnej;
5) opracowuje harmonogram prac zwi zanych z obs"ug maszyn i urz dze% do
wytwarzania wyrobów w"ókienniczych;
w
6) wyznacza i ocenia warunki klimatyczne w pomieszczeniach produkcyjnych;
7) ocenia stan techniczny maszyn i urz dze%;
okre!la nieprawid"owo!ci
okre!
nieprawid
nieprawid"
8) okre!la
wyst#puj ce w procesach wytwarzania wyrobów
w"ókienniczych;
w"ókienniczych;
9) okre!la
i wyrobach w"ókienniczych;
okre!la b"#dy w pó"produktach
okre!
pó
10) nadzoruje stosowanie !rodków chemicznych w procesach wyka%czania zgodnie
z zaleceniami zawartymi w kartach bezpiecze%stwa.
bezpiecze
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A.42. Opracowywanie dokumentacji wytwarzania w ókienniczych wyrobów
dekoracyjnych

Badanie parametrów surowców i wyrobów w ókienniczych
Ucze :
1) rozró!nia techniki wytwarzania wyrobów w"ókienniczych;
2) dobiera metody badania surowców i wyrobów w"ókienniczych;
3) dobiera przyrz#dy i aparatur$ do badania surowców i wyrobów w"ókienniczych;
4) wykonuje pomiary parametrów strukturalnych i u!ytkowych
ytkowych wyrobów w"ókienniczych;
w ókienniczych;
5) opracowuje i interpretuje wyniki bada laboratoryjnych;
6) okre%la w"a%ciwo%ci konfekcyjne i u!ytkowe wyrobów w"ókienniczych;
ókienniczych;
7) okre%la w"a%ciwo%ci
ci higieniczne, estetyczne i wytrzyma"o%ciowe
wytrzyma"o%ciowe wyrobów
wytrzyma"
w"ókienniczych;
8) dobiera sposoby konserwacji wyrobów w"ókienniczych.
ókienniczych.
2. Wykonywanie projektów plastycznych w ókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Ucze :
1) rozpoznaje dzie"a
a sztuki plastycznej dawnej i wspó"czesnej
wspó"czesnej oraz techniki ich
wspó"
wykonania;
2) rozpoznaje surowce oraz techniki wykonania w"ókienniczych
ókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
3) dobiera %rodki
wyrobów
rodki plastycznego wyrazu do projektów w"ókienniczych
w
dekoracyjnych;
4) wykorzystuje &ród"a
a inspiracji wzorniczej;
5) projektuje w"ókiennicze
uwzgl$dnieniem
w"a%ciwo%ci
ókiennicze wyroby dekoracyjne z uwzgl$
uwzgl
$dnieniem ich w
u!ytkowych;
6) opracowuje koncepcj$ wykorzystania w"ókienniczych
w ókienniczych wyrobów dekoracyjnych do
okre%lonego wn$trza
trza lub obiektu;
7) dobiera surowce do projektu plastycznego;
8) dobiera techniki wykonania projektu plastycznego;
9) opracowuje dokumentacj$ projektow
projektow# w"ókienniczego
ókienniczego wyrobu dekoracyjnego.
3. Planowanie procesów wytwarzania w ókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Ucze :
w"ókienniczych
1) dobiera surowce do wytwarzania w"
w
"ókienniczych wyrobów dekoracyjnych zgodnie
z projektem plastycznym;
2) dobiera technik$ wytwarzania w"ókienniczych
w"ókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
w"
3) wykonuje rysunki splotów stosowanych w w"ókienniczych
w
wyrobach dekoracyjnych;
wyrobów dekoracyjnych;
4) dobiera technologie wytwarzania w"ókienniczych
w
5) okre%la
w"ókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
la warunki techniczne wykonania w"
w
6) okre%la
si$ w"ókiennicze
la warunki klimatyczne w pomieszczeniu, w którym wytwarza si
wyroby dekoracyjne;
czynno%ci
zwi#zane
w"ókienniczych wyrobów dekoracyjnych.
7) planuje czynno%
%ci zwi#
zwi
#zane z wytwarzaniem w

w.
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A.43. Organizacja procesów
procesów wytwarzania w ókienniczych wyrobów
dekoracyjnych
1.

Przygotowywanie i nadzorowanie pracy maszyn i urz
urz!dze" do wytwarzania
w ókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Ucze :
1) opracowuje harmonogram prac zwi
zwi#zanych z kontrolowaniem pracy maszyn
i urz#dze
urz dze podczas wytwarzania w
w"ókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
urz#dze ;
2) ocenia stan techniczny maszyn i urz
urz#dzenia do wytwarzania w"ókienniczych wyrobów
3) przygotowuje maszyny i urz
za"o!eniami technicznymi i technologicznymi;
dekoracyjnych zgodnie z za
obs"ug$ maszyn i urz#dze do wytwarzania w"ókienniczych wyrobów
4) nadzoruje obs
dekoracyjnych;
!
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5) przygotowuje maszyny i urz dzenia do wyka!czania w"ókienniczych
ókienniczych wyrobów
dekoracyjnych;
6) kontroluje przestrzeganie procedur jako#ci
ci w procesie technologicznym.
2. Kontrolowanie procesów wytwarzania w ókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Ucze!:
1) przygotowuje plan kontroli procesu technologicznego wytwarzania w"ókienniczych
ókienniczych
wyrobów dekoracyjnych;
2) kontroluje przebieg procesu technologicznego wytwarzania wyrobów dekoracyjnych
pod k tem zgodno#ci
ci z projektem plastycznym i dokumentacj techniczno-technologiczn ;
3) rozpoznaje nieprawid"owo#ci
ci przebiegu procesu technologicznego;
4) dobiera sposoby korygowania nieprawid"owo#ci
ci procesu technologicznego;
5) prowadzi dokumentacj$ przebiegu procesu wytwarzania w"ókienniczych
w"ókienniczych wyrobów
w"
dekoracyjnych.

A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu poci!gów
gów

Organizacja i prowadzenie ruchu poci!gów
gów na szlakach oraz posterunkach ruchu
Ucze!:
1) okre#la
la przeznaczenie poszczególnych rodzajów posterunków ruchu, budowli
i urz dze! sterowania ruchem kolejowym;
2) przestrzega zasad numeracji torów i rozjazdów;
3) okre#la zadania i obowi zki pracowników zajmuj cych si$
si prowadzeniem ruchu
poci gów;
4) pos"uguje si$ rozk"adami
adami jazdy poci gów;
5) prowadzi ruch poci gów na posterunku ruchu i przyleg"ych
szlakach;
przyleg
6) kieruje ruchem poci gów w sytuacji zamkni$cia
zamkni$cia toru;
zamkni$
7) wykonuje prace zwi zane z prowadzeniem ruchu poci gów zgodnie z systemem
zarz dzania bezpiecze!stwem
;
stwem oraz zarz dzania jako#ci
jako
8) klasyfikuje wypadki kolejowe wed"ug
wed"ug okre#lonych
wed"
okre lonych kryteriów;
9) przestrzega zasad post$powania
powania obowi zuj cych w sytuacji wypadku kolejowego;
10) wype"nia
nia dokumentacj$ zwi zan z prowadzeniem ruchu poci gów;
11) dobiera rodzaj rozkazu do tre#ci
tre#ci przekazywanej informacji lub polecenia;
tre#
12) przekazuje tre#%
#% rozkazów pisemnych za pomoc urz dze! radio" czno#ci;
13) kieruje ruchem poci gów zgodnie z obowi zuj cymi zasadami;
14) przestrzega procedur obowi zuj cych w sytuacji konieczno#ci
zatrzymania poci gu
konieczno
lub przepuszczenia innego poci gu nieprzewidzianego w rozk"adzie
jazdy;
rozk
15) przekazuje komunikaty s"owne,
#wietlne i d&wi$kowe;
s owne, sygna"y
sygna r$czne,
r
bezpiecze!stwa
przekazywane przez innych
16) odczytuje komunikaty i sygna"y
sygna
bezpiecze
uczestników ruchu kolejowego;
17) odczytuje i interpretuje sygna"y
sygna przekazywane za pomoc urz dze! sygnalizacji
wska&ników;
kolejowej oraz wska&
wska
&ników;
18) korzysta z programów komputerowych wspomagaj cych prowadzenie ruchu
kolejowego;
obs"uguje
podr$czny
ga#niczy;
19) obs"
obs
"uguje podr$
podr
$czny sprz$t ga
pos"uguje
20) pos"
pos
"uguje si$
si$ telefonami alarmowymi;
21) formu"uje
formu"uje tre#%
formu"
tre#% telefonogramów alarmowych.
2. Obs uga urz!dze"
!czno#ci
urz!dze
urz!
dze" sterowania ruchem i urz!dze"
urz
Ucze!:
Ucze
1) obs"uguje
urz dzenia sterowania ruchem na szlakach kolejowych i posterunkach
obs
ruchu;
2) pos"uguje
pos"uguje si$
pos"
si planami schematycznymi stacji kolejowych;
3) prowadzi dokumentacj$
dokumentacj zwi zan z obs"ug urz dze! sterowania ruchem kolejowym
i urz dze! " czno#ci;
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4) obs uguje urz!dzenia
dzenia sterowania ruchem na szlakach kolejowych i posterunkach
ruchu;
5) obs uguje urz!dzenia nastawcze i rozjazdy;
6) obs uguje rogatki przejazdowe;
dzenia megafonowe;
7) obs uguje radiotelefony stacjonarne i przeno"ne oraz urz!dzenia
8) odnotowuje nieprawid owo"ci w dzia aniu urz!dze# !czno"ci;
9) przestrzega, w "ci"le okre"lonych
lonych przypadkach, obostrzonych procedur prowadzenia
ruchu poci!gów oraz stosuje zamkni$cia pomocnicze;
10) ocenia stan techniczny torów kolejowych;
dzin oraz ocenia stan techniczny rozjazdów i zamkni$%
$% nastawczych;
11) dokonuje ogl$dzin
12) wykonuje prace zwi!zane z konserwacj! rozjazdów;
13) obs uguje pó samoczynne i r$czne od !czniki
czniki sekcyjne;
cza rozjazdy z centralnego nastawiania z zachowaniem zasad bezpiecze#stwa;
bezpiecze
14) wy !cza
15) obs uguje agregaty pr!dotwórcze;
16) obs uguje urz!dzenia
zasilane
dzenia sterowania ruchem kolejowym i urz!dzenia
urz!dzenia !czno"ci
urz!
!
pr!dem elektrycznym;
17) obs uguje urz!dzenia sygnalizacji alarmowej.
3. Nadzorowanie i koordynacja pracy przewo ników na stacji kolejowej
Ucze#:
1) przestrzega ogólnych oraz szczegó owych zasad prowadzenia pracy manewrowej;
2) okre"la
la maksymalne dozwolone szybko"ci
ci jazdy manewrowej;
3) pos uguje si$ planami przej"cia
cia wagonów oraz instrukcjami obs ugi stacji i punktów
adunkowych;
poci gów, ze szczególnym uwzgl$dnieniem
uwzgl
4) sprawdza poprawno"% zestawiania poci!gów,
rozmieszczenia
wagonów
z
adunkami
niebezpiecznymi,
przesy kami
nadzwyczajnymi, nieczynnych pojazdów trakcyjnych;
5) przestrzega zasad i ogranicze# zwi!zanych
zwi!
zwi
!zanych ze stosowaniem trakcji wielokrotnej;
6) dokonuje ogl$dzin
dzin technicznych i handlowych sk adu poci!gu;
poci
7) kontroluje przestrzeganie procedur obowi!zuj!cych
podczas wykonywania
obowi
szczegó owej i uproszczonej próby hamulca zespolonego;
8) pos uguje si$ stacyjnym rozk adem jazdy poci!gów;
poci
9) dokumentuje czas i miejsce pracy poszczególnych przewo&ników;
przewo
bezpiecze#stwa i higieny pracy podczas
10) kontroluje stosowanie przepisów bezpiecze
prowadzenia pracy manewrowej.

Planowanie przewozów pasa!erskich
pasa erskich i towarowych
Ucze#:
1) sporz!dza
dza zapotrzebowanie na wagony i pojazdy trakcyjne;
dza plany efektywnego wykorzystywania wagonów oraz planuje prace
2) sporz!dza
zwi!zane
zane z obs ug
ug!
! stacji i punktów adunkowych;
3) dokonuje analizy potoków adunków na stacji rozrz!dowej;
rozrz
4) dobiera pojazdy trakcyjne do rodzaju planowanej pracy;
wielko"ci masy towarowej;
5) dobiera typ i adowno
adowno"% wagonów do wielko
6) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki pojazdami kolejowymi;
sporz!dza
rozrz!dowej;
7) sporz!
sporz
!dza blokowy schemat stacji rozrz
sporz!dza
8) sporz!
sporz
!dza schematy obs ugi odcinków linii kolejowych poci!gami zdawczymi;
sporz!dza
9) sporz!
sporz
!dza harmonogramy pracy manewrowej;
10) oblicza minimalne i rozk adowe czasy przej"cia wagonów;
11) oblicza wspó czynniki pracy manewrowej i obrotu wagonu;
12) ewidencjonuje i oblicza czas pozostawania wagonów towarowych w dyspozycji
klienta;
13) prowadzi dzia ania marketingowe zwi!zane ze "wiadczeniem us ug przewozowych;
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14) przestrzega rozk adów czasu pracy obowi!zuj!cych
cych w transporcie kolejowym;
15) sporz!dza grafiki dy"urów pracowników.
2. Planowanie i realizacja przewozu osób, przesy ek i adunków
Ucze#:
1) przygotowuje dokumenty przewozowe;
2) planuje drog$ przewozu adunków, przesy ek, osób;
3) korzysta z instrukcji, taryf i innych dokumentów dotycz!cych
cych organizacji przewozów;
4) wykonuje czynno%ci zdawczo-odbiorcze zwi!zane
zane z przyj$ciem
ciem przesy ek do
przewozu i wydaniem przesy ek;
5) przestrzega procedur zwi!zanych
zanych z przekazaniem i przyj$ciem
ciem wagonów przed
rozpocz$ciem i po zako#czeniu czynno%ci adunkowych;
rozpocz
$ciem i po
6) sprawdza stan placów, ramp i urz!dze# adunkowych przed rozpocz$
rozpocz$ciem
zako#czeniu czynno%ci adunkowych;
7) ustala nale"no%ci
ci przewozowe, pozaprzewozowe oraz op aty dodatkowe;
8) ewidencjonuje pobrane nale"no%ci oraz sporz!dza
dza sprawozdawczo%&
sprawozdawczo%& kasow!;
9) obs uguje kasy fiskalne, terminale biletowe oraz wykonuje czynno%
czynno%ci
czynno
%ci kasowe;
10) przeprowadza ogl$dziny
dziny oraz ocenia stan techniczny wagonów przed ich
dopuszczeniem do przewozu;
11) kwalifikuje wagony pod wzgl$dem
dem przydatno%ci
przydatno%ci do przewozów krajowych
przydatno%
i mi$dzynarodowych;
12) ocenia stan techniczny i kwalifikuje wagony w$glarki
w$
$glarki do wysy ki sk adami zwartymi;
13) ocenia stan techniczny i handlowy wagonów w sk adzie poci!gu;
poci gu;
14) przestrzega procedur zwi!zanych
zanych z wykonywaniem szczegó owej i uproszczonej
próby hamulca zespolonego;
15) sporz!dza
dza wykazy pojazdów kolejowych w sk adach poci!gów
poci!gów oraz prowadzi karty
poci!
prób hamulców zespolonych;
16) wykonuje prace zwi!zane
zane z obs ug!
ug! hamulców;
17) przekazuje dokumenty przewozowe dru"ynie
zgodnie z obowi!zuj!cymi
dru ynie poci!gowej
poci
obowi
procedurami;
18) obserwuje wjazd i wyjazd poci!gu
poci gu ze stacji;
19) kontroluje dzia anie urz!dze#
urz!dze
dze# wspomagaj
wspomagaj!cych otwieranie i zamykanie drzwi
wagonów;
20) kontroluje zabezpieczanie adunków przed dost$pem
osób nieuprawnionych;
dost
dost$
21) pos uguje si$ wewn$trznym
trznym rozk adem jazdy poci!gów;
poci
22) opracowuje proste rozk ady jazdy poci!gów
oraz sporz!dza
wykresy ruchu;
poci
sporz
23) obs uguje instalacj$
instalacj$ elektryczn!
elektryczn! i nag o%nieniow!
o%nieniow wagonu pasa"erskiego;
24) przestrzega procedur w przypadku wyst!pienia
po"aru w poci!gu lub na terenie
wyst
przedsi$biorstwa
$biorstwa
biorstwa kolejowego.
3. Zarz!dzanie
dzanie poci!gami
poci!gami i adunkami
poci!
Ucze#:
1) stosuje podstawowe metody wykonywania pracy manewrowej i rozrz!du
wagonów;
rozrz
2) pos uguje si$
si$ sygnalizacj!
sygnalizacj stosowan!
stosowan podczas pracy manewrowej;
3) odczytuje wskazania urz!dze#
sygnalizacyjnych;
urz
4) przestrzega zasad rozmieszczania pojazdów kolejowych w sk adzie poci!gu;
5) sporz!dza
sporz!dza i interpretuje karty rozrz!dowe;
sporz!
rozrz
6) okre%la
jazdy manewrowej w zale"no%ci od rodzaju
okre%%la maksymaln!
maksymaln szybko%&
szybko
wykonywanej pracy;
7) przestrzega procedur przekazywania i odbioru wagonów do i od klienta,
wykonywanych podczas obs ugi punktów adunkowych;
8) dokonuje ogl$dzin
technicznych i handlowych wagonów i adunków podczas obs ugi
ogl
punktów adunkowych;
9) okre%la
pracowników dru"yn: poci!gowej, manewrowej i trakcyjnej;
okre%la obowi!zki
okre%
obowi
10) obs uguje przeno%ne
terminale biletowe oraz wypisuje bilety r$cznie.
przeno
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A.46. Organizacja i prowadzenie procesów
cesów wytwarzania wyrobów skórzanych
Okre lanie w!a ciwo ci materia!ów
ów stosowanych w produkcji wyrobów
skórzanych
Ucze :
1) charakteryzuje metody bada laboratoryjnych materia!ów i pó!produktów;
produktów;
produktów na podstawie bada laboratoryjnych;
2) okre"la w!a"ciwo"ci materia!ów i pó!produktów
ów podstawowych i pomocniczych stosowanych do
3) okre"la przydatno"# materia!ów
produkcji wyrobów skórzanych;
4) okre"la
materia!ów
la wymagania technologiczne dla rodzajów i gatunków skór, materia!
materia
!ów
ókienniczych i tworzyw sztucznych;
skóropodobnych, materia!ów w!ókienniczych
5) dobiera materia!y do produkcji wyrobów skórzanych;
6) okre"la w!a"ciwo"ci i zastosowanie ró$nych
nych rodzajów klejów.
dzanie dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobu skórzanego
2. Sporz"dzanie
Ucze :
1) opracowuje projekty wyrobów skórzanych;
2) przygotowuje wzorniki wyrobów skórzanych;
3) wykonuje modele wyrobów skórzanych;
owy i technologiczny wyrobu skórzanego;
4) sporz%dza opis materia!owy
5) dobiera narz&dzia, maszyny i urz%dzenia
dzenia do procesu wytwarzania wyrobów
skórzanych;
u przeznaczonego na wyroby skórzane;
6) ustala normy zu$ycia materia!u
7) okre"la
la koszty jednostkowe oraz koszty
ty produkcji wyrobów skórzanych;
8) sporz%dza normy czasu pracy.
3. Kierowanie procesami wytwarzania wyrobów skórzanych
Ucze :
1) okre"la
do wytwarzania wyrobów
la zakres stosowania narz&dzi,
dzi, maszyn i urz%dze
urz
skórzanych;
narz&
&dzi maszyn i urz%dze
urz
2) ocenia stan techniczny narz&dzi
stosowanych w procesie
produkcji wyrobów skórzanych;
3) nadzoruje wykonywanie czynno"ci
rozkroju skór, tworzyw
czynno"ci dotycz%cych
czynno"
dotycz
materia!ów
skóropodobnych i materia!
materia
!ów w!ókienniczych;
w ókienniczych;
la warunki magazynowania materia!ów,
materia
pó!
4) okre"la
pó!produktów
i wyrobów gotowych;
przygotowania elementów do monta$u
monta wyrobów skórzanych;
5) przestrzega zasad przygotowania
6) okre"la
la metody i techniki !%czenia
czenia elementów w gotowe wyroby;
monta$u wyrobów;
monta$
7) nadzoruje przebieg procesu monta$u
8) dokonuje kontroli mi&dzyoperacyjnej
mi&dzyoperacyjnej i oceny jako"ci
mi&
jako gotowych wyrobów skórzanych.
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1.

A.47. Organizacja procesów wytwarzania
wy
wyrobów ze szk
szk!a
Wykonywanie bada#
bada# laboratoryjnych surowców szklarskich, szk!a
szk i wyrobów ze
!a
szk!a
Ucze :
1) okre"la
la w!
w
!a"ciwo
ciwo"ci
ci surowców szklarskich, szk
w!a"ciwo"ci
szk!a i wyrobów ze szk!a;
2) dobiera metody bada w!a"
w!a"ciwo"ci surowców szklarskich, szk!a i wyrobów ze szk!a;
3) dobiera sprz&
sprz
&t laboratoryjny i urz
sprz&t
urz%dzenia do badania w!a"ciwo"ci surowców
szk!a
szk!a;
szklarskich, szk!
szk
!a i wyrobów ze szk
4) pos!
pos
!uguje si&
si sprz&tem i urz
pos!uguje
urz%dzeniami do wykonania bada laboratoryjnych;
5) pobiera i przygotowuje próbki surowców szklarskich, szk
szk!a i wyrobów ze szk!a do
bada laboratoryjnych;
6) korzysta z instrukcji i norm podczas wykonywania bada laboratoryjnych;
7) wykonuje badania w
w!a"ciwo"ci surowców szklarskich, szk!a i wyrobów ze szk!a;
8) opracowuje i interpretuje wyniki bada laboratoryjnych;
9) prowadzi dokumentacj
dokumentacj& bada laboratoryjnych.

ww

1.

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

,&-.&,&

Poz. 184

Organizowanie procesów sporz dzania zestawów szklarskich i topienia mas
szklanych
Ucze :
1) planuje procesy technologiczne sporz!dzania
dzania zestawów szklarskich i topienia mas
szklanych;
2) wykonuje obliczenia sk"adu chemicznego szk"a
a i zestawów szklarskich;
3) opracowuje receptury zestawów szklarskich;
4) pos"uguje si# dokumentacj! technologiczn!,, normami i instrukcjami dotycz!cymi
dotycz cymi
topienia masy szklanej;
5) dobiera parametry technologiczne procesu sporz!dzania
dzania zestawu szklarskiego;
6) wykonuje obliczenia wska$ników
ników techniczno-technologicznych pieców szklarskich;
7) dobiera piece do topienia mas szklanych;
8) sporz!dza
dza harmonogramy topienia mas szklanych w piecach szklarskich;
9) nadzoruje procesy technologiczne sporz!dzania
dzania zestawów szklarskich i topienia mas
szklanych.
3. Organizowanie procesów formowania, wyka!czania,
czania, zdobienia i przetwórstwa
wyrobów ze szk"a
Ucze :
1) planuje procesy formowania i wyka czania wyrobów ze szk"
szk"a
szk"a
szk
"a oraz zdobienia szk
ró%nymi technikami;
2) okre&la wp"yw w"a&ciwo&ci p"ynnej
szk"a
ynnej masy szklanej i szk"
szk
"a na proces formowania,
wyka czania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szk"a;
szk a;
3) pos"uguje si# dokumentacj! technologiczn
technologiczn! procesu formowania, wyka czania,
zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szk"a;
szk
4) dobiera parametry technologiczne procesu formowania, wyka czania, zdobienia
i przetwórstwa wyrobów ze szk"a;
urz!dze stosowanych
5) wykonuje obliczenia zdolno&ci
ci produkcyjnej maszyn i urz
w przemy&le szklarskim;
6) obs"uguje urz!dzenia
dzenia do sterowania procesami technologicznymi i kontrolowania
procesów technologicznych;
odpr#%ania,
7) dobiera parametry procesu odpr#%
odpr
#%ania,
ania, hartowania i obróbki termicznej wyrobów ze
szk"a;
szk"a oraz zdobienia szk"a
8) nadzoruje procesy formowania i wyka czania wyrobów ze szk
ró%nymi
nymi technikami;
szk"a;
9) planuje i nadzoruje proces technologiczny przetwórstwa wyrobów ze szk
10) sporz!dza
dza raporty dotycz!ce
dotycz ce przebiegu procesu formowania, wyka czania, zdobienia
szk"a.
i przetwórstwa wyrobów ze szk"
szk
"a.
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A.48. Projektowanie wyrobów odzie#owych
odzie
Badanie parametrów surowców i wyrobów w
w"ókienniczych
Ucze :
w"ókienniczych;
1) rozró%nia
nia techniki wytwarzania wyrobów w
w"ókienniczych;
2) dobiera metody badania surowców i wyrobów w
3) dobiera przyrz!dy
przyrz!dy i aparatur#
przyrz!
aparatur do badania surowców i wyrobów w"ókienniczych
4) wykonuje pomiary parametrów strukturalnych i u%ytkowych
wyrobów w"ókienniczych;
u
5) opracowuje i interpretuje wyniki bada laboratoryjnych;
6) okre&la
okre&la w"a&ciwo&ci
okre&
w"a&ciwo
w"
ciwo&ci konfekcyjne i u%ytkowe
u
wyrobów w"ókienniczych;
7) okre&la
okre la w"a&ciwo&ci
w"a&ciwo
w"
higieniczne, estetyczne i wytrzyma"o&ciowe wyrobów
w"ókienniczych;
w
"ókienniczych;
w"ókienniczych.
8) dobiera sposoby konserwacji wyrobów w
odzie#owych
2. Opracowywanie dokumentacji wyrobów odzie
Ucze :
1) pos"uguje
si#
pos
si rysunkami %urnalowymi i modelowymi;
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pos uguje si! projektem plastycznym wyrobów odzie"owych;
przestrzega zasad konstrukcji i modelowania form wyrobów odzie"owych;
owych;
przygotowuje szablony wyrobów odzie"owych;
wykonuje stopniowanie szablonów wyrobów odzie"owych;
dobiera uk ady szablonów do wyrobów odzie"owych;
owych;
planuje czynno#ci zwi$zane z wykonaniem wyrobów odzie"owych;
dobiera sposoby $czenia elementów wyrobów odzie"owych;
dobiera rodzaje #ciegów i szwów do okre#lonych
lonych operacji technologicznych;
dobiera maszyny i urz$dzenia
dzenia do rodzaju operacji technologicznych w procesie
wytwarzania wyrobów odzie"owych;
11) oblicza koszty wytwarzania wyrobów odzie"owych
owych i wynagrodzenie za wykonan$
wykonan
prac!;
owych z wykorzystaniem specjalistycznych
12) sporz$dza dokumentacj! wyrobów odzie"owych
programów komputerowych.
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzie owych

Organizowanie procesu rozkroju materia!ów
ów odzie owych
Ucze%:
owych;
1) pos uguje si! dokumentacj$ wyrobów odzie"owych;
2) ocenia jako#& materia ów odzie"owych
owych przed rozkrojem;
3) okre#la
la rodzaje warstwowania materia ów odzie"owych;
odzie"owych;
odzie"
owych;
4) planuje proces rozkroju materia ów odzie"owych;
5) dobiera metody i techniki rozkroju materia ów odzie"
odzie"owych;
"owych;
dzenia do rozkroju materia ów odzie"owych;
odzie"
odzie"
6) dobiera maszyny oraz urz$dzenia
odzie owych;
7) planuje wykorzystanie odpadów materia ów odzie"owych;
odzie owych;
8) dobiera techniki klejenia elementów wyrobów odzie"owych;
9) dobiera metody zdobienia elementów wyrobów odzie"owych;
odzie
10) dobiera metody znakowania i kompletowania wykrojów wyrobów odzie"owych;
odzie
11) przygotowuje uk ady kroju z wykorzystaniem programów komputerowych.
czenia elementów wyrobów odzie owych
2. Organizowanie procesu !"czenia
Ucze%:
1) planuje przebieg procesu $czenia
zgodnie
$czenia elementów wyrobów odzie"owych
odzie
$;
z dokumentacj$;
2) okre#la
la metody i systemy organizacji produkcji wyrobów odzie"owych;
odzie
odzie
3) dobiera maszyny szwalnicze do produkcji wyrobów odzie"owych;
4) dobiera maszyny oraz urz$dzenia
urz dzenia do obróbki parowo-cieplnej;
! parowo-ciepln$
parowo-ciepln wyrobów odzie"owych;
odzie
5) stosuje obróbk!
6) organizuje transport wewn!trzny
wewn!trzny w przedsi!biorstwie;
wewn!
przedsi
7) nadzoruje etapy wytwarzania wyrobów odzie"owych;
odzie
jako#& gotowych wyrobów odzie"owych;
odzie
8) ocenia jako#&
odzie
9) dobiera sposoby oznakowania, pakowania i przechowywania wyrobów odzie"owych.

w.
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A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
1.

Planowanie procesów technologicznych przetwarzania drewna
Ucze
Ucze%:
1) stosuje programy komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania
wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
2) okre#la
okre
w a#ciwo#
a#ciwo#ci oraz jako#& materia ów i wyrobów gotowych z drewna i tworzyw
drzewnych;
3) dobiera technologie produkcji wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
4) sporz$
sporz
$dza dokumentacj
sporz$dza
dokumentacj! projektow$, konstrukcyjn$ i technologiczn$ wyrobów z
drewna i tworzyw drzewnych;
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steruje procesem suszenia materia ów drzewnych i wyrobów z drewna;
prowadzi badania laboratoryjne oraz interpretuje ich wyniki;
opracowuje normy przedmiotowe dla wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
dobiera materia y, narz!dzia, maszyny i urz"dzenia
okre#lonych
dzenia do wykonania okre#
okre
#lonych
zada$;
9) dobiera parametry narz!dzi
dzi do rodzaju obróbki wyrobów z drewna i tworzyw
drzewnych;
10) ocenia stan techniczny maszyn i narz!dzi
dzi stosowanych w procesach produkcyjnych
wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
11) dobiera oprzyrz"dowanie
dowanie produkcyjne do wykonania operacji technologicznych
wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
12) programuje oraz obs uguje maszyny i urz"dzenia
dzenia sterowane numerycznie;
13) sporz"dza schematy przebiegu procesów wytwarzania
arzania wyrobów z drewna i tworzyw
drzewnych;
14) projektuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych;
15) okre#la
la parametry technologiczne obróbki drewna i tworzyw drzewnych;
16) ustala receptury roztworów klejowych i materia ów malarsko-lakierniczych;
17) sporz"dza karty technologiczne dotycz"ce
ce procesów obróbki materia ów oraz
monta%u
u wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
18) opracowuje instrukcje dotycz"ce
ce sposobu wykonania operacji technologicznych;
19) sporz"dza kalkulacj! kosztów wykonania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
20) ustala sposób sk adowania, magazynowania oraz transportu materia ów drzewnych i
wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych.
2. Monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna
Ucze$:
1) okre#la
urz"dze$;
la stan techniczny oraz zdolno#ci
ci produkcyjne maszyn i urz
2) kontroluje przebieg procesów technologicznych przetwarzania drewna;
3) ocenia jako#& wykonania elementów, podzespo ów i wyrobów z drewna i tworzyw
drzewnych;
4) ocenia zgodno#& wykonania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych z dokumentacj
dokumentacj"
konstrukcyjn" i technologiczn"
technologiczn";
technologiczn
";
dotycz"cych
5) kontroluje przestrzeganie norm dotycz"
dotycz
"cych stosowanych materia ów drzewnych oraz
wytwarzanych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
6) sporz"dza
dza ewidencyjn",, rozliczeniow"
rozliczeniow i sprawozdawcz"
sprawozdawcz dokumentacj! produkcji.
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5)
6)
7)
8)

,&-.&,&

Organizowanie prac zwi zanych z przygotowaniem surowców, mas i szkliw
ceramicznych
Ucze$:
$:
la zdolno#&
zdolno#& produkcyjn"
produkcyjn maszyn i urz"dze$
urz
1) okre#la
przeznaczonych do produkcji
wyrobów ceramicznych;
ze sk adowaniem surowców przeznaczonych do produkcji
2) nadzoruje prace zwi"zane
zwi
wyrobów ceramicznych;
3) dobiera urz"dzenia
urz"dzenia do transportu surowców i mas ceramicznych;
urz"
4) nadzoruje prace zwi"zane
z przygotowywaniem surowców do produkcji wyrobów
zwi
ceramicznych;
5) dobiera parametry technologiczne pracy suszar$
suszar i pieców ceramicznych;
6) dobiera parametry technologiczne procesu przygotowywania mas i szkliw
ceramicznych;
7) okre#la
okre#la sk ad mas i szkliw ceramicznych przeznaczonych do produkcji wyrobów
okre#
ceramicznych;
8) dobiera surowce do rodzaju sporz"dzanej
masy i szkliwa ceramicznego;
sporz
!

ww
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w.

A.51. Organizacja i prowadzenie
prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów
ceramicznych

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

,&-.&,&

Poz. 184

ww

w.

rcl
.go
v.p
l

9) oblicza zu ycie surowców stosowanych do produkcji wyrobów ceramicznych;
10) opracowuje receptury mas i szkliw ceramicznych przeznaczonych do produkcji
wyrobów ceramicznych;
11) nadzoruje proces sporz!dzania
dzania mas i szkliw ceramicznych przeznaczonych do
produkcji wyrobów ceramicznych;
12) okre"la straty produkcyjne surowców, mas i szkliw ceramicznych;
u przygotowania surowców, mas i szkliw
13) sporz!dza plany i raporty produkcyjne dzia#u
ceramicznych przeznaczonych do produkcji wyrobów ceramicznych.
2. Organizowanie prac zwi zanych z procesem formowania pó!fabrykatów
fabrykatów
ceramicznych
Ucze$:
1) dobiera techniki formowania pó#fabrykatów
fabrykatów ceramicznych;
2) dobiera parametry formowania pó#fabrykatów
fabrykatów ceramicznych;
"ciwo"ci
ci mas ceramicznych;
3) oblicza wielko"ci form i matryc w zale no"ci od w#a"ciwo"ci
fabrykatów ceramicznych metod!
metod
4) dobiera formy, matryce i stemple do formowania pó#fabrykatów
prasowania;
fabrykatów ceramicznych z mas
5) dobiera wzorniki i wylotniki do formowania pó#fabrykatów
plastycznych;
6) rozpoznaje przyczyny wad pó#fabrykatów
podczas
fabrykatów ceramicznych powsta#ych
powsta
formowania;
ych podczas formowania pó#fabrykatów
pó#fabrykatów ceramicznych;
pó#
7) usuwa przyczyny wad powsta#ych
urz!dze
urz!
dze$ stosowanych do formowania
8) okre"la zdolno"% produkcyjn! maszyn i urz!dze$
pó#fabrykatów ceramicznych;
9) oblicza kurczliwo"% mas ceramicznych;
10) sporz!dza
dza plany i raporty produkcyjne dzia#u
dzia#u formowania pó#fabrykatów
dzia#
pó
ceramicznych;
11) dobiera urz!dzenia
dzenia do transportu pó#fabrykatów
pó#fabrykatów ceramicznych i gotowych wyrobów;
pó#
12) nadzoruje sk#adowanie pó#fabrykatów
#fabrykatów
fabrykatów ceramicznych i gotowych wyrobów.
3. Prowadzenie procesu suszenia i wypalania pó!fabrykatów
ceramicznych
pó
Ucze$:
1) przestrzega zasad suszenia i wypalania pó#fabrykatów
pó#fabrykatów ceramicznych;
pó#
2) wyja"nia
nia zjawiska zachodz!ce
zachodz!ce podczas procesu suszenia i wypalania pó#fabrykatów
zachodz!
pó
ceramicznych;
3) nadzoruje prace zwi!zane
i roz#adunkiem
suszar$ i pieców
zane z za#adunkiem
za
roz
ceramicznych;
4) dobiera parametry pracy suszar$
suszar$ i pieców ceramicznych;
5) kontroluje proces suszenia i wypalania pó#fabrykatów
ceramicznych;
pó
6) reguluje parametry procesu suszenia i wypalania pó#fabrykatów
ceramicznych
pó
zgodnie z technologi!
technologi! ich wytwarzania;
7) okre"la zdolno"%
"% produkcyjn!
produkcyjn! suszar$
suszar i pieców ceramicznych;
8) sporz!dza
dza plany i raporty produkcyjne dzia#u
dzia suszenia i wypalania pó#fabrykatów
ceramicznych;
9) okre"la
w procesach suszenia i wypalania
la i usuwa przyczyny wad powsta#ych
powsta
pó#fabrykatów
fabrykatów ceramicznych.
4. Prowadzenie procesów szkliwienia, zdobienia i wyka"czania
pó!fabrykatów
wyka
ceramicznych
Ucze$:
Ucze$
Ucze
$:
1) dobiera metody szkliwienia pó#fabrykatów
ceramicznych;
pó
2) dobiera techniki zdobienia pó#fabrykatów
ceramicznych w zale no"ci od
pó
zastosowania wyrobów gotowych;
3) dobiera maszyny i urz!dzenia
stosowane do szkliwienia, zdobienia i wyka$czania
urz
pó#fabrykatów
pó##fabrykatów ceramicznych;
pó
4) nadzoruje procesy szkliwienia, zdobienia i wyka$czania
pó#fabrykatów ceramicznych;
wyka
5) opracowuje receptury sporz!dzania
farb naszkliwnych i podszkliwnych;
sporz
!
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6) dobiera sposoby wyka czania pó!fabrykatów
fabrykatów ceramicznych na poszczególnych
etapach produkcji;
ych podczas szkliwienia, zdobienia
7) rozpoznaje i usuwa przyczyny wad powsta!ych
i wyka czania pó!fabrykatów ceramicznych.
5. Wykonywanie bada laboratoryjnych surowców, mas i wyrobów ceramicznych
Ucze :
1) pos!uguje si" dokumentacj# technologiczn# oraz przestrzega norm dotycz#cych
dotycz#cych
dotycz#
bada laboratoryjnych surowców, mas i wyrobów ceramicznych;
2) pobiera próbki surowców ceramicznych do bada laboratoryjnych;
3) przygotowuje próbki laboratoryjne i analityczne surowców, mas i wyrobów
ceramicznych;
4) dobiera metody bada laboratoryjnych w zale$no%ci
ci od rodzaju surowców, mas
i wyrobów ceramicznych;
5) dobiera sprz"tt laboratoryjny do rodzaju wykonywanych bada laboratoryjnych;
6) okre%la w!a%ciwo%ci wyrobów ceramicznych;
7) przygotowuje próbki wyrobów ceramicznych do bada laboratoryjnych;
8) wykonuje badania laboratoryjne surowców, mas i wyrobów ceramicznych;
9) prowadzi dokumentacj" bada laboratoryjnych;
10) interpretuje wyniki bada laboratoryjnych;
11) wykonuje czynno%ci zwi#zane
zane z konserwacj# aparatury laboratoryjnej.

A.52. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

Badanie w!a"ciwo"ci materia!ów
ów stosowanych w procesie produkcji obuwia
Ucze :
1) charakteryzuje metody bada laboratoryjnych materia!
materia!ów
pó!produktów;
materia
!ów i pó
2) okre%la w!a%ciwo%ci materia!ów
!ów
ów i pó!
pó
pó!produktów
!produktów na podstawie bada laboratoryjnych;
3) okre%la przydatno%& materia!ów
ów podstawowych i pomocniczych stosowanych do
produkcji wyrobów skórzanych;
4) okre%la
la wymagania technologiczne rodzajów i gatunków skór, materia!ów
materia
skóropodobnych, materia!ów
ów w!ókienniczych
w ókienniczych i tworzyw sztucznych;
5) dobiera materia!yy do produkcji wyrobów skórzanych;
6) okre%la w!a%ciwo%ci
rodzajów klejów.
%ci
ci i zastosowanie ró$nych
ró
2. Planowanie i nadzorowanie procesu produkcji obuwia
Ucze :
1) pos!uguje
uguje si" Polsk#
Polsk# Klasyfikacj#
Klasyfikacj Wyrobów i Us!ug;
Us
2) opracowuje projekty obuwia i sporz#dza
dokumentacj"
sporz
dokumentacj projektow#;
3) sporz#dza
technologiczn# obuwia;
dza dokumentacj"
dokumentacj" techniczn
techniczn# i technologiczn
4) planuje rozmieszczenie stanowisk roboczych w procesie produkcji obuwia;
5) stosuje ró$ne
ne formy organizacji produkcji obuwia;
6) nadzoruje proces produkcyjny obuwia;
zu$ycia
7) okre%la
la normy zu$
zu
$ycia materia!ów
materia
w procesie produkcji obuwia;
8) ustala normy czasu pracy w procesie produkcji obuwia.

w.
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A.53. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór
1.

Przygotowanie procesu wyprawy skór
Ucze :
1) dobiera surowce i %rodki chemiczne do wyprawy skór na okre%lony asortyment
wyrobów;
2) nadzoruje konserwacj"
konserwacj oraz magazynowanie skór i pó!produktów skórzanych;
3) dobiera surowce skórzane w partie produkcyjne;
pos!uguje si"
pos!
si dokumentacj# surowcowo-materia!ow# i techniczno-technologiczn#
4) pos!uguje
procesu wyprawy skór;
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5) ustala przebieg kolejnych etapów procesu wyprawy skór;
6) podejmuje decyzje dotycz ce przebiegu procesów technologicznych wyprawy skór na
podstawie wyników kontroli mi!dzyoperacyjnej;
7) kontroluje stosowanie przepisów prawa i przestrzeganie norm dotycz cych
bezpiecze"stwa i higieny pracy oraz ochrony #rodowiska.
2. Przygotowywanie zestawów technologicznych
Ucze":
1) opracowuje instrukcje dotycz ce sporz dzania roztworów roboczych i zestawów
wyka"czalniczych;
2) dobiera #rodki chemiczne do sporz dzania zestawów technologicznych;
3) dobiera parametry technologiczne oraz parametry pracy agregatów, maszyn
i urz dze" do mechanicznej i chemicznej obróbki skór;
4) nadzoruje sporz dzanie zestawów technologicznych;
5) kontroluje stosowanie przepisów prawa i przestrzeganie norm dotycz cych
bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi.
3. Okre lanie jako ci skór
Ucze":
1) przygotowuje próbki skór, zestawów technologicznych oraz k pieli roboczych do
bada" laboratoryjnych;
2) przeprowadza kontrol! mi!dzyoperacyjn procesu wyprawy skór;
3) wykonuje badania laboratoryjne pó$produktów
produktów skórzanych i skór wyprawionych;
4) okre#la przydatno#% asortymentow skór wyprawionych, na podstawie bada"
bada
i oznacze" laboratoryjnych;
5) organizuje stanowisko odbioru jako#ciowego
jako#ciowego skór gotowych;
jako#
6) dokonuje klasyfikacji jako#ciowej
ciowej skór wyprawionych.

A.54. Przygotowywanie materia!ów
ów graficznych do procesu drukowania

Opracowywanie publikacji
Ucze":
1) opracowuje materia$y
y wydawnicze dotycz ce publikacji;
2) ustala parametry technologiczne wyrobu;
3) planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego w #rodowisku cyfrowym;
4) wykonuje obliczenia dotycz ce zapotrzebowania materia$owego;
materia
5) przestrzega zasad kalkulacji kosztów wytworzenia produktu poligraficznego;
6) wykonuje obliczenia kosztów wytworzenia produktu poligraficznego.
2. Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania
Ucze":
1) gromadzi i przetwarza materia$y
materia
cyfrowe przeznaczone do wykonania prac
graficznych i publikacji;
2) przestrzega zasad sk$adania
sk adania tekstu i $amania publikacji;
3) sk$ada
ada tekst i $$amie
amie publikacj!
publikacj za pomoc specjalistycznego oprogramowania;
4) okre#la
la i dobiera metody reprodukcji poligraficznej oraz obróbki grafiki;
grafik! z zastosowaniem specjalistycznego
5) przygotowuje i modyfikuje grafik
oprogramowania;
6) tworzy
kompozycje
graficzno-tekstowe
za
pomoc
specjalistycznego
oprogramowania;
materia$u cyfrowego do na#wietlania lub
7) przestrzega zasad przygotowania materia
drukowania;
materia$ cyfrowy do na#wietlania lub drukowania;
8) przygotowuje materia
impozycj! prac cyfrowych;
9) wykonuje impozycj
10) wykonuje wydruki próbne;
11) okre#la
systemów produkcyjnych w poligrafii;
okre#la zakres zastosowania cyfrowych sy
okre#
12) pos$uguje
si!
pos
si cyfrowymi systemami produkcyjnymi w produkcji poligraficznej.
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A.55. Drukowanie cyfrowe
Drukowanie nak adu
Ucze :
1) dobiera maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nak!adu;
2) dobiera pod!o"a i materia!y
y eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nak!adu;
adu;
3) przygotowuje pod!o"a i materia!yy eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nak!adu;
nak!adu;
nak!
adu;
4) przygotowuje materia!y cyfrowe do cyfrowego drukowania nak!adu;
5) przestrzega zasad przygotowania maszyn cyfrowych do cyfrowego drukowania
nak!adu;
6) przygotowuje maszyny cyfrowe
owe do cyfrowego drukowania nak!adu;
adu na maszynach cyfrowych;
7) przestrzega zasad cyfrowego drukowania nak!adu
8) obs!uguje drukuj#ce maszyny cyfrowe;
9) ocenia jako$% cyfrowych wydruków nak!adów;
10) okre$la sposoby personalizacji druków;
11) dobiera metody wyko czania wydruków cyfrowych;
12) wykonuje obróbk& wyko czeniow# wydruków cyfrowych.
2. Wykonywanie wydruków wielkoformatowych
Ucze :
1) dobiera maszyny cyfrowe do drukowania wielkoformatowego;
2) przygotowuje pod!o"a i materia!y
y eksploatacyjne do drukowania wielkoformatowego;
3) przygotowuje materia!y
y cyfrowe do drukowania wielkoformatowego;
4) przestrzega zasad przygotowania cyfrowych maszyn wielkoformatowych do
drukowania;
5) przygotowuje cyfrowe maszyny wielkoformatowe do drukowania;
6) przestrzega zasad wykonania wydruków wielkoformatowych;
7) obs!uguje
uguje cyfrowe maszyny wielkoformatowe;
8) wykonuje obróbk& wyko czeniow
czeniow#
# wydruków wielkoformatowych;
9) dobiera system wystawienniczy do prezentacji
prezentacji wydruków wielkoformatowych;
10) przygotowuje wydruki wielkoformatowe do ekspozycji.
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1.

A.56. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemy
przemy!le
chemicznym

Organizowanie procesów technologicznych
Ucze :
1) charakteryzuje procesy technologiczne przemys
przemys!owej syntezy organicznej
i nieorganicznej, przetwórstwa petrochemiczno-rafineryjnego;
2) sporz#dza
#dza
dza bilanse materia!
materia
materia!owe
!owe i energetyczne procesów technologicznych;
3) okre$la
dotycz#ce jako$ci mediów
$la
la parametry procesu technologicznego i wymagania dotycz
technologicznych;
4) dobiera maszyny i urz#dzenia
urz
do poszczególnych procesów wytwarzania
pó!produktów
produktów i produktów chemicznych;
5) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki czynnikami energetycznymi podczas
produkcji;
obs!ugi ci#gu technologicznego;
6) organizuje stanowiska obs
zespo!ami pracowników prowadz#cych
7) opracowuje harmonogramy prac i kieruje zespo
procesy technologiczne;
8) kontroluje wykonywanie pomiarów i regulacji parametrów procesowych;
9) kontroluje przebieg procesów produkcyjnych na podstawie wyników pomiarów
parametrów i analiz ruchowych i mi&dzyoperacyjnych;
mi
10) organizuje i nadzoruje prace zwi#zane
ze znakowaniem, magazynowaniem
zwi
materia!ów na wydziale produkcyjnym przemys!u chemicznego;
i transportem materia
jako$ci i stosowanie przepisów prawa
11) kontroluje przestrzeganie procedur systemu jako
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dotycz cych bezpiecze!stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo"arowej
arowej oraz ochrony
#rodowiska w procesie produkcyjnym;
12) prowadzi dokumentacj$ przebiegu procesu produkcyjnego.
2. Wykonywanie bada laboratoryjnych stosowanych w przemy!le
le chemicznym
Ucze!:
1) pobiera próbki substancji gazowych, ciek%ych i sta%ych do bada! laboratoryjnych;
ów;
2) znakuje, zabezpiecza i przechowuje pobrane próbki materia%ów;
3) dobiera metody i techniki przygotowywania materia%u do bada!
! laboratoryjnych;
4) przygotowuje próbki laboratoryjne i analityczne;
5) stosuje metody klasyczne i instrumentalne stosowane w badaniach surowców,
pó%produktów, produktów i materia%ów
ów pomocniczych przemys%u
u chemicznego;
6) przygotowuje titranty i roztwory pomocnicze;
ciowe surowców, pó%produktów
produktów i produktów
7) wykonuje analizy jako#ciowe i ilo#ciowe
ów pomocniczych, metodami klasycznymi
przemys%u chemicznego oraz materia%ów
i instrumentalnymi;
8) wykonuje badania w%a#ciwo#ci
ci fizycznych i fizykochemicznych surowców,
ów pomocniczych przemys%u
przemys u chemicznego;
pó%produktów, produktów i materia%ów
produktów, produktów, materia%ów
materia%ów pomocniczych na
materia%
9) ocenia jako#& surowców, pó%produktów,
podstawie wyników bada! laboratoryjnych;
10) wykonuje czynno#ci zwi zane z kalibracj i konserwacj sprz$tu i aparatury
laboratoryjnej;
pó
11) prowadzi ewidencj$ i dokumentacj$ bada! laboratoryjnych surowców, pó%produktów,
produktów i materia%ów
ów pomocniczych przemys%u
u chemicznego.

A.57. Produkcja mas w"óknistych
óknistych i wytworów papierniczych

Organizowanie produkcji mas w"óknistych
óknistych i wytworów papierniczych
Ucze!:
1) pos%uguje si$ dokumentacj techniczn i technologiczn z zakresu produkcji mas
w%óknistych
óknistych i wytworów papierniczych:
2) przestrzega zasad organizowania produkcji mas w%óknistych
w
i wytworów
papierniczych;
3) dobiera surowce i substancje chemiczne do produkcji mas w%óknistych;
w
4) sporz dza zapotrzebowanie na materia%y
w%óknistych i wytworów
materia do produkcji mas w
papierniczych;
5) sporz dza schemat technologiczny produkcji mas w
w%óknistych;
6) planuje proces technologiczny przygotowania masy papierniczej;
7) opracowuje harmonogramy prac zwi zanych z produkcj mas w%óknistych i wytworów
papierniczych:
8) dobiera maszyny i urz dzenia do przygotowania masy papierniczej;
9) planuje proces technologiczny produkcji wytworów papierniczych;
10) sporz dza schemat technologiczny produkcji wytworów papierniczych;
11) dobiera maszyny i urz dzenia do produkcji wytworów papierniczych;
12) dobiera sposoby wyka!czania
wyka
wytworów papierniczych;
wyka!czaniem wytworów papierniczych;
13) organizuje prace zwi zane z wyka
14) stosuje metody ochrony #rodowiska przed zanieczyszczeniem zwi zanym
z produkcj mas w%óknistych i wytworów papierniczych.
2. Wytwarzanie mas w"óknistych
w
Ucze!:
Ucze
w%óknistych;
1) rozró"nia
rozró
metody produkcji mas w
w%óknistych;
2) przygotowuje surowce i substancje chemiczne do produkcji mas w
obs%uguje
3) obs%
obs
%uguje maszyny i urz dzenia do produkcji mas w%óknistych;
4) reguluje parametry pracy maszyn i urz dze! w procesie produkcji mas w%óknistych;
w%óknistych;
5) kontroluje przebieg procesów technologicznych produkcji mas w
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6) przygotowuje masy w ókniste zgodnie z technologi! wytwarzania;
7) ocenia jako"# mas w óknistych.
3. Produkcja wytworów papierniczych
Ucze$:
1) dobiera sk adniki masy papierniczej;
2) przygotowuje sk adniki do sporz!dzania masy papierniczej;
dzenia stosowane w procesie sporz!dzania
dzania
3) przygotowuje do pracy maszyny i urz!dzenia
masy papierniczej;
dzenia stosowane do produkcji wytworów papierniczych;
4) obs uguje maszyny i urz!dzenia
dzenia automatycznego sterowania procesami produkcji;
5) obs uguje urz!dzenia
6) kontroluje przebieg procesów technologicznych podczas produkcji wytworów
papierniczych;
czania wytworów papierniczych;
7) dobiera sposoby wyka$czania
8) ocenia jako"# wytworów papierniczych;
9) wykonuje czynno"ci zwi!zane
zane ze znakowaniem, pakowaniem i przechowywaniem
gotowych wytworów papierniczych.

A.58. Przetwórstwo wytworów papierniczych

Organizowanie procesów przetwórstwa wytworów papierniczych
Ucze$:
1) pos uguje si% dokumentacj! techniczn! i technologiczn!
technologiczn! z zakresu przetwórstwa
wytworów papierniczych;
2) charakteryzuje procesy technologiczne stosowane w przetwórstwie wytworów
papierniczych;
3) planuje prace zwi!zane
zane z przetwórstwem wytworów papierniczych;
4) sporz!dza
dza schemat technologiczny przetwórstwa wytworów papierniczych;
5) dobiera maszyny i urz!dzenia
dzenia do przetwórstwa wytworów papierniczych;
6) sporz!dza
dza zapotrzebowanie na materia y stosowane w przetwórstwie wytworów
papierniczych;
7) dobiera materia y, maszyny i urz!dzenia
urz!dzenia do przygotowania pó produktów i mieszanek
urz!
cych;
uszlachetniaj!cych;
8) kontroluje przebieg procesów przetwórstwa wytworów papierniczych;
energi!;
9) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki substancjami chemicznymi oraz energi
zwi!zanymi
10) stosuje metody ochrony "rodowiska
rodowiska przed zanieczyszczeniami zwi
z przetwórstwem wytworów papierniczych.
2. Przetwarzanie wytworów papierniczych
Ucze$:
uszlachetniaj!cych;
1) dobiera metody przygotowania pó produktów i mieszanek uszlachetniaj
uszlachetniaj!cych;
2) ocenia jako"# pó produktów i mieszanek uszlachetniaj
3) przygotowuje pó produkty i substancje chemiczne do przetwarzania wytworów
papierniczych;
4) obs uguje maszyny i urz!dzenia
do przygotowania mieszanek uszlachetniaj!cych
urz
uszlachetniaj
i pó produktów stosowanych w procesach przetwarzania wytworów papierniczych;
5) obs uguje maszyny i urz!dzenia
do przetwarzania wytworów papierniczych;
urz
6) reguluje parametry pracy maszyn i urz!dze$
stosowanych do przetwarzania
urz
wytworów papierniczych;
7) kontroluje przebieg procesów technologicznych przetwarzania wytworów
papierniczych.
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A.59. Przygotowywanie sprz tu, odczynników chemicznych i próbek do bada!
bada!
analitycznych

Gospodarowanie wyposa"eniem
eniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium
analitycznym
Ucze :
1) wykonuje prace zwi!zane z obs"ug! i konserwacj! infrastruktury technicznej
laboratorium analitycznego;
2) klasyfikuje wyposa#enie pomiarowe i wyposa#enie
enie pomocnicze stosowane w pracach
analitycznych;
3) klasyfikuje odczynniki chemiczne ze wzgl$du
du na ich czysto%&, jako%&
%& i zastosowanie
w procesach analitycznych;
4) sporz!dza zapotrzebowania na wyposa#enie
enie pomiarowe i pomocnicze oraz
odczynniki chemiczne stosowane w pracach analitycznych;
5) przygotowuje zestawy sprz$tu
tu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do
wykonywania prac analitycznych;
6) ocenia stan techniczny wyposa#enia
enia pomiarowego i wyposa#enia
wyposa enia pomocniczego
stosowanego w laboratorium analitycznym;
7) prowadzi gospodark$ magazynow! wyposa#enia
wyposa##enia pomiarowego i wyposa#enia
wyposa
pomocniczego;
8) prowadzi gospodark$ odczynnikami chemicznymi i odpadami w laboratorium
analitycznym.
2. Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych
do bada! analitycznych
Ucze :
1) wyja%nia
zachodz!ce podczas
nia zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodz
oczyszczania i rozdzielania substancji oraz w procesach wytwarzania preparatów
chemicznych metodami laboratoryjnymi;
2) prowadzi procesy zwi!zane
zane z oczyszczaniem i rozdzielaniem substancji;
3) wytwarza preparaty chemiczne metodami laboratoryjnymi;
4) ocenia jako%& otrzymanych preparatów chemicznych i oczyszczanych substancji;
5) wyja%nia
nia zjawiska chemiczne zachodz!ce
zachodz
podczas sporz!dzania
sporz
roztworów
mianowanych;
6) przygotowuje roztwory mianowane i wzorce analityczne;
7) ocenia jako%&
%& odczynników chemicznych;
8) prowadzi dokumentacj$
dokumentacj
prac zwi!zanych
zwi
z przygotowaniem odczynników
i preparatów chemicznych oraz oczyszczaniem substancji.
bada analitycznych
3. Pobieranie i przygotowanie próbek do bada!
Ucze :
1) przestrzega zasad pobierania próbek w warunkach terenowych, stacjonarnych
i ci!g"ego
ego procesu technologicznego;
narz$dzia
ciek"ych
2) dobiera narz$
narz
$dzia i przyrz!dy
przyrz
do pobierania próbek substancji gazowych, ciek
i sta"ych;
ych;
3) pobiera próbki substancji gazowych, ciek
ciek"ych i sta"ych;
4) znakuje, utrwala i transportuje pobrane próbki;
5) przygotowuje reprezentatywne próbki do bada analitycznych;
6) dobiera metody i techniki przygotowania próbek do bada analitycznych;
zwi!zane z przygotowaniem próbek
7) przeprowadza operacje i procesy jednostkowe zwi
do bada analitycznych;
8) zabezpiecza i przechowuje próbki archiwalne;
dokumentacj
9) prowadzi dokumentacj$
prac zwi!zanych z pobieraniem, przygotowywaniem
i przechowywaniem próbek do bada analitycznych.
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A.60. Wykonywanie bada analitycznych
Kontrola laboratoryjna surowców, pó!produktów,
produktów, produktów i materia!ów
pomocniczych
Ucze :
1) rozró!nia klasyczne metody analizy jako"ciowej i analizy ilo"ciowej
materia#ów;
ciowej materia#
materia
#ów;
2) rozró!nia metody instrumentalne stosowane w analizach jako"ciowych
ciowych i analizach
ilo"ciowych materia#ów;
nia zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodz$ce
zachodz$
$ce podczas
3) wyja"nia
wykonywania bada analitycznych;
4) pos#uguje si% laboratoryjnym wyposa!eniem
eniem pomiarowym stosowanym w analizach
jako"ciowych i analizach ilo"ciowych materia#ów;
5) okre"la kryteria i wska&niki oceny jako"ci
ci surowców, pó#produktów,
produktów, produktów i
materia#ów pomocniczych przemys#ów:
ów: chemicznego, paliwowego,
farmaceutycznego, biotechnologicznego;
ci fizyczne i fizykochemiczne surowców, pó#produktów,
pó produktów, produktów
6) bada w#a"ciwo"ci
i materia#ów pomocniczych;
7) bada sk#ad jako"ciowy i ilo"ciowy
ciowy surowców, pó#produktów,
produktów, produktów i materia#ów
materia
pomocniczych;
8) ocenia jako"' surowców, pó#produktów,
pomocniczych na
produktów, produktów i materia#ów
materia
podstawie wyników bada laboratoryjnych;
9) wykonuje analizy ruchowe i mi%dzyoperacyjne;
dzyoperacyjne;
przemys#owymi;
przemys#
10) pos#uguje si% automatycznymi analizatorami przemys#owymi;
zarz$dzania jako"ci$;;
zarz$
11) przestrzega procedur systemu zarz$dzania
12) prowadzi dokumentacj% wyników bada laboratoryjnych surowców, pó#produktów,
pó
produktów i materia#ów
ów pomocniczych przemys#ów:
przemys ów: chemicznego, paliwowego,
farmaceutycznego, biotechnologicznego.
2. Wykonywanie bada bioanalitycznych i "rodowiskowych
rodowiskowych
Ucze :
enie pomiarowe i wyposa!enie
wyposa enie pomocnicze do wykonywania bada :
1) dobiera wyposa!enie
rodowiskowych;
mikrobiologicznych, biochemicznych i "rodowiskowych;
2) pos#uguje si% laboratoryjnym wyposa!eniem
wyposa!eniem pomiarowym i wyposa!eniem
wyposa!
wyposa
pomocniczym stosowanymi w badaniach bioanalitycznych i "rodowiskowych;
3) przygotowuje preparaty mikroskopowe;
4) sporz$dza
dza pod#o!a do bada mikrobiologicznych;
5) wykonuje badania mikrobiologiczne wody pitnej, "cieków, powietrza oraz "rodków
spo!ywczych;
ywczych;
6) wyja"nia
nia zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodz$ce
zachodz
podczas
identyfikacji i analiz ilo"ciowych
ilo"ciowych produktów naturalnych;
ilo"
7) identyfikuje produkty naturalne metodami chemicznymi oraz instrumentalnymi;
8) wykonuje oznaczenia ilo"ciowe
cukrów, lipidów i kwasów
ilo"ciowe aminokwasów, bia#ek,
ilo"
bia
nukleinowych;
9) wykonuje analizy z zastosowaniem biosensorów;
10) wykonuje analizy fizykochemiczne wody, "cieków, powietrza i gleby w warunkach
terenowych i laboratoryjnych;
11) ocenia jako"'
jako"' wody, "cieków, powietrza i gleby na podstawie wyników bada
analitycznych;
12) prowadzi ewidencj%
ewidencj oraz dokumentacj%
dokumentacj wyników bada bioanalitycznych
i "rodowiskowych.
rodowiskowych.
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A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
1.

Wykonywanie zabiegów piel
piel#gnacyjnych twarzy
Ucze :
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przeprowadza wywiad z klientem;
dobiera metody diagnozy stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu;
ocenia stan skóry twarzy, szyi i dekoltu;
gnacyjnych
okre la przeciwwskazania do wykonania okre lonych zabiegów piel!gnacyjnych
twarzy, szyi i dekoltu;
gnacyjnego twarzy, szyi i dekoltu;
5) przygotowuje klienta do okre lonego zabiegu piel!gnacyjnego
dzi przed planowanym
6) dobiera metody i rodki dezynfekcji i sterylizacji narz!dzi
zabiegiem piel!gnacyjnym twarzy, szyi i dekoltu;
7) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów
piel!gnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
gnacyjnych twarzy,
8) dobiera metody i techniki wykonania okre lonych zabiegów piel!gnacyjnych
szyi i dekoltu;
9) dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania okre lonych zabiegów
piel!gnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
dzia i przybory do wykonywania okre lonych zabiegów
10) dobiera aparatur!, narz!dzia
piel!gnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
11) wykonuje zabiegi piel!gnacyjne
diagnoz";
gnacyjne twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z postawion"
postawion diagnoz
anie czynników fizykalnych na organizm cz#owieka,
cz owieka, uwzgl!dniaj
uwzgl
12) okre la dzia#anie
uwzgl!dniaj"c
wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania;
gnacyjne twarzy, szyi i dekoltu z wykorzystaniem czynników
13) wykonuje zabiegi piel!gnacyjne
fizykalnych;
gnacji twarzy, szyi i dekoltu w warunkach domowych.
14) udziela porad w zakresie piel!gnacji
!cych twarzy
2. Wykonywanie zabiegów upi kszaj!cych
Ucze$:
kszta#tu
1) przestrzega zasad korygowania kszta#
kszta
#tu i elementów twarzy;
2) przeprowadza analiz! kolorystyczn" typu urody klienta;
3) przygotowuje klienta do wykonywania okre lonych zabiegów upi
upi!kszaj"cych twarzy;
4) dobiera metody i rodki dezynfekcji i sterylizacji narz!dzi
narz
przed planowanym
zabiegiem upi!kszaj"cym
cym twarzy, szyi i dekoltu;
upi!kszaj"cych twarzy,
5) dobiera metody i techniki wykonania okre lonych zabiegów upi
szyi i dekoltu;
6) dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania okre lonych zabiegów
upi!kszaj"cych
cych twarzy, szyi i dekoltu;
7) okre la przeciwwskazania do wykonania okre lonych zabiegów upi!kszaj"cych
twarzy, szyi i dekoltu;
8) dobiera aparatur!,, narz!dzia
narz dzia i przybory do wykonania okre lonych zabiegów
upi!kszaj"cych
kszaj"cych
cych twarzy, szyi i dekoltu;
upi!kszaj"ce
9) wykonuje zabiegi upi!
upi
!kszaj
kszaj"ce twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z potrzebami klienta;
10) stosuje aparatur!
aparatur! specjalistyczn
specjalistyczn" podczas wykonywania zabiegów upi
upi!kszaj"cych
twarzy, szyi i dekoltu;
11) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów upi
upi!kszaj"cych
twarzy, szyi i dekoltu w warunkach domowych.

w.

rcl
.go
v.p
l

1)
2)
3)
4)

,&-.-&,&

ww

A.62. Wykonywanie zabiegów
zabieg
kosmetycznych cia"a,
cia d"oni i stóp
1.

Wykonywanie zabiegów piel gnacyjnych i upi kszaj!cych cia"a
Ucze$
Ucze
$:
Ucze$:
1) dobiera metody diagnozy stanu skóry;
2) przygotowuje klienta do okre lonego zabiegu kosmetycznego cia#a;
3) okre la przeciwwskazania do wykonania okre lonych zabiegów upi!kszaj"cych cia#a;
4) dobiera metody i rodki dezynfekcji i sterylizacji narz!dzi przed planowanym
cia
zabiegiem kosmetycznym cia#a;
5) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów
kosmetycznych;
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6) dobiera metody i techniki wykonania okre lonych zabiegów kosmetycznych cia!a;
7) dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania okre lonych zabiegów
kosmetycznych cia!a;
8) dobiera aparatur", narz"dzia i przybory do wykonywania okre lonych zabiegów
piel"gnacyjnych i upi"kszaj#cych cia!a;
a zgodnie z postawion# diagnoz#;
diagnoz
9) wykonuje zabiegi piel"gnacyjne i upi"kszaj#ce cia!a
10) wykonuje zabiegi piel"gnacyjne cia!a
a z wykorzystaniem czynników fizykalnych;
11) stosuje aparatur" specjalistyczn# podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych
cia!a;
piel"gnacyjnych
piel"
12) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów piel"gnacyjnych
cia!a w warunkach domowych.
2. Wykonywanie zabiegów piel gnacyjnych i upi kszaj!cych
cych d"oni
d""oni i stóp
Ucze$:
piel gnacyjnych d!oni
d
1) okre la przeciwwskazania do wykonania okre lonych zabiegów piel"gnacyjnych
i stóp;
2) dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania okre lonych zabiegów
piel"gnacyjnych d!oni i stóp;
3) dobiera metody i techniki wykonania okre lonych zabiegów piel"gnacyjnych
d!oni
piel"gnacyjnych d
piel"
i stóp;
4) dobiera metody i rodki dezynfekcji i sterylizacji narz"dzi
narz dzi przed planowanym
zabiegiem kosmetycznym d!oni
oni i stóp;
5) dobiera i stosuje aparatur", narz"dzia
dzia i przybory do wykonania okre lonych zabiegów
piel"gnacyjnych d!oni i stóp;
6) wykonuje zabiegi piel"gnacyjne
d!oni
gnacyjne d!
d
!oni i stóp;
7) dobiera metody i techniki wykonania okre lonych zabiegów upi
upi"kszaj#cych d!oni
i stóp;
8) wykonuje zabiegi upi"kszaj#ce
#ce d!oni
oni i stóp zgodnie z potrzebami klienta;
piel"gnacyjnych
9) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów piel
d!oni
oni i stóp w warunkach domowych.

A.63. Organizacja i prowadzenie
owadzenie archiwum

Organizowanie archiwum
Ucze$:
1) ustala wyposa%enie archiwum;
2) okre la zakres pracy archiwum;
3) przestrzega zasad obiegu pism;
4) wykonuje prace kancelaryjne;
5) obs!uguje
uguje biurowe urz#dzenia
urz#dzenia techniczne;
urz#
6) opracowuje jednolity rzeczowy wykaz akt;
7) opracowuje instrukcj"
instrukcj" kancelaryjn
kancelaryjn#;
dza instrukcj"
instrukcj" archiwaln#;
archiwaln#
archiwaln
8) sporz#dza
9) ustala i stosuje normatywy kancelaryjno-archiwalne;
10) sporz#dza
sporz dza plan pracy archiwum zak!adowego.
zak
2. Prowadzenie archiwum
Ucze$:
Ucze$
$:
1) przyjmuje akta z komórek organizacyjnych do archiwum;
2) kontroluje prawid!owo
& sporz#dzania spisów zdawczo-odbiorczych oraz ich
prawid
zgodno & z przekazywanymi aktami;
3) sporz#dza
sporz
wykazy spisów zdawczo-odbiorczych;
4) dobiera sposób rozmieszczenia akt w magazynie archiwalnym;
5) ewidencjonuje i opracowuje akta;
6) udost"pnia
udost
zasoby archiwalne;
sporz#dza za wiadczenia i odpisy oraz je wydaje;
7) wykonuje kwerendy, sporz
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8) prowadzi ewidencj u!ytkowników korzystaj"cych
cych z zasobów archiwum oraz
udost pnianej dokumentacji;
zane z zasobem aktowym;
9) prowadzi dzia#ania profilaktyczne i zabezpieczaj"ce zwi"zane
10) sporz"dza sprawozdania z dzia#alno$ci archiwum;
11) popularyzuje dokumentacj gromadzon" w archiwum.
3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materia ów archiwalnych
do archiwum pa!stwowego
Ucze%:
1) dokonuje oceny dokumentacji;
2) przygotowuje i wype#nia dokumenty niezb dne do brakowania;
3) wyst puje do archiwum pa%stwowego o zgod na brakowanie;
4) ustala sposób niszczenia wybrakowanej dokumentacji;
pa%stwowej s#u!by
pa%
s
5) opracowuje materia#yy archiwalne zgodnie z wytycznymi pa%stwowej
archiwalnej;
pa%stwowego.
pa%
6) przygotowuje materia#yy archiwalne do przekazania do archiwum pa%stwowego.
4. Post"powanie
powanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzie#y
kradzie y dokumentacji
archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej
Ucze%:
1) okre$la obowi"zki
zki archiwisty wobec likwidatora lub syndyka;
2) ocenia stan uporz"dkowania
dkowania i zaewidencjonowania dokumentacji w archiwum;
3) przeprowadza skontrum zasobu archiwalnego;
4) zabezpiecza dokumentacj ;
ania w przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzie!y
kradzie
5) podejmuje dzia#ania
dokumentów;
6) przygotowuje akta i przekazuje je sukcesorowi.

A.64. Opracowywanie materia ów archiwalnych

Opracowywanie dokumentacji aktowej,
aktowej technicznej i geodezyjno-kartograficznej
Ucze%:
dkowania dokumentacji;
1) dobiera metody porz"dkowania
2) okre$la przynale!no$&
no$& zespo
zespo#ow" i rodzaj dokumentacji;
3) segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentacj ;
4) opracowuje inwentarz archiwalny dokumentacji;
dza pomoce archiwalne dla dokumentacji.
5) sporz"dza
2. Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej
Ucze%:
1) dobiera metod porz
porz"
"dkowania dokumentacji audiowizualnej;
porz"dkowania
2) segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentacj audiowizualn";
3) opracowuje inwentarz archiwalny
archiw
dokumentacji audiowizualnej;
dokumentacji audiowizualnej;
4) sporz"dza
dza kopie bezpiecze%stwa
bezpiecze
5) sporz"dza
dza pomoce archiwalne dla ró
ró!nego typu dokumentacji audiowizualnej.
3. Gromadzenie dokumentacji na no$nikach
elektronicznych
no
Ucze%:
Ucze%
%:
1) dobiera metod opracowywania dokumentacji na no$nikach
no
elektronicznych;
porz"dkuje, inwentaryzuje i sporz"dza
porz"
sporz
2) porz"dkuje,
inwentarz archiwalny dokumentacji na
no$nikach
no nikach elektronicznych;
3) sporz"dza
elektronicznych;
sporz"dza pomoce archiwalne dla dokumentacji na no$nikach
sporz"
no
pos uguje si sprz tem do odtwarzania dokumentacji na no$nikach elektronicznych;
4) pos#uguje
bezpiecze%stwa dokumentacji na no$nikach elektronicznych.
5) sporz"dza
sporz
kopie bezpiecze
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A.65. Rozliczanie wynagrodze i danin publicznych
Rozliczanie wynagrodze
Ucze :
1) sporz!dza dokumentacj" pracownicz!;
2) rozró#nia i sporz!dza umowy cywilnoprawne;
nych systemów wynagradzania;
3) oblicza wynagrodzenia pracowników wed$ug ró#nych
4) rozró#nia elementy sk$adowe listy p$ac;
5) sporz!dza list" p$ac;
6) rozlicza wynagrodzenia z tytu$u umów cywilnoprawnych;
7) stosuje przepisy prawa dotycz!ce ubezpiecze spo$ecznych;
ecznych;
8) oblicza sk$adki na ubezpieczenia spo$eczne;
9) ustala uprawnienia do zasi$ku
ku chorobowego i oblicza jego wysoko%&;
wysoko%&;;
wysoko%&
10) oblicza wysoko%& %wiadcze wyp$acanych
acanych przez p$atnika
atnika w imieniu Zak$adu
Zak
Ubezpiecze Spo$ecznych;
11) stosuje przepisy prawa dotycz!ce
ce ubezpieczenia zdrowotnego;
12) oblicza sk$adki na ubezpieczenie zdrowotne;
13) oblicza wysoko%& odpisu na Zak$adowy
adowy Fundusz 'wiadcze
wiadcze Socjalnych;
14) stosuje oprogramowanie kadrowo-p$acowe.
acowe.
2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych
Ucze :
1) pos$uguje si" terminologi! z zakresu finansów publicznych;
2) stosuje przepisy prawa podatkowego;
3) klasyfikuje podatki;
4) rozpoznaje elementy konstrukcji podatków i op$at;
op
5) rozlicza podatek VAT;
6) rozlicza podatek akcyzowy;
7) rozlicza podatki dochodowe z uwzgl"dnieniem
uwzgl dnieniem umów (konwencji) o unikaniu
podwójnego opodatkowania;
8) przestrzega zasad okre%lania
lania i rozliczania innych danin publicznych;
9) prowadzi ewidencje podatkowe;
10) sporz!dza
dza deklaracje podatkowe;
11) przestrzega zasad przechowywania dokumentacji podatkowej;
12) stosuje oprogramowanie do sporz!dzania
sporz!dzania rozlicze podatkowych.
sporz!
3. Sporz!dzanie
dzanie dokumentów dotycz!cych
dotycz!cych rozlicze z Zak"adem Ubezpiecze
dotycz!
Spo"ecznych
Ucze :
1) sporz!dza
sk$adek
i osób ubezpieczonych;
dza dokumenty rejestracji p$atnika
p
sk
2) rozró#nia
nia sk$adki
adki na ubezpieczenia spo$eczne;
spo
3) sporz!dza
dza dokumenty rozliczeniowe;
4) sporz!dza
dza dokumentacj"
dokumentacj" b"d!c!
b"d!c podstaw! do wyp$aty zasi$ków przez Zak$ad
b
Ubezpiecze Spo$ecznych;
Spo$$ecznych;
Spo
5) ustala sk$adki
sk$$adki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 'wiadcze
sk
Pracowniczych;
6) pos$uguje
dokumentów rozliczeniowych z Zak$adem
pos$uguje si"
pos$
si" programem do sporz!dzania
sporz
Ubezpiecze Spo$ecznych.
Spo
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A.66. #wiadczenie
#wiadczenie us"ug
us
pocztowych, finansowych i kurierskich oraz
w zakresie obrotu towarowego
1.

#wiadczenie
#
wiadczenie us"ug
us
pocztowych i kurierskich
Ucze :
dotycz!ce operatorów pocztowych i przedsi"biorstw
1) stosuje przepisy prawa dotycz
kurierskich;
!"
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2) pos uguje si! cennikami op at za us ugi pocztowe oraz regulaminami "wiadczenia
wiadczenia
us ug pocztowych i kurierskich;
3) dobiera zakres "wiadczonych us ug pocztowych i kurierskich do potrzeb klienta;
zane z zawieraniem umów na us
us!ugi
ugi pocztowe i
4) sporz#dza i analizuje dokumenty zwi#zane
kurierskie;
5) przyjmuje, dor!cza przesy ki, druki bezadresowe, telegramy zgodnie z procedurami;
ytkowymi stosowanymi w us!
us!ugach
6) pos uguje si! komputerowymi programami u$ytkowymi
pocztowych;
7) obs uguje urz#dzenia techniczne na stanowisku obs ugi klienta.
2. Realizowanie us ug finansowych
Ucze%:
1) stosuje przepisy prawa dotycz#ce us ug finansowych;
2) stosuje ró$ne formy rozlicze% pieni!$nych;
3) rozpoznaje fa szywe "rodki p atnicze i dokumenty to$samo"ci
to##samo
samo&&ci oraz przestrzega
powania w przypadku stwierdzenia nieprawid
nieprawid!!owo"ci;
owo&&ci;
owo
procedur post!powania
4) przyjmuje wp aty i dokonuje wyp at przekazów pieni!$nych
ów;
pieni$#nych
nych z ró$nych
ró nych tytu
ró#nych
tytu!ów;
5) stosuje regulaminy prowadzenia rachunków bankowych;
procedur przyznania po$yczki.
procedur$
po
po#yczki.
6) przyjmuje wnioski o po$yczk! i przeprowadza procedur!
3. Realizowanie obrotu towarowego
Ucze :
adania i rozliczania zamówie ;
1) przestrzega zasad sk!adania
zane z obrotem towarowym;
2) sporz"dza dokumenty zwi"zane
3) przestrzega zasad przyjmowania i wydawania towarów;
ne formy promocji i sprzeda#y
sprzeda towarów;
4) stosuje ró#ne
5) rozró#nia
metody
nia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji oraz stosuje ró#ne
ró
przeprowadzania inwentaryzacji.

A.67. Wykonywanie zada rozdzielczo-ekspedycyjnych w us
us!ugach
pocztowych i kurierskich

Opracowywanie przesy!ek
Ucze :
$ technologiczn
technologiczn" operatora dotycz"c"
dotycz
1) stosuje instrukcj$
opracowywania i nadawania
przesy!ek;
2) przestrzega zasad dzielenia przesy!ek
przesy
pocztowych w systemie automatycznym
i r$cznym;
odsy!ek;
3) przestrzega zasad bezpiecze stwa i terminów przebiegu odsy
dza dokumenty dotycz"ce
dotycz ce opracowywania odsy
4) sporz"dza
odsy!ek;
5) stosuje przepisy prawa o ochronie informacji niejawnych w zakresie dotycz
dotycz"cym
tajemnicy s!u#bowej
bowej i pa stwowej;
jako&ci &wiadczonych us!ug pocztowych i kurierskich;
6) identyfikuje i oblicza wska%niki
wska niki jako
obs!uguje
urz"dzenia
przesy!ek
7) dobiera i obs!
obs
!uguje urz"
urz
"dzenia techniczne stosowane przy opracowywaniu przesy
pocztowych i kurierskich.
2. Ekspediowanie i przewóz przesy
przesy!ek
Ucze :
1) stosuje instrukcj$
instrukcj$ technologiczn
technologiczn" operatora dotycz"c" ekspediowania i przewozu;
przesy!ek;
2) opracowuje harmonogram prac w procesie ekspediowania i przewozu przesy
3) sporz"
sporz
"dza i kontroluje dokumentacj
sporz"dza
dokumentacj$ dotycz"c" ekspediowania i przewozu przesy!ek;
4) ekspediuje !!adunki
adunki pocztowe;
5) opracowuje i stosuje mapy po
po!"cze pocztowych.
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Obs!uga
Obs
!uga klienta w jednostkach administracji
1.

Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa
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cywilnego
Ucze :
1) rozró!nia prawne formy dzia"ania jednostek administracji publicznej;
2) rozpoznaje struktur# organizacyjn$ jednostek administracji publicznej;
3) rozpoznaje zadania administracji na okre%lonym szczeblu;
4) korzysta z aktów prawnych oraz instrukcji i regulaminów wewn#trznych
trznych podczas
wykonywania pracy w organach administracji publicznej;
5) promuje nowoczesny model administracji publicznej;
6) rozró!nia rodzaje aktów normatywnych, ich hierarchi# i tryb og"aszania;
aszania;
dzia"alno%%ci pa stwa;
7) korzysta z ró!nych &róde" prawa oraz form prawotwórczej dzia"alno%ci
8) rozró!nia cechy osoby fizycznej i osoby prawnej;
czynno
9) ocenia skutki niezachowania ustalonych terminów oraz przypisanej formy czynno%ci
prawnej;
10) okre%la rodzaje odpowiedzialno%ci cywilnej;
zaniowego;
11) stosuje zasady dotycz$ce stosunku zobowi$zaniowego;
12) sporz$dza umowy cywilnoprawne;
ce ze stosunku pracy;
13) sporz$dza dokumenty wynikaj$ce
14) wyja%nia
nia przypadki dyskryminacji, mobbingu i molestowania, wyst#puj$ce
wyst
w jednostce administracji;
ecznych;
15) okre%la zakres prawa pracy i ubezpiecze spo"ecznych;
16) stosuje przepisy prawa dotycz$ce
ce zatrudnienia w pa stwach Unii Europejskiej.
2. Prowadzenie post powania administracyjnego
Ucze :
1) przestrzega zasad post#powania
powania administracyjnego;
2) wszczyna post#powanie
powanie administracyjne;
3) ustala w"a%ciwo%' organu administracyjnego;
powania o ich prawach i obowi$zkach;
obowi
4) informuje strony post#powania
5) wyja%nia okoliczno%ci
ci istotne dla prowadzonego post#powania;
post
6) podejmuje czynno%ci sk"aniaj$ce
aniaj$ce
ce strony do zawarcia ugody;
7) prowadzi rozpraw# administracyjn$;
administracyjn$
administracyjn
$;
8) sporz$dza
dza dokumenty na ka!dym
ka!dym etapie post#powania;
ka!
post
9) sporz$dza
dza projekty postanowie i decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem
post#powania
powania administracyjnego;
redniczy w przekazywaniu %rodków
%rodków odwo"awczych
odwo
10) po%redniczy
od postanowie i decyzji
organu administracyjnego;
11) wznawia w uzasadnionych przypadkach post#powanie
zako czone ostateczn$
post
decyzj$ administracyjn$;
administracyjn$
administracyjn
$;
12) wszczyna egzekucj#
aktu administracyjnego;
egzekucj dotycz$c$
dotycz
13) rozpatruje skargi i wnioski obywateli;
14) stosuje orzecznictwo S$du
Naczelnego S$du Administracyjnego,
S$du Najwy!szego,
S$
Najwy
Trybuna"u
u Konstytucyjnego.
dzanie analiz i sprawozda"
sprawozda dotycz!cych finansów publicznych
3. Sporz!dzanie
Ucze :
1) okre%la
okre la formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych;
2) analizuje bud!et
bud!et jednostki organizacyjnej;
bud!
3) charakteryzuje dochody i wydatki bud!etu
pa stwa oraz jednostki samorz$du
bud
terytorialnego;
4) sporz$dza
sporz$dza sprawozdanie finansowe w podstawowym zakresie;
sporz$
5) sporz$dza
sporz dza typowe sprawozdanie bud!etowe.
bud

A.69. Eksploatacja #
#rodków transportu drogowego
1.

Obs$uga
Obs
uga #rodków transportu drogowego
Ucze :
!"

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

Poz. 184

rozró nia rodzaje !rodków transportu drogowego;
wyja!nia budow" !rodków transportu drogowego;
ocenia stan techniczny !rodków transportu drogowego;
dobiera metody napraw i regeneracji !rodków transportu drogowego;
rodków transportu
wykonuje czynno!ci zwi#zane z napraw# i regeneracj# !rodków
drogowego;
6) pos$uguje si" dokumentacj# techniczn#,, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa
dotycz#ce obs$ugi !rodków transportu drogowego;
7) oblicza koszty eksploatacji !rodków transportu drogowego.
2. U ytkowanie !rodków transportu drogowego
Ucze%:
1) klasyfikuje !rodki transportu drogowego;
rodki transportu drogowego do rodzaju przewo onego towaru;
2) dobiera !rodki
3) okre!la w$asno!ci eksploatacyjne !rodków
rodków transportu drogowego;
4) korzysta z urz#dze% pomocniczych stosowanych w !rodkach
rodkach transportu drogowego;
5) pos$uguje si" mapami drogowymi, tradycyjnymi i elektronicznymi;
6) sporz#dza dokumentacj" pracy kierowcy;
7) planuje i organizuje czas pracy;
8) sporz#dza dokumentacj" pracy !rodka
rodka transportu drogowego;
9) pos$uguje si" dokumentacj# techniczn#,
#,, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa
dotycz#ce u ytkowania !rodków
rodków transportu drogowego;
10) wykonuje us$ugi
tych us$ug.
ugi transportowe zgodnie z przepisami prawa dotycz#cymi
dotycz
us
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4)
5)
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A.70. Organizacja przewozu !rodkami
rodkami transportu drogowego

Organizowanie przewozu towarów i "adunków
adunków
Ucze%:
ci towarów i $adunków;
adunków;
1) okre!la w$a!ciwo!ci
2) rozró nia cechy transportu drogowego $adunków;
adunków;
3) stosuje ró ne formy ubezpiecze%
ubezpiecze% w transporcie drogowym;
4) stosuje przepisy prawa dotycz#ce
dotycz#ce transportu drogowego;
dotycz#
5) okre!la
la zakres odpowiedzialno!ci
odpowiedzialno ci materialnej, osobistej i solidarnej, za powierzone
mienie;
6) planuje rozmieszczenie $adunków
adunków w !rodkach transportu drogowego;
dza dokumentacj" przewozow#;
przewozow
7) sporz#dza
8) sporz#dza
dza kalkulacje i oblicza koszty przewozu $adunków;
9) stosuje programy komputerowe wspomagaj#ce
organizacj" przewozu $adunków;
wspomagaj
10) wykonuje czynno!ci,
dodatkowych uprawnie%, zwi#zane
czynno!ci, niewymagaj#ce
czynno!
niewymagaj
niewymagaj#
z za$adunkiem
adunkiem i wy$adunkiem
wy adunkiem $adunków, w tym $adunków niebezpiecznych i
ponadnormatywnych i ywych zwierz#t;
zwierz
11) obs$uguje
uguje automatyczne systemy identyfikacji $adunków.
2. Organizowanie transportu drogowego osób
Ucze%:
1) planuje organizacj"
organizacj rynku przewozów drogowych;
2) okre!la
okre!la cechy transportu drogowego osób;
okre!
3) organizuje i nadzoruje obs$ug"
pasa erów w !rodkach transportu drogowego;
obs
4) sporz#dza
sporz#dza dokumentacj"
sporz#
dokumentacj zwi#zan# z obs$ug# podró nych;
5) stosuje programy komputerowe wspomagaj#ce
organizacj" przewozu osób;
wspomagaj
6) obs$uguje
obs$uguje pasa erów korzystaj#cych ze !rodków transportu drogowego.
obs$
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B.1. Eksploatacja maszyn i urz
urz#dze$ drogowych
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Obs uga maszyn i urz!dze" drogowych
Ucze :
1) rozró!nia maszyny i urz"dzenia stosowane w robotach drogowych;
2) rozró!nia elementy i mechanizmy maszyn drogowych;
3) pos#uguje si$ dokumentacj" techniczn" oraz instrukcjami obs#ugi
urz"dze
ugi maszyn i urz
dze!
drogowych;
4) dobiera maszyny i urz"dzenia do wykonywania okre%lonych
lonych robót drogowych;
5) dobiera oraz montuje osprz$t roboczy maszyn drogowych;
6) ocenia stan techniczny maszyn i urz"dze drogowych;
7) wykonuje czynno%ci zwi"zane z instalacj" oraz uruchomieniem maszyn i urz
urz"dze
dze!
dze
drogowych;
8) obs#uguje maszyny i urz"dzenia
dzenia drogowe podczas wykonywania robót ziemnych
i drogowych;
9) wykonuje prace zwi"zane z bie!"c" konserwacj" maszyn i urz"dze
urz dze
dze! drogowych.
2. Konserwacja maszyn i urz!dze" drogowych
Ucze :
1) okre%la czynniki maj"ce wp#yw na procesy zu!ycia
ycia maszyn i urz"dze
urz dze
dze!
! drogowych;
2) dobiera metody zabezpieczania maszyn i urz"dze
urz dze! drogowych przed korozj";
korozj
3) dokonuje bie!"cych
cych i okresowych przegl"dów
przegl dów technicznych maszyn i urz"dze
urz
drogowych;
4) dobiera materia#y eksploatacyjne niezb$dne
"dne
dne do prawid#owej
prawid owej pracy maszyn i urz"dze
urz
drogowych;
5) wykonuje prace zwi"zane
zane z konserwacj"
konserwacj maszyn i urz"dze
urz dze
dze!
! drogowych;
6) dokonuje demonta!u
u i weryfikacji cz$%ci
cz"$ci
cz"$
ci maszyn i urz"dze
urz dze
dze! drogowych;
7) dobiera zespo#y oraz cz$%ci
ci maszyn i urz"dze
urz dze! drogowych do wymiany;
8) prowadzi dokumentacj$ eksploatacyjn"
eksploatacyjn maszyn i urz"dze
urz dze
dze! drogowych;
9) przygotowuje maszyny i urz"dzenia
%rednich
g#ównych napraw;
dzenia drogowe do $rednich
rednich i g
10) wykonuje próby kontrolne maszyn i urz"dze
urz dze! drogowych po ich naprawie;
urz"dzenia
11) przygotowuje maszyny i urz
dzenia drogowe do transportu.
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B.2. Wykonywanie robót drogowych
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1. Wykonywanie robót ziemnych
Ucze :
1) rozpoznaje grunty oraz okre$la
la ich w#a%ciwo%ci;
w#a$ciwo$ci;
w#
okre%la
2) dobiera metody wykonania robót ziemnych;
uguje si"
c wykonania robót ziemnych;
3) pos#uguje
si$ dokumentacj
dokumentacj" dotycz
dotycz"c"
4) dobiera maszyny, urz
dzenia i narz$dzia
narz
urz"dzenia
do wykonywania robót ziemnych
zanych z budow"
budow dróg i obiektów mostowych;
zwi"zanych
5) wykonuje roboty ziemne zwi"zane
zwi zane z budow"
budow dróg i obiektów mostowych;
zwi zane z umocnieniem i zabezpieczeniem skarp budowli
6) wykonuje roboty ziemne zwi"zane
ziemnych;
zwi zane z odwodnieniem dróg i obiektów mostowych;
7) wykonuje roboty ziemne zwi"zane
8) dokonuje rozlicze
i robocizny.
rozlicze! pracy sprz$tu
sprz
2. Wykonywanie nawierzchni drogowych
Ucze!:
Ucze :
1) rozró%
rozró
%nia elementy pasa drogowego;
rozró!nia
2) rozró%
rozró
%nia warstwy konstrukcyjne jezdni;
rozró!nia
3) pos#uguje
pos uguje si$
si" dokumentacj
si"
dokumentacj" techniczn" dróg i obiektów mostowych;
zwi
4) wykonuje przedmiar robót zwi"zanych
z wykonaniem nawierzchni drogowych i
sporz"dza
sporz
dza kosztorysy;
5) dobiera materia#y
materia do wykonywania poszczególnych warstw konstrukcyjnych jezdni
drogowych;
urz
6) dobiera maszyny i urz"dzenia
do uk#adania warstw konstrukcyjnych jezdni

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

,&-./&,&

Poz. 184

rcl
.go
v.p
l

drogowych;
7) zabezpiecza i oznakowuje roboty prowadzone w pasie drogowym;
ów stosowanych
8) wykonuje prace zwi zane z transportem oraz sk!adowaniem materia!ów
do budowy dróg i obiektów mostowych;
9) wykonuje podbudowy nawierzchni drogowych;
adaniem warstw jezdnych nawierzchni
10) wykonuje roboty zwi zane z uk!adaniem
nieulepszonych i ulepszonych;
11) wykonuje roboty zwi zane z odwodnieniem nawierzchni drogowych;
12) wykonuje roboty zwi zane z budow nawierzchni obiektów mostowych;
13) wykonuje obmiar robót drogowych oraz rozlicza materia!y,
y, narz"dzia
dzia i sprz"t;
sprz
14) wykonuje roboty zwi zane z remontami oraz utrzymaniem w wymaganym stanie
technicznym nawierzchni dróg i obiektów mostowych;
15) ocenia jako#$ wykonania robót drogowych.

B.3. Wykonywanie p aszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych
i no!nych izolacji przemys owych

Wykonywanie p aszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i no!nych
no
izolacji przemys owych
Ucze%:
1) pos!uguje si" dokumentacj techniczn p!aszczy
aszczy ochronnych, konstrukcji wsporczych
i no#nych
nych stosowanych w izolacjach przemys!owych;
owych;
2) rozró&nia p!aszcze ochronne;
3) pos!uguje si" narz"dziami
dziami i maszynami oraz przyrz dami kontrolno-pomiarowymi,
u&ywanymi
ywanymi do wykonywania p!aszczy
aszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych
i no#nych izolacji przemys!owych;
owych;
4) wykonuje z blachy elementy p!aszczy
aszczy ochronnych;
no#ne
5) dobiera konstrukcje wsporcze i no#
no
#ne izolacji przemys!owych;
przemys
przemys!owych;
6) wykonuje konstrukcje wsporcze i no#ne
no ne izolacji przemys!
przemys
7) ocenia jako#$ wykonywanych robót;
p!aszczy
8) wykonuje przedmiar i obmiar robót zwi zanych z wykonywaniem p
przemys!owych;
ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i no#nych
no
izolacji przemys
9) rozlicza materia!y,
p!aszczy ochronnych
y, sprz"tt i robocizn"
robocizn zwi zane z wykonywaniem p
no#nych
przemys!owych.
oraz konstrukcji wsporczych i no#
no
#nych izolacji przemys
2. Naprawa p aszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i no
no!nych izolacji
przemys owych
Ucze%:
1) pos!uguje
uguje si" dokumentacj techniczn zwi zan z napraw p!aszczy ochronnych
oraz konstrukcji wsporczych i no#nych
izolacji przemys!owych;
no
przemys
2) okre#la
uszkodze% p!aszczy ochronnych oraz konstrukcji
#la
la rodzaj i wielko#$
wielko#$ uszkodze
wsporczych i no#nych
no nych izolacji przemys!owych;
przemys
3) pos!uguje
do naprawy p!aszczy ochronnych oraz
uguje si"
si" narz"dziami
narz"
narz
"dziami i sprz"tem
sprz
konstrukcji wsporczych i no#nych
izolacji przemys!owych;
no
przemys
4) naprawia p!aszcze
izolacji
p!aszcze ochronne z blachy oraz konstrukcje wsporcze i no#ne
p!
no
przemys!owych;
przemys!!owych;
przemys
5) wykonuje rekonstrukcj"
ochronnych;
rekonstrukcj p!aszczy
p!
6) zabezpiecza naprawiane elementy p!aszczy
ochronnych oraz konstrukcji wsporczych
p
i no#nych
przed uszkodzeniem oraz wp!ywem czynników
no#nych izolacji przemys!owych
no#
przemys
atmosferycznych;
7) ocenia jako#$
jako wykonywanych robót;
8) wykonuje przedmiar i obmiar robót zwi zanych z napraw p!aszczy ochronnych oraz
konstrukcji wsporczych i no#nych
izolacji przemys!owych;
no
9) rozlicza materia!y,
materia sprz"t i robocizn" zwi zane z napraw p!aszczy ochronnych oraz
konstrukcji wsporczych i no#nych
izolacji przemys!owych.
no
!"
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B.4. Wykonywanie robót kominiarskich
Konserwacja przewodów kominowych
Ucze :
1) rozró!nia konstrukcje kominów;
la sposoby ich pod$"czania
pod$"
$"czania
czania do
2) rozró!nia rodzaje urz"dze grzewczych oraz okre#la
przewodów kominowych;
3) rozró!nia nasady kominowe i urz"dzenia pomocnicze;
4) pos$uguje si% dokumentacj" obiektów budowlanych oraz normami i instrukcjami
dotycz"cymi konserwacji przewodów kominowych;
5) stosuje przepisy prawa dotycz"ce
ce konserwacji przewodów kominowych;
6) dobiera materia$y, narz%dzia i sprz%tt do wykonywania czynno#ci
czynno ci zwi"zanych
zwi
z konserwacj" przewodów kominowych;
zwi"zanych z konserwacj"
zwi"
konserwacj
7) sporz"dza przedmiar robót i kalkulacj% kosztów zwi"zanych
przewodów kominowych i kominów;
8) sprawdza stan techniczny przewodów kominowych;
9) udra!nia i uszczelnia przewody kominowe;
10) czy#ci przewody kominowe oraz urz"dzenia
sta$e;
dzenia grzewcze na paliwo sta$
sta
$e;
11) sprawdza ci"g
g w przewodach kominowych;
12) ocenia jako#& robót zwi"zanych
zanych z konserwacj" przewodów kominowych;
ce stanu technicznego przewodów kominowych oraz
13) sporz"dza opinie dotycz"ce
urz"dze grzewczych;
14) wykonuje obmiar robót zwi"zanych
zanych z konserwacj"
konserwacj" przewodów kominowych i
sporz"dza rozliczenie tych robót.
2. Kontrolowanie stanu technicznego przewodów kominowych oraz pod !cze"
urz!dze" grzewczych i urz!dze"
" wentylacyjnych
Ucze :
1) pos$uguje si% dokumentacj" obiektów budowlanych oraz normami i instrukcjami
cymi kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz pod
dotycz"cymi
pod$"cze
urz"dze grzewczych i wentylacyjnych;
dotycz"ce
2) stosuje przepisy prawa dotycz"
dotycz
"ce wykonywania kontroli przewodów kominowych
oraz pod$"cze urz"dze
urz"dze
"dze grzewczych i urz"
urz
"dze wentylacyjnych;
3) dobiera narz%dzia
sprz%t
dzia i sprz%
%t do badania stanu technicznego przewodów kominowych i
urz"dze
grzewczych, urz"dze
przewodów grzewczych oraz pod$"cze
pod
urz
wentylacyjnych i urz"dze pomocniczych;
dza przedmiar robót oraz kalkulacj%
kalkulacj kosztów zwi"zanych z kontrol" stanu
4) sporz"dza
technicznego przewodów kominowych oraz pod$"cze
urz"dze
grzewczych
pod
i urz"dze
dze wentylacyjnych;
5) sprawdza dro!no#&
dro!
!no
no#&
#& przewodów kominowych;
6) sprawdza szczelno#&
szczelno#& przewodów kominowych;
7) wykonuje pomiary ci"gu
ci"gu w przewodach kominowych;
ci"
8) sprawdza sprawno#&
sprawno#& systemów wentylacyjnych w pomieszczeniach;
9) ustala przyczyny niedostatecznego ci"gu
kominowego oraz wadliwego
ci
funkcjonowania przewodów kominowych;
10) ocenia stan przewodów kominowych oraz urz"dze
grzewczych pod wzgl%dem
urz
bezpiecze stwa po!arowego;
po
11) ocenia stan techniczny urz"dze
pomocniczych stosowanych podczas prac
urz
kominiarskich;
12) sprawdza zgodno#&
wykonania przewodów kominowych w nowo wybudowanych
zgodno
obiektach budowlanych z projektem, normami oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót;
13) okre#la
przy$"czenia urz"dze grzewczych i urz"dze wentylacyjnych do
okre#la mo!liwo#&
okre#
mo
mo!liwo
przewodów kominowych;
14) prowadzi dokumentacj%
dokumentacj wykonanej kontroli przewodów kominowych i pod$"cze
!"
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urz dze! grzewczych i urz dze! wentylacyjnych oraz sporz dza opinie kominiarskie;
15) wykonuje inwentaryzacj" przewodów kominowych;
16) wykonuje obmiar robót zwi zanych z kontrol stanu technicznego przewodów
kominowych oraz pod# cze! urz dze! grzewczych i urz dze! wentylacyjnych oraz
sporz dza rozliczenie tych robót.

B.5. Monta systemów suchej zabudowy

Monta !cian dzia"owych,
owych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji
dachowych w systemie suchej zabudowy
Ucze!:
1) rozró$nia rodzaje systemów suchej zabudowy wn"trz;
2) rozró$nia rodzaje izolacji %cian dzia#owych,
owych, sufitów podwieszanych oraz obudowy
konstrukcji dachowych i przestrzega zasad ich wykonania;
3) pos#uguje si" dokumentacj projektow , specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz cymi
owych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji
monta$u %cian dzia#owych,
dachowych w systemie suchej zabudowy;
cian dzia#owych,
owych, sufitów podwieszanych oraz
4) sporz dza przedmiar robót monta$u %cian
obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy oraz kalkuluje ich
koszty;
monta
cian dzia#owych,
dzia
dzia#
5) dobiera i przygotowuje materia#yy do monta$u
%cian
sufitów
podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
6) dobiera narz"dzia oraz sprz"tt do monta$u
monta %cian
cian dzia#owych,
dzia#owych, sufitów podwieszanych
dzia#
oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
u elementów suchej zabudowy;
7) wyznacza miejsca monta$u
8) dobiera techniki monta$u
u elementów suchej zabudowy;
9) wykonuje roboty pomocnicze zwi zane z monta$em
%cian dzia#owych, sufitów
monta
podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
10) wykonuje %ciany dzia#owe,
owe, sufity podwieszane oraz obudowy konstrukcji dachowych
w systemie suchej zabudowy;
11) wykonuje izolacje %cian
cian dzia#owych,
dzia#owych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji
dzia#
dachowych w systemie suchej zabudowy;
uszkodze! %cian
%cian dzia#owych,
dzia
12) rozpoznaje rodzaje uszkodze!
sufitów podwieszanych i obudowy
konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy oraz dobiera sposoby ich
naprawy;
13) wykonuje roboty zwi zane z napraw uszkodzonych elementów %cian dzia#owych,
sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej
zabudowy;
14) ocenia jako%& wykonania robót monta$u
%cian dzia#owych, sufitów podwieszanych
monta
oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
15) wykonuje obmiar robót zwi zanych z monta$em
%cian dzia#owych, sufitów
monta
podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy
oraz sporz dza rozliczenie tych robót.
2. Monta ok"adzin
ok""adzin !ciennych
ok
!ciennych i p"yt
p pod"ogowych w systemie suchej zabudowy
Ucze!:
1) rozró$nia
%ciennych i p#yt pod#ogowych w systemie suchej
rozró$nia rodzaje ok#adzin
rozró$
ok
zabudowy;
2) rozró$nia
%ciennych i p#yt pod#ogowych stosowanych
rozró$nia rodzaje izolacji ok#adzin
rozró$
ok
w systemie suchej zabudowy oraz okre%la
sposoby ich wykonania;
okre
3) pos#uguje
pos#uguje si"
pos#
si dokumentacj projektow , specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz cymi
monta$u
monta ok#adzin %ciennych i p#yt pod#ogowych;
4) sporz dza przedmiar robót monta$u
ok#adzin %ciennych i p#yt pod#ogowych w
monta
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systemie suchej zabudowy oraz kalkuluje ich koszty;
5) dobiera i przygotowuje materia y do monta!u ok adzin "ciennych i p yt pod ogowych w
systemie suchej zabudowy;
6) dobiera narz#dzia i sprz#t do monta!u ok adzin "ciennych i p yt pod ogowych w
systemie suchej zabudowy;
7) wykonuje roboty pomocnicze zwi$zane z monta!em ok adzin "ciennych
ciennych i p yt
pod ogowych w systemie suchej zabudowy;
8) wyznacza miejsca monta!u elementów ok adzin "ciennych
ciennych i p yt pod ogowych w
systemie suchej zabudowy;
9) przygotowuje pod o!e do monta!u ok adzin "ciennych i p yt pod ogowych w systemie
suchej zabudowy;
10) dobiera techniki monta!u elementów ok adzin "ciennych
ciennych i p yt pod ogowych w
systemie suchej zabudowy;
11) montuje elementy ok adzin "ciennych i p yt pod ogowych w systemie suchej
zabudowy;
12) rozpoznaje rodzaje uszkodze% elementów ok adzin "ciennych
ciennych i dobiera sposoby ich
naprawy;
13) wykonuje naprawy uszkodzonych elementów ok adzin "ciennych;
ciennych;
14) ocenia jako"& robót zwi$zanych z monta!em
em ok adzin ""ciennych
ciennych i p yt pod ogowych w
systemie suchej zabudowy;
15) wykonuje obmiar robót zwi$zanych
zanych z monta!em
monta em ok adzin "ciennych i p yt
pod ogowych w systemie suchej zabudowy i sporz$
sporz$dza
sporz
$dza rozliczenie tych robót.

B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

Wykonywanie robót malarskich
Ucze%:
okre"la ich w a"ciwo
okre"
1) rozró!nia rodzaje materia ów malarskich, okre"la
a"ciwo"ci i zastosowanie;
!y
y oraz okre"la
okre la sposoby ich przygotowywania pod ró
2) rozró!nia rodzaje pod o!y
ró!nego
rodzaju pow oki malarskie;
dokumentacj$
$ projektow
projektow$
$, specyfikacjami technicznymi wykonania
3) pos uguje si# dokumentacj
projektow$,
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz$cymi
dotycz
wykonania robót malarskich;
dza przedmiar robót malarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
4) sporz$dza
5) dobiera i przygotowuje materia y do wykonania pow ok malarskich w okre"lonej
technologii;
6) dobiera techniki wykonania robót malarskich;
7) dobiera narz#dzia
dzia i sprz#
sprz
#t do wykonania robót malarskich;
sprz#t
!a wykonane z ró
8) przygotowuje pod o
o!a
ró!nych materia ów do nak adania pow ok
malarskich;
9) wykonuje pow oki malarskie;
ró
10) wykonuje zdobienia pow ok malarskich ró!nymi
technikami;
uszkodze pow ok malarskich i dobiera sposoby ich naprawy;
11) rozpoznaje rodzaje uszkodze%
12) wykonuje prace zwi$zane
z napraw$
zwi
napraw i renowacj$ pow ok malarskich;
13) ocenia jako"&
jako"& wykonania robót malarskich;
sporz
14) wykonuje obmiar robót malarskich i sporz$dza
ich rozliczenie.
2. Wykonywanie robót tapeciarskich
Ucze%:
Ucze%
Ucze
%:
rozró!nia rodzaje tapet, okre"la
rozró!
okre
1) rozró!nia
ich w a"ciwo"ci i zastosowanie;
rozró
2) rozró!nia
rodzaje pod o!y i okre"la sposoby ich przygotowania pod ró!nego rodzaju
tapety;
si dokumentacj$
dokumentacj projektow$, specyfikacjami technicznymi wykonania
3) pos uguje si#
dotycz
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz$cymi
wykonywania robót tapeciarskich;
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sporz dza przedmiar robót tapeciarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
dobiera i przygotowuje materia!y do wykonania robót tapeciarskich;
dobiera narz"dzia i sprz"t do wykonania robót tapeciarskich;
przygotowuje pod!o#e do wykonania robót tapeciarskich;
wykonuje roboty tapeciarskie;
wykonuje zdobienia tapet ró#nymi technikami;
rozpoznaje rodzaje uszkodze$ tapet i okre%la
la sposoby ich naprawy;
wykonuje prace zwi zane z napraw i renowacj tapet;
ocenia jako%& robót tapeciarskich;
wykonuje obmiar robót tapeciarskich i sporz dza ich rozliczenie.

rcl
.go
v.p
l

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

,&--.&,&

B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-ok adzinowych

Wykonywanie robót posadzkarskich
Ucze$:
1) rozró#nia rodzaje materia!ów
w!a%ciwo%ci;
ów posadzkarskich i okre%la
la ich w!a%ciwo
w
ciwo%%ci;
2) okre%la sposoby przygotowania pod!o#y
y pod ró#nego
nego rodzaju posadzki;
3) rozró#nia rodzaje izolacji pod!ogowych i okre%la
%la
la sposoby ich wykonania;
4) pos!uguje si" dokumentacj projektow , specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz cymi
wykonywania robót posadzkarskich;
5) sporz dza przedmiar robót posadzkarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
6) dobiera i przygotowuje materia!yy do wykonania robót posadzkarskich;
7) dobiera narz"dzia i sprz"tt do wykonania robót posadzkarskich;
8) przygotowuje pod!o#a
materia!ów;
a do wykonania posadzek z ró#nych
ró nych materia
9) wykonuje warstwy izolacyjne pod!óg;
óg;
10) wykonuje podk!ady pod!ogowe;
ogowe;
11) wykonuje posadzki z ró#nych
materia!ów;
nych materia!
materia
!ów;
12) wykonuje zabezpieczenia powierzchni posadzek;
13) rozpoznaje rodzaje uszkodze$ posadzek i dobiera sposoby ich naprawy;
14) wykonuje prace zwi zane z konserwacj i napraw posadzek;
15) ocenia jako%& robót posadzkarskich;
16) wykonuje obmiar robót posadzkarskich i sporz dza ich rozliczenie.
2. Wykonywanie robót ok adzinowych
Ucze$:
1) rozró#nia
ok!adzin
okre%la
w!a%ciwo%ci i zastosowanie;
nia rodzaje ok!
ok
!adzin oraz okre%
okre
%la ich w
2) rozró#nia
pod!o#y
ok!adziny;
nia rodzaje pod!
pod
!o#y
y oraz okre%la
okre
sposoby ich przygotowywania pod ok
3) pos!uguje
uguje si" dokumentacj projektow , specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz cymi
wykonywania robót ok!adzinowych;
ok!adzinowych;
ok!
4) sporz dza przedmiar robót ok!adzinowych
ok
oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
ok!adzinowych;
5) dobiera i przygotowuje materia!y
materia do wykonania robót ok
ok!adzinowych;
6) dobiera narz"dzia
narz dzia i sprz"t
sprz do wykonania robót ok
ok!adzin;
7) przygotowuje pod!o#e
pod
do wykonania ok
8) wykonuje ok!adziny
materia!ów;
ok!adziny z ró#nych
ok!
ró
materia
uszkodze$ ok!adzin i okre%la sposoby ich naprawy;
9) rozpoznaje rodzaje uszkodze
10) wykonuje prace zwi zane z konserwacj i napraw ok!adzin wykonanych z ró#nych
materia!ów;
materia!
materia
!ów;
11) ocenia jako%&
ok!adzinowych;
jako%& robót ok
12) wykonuje obmiar robót ok!adzinowych
i sporz dza ich rozliczenie.
ok
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Wykonywanie robót zwi zanych z budow i remontem sieci wodoci gowych i sieci
kanalizacyjnych
Ucze :
1) rozpoznaje rodzaje i uk!ady sieci wodoci"gowych
gowych i sieci kanalizacyjnych;
2) rozpoznaje rodzaje przy!"czy wodoci"gowych i przykanalików;
3) rozpoznaje obiekty sieci wodoci"gowych
okre#la
gowych i sieci kanalizacyjnych oraz okre#
okre
#la ich
funkcje;
4) pos!uguje si$ dokumentacj" projektow" oraz planami sytuacyjnymi sieci
wodoci"gowych i sieci kanalizacyjnych;
5) planuje kolejno#% robót zwi"zanych
zanych z wykonaniem sieci wodoci"gowych
wodoci"gowych i sieci
wodoci"
kanalizacyjnych;
6) sporz"dza zapotrzebowanie na materia!yy oraz kalkuluje koszty robót zwi"zanych
zwi
z budow" i remontem sieci wodoci"gowych
gowych i sieci kanalizacyjnych;
7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót
zwi"zanych z budow" i remontem sieci wodoci"gowych
gowych i sieci kanalizacyjnych;
8) wykonuje roboty ziemne zwi"zane
zane z budow" sieci wodoci"gowych
wodoci"gowych i sieci
wodoci"
kanalizacyjnych;
9) wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie zwi"zane
zwi"zane z budow"
zwi"
budow sieci
wodoci"gowych i sieci kanalizacyjnych;
10) dobiera materia!y, armatur$, urz"dzenia,
dzenia, aparatur$
aparatur$ kontrolno-pomiarow"
kontrolno-pomiarow oraz
aparatur$ zabezpieczaj"c";
11) dobiera narz$dzia do monta&u
u ruroci"gów
gów oraz uzbrojenia sieci wodoci"gowych
wodoci
i sieci kanalizacyjnych;
12) wykonuje po!"czenia
czenia rur oraz montuje uzbrojenie, urz"dzenia
urz"dzenia oraz aparatur$
urz"
aparatur
kontrolo-pomiarow";
wodoci"gowych i przewodów
13) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne przewodów wodoci
kanalizacyjnych;
wodoci"gowych i sieci
14) wykonuje obmiar robót zwi"zanych
zanych z budow"
budow" i remontem sieci wodoci
kanalizacyjnych;
15) wykonuje czynno#ci
ci zwi"zane
zane z dezynfekcj"
dezynfekcj" sieci wodoci"gowych;
wodoci
16) wykonuje czynno#ci
i sieci
ci zwi"zane
zwi"zane z p!ukaniem
zwi"
p ukaniem sieci wodoci"gowych
wodoci
kanalizacyjnych;
17) przeprowadza próby szczelno#ci
i sieci kanalizacyjnych;
szczelno#ci sieci wodoci"gowych
szczelno#
wodoci
18) wykonuje czynno#ci zwi"zane
napraw" i modernizacj" sieci
zane z konserwacj",
konserwacj
wodoci"gowych
gowych i sieci kanalizacyjnych.
2. Wykonywanie robót zwi zanych z budow i remontem sieci gazowych
Ucze :
1) rozpoznaje obiekty sieci gazowych i okre#la
ich funkcje;
okre
2) rozpoznaje rodzaje i uk!ady
uk!ady gazoci"gów;
uk!
gazoci
3) rozpoznaje elementy gazoci"gów
gazowych i okre#la ich funkcje;
gazoci"gów i przy!"czy
gazoci"
przy
4) pos!uguje
uguje si$
si$ dokumentacj"
dokumentacj projektow"
projektow i planami sytuacyjnymi sieci gazowych;
5) planuje kolejno#%
z budow" i remontem sieci gazowych;
kolejno#% wykonania robót zwi"zanych
zwi
6) sporz"dza
oraz kalkuluje koszty zwi"zane
dza zapotrzebowanie na materia!y
materia
z wykonaniem robót zwi"zanych
z budow"
zwi
budow i remontem sieci gazowych;
7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót
zwi"zanych
zwi"
"zanych z budow"
budow i remontem sieci gazowych;
8) wykonuje roboty ziemne zwi"zane
z budow" gazoci"gów i przy!"czy gazowych;
zwi
9) dobiera materia!y,
uzbrojenie, urz"dzenia,
aparatur$ kontrolno-pomiarow"
materia
urz
i zabezpieczaj"c"
do budowy i remontu sieci gazowych;
zabezpieczaj
10) dobiera narz$dzia
do monta&u
narz
monta ruroci"gów oraz uzbrojenia podczas budowy i remontu
sieci gazowych;
11) wykonuje po!"czenia
rur i montuje uzbrojenie, urz"dzenia i aparatur$ kontrolnopo
po!"
-pomiarow" zwi"zane
-pomiarow
zwi
z budow" i remontem sieci gazowych;
12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazoci"gów
gazoci
i przy!"czy gazowych;
!
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13) wykonuje obmiary robót zwi zanych z budow i remontem sieci gazowych;
14) wykonuje czynno!ci zwi zane z odpowietrzeniem gazoci gów i przy" czy gazowych
zgodnie z obowi zuj cymi procedurami;
15) wykonuje czynno!ci zwi zane ze znakowaniem gazoci gów i przy" czy gazowych;
16) przestrzega zasad przeprowadzania prób szczelno!ci i ci!nienia
nienia gazoci gów oraz
przy" czy gazowych;
17) wykonuje czynno!ci zwi zane z konserwacj , napraw i modernizacj sieci
gazowych zgodnie z procedurami;
18) wykonuje czynno!ci zwi zane z konserwacj , napraw i modernizacj sieci
gazowych
zgodnie
z
procedurami
dotycz cymi
prac
niebezpiecznych
i gazoniebezpiecznych.
3. Wykonywanie robót zwi zanych z budow i remontem sieci ciep!
ciep!owniczych
ciep
!owniczych i
w"z!ów ciep!owniczych
Ucze#:
1) rozpoznaje rodzaje, uk"ady i systemy sieci ciep"owniczych;
owniczych;
2) rozpoznaje rodzaje w$z"ów ciep"owniczych;
3) rozpoznaje elementy wyposa%enia sieci ciep"owniczych
w$z"ów
ciep"owniczych;
owniczych i w$
w
$z"ów
ów ciep"
ciep
"owniczych;
4) pos"uguje si$ dokumentacj
projektow
oraz planami sytuacyjnymi sieci
ciep"owniczych;
5) planuje kolejno!& robót zwi zanych z wykonaniem sieci ciep"owniczych
w$z"ów
ciep
i w
ciep"owniczych;
6) sporz dza zapotrzebowanie na materia"yy oraz kalkuluje koszty zwi zane
z wykonaniem robót zwi zanych z budow i remontem sieci ciep"
ciep"owniczych
w$z"ów
ciep
"owniczych i w
ciep"owniczych;
7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót
zwi zanych z budow i remontem sieci ciep"
ciep"owniczych
ciep"owniczych;
ciep
"owniczych i w$z"ów
w
ciep
ciep"owniczych i w$z"ów
8) wykonuje roboty ziemne zwi zane z budow sieci ciep
ciep"owniczych;
9) wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie zwi zane z budow sieci
i w$z"ów ciep"owniczych;
owniczych;
10) dobiera materia"y,
aparatur$ kontrolno-pomiarow
y, armatur$,
armatur , urz dzenia, aparatur
i zabezpieczaj c do budowy i remontu sieci ciep"owniczych
w$z"ów ciep"owniczych;
ciep
iw
11) dobiera narz$dzia
monta%u
ciep"owniczych i
dzia do monta%
monta
%u ruroci gów oraz uzbrojenia sieci ciep
w$z"ów ciep"owniczych;
owniczych;
12) wykonuje po"" czenia rur oraz montuje uzbrojenie, urz dzenia oraz aparatur$
ciep"owniczych i w$z"ów
kontrolo-pomiarow zwi zane z budow i remontem sieci ciep
ciep"owniczych;
owniczych;
ciep"owniczych i
13) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne sieci ciep
w$z"ów
ów ciep"owniczych;
owniczych;
14) wykonuje obmiary robót zwi zanych z budow i remontem sieci ciep"owniczych i
w$z"ów
ciep"owniczych;
z"ów
ów ciep"
ciep
"owniczych;
czynno!ci
15) wykonuje czynno!
czynno
!ci zwi zane z odwadnianiem oraz odpowietrzaniem sieci
w$z"ów
ciep"owniczych
owniczych i w$
w
$z"ów ciep"owniczych;
ciep
szczelno!ci sieci ciep"owniczych i w$z"ów ciep"owniczych;
16) przeprowadza próby szczelno
17) wykonuje czynno!ci
czynno
zwi zane z remontem i modernizacj sieci ciep"owniczych i
w$z"ów
ciep"owniczych.
w$z"
"ów ciep"
ciep
"owniczych.

B.9. Wykonywanie robót zwi zanych z monta#em i remontem instalacji
sanitarnych
1.

Wykonywanie robót zwi zanych z monta#em i remontem instalacji
wodoci gowych i instalacji kanalizacyjnych
!
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Ucze :
1) rozpoznaje rodzaje wód powierzchniowych i wód podziemnych;
2) rozpoznaje rodzaje uj!" wody;
3) rozpoznaje rodzaje instalacji wodoci#gowych
gowych i instalacji kanalizacyjnych oraz
technologie ich wykonywania;
4) rozpoznaje elementy instalacji wodoci#gowych
gowych i instalacji kanalizacyjnych;
5) okre$la miejsca monta%u uzbrojenia, urz#dze
sanitarnych oraz przyborów
sanitarnych;
6) pos&uguje si! dokumentacj# projektow# instalacji wodoci#gowych,
gowych, instalacji
kanalizacyjnych, instalacji przeciwpo%arowych
arowych oraz instalacji do odprowadzania wód
opadowych;
7) sporz#dza zapotrzebowanie na materia&y zwi#zane
zane z wykonaniem robót oraz
kalkuluje koszty tych robót;
8) dobiera materia&y i narz!dzia do monta%u
u instalacji wodoci#gowych
wodoci#gowych i instalacji
wodoci#
kanalizacyjnych w okre$lonej technologii;
9) wyznacza tras! prowadzenia przewodów oraz miejsca monta%u
monta u uzbrojenia instalacji
wodoci#gowych i instalacji kanalizacyjnych;
10) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót zwi#zanych
zanych z monta%em
monta%em i remontem
monta%
instalacji wodoci#gowych
gowych i instalacji kanalizacyjnych;
11) wykonuje po&#czenia
czenia rur, montuje uzbrojenie, urz#dzenia,
urz dzenia, przybory oraz aparatur!
aparatur
kontrolno-pomiarow# zwi#zane
i
zane z monta%em
em i remontem instalacji wodoci#gowych
wodoci
instalacji kanalizacyjnych;
12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne instalacji wodoci#gowych
i
wodoci
instalacji kanalizacyjnych;
13) wykonuje czynno$ci zwi#zane
zane z nape&nianiem
nape nianiem i odpowietrzaniem instalacji
wodoci#gowych;
14) wykonuje czynno$ci zwi#zane
i instalacji
zane z po&#czeniem
po&#czeniem
po&#
czeniem instalacji wodoci#gowych
wodoci
kanalizacyjnych z sieciami oraz z lokalnymi uj!ciami
uj!ciami wody i odbiornikami $cieków;
uj!
15) wykonuje obmiary robót zwi#zanych
i instalacji
zanych z monta%em
monta%em instalacji wodoci#gowych
monta%
wodoci
kanalizacyjnych;
16) ocenia jako$" wykonania instalacji wodoci#gowych
wodoci#gowych i instalacji kanalizacyjnych;
wodoci#
17) przeprowadza
próby
szczelno$ci
instalacji
wodoci#gowych
i
instalacji
szczelno$ci
szczelno$
wodoci
kanalizacyjnych;
18) dokonuje przegl#du
i instalacji
du technicznego instalacji wodoci#gowych
wodoci
kanalizacyjnych;
19) wykonuje prace zwi#zane
zwi zane z konserwacj#
konserwacj i napraw# instalacji wodoci#gowych
i instalacji kanalizacyjnych.
2. Wykonywanie robót zwi zanych z monta!em
i eksploatacj instalacji gazowych
monta
Ucze :
1) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonywania;
2) klasyfikuje urz#dzenia
okre$lonych kryteriów;
urz#dzenia gazowe wed&ug
urz#
wed
3) okre$la
instalacji gazowej;
la miejsca monta%u
monta%u uzbrojenia i urz#dze
monta%
urz
4) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urz#dze
gazowych i zasad wentylacji
urz
pomieszcze ;
5) pos&uguje
pos&uguje si!
pos&
si! dokumentacj#
dokumentacj projektow# instalacji gazowych;
6) sporz#dza
sporz#dza zapotrzebowanie na materia&y
sporz#
materia oraz kalkuluje koszty robót zwi#zanych
z monta%em
monta%em instalacji gazowych;
monta%
7) dobiera materia&y
do monta%u instalacji gazowej w okre$lonej technologii;
materia i narz!dzia
narz
8) dobiera uzbrojenie oraz aparatur!
aparatur kontrolno-pomiarow# do monta%u instalacji
gazowych;
9) przygotowuje miejsca i trasy u&o%enia
przewodów oraz uzbrojenia instalacji
u
gazowych;
10) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót;
11) wykonuje po&#czenia
rur oraz montuje uzbrojenie, urz#dzenia i aparatur! kontrolnopo
!
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-pomiarow zwi zane z monta!em instalacji gazowych;
em systemu odprowadzania spalin
12) wykonuje czynno"ci zwi zane z monta!em
z urz dze# gazowych;
13) przeprowadza próby szczelno"ci instalacji gazowych;
14) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych;
15) ocenia jako"$ wykonania instalacji gazowych;
16) przestrzega zasad przekazywania instalacji gazowych do eksploatacji;
17) dokonuje przegl du technicznego instalacji gazowych;
18) wykonuje prace zwi zane z konserwacj i napraw instalacji gazowych zgodnie z
procedurami.
3. Wykonywanie robót zwi zanych z monta!em
em i remontem instalacji grzewczych
Ucze#:
1) charakteryzuje %ród&a energii;
2) rozpoznaje instalacje grzewcze, ich rodzaje i systemy;
3) rozpoznaje elementy instalacji grzewczych;
4) klasyfikuje urz dzenia grzewcze wed&ug okre"lonych
lonych kryteriów;
5) okre"la miejsca monta!u uzbrojenia i urz dze#
# instalacji grzewczych;
6) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urz dze
dze#
# grzewczych oraz zasad
wentylacji pomieszcze#;
7) sporz dza zapotrzebowanie na materia&y
&yy oraz kalkuluje koszty robót zwi zanych z
monta!em
em i remontem instalacji grzewczych;
8) dobiera materia&y i narz'dzia
dzia do monta!u
u instalacji grzewczych w okre"lonej
okre
technologii;
instalacji
9) dobiera uzbrojenie oraz aparatur'
aparatur' kontrolno-pomiarow do monta!u
monta
grzewczych;
10) wyznacza tras' prowadzenia przewodów oraz miejsca monta
monta!u uzbrojenia instalacji
grzewczych;
11) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót zwi zanych z monta!em
i remontem
monta
instalacji grzewczych;
12) wykonuje po& czenia rur oraz montuje uzbrojenie, urz dzenia i aparatur' kontrolno-pomiarow instalacji grzewczych;
13) wykonuje czynno"ci
systemu odprowadzania spalin
"ci
ci zwi zane z monta!em
monta
z urz dze# grzewczych;
14) przeprowadza próby szczelno"ci
szczelno"ci instalacji grzewczych;
szczelno"
15) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne, termoizolacyjne i przeciwwilgociowe
instalacji grzewczych;
16) ocenia jako"$ wykonania instalacji grzewczych;
17) wykonuje czynno"ci
czynno ci zwi zane z odpowietrzaniem, uruchamianiem i regulacj
instalacji grzewczych;
18) dokonuje przegl du technicznego instalacji grzewczych;
19) wykonuje prace zwi zane z konserwacj i napraw instalacji grzewczych zgodnie z
procedurami.
4. Wykonywanie robót zwi zanych z monta!em
i remontem instalacji wentylacyjnych
monta
i instalacji klimatyzacyjnych
Ucze#:
Ucze#
#:
1) okre"la
okre"la wymagane parametry powietrza w pomieszczeniach;
okre"
2) okre"la
okre la sposoby wentylacji obiektów budowlanych, pomieszcze#
pomieszcze i stanowisk
roboczych;
3) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych
i instalacji klimatyzacyjnych
went
oraz technologie ich wykonywania;
4) okre"la
uzbrojenia i urz dze# instalacji wentylacyjnych i instalacji
okre"la miejsca monta!u
okre"
monta
klimatyzacyjnych;
5) sporz dza zapotrzebowanie na materia&y
materia i kalkuluje koszty robót zwi zanych z
monta!em
i remontem instalacji wentylacyjnych
i instalacji klimatyzacyjnych;
monta
wentylacyj
!
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6) dobiera materia y i narz!dzia do monta"u
u instalacji wentylacyjnych i instalacji
klimatyzacyjnych;
7) dobiera uzbrojenie oraz aparatur! kontrolno-pomiarow# do monta"u
u instalacji
wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
u uzbrojenia instalacji
8) wyznacza tras! prowadzenia przewodów i miejsca monta"u
wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
9) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót zwi#zanych z monta"em
"em
em i remontem
instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
10) wykonuje po #czenia rur oraz montuje uzbrojenie, urz#dzenia
dzenia i aparatur!
aparatur kontrolo-pomiarow# instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
ci instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
11) wykonuje próby szczelno$ci
12) wykonuje izolacje antykorozyjne, termoizolacyjne, przeciwwilgociowe i akustyczne
instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
13) ocenia jako$% wykonania instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
zane z uruchamianiem i regulacj#
regulacj instalacji i urz#
urz
14) wykonuje czynno$ci zwi#zane
urz#dze&
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
15) dokonuje przegl#du
du technicznego instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
16) wykonuje prace zwi#zane z konserwacj#
# oraz napraw#
napraw# instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.

B.10. Wykonywanie izolacji przemys owych

Wykonywanie i remont termicznych izolacji przemys owych
Ucze&:
konstrukcyjn#
# i technologiczn#
technologiczn# izolacji termicznych dla
1) pos uguje si! dokumentacj# konstrukcyjn
obiektów i urz#dze& przemys owych;
uszkodze& termicznych izolacji przemys owych;
2) okre$la wielko$% i rodzaj uszkodze&
dziami i sprz!
sprz
!tem do wykonywania i remontowania termicznych
3) pos uguje si! narz!dziami
sprz!tem
izolacji przemys owych;
4) korzysta z rusztowa& i pomostów roboczych;
5) mocuje termiczne izolacje przemys owe;
6) montuje p aszcze ochronne termicznych izolacji przemys owych;
7) montuje konstrukcje wsporcze i no$ne
no
termicznych izolacji przemys owych;
8) remontuje termiczne izolacje przemys owe;
9) remontuje p aszcze ochronne, konstrukcje wsporcze i no
no$ne termicznych izolacji
przemys owych;
zwi#zanych z termicznymi izolacjami
10) ocenia jako$% wykonanych robót zwi
przemys owymi;
11) wykonuje przedmiar i obmiar robót zwi
zwi#zanych z termicznymi izolacjami
przemys owymi;
robocizn! zwi#zane z termicznymi izolacjami
12) rozlicza materia y, sprz!t
sprz
i robocizn
przemys owymi.
2. Wykonywanie i remont akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji
przemys owych
Ucze&
&:
Ucze&:
dokumentacj# konstrukcyjn# i technologiczn# akustycznych
1) pos uguje si!
si! dokumentacj
i przeciwdrganiowych izolacji przemys owych;
2) okre$
okre
$la wielko$%
wielko
uszkodze akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji
okre$la
i rodzaj uszkodze&
przemys owych;
3) pos uguje si! narz
narz!dziami i sprz!tem do wykonywania oraz remontu akustycznych i
przeciwdrganiowych izolacji przemys owych;
rusztowa i pomostów roboczych;
4) korzysta z rusztowa&
5) mocuje akustyczne i przeciwdrganiowe izolacje przemys owe;
6) montuje p aszcze ochronne, konstrukcje wsporcze i no$ne akustycznych
!
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i przeciwdrganiowych izolacji przemys owych;
7) remontuje akustyczne i przeciwdrganiowe izolacje przemys owe;
8) remontuje p aszcze ochronne, konstrukcje wsporcze i no!ne
ne akustycznych i
przeciwdrganiowych izolacji przemys owych;
9) ocenia jako!" wykonywanych robót zwi#zanych
zanych z wykonywaniem i remontem
akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemys owych;
10) wykonuje przedmiar i obmiar robót zwi#zanych
zanych z wykonywaniem i remontem
akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemys owych;
11) rozlicza materia y, sprz$t i robocizn$ zwi#zane
zane z akustycznymi i przeciwdrganiowymi
izolacjami przemys owymi.
3. Wykonywanie i remont ogniochronnych izolacji przemys owych
Ucze%:
1) pos uguje si$ dokumentacj# konstrukcyjn# i technologiczn# ogniochronnych izolacji
przemys owych;
2) okre!la wielko!" i rodzaj uszkodze% ogniochronnych izolacji przemys owych;
3) pos uguje si$ narz$dziami i sprz$tem
tem do wykonywania i remontu ogniochronnych
izolacji przemys owych oraz przestrzega zasad ich eksploatacji;
4) korzysta z rusztowa% i pomostów roboczych;
5) mocuje ogniochronne izolacje przemys owe;
6) montuje p aszcze ochronne ogniochronnych izolacji przemys owych;
7) montuje konstrukcje wsporcze i no!ne
ne ogniochronnych izolacji przemys owych;
8) remontuje ogniochronne izolacje przemys owe;
9) remontuje p aszcze ochronne, konstrukcje wsporcze i no!ne
no!ne ogniochronnych izolacji
no!
przemys owych;
10) ocenia jako!" wykonanych robót zwi#zanych
zwi zanych z ogniochronnymi izolacjami
przemys owymi;
11) wykonuje przedmiar i obmiar robót zwi#zanych
zwi#zanych z ogniochronnymi izolacjami
zwi#
przemys owymi;
12) rozlicza materia y, sprz$tt i robocizn$
robocizn zwi#zane
zwi zane z ogniochronnymi izolacjami
przemys owymi.

B.11. Wykonywanie izolacji budowlanych

Wykonywanie izolacji wodochronnych
Ucze%:
nia rodzaje izolacji wodochronnych;
1) rozró&nia
2) rozpoznaje rodzaje gruntów budowlanych i okre
okre!la ich w a!ciwo!ci;
la przyczyny i skutki zawilgocenia obiektów budowlanych;
3) okre!la
$ dokumentacj
dokumentacj# projektow#,
projektow
4) pos uguje si$
specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami
oraz instrukcjami wykonywania
kata
izolacji wodochronnych;
dza przedmiar robót izolacyjnych oraz kalkuluje koszty wykonania izolacji
5) sporz#dza
wodochronnych;
6) dobiera sposoby wykonania izolacji wodochronnych;
7) dobiera materia y, narz$dzia i sprz$t
sprz do wykonania izolacji wodochronnych;
zwi
8) wykonuje pomocnicze roboty budowlane zwi#zane
z ochron# przeciwwilgociow#
obiektów budowlanych;
9) przygotowuje pod o&a pod izolacje wodochronne;
10) przygotowuje materia y do wykonania izolacji wodochronnych;
11) wykonuje izolacje wodochronne;
12) wykonuje dylatacje i uszczelnienia w izolacjach wodochronnych;
13) ocenia stan techniczny izolacji wodochronnych;
14) dobiera sposoby naprawy uszkodzonych izolacji wodochronnych;
15) wykonuje prace zwi#zane
z napraw# izolacji wodochronnych;
zwi
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16) ocenia jako ! wykonania izolacji wodochronnych;
17) wykonuje obmiar robót izolacyjnych oraz sporz"dza ich rozliczenie.
2. Wykonywanie izolacji termicznych, izolacji akustycznych i izolacji
przeciwdrganiowych
Ucze#:
1) okre la rodzaje strat ciep$a
a w budynkach i przyczyny ich powstawania;
2) okre la wp$yw ha$asu i drga# na budynki i organizm cz$owieka;
3) rozró%nia
nia rodzaje izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
4) pos$uguje si& dokumentacj" projektow",, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania
izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
5) sporz"dza
dza przedmiar robót izolacyjnych oraz kalkuluje koszty wykonania izolacji
termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
6) dobiera sposoby wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
7) dobiera materia$y, narz&dzia i sprz&tt do wykonania izolacji termicznych, akustycznych
i przeciwdrganiowych;
8) wykonuje pomocnicze roboty budowlane zwi"zane
zane z wykonywaniem izolacji
termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
9) przygotowuje pod$o%a
a pod izolacje termiczne, akustyczne i przeciwdrganiowe;
10) przygotowuje materia$yy do wykonania izolacji termicznych, akustycznych i
przeciwdrganiowych;
11) wykonuje izolacje termiczne i akustyczne przegród budowlanych oraz zabezpiecza
instalacj& grzewcz" i instalacj& ciep$ej wody u%ytkowej
ytkowej przed stratami ciep$a;
ciep
12) wykonuje prace zwi"zane
zane z ochron"
ochron izolacji termicznych przed zawilgoceniem,
dzia$aniem
aniem wiatru i uszkodzeniami mechanicznymi;
13) wykonuje izolacje przeciwdrganiowe okre lonych elementów obiektów budowlanych
oraz maszyn urz"dze# i instalacji budowlanych;
14) wykonuje prace zwi"zane
zane z napraw"
napraw" izolacji termicznych, akustycznych i
przeciwdrganiowych;
15) ocenia jako ! wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
16) wykonuje obmiar robót izolacyjnych oraz sporz"dza
ich rozliczenie.
sporz
3. Wykonywanie izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych
Ucze#:
1) rozpoznaje rodzaje korozji;
2) okre la przyczyny powstawania korozji oraz jej skutki;
3) rozpoznaje rodzaje pod$o%y
pod y budowlanych i ocenia ich stan techniczny;
4) pos$uguje
specyfikacjami technicznymi wykonania
uguje si& dokumentacj"
dokumentacj projektow",
projektow
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania
izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;
5) sporz"dza
dza przedmiar robót izolacyjnych oraz kalkuluje koszty wykonywania izolacji
antykorozyjnych i chemoodpornych;
6) dobiera sposoby ochrony antykorozyjnej i chemoodpornej elementów budowlanych
wykonanych z ró%nych
ró%nych materia$ów;
ró%
materia
7) dobiera materia$y,
narz&dzia oraz sprz&t
do wykonania izolacji antykorozyjnych
materia
sprz
i chemoodpornych;
8) przygotowuje pod$o%a
wykonane z ró%nych
materia$ów do zabezpieczenia
pod
ró
antykorozyjnego i chemoodpornego;
9) wykonuje pow$oki
antykorozyjne i chemoodporne elementów budowlanych;
pow
10) ocenia jako ! wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych;
11) wykonuje obmiar robót izolacyjnych oraz sporz"dza
ich rozliczenie.
sporz

B.12. Wykonywanie robót dekarskich
1.

Wykonywanie i rozbiórka pokry dachowych
!

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

,&-.-&,&

Poz. 184

w.

rcl
.go
v.p
l

Ucze :
1) rozró!nia rodzaje i elementy konstrukcji dachów;
2) rozró!nia rodzaje pokry" dachowych;
3) pos#uguje si$ dokumentacj% projektow%,, specyfikacjami technicznymi dotycz%cymi
dotycz cymi
wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonywania
pokry" dachowych;
4) sporz%dza rysunki po#aci dachowych i elementów pokry" dachowych;
5) sporz%dza przedmiar robót zwi%zanych
zanych z wykonaniem pokry" dachowych oraz
kalkuluje koszty wykonania i rozbiórki pokry" dachowych;
6) dobiera i przygotowuje materia#y, narz$dzia oraz sprz$tt do wykonania i rozbiórki
pokry" dachowych;
7) wykonuje izolacje pokry" dachowych;
8) wykonuje podk#ady pod pokrycia dachowe;
9) wykonuje pokrycia dachów o ró!nych
kszta#tach;
nych konstrukcjach i kszta#
kszta
#tach;
10) montuje okna dachowe, wy#azy, &wietliki
wietliki i urz%dzenia
dzenia do pozyskiwania energii
odnawialnej;
11) wykonuje roboty zwi%zane
zane z remontem i rozbiórk% pokry
pokry"" dachowych;
12) ocenia jako&" wykonania pokry" dachowych;
13) wykonuje obmiar robót zwi%zanych
zanych z wykonaniem pokry"
pokry" dachowych oraz sporz%dza
sporz
ich rozliczenie.
2. Wykonywanie obróbek dekarskich i odwodnie po!aci
po aci dachowych
Ucze :
1) rozró!nia
nia elementy systemów odwodnie po#aci
aci dachowych;
2) pos#uguje si$ dokumentacj% projektow%,
projektow , specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonywania obróbek
dekarskich i odwodnie po#aci
aci dachowych;
3) sporz%dza
dza rysunki obróbek dekarskich i elementów odwodnie po#aci dachowych;
4) sporz%dza
dza przedmiar robót zwi%zanych
zanych z wykonaniem i rozbiórk%
rozbiórk obróbek dekarskich
i odwodnie po#aci
aci dachowych i kalkuluje koszty ich wykonania;
5) dobiera i przygotowuje materia#y,
materia#y, narz$dzia
materia#
narz dzia i sprz$t
sprz do wykonywania i rozbiórki
obróbek dekarskich i odwodnie po#aci
po##aci dachowych;
po
6) wykonuje i montuje elementy obróbek dekarskich;
7) montuje elementy odwodnie po
po#aci dachowych;
8) wykonuje roboty zwi%zane
zane z rozbiórk%
rozbiórk lub wymian%
wymian obróbek dekarskich i odwodnie
po#aci
aci dachowych;
9) ocenia jako&"
&" wykonania obróbek dekarskich i odwodnie po#aci dachowych;
10) wykonuje obmiar robót zwi%zanych
zwi zanych z wykonaniem i rozbiórk%
rozbiórk obróbek dekarskich
oraz odwodnie po#aci
rozliczenie tych robót.
po aci dachowych oraz sporz%dza
sporz

B.13. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych
Wykonywanie robót zwi"
zwi"zanych
zwi
"zanych z regulacj"
regulacj cieków naturalnych
Ucze :
1) pos#uguje
uguje si$
si$ dokumentacj% projektow%, planami sytuacyjnymi, katalogami oraz
instrukcjami obs#ugi
maszyn i urz%dze
;
obs
urz
zwi
2) wykonuje podstawowe pomiary sytuacyjne zwi%zane
z wykonaniem okre&lonych
robót regulacyjnych;
3) dobiera materia#y,
i sprz$t do wykonywania okre&lonych robót zwi%zanych
materia narz$dzia
narz
z regulacj%
regulacj% cieków naturalnych;
4) oczyszcza koryta rzeczne i zbiorniki wodne oraz usuwa z nich przeszkody;
5) wykonuje roboty ziemne i pog#$biarskie
zwi%zane z regulacj% cieków naturalnych;
pog
6) pozyskuje materia#y
materia naturalne przeznaczone do regulacji cieków wodnych;
7) wykonuje wyroby przeznaczone do umacniania koryt cieków i skarp;
8) wykonuje roboty zwi%zane
z umacnianiem brzegów rzek i potoków górskich;
zwi
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9) wykonuje roboty zwi zane z biologiczn zabudow cieków naturalnych i kana!
kana
kana!ów
!ów
wodnych;
10) wykonuje roboty zwi zane z zabezpieczeniem urz dze" regulacyjnych;
11) wykonuje roboty zwi zane z utrzymaniem cieków naturalnych w wymaganym stanie;
12) dokonuje bie# cych przegl dów stanu technicznego umocnie" brzegów i koryt
cieków naturalnych;
13) wykonuje roboty zwi zane z napraw lub wymian uszkodzonych elementów
umocnie" skarp;
14) przestrzega warunków technicznych wykonania i odbioru robót zwi zanych
z regulacj cieków naturalnych.
2. Wykonywanie robót zwi zanych z budow urz dze! wodnych
Ucze":
1) pos!uguje si$ dokumentacj projektow i eksploatacyjn urz dze"
dze" wodnych;
2) dobiera materia!y, narz$dzia, urz dzenia i sprz$tt do wykonywania okre%lonych
okre%lonych robót
okre%
hydrotechnicznych;
3) wykonuje roboty zwi zane z budow wa!ów
ów przeciwpowodziowych;
4) zabezpiecza teren robót w czasie zagro#enia
enia powodziowego;
5) wykonuje roboty odwodnieniowe;
6) wykonuje roboty zwi zane z budow budowli pi$trz
trz cych;
7) montuje zamkni$cia wodne;
8) obs!uguje pompownie wodne;
9) wykonuje roboty zwi zane z zabezpieczaniem urz dze" wodnych przed filtracj ;
10) wykonuje pomocnicze roboty betoniarskie, zbrojarskie, %lusarskie,
%lusarskie, kowalskie
i ciesielskie zwi zane z wykonywaniem robót hydrotechnicznych;
11) dokonuje bie# cych przegl dów stanu technicznego urz dze"
dze" wodnych;
12) wykonuje roboty zwi zane z konserwacj oraz remontami urz dze" wodnych;
13) rozpoznaje uszkodzenia urz dze" wodnych;
14) wykonuje roboty zwi zane z napraw uszkodze
uszkodze"
" urz dze" wodnych;
15) wykonuje roboty zwi zane z usuwaniem przeszkód stwarzaj cych zagro#enie dla
bezpiecze"stwa;
16) post$puje
puje zgodnie z procedurami w przypadku wyst pienia zagro#e" podczas
budowy lub uszkodzenia urz dze"
dze wodnych;
17) stosuje %rodki
rodki dora&nej
nej ochrony przeciwpowodziowej;
18) wykonuje roboty zwi zane z zabezpieczeniem terenu zagro
zagro#onego powodzi ;
19) wykonuje roboty zwi zane z usuwaniem szkód powodziowych;
20) wykonuje pomocnicze roboty betoniarskie, zbrojarskie, %lusarskie, kowalskie
dze" wodnych;
i ciesielskie zwi zane z utrzymaniem urz dze
21) ocenia poprawno%'
poprawno wykonania robót hydrotechnicznych;
22) wykonuje obmiar robót zwi zanych z budow i utrzymaniem urz dze" wodnych;
23) przestrzega warunków technicznych wykonania i odbioru robót zwi zanych z budow
i utrzymaniem urz dze
dze" wodnych.

B.14. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej
Wykonywanie robót zwi zanych z budow nawierzchni kolejowej
Ucze":
materia!y do wykonywania nawierzchni kolejowej;
materia!
1) dobiera materia!y
2) dobiera maszyny i narz$dzia
do wykonywania okre%lonych robót nawierzchniowych;
narz
3) pos!uguje
pos uguje si$
si$ narz$dziami
narz$
oraz urz dzeniami stosowanymi podczas wykonywania
robót nawierzchniowych;
4) ocenia stan techniczny u#ytkowanych
maszyn, narz$dzi i urz dze";
u
5) montuje prz$s!a
torowe, rozjazdy, skrzy#owania torów, urz dzenia i zamkni$cia
prz
prz$s
nastawcze;
6) wykonuje roboty zwi zane z uk!adaniem, wymian oraz regulacj prz$se! torowych,
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Wykonywanie robót zwi zanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej
Ucze!:
1) dokonuje ogl#dzin rozjazdów i skrzy owa! torów w trakcie obchodu torów;
2) sprawdza i reguluje zamkni#cia nastawcze;
ki, krzywizny torów;
3) wykonuje pomiary szeroko&ci, przechy%ki,
4) okre&la stopie! zu ycia elementów nawierzchni;
5) dobiera materia%y i narz#dzia do robót zwi"zanych
zanych z utrzymaniem nawierzchni
i urz"dze! odwadniaj"cych;
6) obs%uguje maszyny i urz"dzenia
dzenia stosowane podczas robót zwi"zanych
zwi
z utrzymaniem nawierzchni i urz"dze! odwadniaj"cych;
cych;
7) zabezpiecza uszkodzone szyny;
ów potrzebnych do naprawy nawierzchni kolejowej;
8) oblicza ilo&$ materia%ów
9) wykonuje roboty zwi"zane z konserwacj" i bie "
"cym
cym utrzymaniem nawierzchni;
10) demontuje prz#s%a
zamkni#cia
a torowe, rozjazdy, skrzy owania torów, urz"dzenia
urz
i zamkni
nastawcze;
11) demontuje elementy konstrukcyjne torów na przejazdach, obiektach in ynierskich i w
ma%ych %ukach;
12) zabezpiecza urz"dzenia
dzenia sterowania ruchem kolejowym przed uszkodzeniem podczas
prowadzenia robót zwi"zanych
zanych z konserwacj"
konserwacj i bie "
"cym
cym utrzymaniem nawierzchni
kolejowej;
13) wykonuje roboty zwi"zane
zane z zimowym utrzymaniem kolei;
14) wykonuje roboty zwi"zane
zane z oczyszczaniem rowów bocznych, studzienek
odwadniaj"cych
cych i przepustów;
konserwacj" i bie "cym
15) zabezpiecza i oznakowuje teren robót zwi"zanych
zwi
z konserwacj
utrzymaniem nawierzchni kolejowej.

B.15. Wykonywanie robót ciesielskich

Wykonywanie konstrukcji drewnianych
Ucze!:
1) pos%uguje
specyfikacjami technicznymi wykonania
uguje si# dokumentacj
dokumentacj" projektow",
projektow
i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami dotycz"cymi
wykonania
dotycz
ciesielskich konstrukcji drewnianych;
2) sporz"dza
dza przedmiar robót zwi"zanych
zwi
z wykonaniem i monta em elementów
ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
materia%y, narz#dzia i sprz#t do wykonania ciesielskich
3) dobiera i przygotowuje materia
konstrukcji drewnianych;
narz#dzia
sprz#t do wykonania elementów ciesielskich konstrukcji
4) dobiera narz#
narz
#dzia i sprz
drewnianych oraz ich monta u;
materia%y do wykonywania ciesielskich konstrukcji
5) transportuje i sk%aduje
sk
materia
drewnianych;
6) wykonuje i montuje elementy ciesielskich konstrukcji drewnianych;
7) wykonuje stemplowania stropów;
8) wykonuje konstrukcje rozporowe i podporowe &cian w wykopach i na powierzchni;
9) wykonuje rusztowania i pomosty robocze;
10) demontuje pomocnicze ciesielskie konstrukcje drewniane;
11) ocenia jako&$
jako wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
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12) wykonuje obmiar ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz sporz dza rozliczenie
robót zwi zanych z wykonaniem i monta!em elementów tych konstrukcji.
2. Wykonywanie form i deskowa elementów betonowych i !elbetowych
elbetowych
Ucze":
1) pos#uguje si$ dokumentacj projektow , specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonania form i deskowa"
deskowa
elementów betonowych i !elbetowych;
2) sporz dza przedmiar robót zwi zanych z wykonaniem form i deskowa" elementów
betonowych i !elbetowych oraz kalkuluje ich koszty;
3) dobiera i przygotowuje materia#yy do wykonywania form i deskowa"
deskowa elementów
betonowych i !elbetowych;
4) dobiera narz$dzia i sprz$tt do wykonywania form i deskowa" elementów betonowych i
!elbetowych;
5) transportuje i sk#aduje materia#yy stosowane do wykonywania form i deskowa"
deskowa
elementów betonowych i !elbetowych;
6) wykonuje i montuje formy i deskowania elementów betonowych i !elbetowych;
!elbetowych;
7) zabezpiecza formy i deskowania elementów betonowych i !elbetowych
elbetowych przed
szkodliwym dzia#aniem
aniem czynników biologicznych, chemicznych, wody i ognia;
8) wykonuje obmiar robót ciesielskich oraz sporz dza rozliczenie robót ciesielskich;
9) ocenia jako%& wykonywanych form i deskowa" elementów betonowych i !elbetowych;
10) wykonuje obmiar robót zwi zanych z wykonaniem form i deskowa"
deskowa elementów
betonowych i !elbetowych i sporz dza rozliczenie tych robót.
3. Wykonywanie remontów i rozbiórek konstrukcji drewnianych
Ucze":
1) pos#uguje si$ dokumentacj projektow , specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami dotycz cymi remontu
i rozbiórki konstrukcji drewnianych;
2) okre%la
la rodzaj i zakres prac zwi zanych z remontem konstrukcji drewnianych;
3) zabezpiecza konstrukcje drewniane przed szkodliwym dzia#aniem
czynników
dzia
zewn$trznych;
4) dobiera materia#yy do wykonywania robót zwi zanych z remontem konstrukcji
drewnianych;
5) dobiera narz$dzia
dzia i sprz$t
sprz$t do wykonania robót zwi zanych z napraw , remontem
sprz$
i rozbiórk konstrukcji drewnianych;
6) transportuje i sk#aduje materia#yy pochodz ce z rozbiórki konstrukcji drewnianych;
7) wykonuje roboty zwi zane z napraw
i remontem elementów konstrukcji
drewnianych;
8) wykonuje roboty zwi zane z rozbiórk konstrukcji drewnianych;
9) ocenia jako%&
%& wykonania robót zwi zanych z remontem i rozbiórk konstrukcji
drewnianych;
10) wykonuje obmiar robót zwi zanych z remontem i rozbiórk konstrukcji drewnianych i
sporz dza ich rozliczenie.

ww

B.16. Wykonywanie robót zbro
zbrojarskich i betoniarskich
1.

Przygotowanie stali zbrojeniowej do monta
monta!u
Ucze
Ucze":
1) rozró!nia
zbrojeniowych oraz okre%la
ich w#a%ciwo%ci i zastosowanie;
rozró!nia rodzaje pr$tów
rozró!
pr
okre
pos#uguje si$
pos#
si dokumentacj projektow , specyfikacjami technicznymi wykonania
2) pos#uguje
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz cymi
wykonywania robót zbrojarskich;
3) sporz dza przedmiar robót zwi zanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do
monta oraz kalkuluje koszty tych robót;
monta!u
4) dobiera stal zbrojeniow , narz$dzia i sprz$t do wykonywania robót zbrojarskich;
!!
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5) dobiera rodki transportu stali zbrojeniowej;
6) dobiera sposoby prostowania, ci!cia i gi!cia pr!tów zbrojeniowych;
7) wykonuje czynno ci zwi"zane
zane z czyszczeniem i prostowaniem pr!tów
pr!tów
pr!
przeznaczonych do monta#u;
8) wykonuje ci!cie i gi!cie pr!tów zbrojeniowych;
9) ocenia jako $ wykonania robót zbrojarskich;
10) wykonuje obmiar robót zwi"zanych
zanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do monta#u
monta#u i
monta#
sporz"dza rozliczenie tych robót.
2. Monta oraz uk!adanie
adanie zbrojenia w deskowaniach i formach
Ucze%:
1) pos&uguje si! dokumentacj" projektow",, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz"cymi
dotycz
monta#u zbrojenia oraz uk&adania
adania zbrojenia w deskowaniach i formach;
2) sporz"dza przedmiar robót zwi"zanych
zanych z monta#em
em i uk&adaniem
uk&adaniem zbrojenia w
uk&
deskowaniach i formach oraz kalkuluje koszty tych robót;
3) dobiera pr!ty zbrojeniowe oraz materia&yy pomocnicze do monta#u
monta u zbrojenia;
4) dobiera narz!dzia i sprz!t do monta#u
u zbrojenia;
5) uk&ada zbrojenie w deskowaniach i formach;
6) dobiera sposoby &"czenia pr!tów
tów zbrojeniowych;
7) wykonuje siatki i szkielety zbrojeniowe;
8) dobiera rodki transportu pr!tów
tów zbrojeniowych, siatek i szkieletów zbrojeniowych;
9) uk&ada pr!ty
ty zbrojeniowe, siatki i szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach;
10) ocenia jako $ monta#u i uk&adania
adania zbrojenia;
11) wykonuje obmiar robót zwi"zanych
zanych z monta#em
monta#em i uk&adaniem
monta#
uk&adaniem zbrojenia w
uk&
deskowaniu oraz sporz"dza
dza rozliczenie tych robót.
3. Wykonywanie mieszanek betonowych
Ucze%:
1) pos&uguje si! dokumentacj" projektow",
projektow , specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz"cymi
dotycz
wykonania mieszanek betonowych;
2) sporz"dza
dza przedmiar robót zwi"zanych
zwi zanych z wykonywania mieszanek betonowych oraz
kalkuluje koszty ich wykonania;
3) dobiera sk&adniki
adniki mieszanek betonowych;
4) dobiera narz!dzia
dzia i sprz!tt do wykonywania robót betoniarskich;
5) przestrzega zasad przygotowania mieszanek betonowych;
6) dobiera rodki transportu mieszanek betonowych;
7) wykonuje mieszanki betonowe zgodnie z receptur";
receptur
8) sporz"dza
dza zaprawy i zaczyny budowlane;
9) ocenia jako $ wykonania mieszanek betonowych;
10) sporz"dza
z wykonaniem mieszanek betonowych.
dza rozliczenie robót zwi"zanych
zwi
4. Uk!adanie
#wie ego betonu
adanie i zag"szczanie
zag"szczanie mieszanki betonowej oraz piel"gnacja
zag"
piel
Ucze%:
1) pos&uguje
specyfikacjami technicznymi wykonania
uguje si!
si dokumentacj"
dokumentacj projektow",
projektow
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz"cymi
dotycz
uk&adania
wie#ego betonu;
uk&&adania i zag!szczania
zag!szczania mieszanki betonowej oraz piel!gnacji
zag!
piel
2) sporz"dza
z uk&adaniem i zag!szczaniem mieszanek
sporz"dza przedmiar robót zwi"zanych
sporz"
zwi
betonowych i piel!gnacj"
wie#ego betonu oraz kalkuluje koszty tych robót;
piel
piel!gnacj
3) dobiera narz!dzia
i sprz!t
do wykonywania robót zwi"zanych z uk&adaniem i
narz
sprz
zag!szczaniem
wie#ego betonu;
zag szczaniem mieszanki betonowej oraz piel!gnacj"
piel
4) uk&ada
uk&ada mieszank! betonow" w formach i deskowaniach;
uk&
5) dobiera sposoby zag!szczania
mieszanki betonowej;
zag
6) wykonuje czynno ci zwi"zane z zag!szczaniem mieszanki betonowej;
7) okre la metody przyspieszania dojrzewania wie#ego betonu;
8) dobiera sposoby piel!gnacji
wie#ego betonu;
piel
!"
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9) wykonuje czynno ci zwi!zane z piel"gnacj! wie#ego betonu;
10) wykonuje drobnowymiarowe wyroby z zapraw i mieszanek betonowych;
elbetowych i wykonuje czynno ci
11) okre la sposoby naprawy elementów betonowych i #elbetowych
zwi!zane z t! napraw!;
12) ocenia jako $ wykonania robót betoniarskich;
szczaniem mieszanki
13) wykonuje obmiar robót zwi!zanych z uk%adaniem i zag"szczaniem
dza rozliczenie tych robót.
betonowej oraz piel"gnacj! wie#ego betonu oraz sporz!dza

B.17. Wykonywanie robót kamieniarskich

Wykonywanie obróbki kamienia
Ucze&:
1) rozpoznaje rodzaje ska% i okre la ich w%a ciwo ci;
cznej oraz mechanicznej obróbki kamienia
2) dobiera materia%y, narz"dzia i sprz"t do r"cznej
naturalnego i sztucznego;
3) wykonuje szablony wyrobów kamieniarskich oraz ornamentów i znaków graficznych;
ów kamieniarskich;
4) dobiera metody obróbki materia%ów
5) przecina bloki kamienne;
6) wykonuje otwory w kamieniu;
7) wykonuje czynno ci zwi!zane
zane z toczeniem i frezowaniem elementów kamiennych;
8) dobiera metody fakturowania powierzchni kamiennych;
9) wykonuje czynno ci zwi!zane
zane z fakturowaniem powierzchni kamiennych;
10) wykuwa elementy kamienne o okre lonych kszta%tach;
kszta%tach;
kszta%
11) dobiera techniki wykonania ornamentów i znaków graficznych w kamieniu;
12) wykonuje ornamenty i znaki graficzne w kamieniu;
13) wykonuje zdobienia w kamieniu technikami malarskimi i poz%otniczymi.
poz
2. Monta elementów z kamienia oraz renowacja wyrobów kamieniarskich
Ucze&:
1) sporz!dza
dza przedmiar robót kamieniarskich;
2) dobiera materia%y,
y, narz"dzia
dzia i sprz"t
sprz"t do monta#u
sprz"
monta elementów z kamienia naturalnego i
sztucznego oraz renowacji wyrobów kamieniarskich;
3) przygotowuje zaczyny, zaprawy i mieszanki betonowe;
4) przygotowuje kleje i kity do %!czenia
%!czenia elementów z kamienia;
5) dobiera techniki monta#u
u elementów z kamienia;
6) wykonuje otwory monta#owe
owe w elementach z kamienia;
7) montuje kotwy, haki i trzpienie w wyrobach kamieniarskich;
8) wykonuje monta# elementów z kamienia;
9) wykonuje spoinowanie wyrobów kamieniarskich;
konserwacj! wyrobów
10) wykonuje czynno ci zwi!zane
zwi
z czyszczeniem oraz konserwacj
z kamienia;
pod%o#e
uzupe%nienia ubytków oraz naprawy uszkodzonych
11) przygotowuje pod%
pod
%o#e do uzupe
elementów wyrobów kamieniarskich;
uzupe%nianych elementów wyrobów
12) dobiera metody monta#u
monta
wymienianych lub uzupe
kamieniarskich;
13) wykonuje szablony uszkodzonych lub wymienianych elementów wyrobów
kamieniarskich;
14) uzupe%nia
elementy w wyrobach kamieniarskich poddawanych renowacji;
uzupe%nia brakuj!ce
uzupe%
brakuj
15) uzupe%nia
uzupe%nia ubytki w wyrobach kamieniarskich;
uzupe%
16) patynuje wyroby kamieniarskie;
17) impregnuje wyroby kamieniarskie;
18) dokonuje renowacji ornamentów i znaków graficznych;
19) wykonuje obmiar robót kamieniarskich i sporz!dza
rozliczenia tych robót.
sporz
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Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
Ucze :
1) rozró!nia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, okre"la
la ich w#a"ciwo"ci
w#a"ciwo
ciwo"
"ci
i zastosowanie;
2) pos#uguje si$ dokumentacj% projektow%,, specyfikacjami technicznymi wykonania
dotycz%cymi
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz%
dotycz
%cymi
wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich
nkarskich i mieszanek betonowych;
3) dobiera sk#adniki
adniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
4) sporz%dza przedmiar robót zwi%zanych
zanych z wykonywaniem zapraw murarskich,
tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
5) dobiera narz$dzia i sprz$tt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich
i mieszanek betonowych;
6) przygotowuje sk#adniki
adniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
7) wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z receptur%;
receptur
receptur%
8) ocenia jako"& wykonania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek
betonowych;
9) wykonuje obmiar robót zwi%zanych
zanych z wykonywaniem zapraw
zapraw murarskich, tynkarskich
i mieszanek betonowych i sporz%dza
dza rozliczenie tych robót.
2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
Ucze :
1) rozró!nia
nia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;
2) pos#uguje si$ dokumentacj% projektow%,, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania
murowanych konstrukcji budowlanych;
3) rozpoznaje sposoby wi%zania
zania cegie#
cegie# w murach;
4) rozró!nia
nia rodzaje izolacji budowlanych oraz okre"la
okre la sposoby ich wykonania;
5) dobiera oraz przygotowuje materia#y
materia#y do wykonania murowanych konstrukcji
materia#
budowlanych;
6) dobiera narz$dzia i sprz$t
$tt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
7) sporz%dza
dza przedmiar robót zwi%zanych
zwi%zanych z wykonaniem murowanych konstrukcji
zwi%
budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
8) wyznacza po#o!enie
enie murowanych konstrukcji budowlanych;
9) wykonuje murowane "ciany,
sklepienia, s#upy,
filary oraz kominy;
ciany, stropy, nadpro!a,
nadpro
s
10) wykonuje spoinowanie i licowanie "cian;
"cian;
11) wykonuje roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie
i zbrojarskie zwi%zane
zane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych;
12) ocenia jako"& wykonania robót murarskich;
13) wykonuje obmiar robót zwi%zanych
zwi zanych z wykonaniem murowanych konstrukcji
budowlanych i sporz%dza
sporz%dza rozliczenie tych robót.
sporz%
3. Wykonywanie tynków
Ucze :
1) rozró!nia
nia rodzaje tynków;
2) pos#uguje
specyfikacjami technicznymi wykonania
uguje si$
si dokumentacj%
dokumentacj projektow%,
projektow
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania
tynków;
3) dobiera oraz przygotowuje materia#y
do wykonywania tynków wewn$trznych
materia
i zewn$trznych;
zewn$trznych;
zewn$
4) dobiera narz$dzia
narz$dzia i sprz$t
narz$
sprz do wykonania tynków wewn$trznych i zewn$trznych;
5) sporz%dza
z wykonaniem tynków wewn$trznych
sporz dza przedmiar robót zwi%zanych
zwi
i zewn$trznych
oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
zewn
6) przygotowuje pod#o!e
do wykonania tynków wewn$trznych i zewn$trznych;
pod
7) wykonuje tynki wewn$trzne
i zewn$trzne;
wewn
8) wykonuje czynno"ci
zwi%zane z wyka czaniem powierzchni tynkowanych oraz
czynno
osadzaniem kratek wentylacyjnych i innych elementów;
!"
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9) rozpoznaje rodzaje uszkodze tynków wewn!trznych i zewn!trznych
trznych oraz dobiera
sposoby ich naprawy;
10) wykonuje napraw! tynków wewn!trznych i zewn!trznych;
11) ocenia jako"# wykonania robót tynkarskich;
12) wykonuje obmiar zwi$zanych z wykonaniem tynków wewn!trznych
zewn!trznych
trznych i zewn!
zewn
!trznych i
sporz$dza rozliczenie tych robót.
4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
Ucze :
1) pos%uguje si! dokumentacj$ projektow$,, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót
remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;
2) dobiera oraz przygotowuje materia%y
y budowlane do wykonywania remontu
murowanych konstrukcji budowlanych;
3) sporz$dza przedmiar robót zwi$zanych
zanych z wykonaniem remontu i rozbiórki
murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
4) dobiera narz!dzia i sprz!tt do wykonywania robót zwi$zanych
zwi zanych z remontem oraz
rozbiórk$ murowanych konstrukcji budowlanych;
5) wykonuje roboty murarskie zwi$zane
zane z remontami murowanych konstrukcji
budowlanych;
6) wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych
wanych konstrukcji budowlanych;
7) ocenia jako"# wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji
budowlanych;
8) wykonuje obmiar robót zwi$zanych
zanych z wykonywaniem remontu i rozbiórki murowanych
konstrukcji budowlanych i sporz$dza
dza rozliczenie tych robót.

B.19. Wykonywanie robót zdu skich

Wykonywanie murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórka
Ucze :
1) rozró&nia
nia rodzaje pieców grzewczych;
2) pos%uguje si! dokumentacj$
dokumentacj$ projektow$,
projektow$
projektow
$, normami i instrukcjami dotycz$cymi
dotycz
wykonywania murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórki;
3) dobiera konstrukcj! i wielko"#
wielko"# pieców grzewczych murowanych w zale&no"ci
zale
od
rodzaju i wielko"ci
"ci
ci pomieszczenia;
4) sporz$dza
dza przedmiar robót zwi$zanych
zwi$zanych z wykonaniem murowanych pieców
zwi$
grzewczych i ich rozbiórk$
rozbiórk oraz kalkulacj!
kalkulacj kosztów ich wykonania;
5) dobiera materia%y,
sprz!t do robót zwi$zanych z wykonaniem
y, narz!dzia
narz dzia i sprz!
sprz
murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórk$;
rozbiórk
6) przygotowuje zaprawy oraz mieszanki betonowe do wykonywania murowanych
pieców grzewczych;
7) wykonuje fundamenty pod konstrukcje murowanych pieców grzewczych;
8) muruje piece grzewcze;
9) osadza elementy metalowe w murowanych piecach grzewczych;
zwi
10) wykonuje roboty zwi$zane
z wyko czeniem obudowy murowanych pieców
grzewczych;
11) pod%$cza
pod%$
%$cza
cza murowane piece grzewcze do przewodów kominowych;
12) wykonuje inwentaryzacj!
inwentaryzacj murowanych pieców grzewczych;
13) wykonuje roboty zwi$zane
z remontem murowanych pieców grzewczych i ich
zwi
rozbiórk$;
rozbiórk$
rozbiórk
$;
zwi$zanych z remontem murowanych pieców
14) ocenia jako"#
jako
wykonanych robót zwi
rozbiórk$;
grzewczych i ich rozbiórk
zwi$zanych z wykonaniem, remontem i rozbiórk$
15) wykonuje obmiar robót zwi
murowanych pieców grzewczych i sporz$dza
rozliczenie tych robót.
sporz
2. Wykonywanie i rozbiórka kominków
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Ucze :
1) rozró!nia rodzaje i konstrukcje kominków;
2) pos"uguje si# dokumentacj$ projektow$,, normami i instrukcjami dotycz$cymi
dotycz$cymi
dotycz$
wykonywania kominków i ich rozbiórki;
3) dobiera konstrukcj# i wielko%& kominków w zale!no%ci
ci od ich przeznaczenia
i wielko%ci pomieszcze ;
4) dobiera materia"y, narz#dzia, i sprz#t do robót zwi$zanych
zanych z wykonaniem kominów,
ich remontem i rozbiórk$;
5) sporz$dza przedmiar robót zwi$zanych
zanych z wykonaniem kominów, ich remontem i
rozbiórk$ i kalkulacj# kosztów ich wykonania;
6) przygotowuje zaprawy i mieszanki betonowe do robót zwi$zanych
zanych z wykonywaniem
kominów i ich remontem;
7) wykonuje fundamenty pod konstrukcje kominków;
8) wykonuje kominki murowane i wykonuje kominki z gotowych elementów;
9) montuje w kominkach elementy metalowe oraz wk"ady
"ady
ady i kasety kominkowe;
10) wykonuje roboty zwi$zane z wyko czeniem obudowy kominków;
11) pod"$cza kominki do przewodów kominowych;
12) wykonuje inwentaryzacj# kominków;
13) wykonuje roboty zwi$zane
rozbiórk$;
zane z remontem kominków i ich rozbiórk$
rozbiórk
$;
14) ocenia jako%& robót zwi$zanych
zanych z wykonywaniem kominków i ich remontem;
15) wykonuje obmiar robót zwi$zanych
zanych z wykonaniem kominków, ich remontem
i rozbiórk$ i sporz$dza
dza rozliczenie tych robót.

B.20. Monta konstrukcji budowlanych

Monta konstrukcji stalowych
Ucze :
projektow$,, specyfikacjami technicznymi wykonania
1) pos"uguje si# dokumentacj$ projektow
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami monta
monta!u
konstrukcji stalowych;
y do wykonania okre%
okre
%lonych elementów konstrukcji stalowych;
2) dobiera materia"y
okre%lonych
3) dobiera materia"y,
sprz#t
y, narz#dzia
dzia i sprz#
sprz
#t do monta!u
monta elementów konstrukcji stalowych;
4) wykonuje antykorozyjne i ogniochronne zabezpieczenia elementów konstrukcji
stalowych;
ada i zdejmuje zawiesia monta
5) dobiera, zak"ada
monta!owe stosowane podczas robót
transportowych;
6) dobiera sposoby "$
"$czenia
czenia elementów konstrukcji stalowych;
7) przygotowuje elementy konstrukcji stalowych do wykonywania po
po"$cze ;
8) wykonuje wst#
#pne mocowanie i rektyfikacj
wst#pne
rektyfikacj# elementów konstrukcji stalowych;
9) zabezpiecza montowan$
montowan$ konstrukcj
konstrukcj# przed utrat$ stateczno%ci;
10) wykonuje po"$
po
"$czenia
czenia elementów konstrukcji stalowych;
po"$czenia
11) wykonuje roboty zwi$
zwi
$zane z demonta
zwi$zane
demonta!em konstrukcji stalowych;
12) ocenia jako%&
jako%& wykonania robót monta
monta!owych;
monta!em konstrukcji stalowych i sporz$dza
13) wykonuje obmiar robót zwi$zanych
zwi
z monta
rozliczenia tych robót.
2. Monta prefabrykowanych konstrukcji elbetowych
Ucze :
pos"uguje
dokumentacj$ projektow$, specyfikacjami technicznymi wykonania
1) pos"
pos
"uguje si#
si dokumentacj
monta!u
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami monta
prefabrykowanych konstrukcji !elbetowych;
sprz#t do monta!u prefabrykowanych konstrukcji !elbetowych;
2) dobiera narz#dzia
narz
i sprz
monta!u prefabrykaty !elbetowe;
3) dobiera i przygotowuje do monta
4) dobiera sposób monta
monta!u prefabrykatów !elbetowych;
zwi$zane z monta!em
5) wykonuje roboty zbrojarskie, betoniarskie i ciesielskie zwi
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prefabrykatów elbetowych;
6) wykonuje zakotwienia prefabrykowanych elementów elbetowych;
7) dobiera, zak!ada i zdejmuje uchwyty monta owe oraz zawiesia do transportu
i monta u prefabrykowanych elementów elbetowych;
8) steruje prac" operatora d#wigu podczas transportu i monta u prefabrykatów oraz
transportu zbrojenia i mieszanki betonowej na miejsce monta u;
9) wykonuje wst$pne mocowanie i rektyfikacj$ prefabrykatów elbetowych;
10) wykonuje po!"czenia prefabrykatów elbetowych;
11) wykonuje roboty zwi"zane z rozbiórk" prefabrykowanych konstrukcji elbetowych;
12) sk!aduje materia!y i elementy pochodz"ce
ce z rozbiórki konstrukcji elbetowych;
13) ocenia jako%& wykonania robót zwi"zanych
zanych z monta em prefabrykowanych
konstrukcji elbetowych;
14) wykonuje obmiar robót zwi"zanych z monta em prefabrykowanych konstrukcji
elbetowych.
3. Monta prefabrykowanych konstrukcji drewnianych
Ucze':
1) pos!uguje si$ dokumentacj" projektow",, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami monta u prefabrykowanych
konstrukcji drewnianych
2) rozró nia rodzaje prefabrykatów drewnianych;
3) dobiera materia!y, narz$dzia i sprz$tt do monta u prefabrykowanych konstrukcji
drewnianych;
4) dobiera i przygotowuje prefabrykaty drewniane do monta u elementów obiektów
budowlanych o okre%lonej
lonej konstrukcji;
5) wyznacza miejsca !"czenia
czenia prefabrykatów drewnianych;
6) steruje prac" operatora d#wigu
#wigu
wigu podczas prac transportowych, monta owych
i demonta owych prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
7) wykonuje wst$pne
pne mocowanie i rektyfikacj$
rektyfikacj prefabrykatów drewnianych;
8) zabezpiecza montowan"
" konstrukcj
konstrukcj$ drewnian
drewnian" przed utrat"
utrat stateczno%ci;
9) dobiera metody po!"cze'
cze' prefabrykowanych elementów konstrukcji drewnianych;
10) wykonuje po!"czenia
czenia prefabrykatów drewnianych;
11) zabezpiecza elementy konstrukcji drewnianych przed szkodliwymi czynnikami
zewn$trznymi;
12) wykonuje prace zwi"zane
zane z remontami i demonta em prefabrykowanych konstrukcji
drewnianych;
13) ocenia jako%&
%& monta u prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
14) wykonuje obmiar robót zwi"zanych
zwi"zanych z monta em prefabrykowanych konstrukcji
zwi"
drewnianych.

B.21. Monta urz!dze"
urz!dze
dze"
" i systemów energetyki odnawialnej
Organizowanie monta u urz!dze"
urz
i systemów energetyki odnawialnej
Ucze':
1) pos!uguje
normami oraz instrukcjami monta u urz"dze'
uguje si$
si$ dokumentacj",
dokumentacj
i systemów energetyki odnawialnej;
urz"dzenia do pozyskiwania energii odnawialnej;
urz"
2) dobiera urz"dzenia
materia!y do monta u urz"dze' i systemów energetyki odnawialnej;
materia!
3) dobiera materia!y
4) ustala miejsca lokalizacji urz"dze'
urz
stosowanych w systemach energetyki
odnawialnej;
5) okre%la
okre
warunki transportu i sk
sk!adowania materia!ów oraz elementów systemów
energetyki odnawialnej;
sprz$t i narz$dzia do monta u urz"dze' i instalacji stosowanych do
6) dobiera sprz$
sprz
pozyskiwania i przetwarzania energii pochodz
pochodz"cej ze #róde! odnawialnych;
materia!y do monta u urz"dze' i systemów
7) sporz"dza
sporz
zapotrzebowanie na materia

ww

1.

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

,&-.-&,&

Poz. 184

ww

w.

rcl
.go
v.p
l

energetyki odnawialnej;
8) wykonuje rysunki schematyczne monta u urz!dze" i systemów energetyki
odnawialnej;
9) sporz!dza harmonogramy robót zwi!zanych z monta em urz!dze"
dze" i systemów
energetyki odnawialnej;
10) organizuje prace zwi!zane z monta em urz!dze" i systemów energetyki odnawialnej;
11) dokonuje przegl!du technicznego urz!dze" i instalacji wykorzystuj!cych
cych odnawialne
#ród$a energii;
12) organizuje prace zwi!zane z konserwacj! i napraw! urz!dze"
dze" i systemów energetyki
odnawialnej.
2. Sporz dzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotycz cych monta!u
u urz dze"
i systemów energetyki odnawialnej
Ucze":
1) pos$uguje si% dokumentacj! do sporz!dzania
dzania kosztorysów oraz przygotowania ofert
dotycz!cych monta u urz!dze" i systemów energetyki odnawialnej;
2) korzysta z katalogów i informatorów kosztorysowych, katalogów producentów
materia$ów, urz!dze" i elementów instalacji stosowanych
owanych w systemach energetyki
odnawialnej;
3) sporz!dza przedmiary i obmiary robót zwi!zanych
i systemów
!zanych
zanych z monta em urz!dze"
urz
energetyki odnawialnej;
4) sporz!dza kosztorysy dotycz!ce
ce monta u urz!dze"
urz dze"
urz!dze
" i systemów energetyki
odnawialnej;
5) sporz!dza
urz!dze" i systemów
dza kalkulacje kosztów zwi!zanych
zanych z eksploatacj!
eksploatacj urz
urz!
energetyki odnawialnej;
6) okre&la wska#niki efektywno&ci
ci energetycznej urz!dze"
urz dze"
urz!dze
" i systemów energetyki
odnawialnej;
7) sporz!dza
zwi!zanych
dza oferty na wykonanie prac zwi!
zwi
!zanych z monta em urz!dze" i systemów
energetyki odnawialnej.
3. Wykonywanie monta!u
u urz dze"
" i systemów energetyki odnawialnej
Ucze":
1) pos$uguje si% dokumentacj!
! monta u urz!dze"
urz!dze
urz!
dze" i systemów energetyki odnawialnej;
2) dobiera materia$y,
y, narz%dzia
narz%dzia i sprz%t
narz%
sprz%t do monta u urz!dze" stosowanych do
sprz%
pozyskiwania energii odnawialnej;
3) wyznacza miejsca monta u urz!dze"
energi% odnawialn!;
urz!dze
urz!
dze" wykorzystuj!cych
wykorzystuj
4) pos$uguje si%
% narz%dziami
dziami i sprz%tem
sprz%tem podczas monta u urz!dze" i systemów
sprz%
energetyki odnawialnej;
5) wykonuje monta urz!dze"
urz!
urz
!dze
dze" i systemów energetyki odnawialnej;
6) rozpoznaje b$%dy
b$%
$%dy
dy monta u urz!dze"
urz dze" i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
urz!dze
7) dokonuje oceny jako&ci
jako&ci robót monta owych urz!dze" i systemów energetyki
jako&
odnawialnej;
8) przygotowuje do odbioru urz!dzenia
i systemy energetyki odnawialnej;
urz
9) wykonuje prace zwi!zane
napraw! i demonta em urz!dze"
zwi!zane z konserwacj!,
zwi!
konserwacj
i systemów energetyki odnawialnej.

B.22. Eksploatacja urz dze" i systemów energetyki odnawialnej
1.

Monitorowanie i nadzór systemów energetyki odnawialnej
Ucze":
Ucze"
Ucze
":
1) odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej;
2) przestrzega zasad dzia$ania
uk$adów automatycznego sterowania systemami
dzia
energetyki odnawialnej i regulacji tych systemów;
3) okre&la
energetyki odnawialnej;
okre&la parametry pracy urz!dze"
okre&
urz
4) rejestruje i interpretuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej urz!dze"
urz
energetyki odnawialnej;
!"
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5) rozpoznaje nieprawid owo!ci
ci w funkcjonowaniu systemów energetyki odnawialnej;
6) ocenia stan techniczny systemów energetyki odnawialnej;
7) minimalizuje
straty
podczas
wytwarzania,
magazynowania,
przesy ania
i wykorzystywania energii;
8) wykonuje bie"#ce przegl#dy systemów energetyki odnawialnej;
9) sporz#dza dokumentacj$ dotycz#c# eksploatacji urz#dze% i systemów energetyki
odnawialnej.
2. Konserwacja oraz naprawa urz dze! i systemów energetyki odnawialnej
Ucze%:
1) okre!la wymagania dotycz#ce eksploatacji urz#dze% i systemów energetyki
odnawialnej;
2) okre!la warunki konserwacji i naprawy urz#dze% i systemów energetyki odnawialnej;
3) przestrzega procedur przekazywania do eksploatacji urz#dze% i systemów energetyki
odnawialnej;
4) uruchamia urz#dzenia
dzenia i systemy energetyki odnawialnej;
5) wykonuje okresowe przegl#dy urz#dze% i systemów energetyki odnawialnej;
6) okre!la
i
la przyczyny i sposoby usuwania nieprawid owo!ci
ci w funkcjonowaniu urz#dze%
urz
systemów energetyki odnawialnej;
7) wykonuje pomiary efektywno!ci
ci systemów energetyki odnawialnej;
8) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji dotycz#cych
i systemów
dotycz#cych urz#dze%
dotycz#
urz
energetyki odnawialnej;
9) wykonuje pomiary i szkice inwentaryzacyjne urz#dze%
urz dze%
urz#dze
% i systemów energetyki
odnawialnej;
10) wykonuje czynno!ci zwi#zane
i systemów
zane z konserwacj#
konserwacj i napraw#
napraw# urz#dze%
urz
energetyki odnawialnej.

B.23. Organizacja robót zwi zanych z budow i eksploatacj sieci gazowych

Organizowanie robót zwi zanych z budow sieci gazowych
Ucze%:
okre!lonych kryteriów;
okre!
1) klasyfikuje sieci gazowe wed ug okre!lonych
okre
2) rozpoznaje obiekty sieci gazowych oraz okre!la
ich funkcje;
3) rozpoznaje rodzaje i uk ady gazoci#gów;
gazoci
4) pos uguje si$ dokumentacj# projektow
projektow# i dokumentacj#
dokumentacj geodezyjno-kartograficzn#
sieci gazowych;
5) wykonuje obliczenia zwi#zane
przy #czy i instalacji
zwi zane z projektowaniem gazoci#gów,
gazoci
gazowych;
zwi
budow sieci gazowych i sporz#dza
6) wykonuje przedmiary robót zwi#zanych
z budow#
kosztorysy tych robót;
monta"owe zwi#zane
monta"
zwi
budow gazoci#gów i przy #czy gazowych;
7) organizuje roboty monta"owe
z budow#
8) przygotowuje, oznakowuje oraz zabezpiecza teren robót zwi#zanych
z budow#
zwi
gazoci#
#gów i przy #czy
#czy gazowych;
gazoci#gów
9) wykonuje roboty ziemne zwi#zane
z budow#
zwi
budow gazoci#gów i przy #czy gazowych;
10) dobiera materia y, uzbrojenie, urz#dzenia,
aparatur$ kontrolno-pomiarow# oraz
urz
aparatur$
aparatur$ zabezpieczaj#c#
zabezpieczaj
do budowy sieci gazowych;
11) dobiera sprz$t
do monta"u
sprz$t i narz$dzia
sprz$
narz
monta gazoci#gów i przy #czy gazowych;
czenia rur oraz montuje uzbrojenie, urz#dzenia
urz
12) wykonuje po #czenia
oraz aparatur$
kontrolno-pomiarow#
kontrolno-pomiarow w sieciach gazowych;
13) dobiera i montuje gazomierze przemys owe;
14) montuje punkty redukcyjno-pomiarowe sieci gazowych;
15) montuje i zabezpiecza kurki g ówne;
16) wykonuje obmiar robót zwi#zanych
z budow# sieci gazowych;
zwi
17) ocenia jako!&
jako wykonania robót zwi#zanych z budow# sieci gazowych;
18) wykonuje prace zwi#zane
ze znakowaniem trasy gazoci#gów i przy #czy gazowych;
zwi
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19) przestrzega procedur podczas wykonywania prób ci nieniowych i prób szczelno ci
sieci gazowych;
20) przestrzega zasad dokumentowania prób ci nieniowych i prób szczelno ci sieci
gazowych;
czy gazowych;
21) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazoci!gów i przy"!czy
22) przeprowadza i dokumentuje odbiór techniczny sieci gazowej;
23) wykonuje przedmiar i obmiar robót zwi!zanych z budow! sieci gazowych.
2. Organizowanie robót zwi zanych z eksploatacj sieci gazowych
Ucze#:
1) rozpoznaje urz!dzenia stacji gazowych, nawanialni i t"oczni
oczni gazu oraz okre la ich
funkcje;
2) przestrzega zasad magazynowania paliw gazowych;
3) pos"uguje si$ dokumentacj! projektow! i eksploatacyjn! sieci gazowych;
4) wykonuje czynno ci zwi!zane
zane uruchomieniem oraz przekazaniem gazoci!gów
gazoci
i przy"!czy gazowych do eksploatacji;
oczni gazu i magazynów gazu;
5) przestrzega zasad eksploatacji stacji gazowych, t"oczni
6) kontroluje parametry pracy urz!dze# stacji gazowych i podejmuje dzia"ania
dzia
w przypadku wyst!pienia nieprawid"owo ci;
7) przestrzega procedur dotycz!cych
cych nawaniania paliw gazowych i magazynowania
odorantów oraz przestrzega zasad eksploatacji nawanialni paliw gazowych;
8) kontroluje parametry pracy urz!dze# energetycznych t"oczni;
t oczni;
9) przeprowadza kontrol$ stanu technicznego sieci gazowych;
cza gazowe do remontu lub renowacji;
10) kwalifikuje gazoci!gi i przy"!cza
11) organizuje prace zwi!zane
oraz przy"!czy
zane z remontem i renowacj!
renowacj gazoci!gów
gazoci
gazowych;
12) organizuje i wykonuje prace zwi!zane
zane z eksploatacj!
eksploatacj sieci gazowych zgodnie
z procedurami obowi!zuj!cymi
!cymi
cymi podczas wykonywania prac niebezpiecznych
i gazoniebezpiecznych;
13) prowadzi dokumentacj$
$ eksploatacyjn!
eksploatacyjn sieci gazowych;
14) lokalizuje miejsca awarii sieci gazowych oraz okre la przyczyny ich powstawania;
15) organizuje prace zwi!zane
zane z usuwaniem awarii oraz modernizacj!
modernizacj sieci gazowych
zgodnie z procedurami;
16) przestrzega zasad magazynowania paliw gazowych.

Organizowanie robót zwi zanych z monta
monta!em instalacji gazowych
Ucze#:
1) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonywania;
2) klasyfikuje urz!dzenia
okre lonych kryteriów;
urz!dzenia gazowe wed"ug
urz!
wed
monta%u uzbrojenia i urz!dze#
monta%
urz
3) okre la miejsca monta%u
instalacji gazowej;
urz!dze# gazowych i zasad wentylacji
4) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urz
pomieszcze#;
pomieszcze#
pomieszcze
#;
pos"uguje
dokumentacj! projektow! instalacji gazowych;
5) pos"
pos
"uguje si$
si$ dokumentacj
6) wykonuje przedmiary robót zwi!zanych
z monta%em instalacji gazowych i sporz!dza
zwi
ich kosztorysy;
zwi!zane z projektowaniem instalacji gazowych;
7) wykonuje obliczenia zwi
narz$dzia do monta%u instalacji gazowej w okre lonej technologii;
8) dobiera materia"y
materia i narz
aparatur$ kontrolno-pomiarow! do monta%u instalacji
9) dobiera uzbrojenie oraz aparatur
gazowej;
zwi!zane z monta%em instalacji gazowych oraz
10) organizuje i wykonuje prace zwi
systemów odprowadzania spalin;
p"ynne;
11) okre la warunki lokalizacji zbiorników na paliwa p
!
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12) wykonuje prace zwi zane z monta!em zbiorników na paliwa p"ynne
ynne oraz ich
uzbrojenia;
13) przeprowadza próby szczelno#ci instalacji gazowych;
14) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych;
15) ocenia zgodno#$ wykonania instalacji gazowych z dokumentacj projektow ;
16) montuje systemy monitorowania obecno#ci
ci gazu w pomieszczeniach.
2. Organizowanie robót zwi zanych z eksploatacj instalacji gazowych
Ucze%:
1) przewiduje skutki nieprawid"owego
owego przebiegu procesu spalania;
2) wykonuje obliczenia dotycz ce procesów spalania paliw gazowych;
3) przestrzega procedur wykonywania prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych
podczas uruchamiania i eksploatacji instalacji gazowych;
4) interpretuje wskazania urz dze% gazometrycznych;
5) kontroluje dzia"anie
anie systemów monitorowania obecno#ci
ci gazu w pomieszczeniach;
6) okre#la
la przyczyny awarii instalacji gazowych oraz przewiduje ich skutki;
7) lokalizuje i usuwa awarie instalacji gazowych;
8) przeprowadza okresowe przegl dy techniczne instalacji gazowych;
9) wykonuje prace zwi zane z utrzymaniem technicznej sprawno#ci
urz dze%
sprawno
gazowych;
10) organizuje i wykonuje prace zwi zane z napraw i konserwacj instalacji gazowych.

B.25. Wykonywanie i renowacja
a detali architektonicznych

Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury
Ucze%:
1) ocenia stan zachowania sztukatorskich elementów architektury na podstawie
dokumentacji technicznej;
2) dobiera technologi& wykonania i renowacji sztukatorskich elementów architektury;
3) dobiera materia"y, narz&dzia
&dzia
dzia i sprz&t
sprz t do wykonania i renowacji sztukatorskich
elementów architektury;
4) wykonuje rysunki odr&czne,
czne, prace graficzne i wizualizacje komputerowe
sztukatorskich elementów architektury;
5) projektuje i wykonuje szablony sztukatorskich
elementów architektury;
szt
6) wykonuje modele sztukatorskich
sztukatorskich elementów architektury;
7) wykonuje formy i odlewy sztukatorskie;
8) wykonuje kopie sztukatorskich elementów architektury;
9) przygotowuje pod"o!a
pod"o!a do wykonania i renowacji sztukatorskich elementów
pod"
architektury;
10) dokonuje monta!u
monta!u sztukatorskich elementów architektury;
monta!
11) wykonuje polichromie i patyny;
12) dokonuje renowacji polichromii i patyn;
13) wykonuje impregnacj&
impregnacj& sztukatorskich elementów architektury;
14) wykonuje oczyszczanie sztukatorskich
elementów architektury;
sztukator
15) wykonuje " czenia sztukatorskich elementów architektury;
16) uzupe"nia
uzupe"nia ubytki sztukatorskich elementów architektury.
uzupe"
2. Wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury
Ucze%:
Ucze
1) ocenia stan zachowanych kamieniarskich elementów architektury i rze'b
na
rze
podstawie dokumentacji technicznej;
2) dobiera materia"y,
narz&dzia
i sprz&t do wykonania i renowacji kamieniarskich
materia
narz
elementów architektury i rze'b;
rze
3) wykonuje szablony kamieniarskich elementów architektury, rze'b,
ornamentów i
rze
znaków graficznych;
4) wykonuje przekuwanie kamieniarskich elementów architektury i rze'b;
rze
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5) dobiera rodzaje kotew, haków i trzpieni do !czenia
czenia i osadzania kamieniarskich
elementów architektury i rze"b;
6) dokonuje monta#u kamieniarskich elementów architektonicznych i rze"b;
b;
7) wykonuje spoinowanie zamontowanych kamieniarskich elementów architektury i
rze"b;
8) wykonuje ornamenty i znaki graficzne na kamieniarskich elementach architektury i na
rze"bach;
9) wykonuje zdobienia kamieniarskich elementów architektury z zastosowaniem technik
malarskich i poz otniczych;
10) wykonuje oczyszczanie kamieniarskich elementów architektury i rze"
rze"b;
"b;
11) przygotowuje pod o#a pod uzupe nienia ubytków kamieniarskich elementów
architektury i rze"b;
12) dobiera technologi$ monta#u fleków i brakuj!cych
cych fragmentów kamieniarskich
elementów architektury i rze"b;
13) wykonuje szablony fleków i brakuj!cych
cych fragmentów kamieniarskich elementów
architektury i rze"b;
14) wykonuje fleki i brakuj!ce
ce fragmenty kamieniarskich elementów architektury i rze"b;
rze
15) dokonuje monta#u fleków i brakuj!cych
cych fragmentów kamieniarskich elementów
architektury i rze"b;
16) wykonuje !czenia
czenia fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rze"b;
rze
17) wykonuje uzupe nienia ubytków w kamieniarskich elementach architektury i w
rze"bach;
18) wykonuje renowacj$ ornamentów i znaków graficznych;
19) wykonuje impregnacj$ kamieniarskich elementów architektury i rze"b.
rze

B.26. Prowadzenie prac renowatorskich
rskich elementów architektury

Organizowanie i wykonywanie renowacji tynków
Ucze%:
1) rozpoznaje rodzaje tynków;
2) ocenia stan zachowania tynków na podstawie dokumentacji technicznej;
3) dobiera technologi$
$ renowacji tynków;
dzia i sprz$t
sprz do renowacji tynków;
4) dobiera materia y, narz$dzia
5) okre&la stopie% zanieczyszcze%
zanieczyszcze% tynków;
6) wykonuje oczyszczanie tynków;
7) dobiera i przygotowuje pod o#a
a pod tynki;
8) wykonuje uzupe nienia ubytków tynku;
9) wykonuje tynki;
10) dokonuje impregnacji tynków.
2. Organizowanie i wykonywanie renowacji pow ok malarskich
Ucze%::
1) rozpoznaje rodzaje pow ok malarskich;
2) dobiera technologi$
technologi$ renowacji pow ok malarskich;
3) dobiera rodzaje farb i materia ów pomocniczych do renowacji pow ok malarskich;
4) ocenia stan zachowania pow ok malarskich na podstawie dokumentacji technicznej;
narz
i sprz
5) dobiera materia y, narz$dzia
sprz$t do renowacji pow ok malarskich;
6) okre&la
okre la stopie%
stopie% zanieczyszcze
zanieczyszcze% pow ok malarskich;
7) wykonuje oczyszczanie powierzchni pow ok malarskich;
8) przygotowuje pod o#a
o# do renowacji pow ok malarskich;
9) przygotowuje farby i materia y pomocnicze do wykonania renowacji pow ok
malarskich;
renowacj$ i impregnacj$ pow ok malarskich.
10) wykonuje renowacj
3. Organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych
Ucze%:
Ucze
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1) ocenia stan zachowania murów nieotynkowanych na podstawie dokumentacji
technicznej;
2) dobiera technologi renowacji murów nieotynkowanych;
3) dobiera materia!y, narz dzia i sprz t do wykonania prac renowatorskich;
4) okre"la stopie# zanieczyszcze# murów nieotynkowanych;
5) oczyszcza powierzchni murów nieotynkowanych;
6) dobiera sposób wi$zania cegie! i kamieni;
7) wykonuje renowacj muru nieotynkowanego;
8) wykonuje wzmocnienia muru nieotynkowanego;
9) uzupe!nia ubytki murów nieotynkowanych;
10) wykonuje spoinowanie i impregnacj murów nieotynkowanych.
4. Organizowanie i wykonywanie renowacji ok adzin ceramicznych i kamiennych
Ucze#:
adzin ceramicznych i kamiennych na podstawie
1) ocenia stan zachowania ok!adzin
dokumentacji technicznej;
adzin ceramicznych i kamiennych;
2) dobiera technologi renowacji ok!adzin
ok adzin ceramicznych
3) dobiera materia!y, narz dzia i sprz t do renowacji ok!adzin
i kamiennych;
4) okre"la stopie# zanieczyszcze# ok!adzin
adzin ceramicznych i kamiennych;
adzin ceramicznych i kamiennych;
5) wykonuje oczyszczanie ok!adzin
6) przygotowuje pod!o%e
e do renowacji i monta%u
u ok!adzin
ok!adzin ceramicznych i kamiennych;
ok!
adzin ceramicznych i kamiennych;
7) dokonuje renowacji i monta%u ok!adzin
adzin ceramicznych i kamiennych;
8) uzupe!nia ubytki ok!adzin
9) wykonuje spoinowanie i impregnacj ok!adzin
adzin ceramicznych i kamiennych.

B.27. Organizacja robót zwi!zanych
zanych z budow!
budow i eksploatacj!
eksploatacj sieci
komunalnych oraz instalacji sanitarnych

Organizowanie robót zwi!zanych
!zanych
zanych z budow!
budow! i eksploatacj!
eksploatacj sieci i instalacji
gowych oraz kanalizacyjnych
wodoci!gowych
Ucze#:
la sposoby uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych;
1) okre"la
2) rozpoznaje procesy oczyszczania "cieków i unieszkodliwiania osadów "ciekowych;
3) okre"la
la warunki odprowadzania ""cieków;
cieków;
projektow i eksploatacyjn
4) pos!uguje si dokumentacj$ projektow$
eksploatacyjn$ sieci oraz instalacji
gowych i kanalizacyjnych;
wodoci$gowych
i
5) wykonuje obliczenia zwi$zane
zwi zane z projektowaniem sieci oraz instalacji wodoci$gowych
wodoci
kanalizacyjnych;
zwi
budow oraz eksploatacj$ sieci i instalacji
6) wykonuje przedmiar robót zwi$zanych
z budow$
wodoci$gowych
kosztorysy tych robót;
gowych oraz kanalizacyjnych i sporz$dza
sporz
7) organizuje prace zwi$zane
zwi$zane z budow$
zwi$
budow sieci oraz monta%em instalacji wodoci$gowych i
kanalizacyjnych;
monta
8) prowadzi dokumentacj budowy sieci oraz monta%u
instalacji wodoci$gowych
i kanalizacyjnych;
9) przeprowadza i dokumentuje odbiory techniczne sieci oraz instalacji wodoci$gowych
wodoci
i kanalizacyjnych;
10) ocenia stan techniczny sieci oraz instalacji wodoci$gowych
i kanalizacyjnych;
wodoci
11) wykonuje obmiar robót zwi$zanych
z budow$ oraz eksploatacj$ sieci i instalacji
zwi
wodoci$
wodoci
$gowych oraz kanalizacyjnych i rozlicza materia!y,
materia narz dzia i sprz t;
wodoci$gowych
wodoci
12) lokalizuje miejsca awarii sieci i instalacji wodoci$gowych
oraz kanalizacyjnych
i okre"la
okre
przyczyny ich powstawania;
zwi
13) organizuje prace zwi$zane
z remontem i modernizacj$ sieci oraz instalacji
wodoci$gowych i kanalizacyjnych.
wodoci
zwi
2. Organizowanie robót zwi!zanych
z budow! oraz eksploatacj! sieci i instalacji
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gazowych
Ucze :
1) przestrzega zasad transportu i magazynowania paliw gazowych;
2) rozpoznaje urz!dzenia stacji gazowych, nawanialni i t"oczni gazu;
3) pos"uguje si# dokumentacj! projektow! i eksploatacyjn! sieci i instalacji gazowych;
4) wykonuje obliczenia zwi!zane z projektowaniem gazoci!gów,
gów, przy"!czy
czy i instalacji
gazowych;
5) wykonuje przedmiar robót zwi!zanych z budow! oraz eksploatacj! sieci i instalacji
gazowych i sporz!dza kosztorysy tych robót;
6) organizuje prace zwi!zane z budow! gazoci!gów, przy"!czy
czy i instalacji gazowych;
7) prowadzi dokumentacj# budowy sieci gazowych oraz wykonania instalacji gazowych;
8) przestrzega zasad odbiorów technicznych sieci i instalacji gazowych;
u$ytku;
9) przestrzega zasad przekazywania sieci i instalacji gazowych odbiorcom do u$
u
$ytku;
10) organizuje prace zwi!zane z eksploatacj! sieci i instalacji gazowych;
11) ocenia stan techniczny sieci i instalacji gazowych;
12) wykonuje obmiar robót zwi!zanych z budow!
! oraz eksploatacj!
eksploatacj! sieci i instalacji
gazowych oraz rozlicza materia"y, narz#dzia
dzia i sprz#t;
13) przewiduje zagro$enia wynikaj!ce
ce z niekontrolowanego wycieku paliwa gazowego;
14) okre%la
la przyczyny awarii sieci i instalacji gazowych;
15) organizuje prace zwi!zane
zane z usuwaniem awarii i modernizacj!
modernizacj sieci i instalacji
gazowych zgodnie z procedurami.
3. Organizowanie robót zwi zanych z budow i eksploatacj sieci i w!
w!z"ów
w
ciep"owniczych
owniczych oraz instalacji grzewczych
Ucze :
1) pos"uguje si# dokumentacj! projektow
w#z"ów ciep"owniczych
projektow!
! i eksploatacyjn!
eksploatacyjn sieci, w
i instalacji grzewczych;
2) wykonuje obliczenia zwi!zane
ciep"owniczych oraz instalacji
zane z projektowaniem sieci ciep
grzewczych;
zwi!zanych
eksploatacj! sieci i w#z"ów
3) wykonuje przedmiar robót zwi!
!zanych z budow!
budow oraz eksploatacj
ciep"owniczych
owniczych oraz instalacji grzewczych i sporz!dza
sporz
kosztorysy tych robót;
ciep"owniczych oraz instalacji
4) organizuje prace zwi!zane
zane z budow!
budow! sieci i w#z"ów
w
ciep
grzewczych;
w#z"ów ciep"owniczych oraz instalacji
5) przeprowadza odbiory techniczne sieci i w#z
w
grzewczych;
w#z"ów ciep"owniczych oraz instalacji
6) organizuje prace zwi!zane
zane z eksploatacj!
eksploatacj sieci, w
grzewczych;
w#z"ów ciep"owniczych oraz instalacji
7) przestrzega zasad przekazywania sieci i w
grzewczych odbiorcom do u$ytku;
u ytku;
ciep"owniczych oraz instalacji grzewczych;
8) ocenia stan techniczny sieci i w#z"ów
w
ciep
budow! oraz eksploatacj! sieci i w#z"ów
9) wykonuje obmiar robót zwi!zanych
zwi
z budow
materia"y, narz#dzia i sprz#t;
ciep"owniczych
owniczych oraz instalacji grzewczych i rozlicza materia
w#z"ów ciep"owniczych oraz instalacji grzewczych i
10) lokalizuje miejsca awarii sieci i w
okre%la
la przyczyny ich powstawania;
modernizacj! sieci, w#z"ów ciep"owniczych
11) organizuje prace zwi!zane
zwi
z remontem i modernizacj
oraz instalacji grzewczych.
monta#em i eksploatacj instalacji
4. Organizowanie robót zwi zanych z monta
wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych
Ucze :
dokumentacj! projektow! i eksploatacyjn! instalacji wentylacyjnych i
1) pos"uguje
pos uguje si#
si# dokumentacj
instalacji klimatyzacyjnych;
zwi!zane z projektowaniem instalacji wentylacyjnych i instalacji
2) wykonuje obliczenia zwi
klimatyzacyjnych;
zwi!zanych z monta$em oraz eksploatacj! instalacji
3) wykonuje przedmiar robót zwi
sporz!dza kosztorys tych robót;
wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych i sporz
!"
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4) organizuje prace zwi zane z monta!em
em instalacji wentylacyjnych i instalacji
klimatyzacyjnych;
5) przeprowadza
odbiory
techniczne
instalacji
wentylacyjnych
i
instalacji
klimatyzacyjnych;
6) wykonuje czynno"ci zwi zane z uruchamianiem instalacji wentylacyjnych i instalacji
klimatyzacyjnych;
7) kontroluje parametry pracy urz dze# wentylacyjnych i urz dze# klimatyzacyjnych;
8) przeprowadza kontrol$ stanu technicznego instalacji wentylacyjnych i instalacji
klimatyzacyjnych;
9) wykonuje obmiar robót zwi zanych z monta!em
em oraz eksploatacj instalacji
y, narz$dzia
narz$dzia i sprz$t;
narz$
sprz
wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych oraz rozlicza materia%y,
10) lokalizuje miejsca awarii instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych oraz
okre"la przyczyny ich powstawania;
11) organizuje prace zwi zane z remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji
klimatyzacyjnych;
12) prowadzi dokumentacj$ eksploatacji instalacji wentylacyjnych i instalacji
klimatyzacyjnych.

B.28. Organizacja robót zwi zanych z budow i utrzymaniem dróg kolejowych

Organizowanie i koordynacja robót zwi zanych z budow dróg kolejowych
Ucze#:
1) pos%uguje si$ dokumentacj dróg kolejowych i normami oraz stosuje przepisy prawa
budowlanego i przepisy prawa dotycz ce budowy dróg kolejowych;
2) sporz dza przedmiar robót zwi zanych z budow dróg kolejowych;
3) dobiera metody wykonywania podtorza i nawierzchni kolejowej;
4) dobiera materia%yy do budowy podtorza, systemów odwadniaj cych i nawierzchni
kolejowej;
5) dobiera maszyny i urz dzenia do budowy podtorza i nawierzchni kolejowej;
materia
6) organizuje transport i magazynowanie materia%ów
przeznaczonych do budowy dróg
kolejowych;
7) organizuje roboty zwi zane z zagospodarowaniem terenu budowy;
8) organizuje roboty zwi zane z budow podtorza, urz dze# odwadniaj cych i
nawierzchni kolejowej;
9) dobiera sposoby zabezpieczania wykopów, przekopów i nasypów;
10) wykonuje kontrolne pomiary sytuacyjno-wysoko"ciowe
na poszczególnych etapach
sytuacyjno-wysoko
budowy;
11) sporz dza dokumentacj$
dokumentacj$ pomiarow ;
12) prowadzi kontrol$
kontrol$ jako"ci
jako"
jako
"ci wykonywanych robót zwi zanych z budow dróg
kolejowych;
13) sporz dza obmiar robót zwi zanych z budow dróg kolejowych oraz rozlicza zu!yte
materia%y.
materia%%y.
2. Ocena stanu dróg kolejowych
Ucze#:
1) sprawdza stan nawierzchni kolejowej, podtorza i urz dze# odwadniaj cych podczas
obchodu torów;
2) dokumentuje wyniki kontroli prowadzonej w trakcie obchodu torów;
3) ocenia stan techniczny nawierzchni, podtorza i urz dze# odwadniaj cych;
4) dobiera przyrz dy do wykonywania bezpo"rednich
pomiarów elementów dróg
bezpo
kolejowych;
5) wykonuje pomiary i szkice elementów dróg kolejowych;
6) wykonuje polowe badania gruntów;
7) prowadzi ogl$dziny
oraz badania techniczne rozjazdów;
ogl
8) dokonuje pomiaru pe%zania
torów;
pe
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prowadzi dokumentacj eksploatacyjn! toru bezstykowego;
organizuje prace zwi!zane z prowadzeniem bada" defektoskopowych szyn;
rozpoznaje i klasyfikuje wady ukryte szyn na podstawie bada" defektoskopowych;
rozpoznaje typowe uszkodzenia nawierzchni, podtorza i urz!dze" odwadniaj
odwadniaj!cych;
odwadniaj!
!cych;
ocenia warunki widoczno#ci na przejazdach kolejowych i przej#ciach
ciach dla pieszych;
podejmuje dzia$ania w przypadku zagro%enia bezpiecze"stwa
stwa ruchu kolejowego;
prowadzi dokumentacj eksploatacyjn! podtorza, urz!dze" odwadniaj!cych,
cych, torów
i rozjazdów.
3. Organizowanie robót zwi zanych z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym
stanie technicznym
Ucze":
1) rozpoznaje technologie wykonania dróg kolejowych;
2) korzysta z dokumentacji dotycz!cej
cej stanu nawierzchni kolejowej i prowadzonych
robót naprawczych;
3) okre#la
la rodzaj i zakres napraw nawierzchni kolejowej;
4) dobiera materia$y, narz dzia i sprz t do naprawy dróg kolejowych;
5) organizuje i koordynuje prace zwi!zane
zane z wykonywaniem napraw podtorza
kolejowego;
6) organizuje wykonanie prac pomocniczych zwi!zanych
zanych z utrzymaniem podtorza oraz
urz!dze" odwadniaj!cych;
7) organizuje dojazd na miejsce prowadzonych robót;
8) organizuje roboty na czynnych torach oraz w ich bezpo#rednim
bezpo rednim s!siedztwie;
s!siedztwie;
s!
9) wykonuje kontrolne pomiary sytuacyjno-wysoko#ciowe
z robotami
sytuacyjno-wysoko#ciowe zwi!zane
sytuacyjno-wysoko#
zwi
prowadzonymi na czynnych torach oraz w ich bezpo#rednim
bezpo#rednim s!siedztwie;
bezpo#
s!siedztwie;
s!
10) ocenia jako#& wykonania robót;
11) dokonuje wst pnego odbioru robót po naprawach dróg kolejowych;
12) sporz!dza dokumentacj powykonawcz
z utrzymaniem dróg
powykonawcz!
! robót zwi!zanych
zwi
kolejowych w wymaganym stanie technicznym;
13) prowadzi racjonaln! gospodark
materia$ami
materia$
materia
$ami stosowanymi do budowy dróg
kolejowych;
14) organizuje prace zwi!zane
zane z zapewnieniem bezpiecznego ruchu kolejowego
w warunkach zimowych;
15) zabezpiecza miejsca kolejowych robót drogowych zgodnie z przepisami prawa.
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
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B.29. Organizacja robót zwi zanych z budow i utrzymaniem obiektów
mostowych

ww

1. Organizowanie i koordynacja robót zwi zanych z budow obiektów mostowych
Ucze":
1) pos$uguje
uguje si dokumentacj!
dokumentacj! obiektów mostowych, normami oraz stosuje przepisy
prawa budowlanego i kolejowego oraz przepisy prawa dotycz!ce
budowy obiektów
dotycz
mostowych;
2) dobiera technologie budowy kolejowych obiektów mostowych;
zwi!zanych z budow! obiektów mostowych i oblicza ilo#&
3) sporz!dza
sporz dza przedmiar robót zwi
materia$ów
materia$$ów potrzebnych do ich budowy;
materia
4) dobiera metody wykonywania robót zwi!zanych
z budow! obiektów mostowych;
zwi
5) dobiera materia$y,
materia$y, maszyny, narz dzia i sprz t do budowy obiektów mostowych;
materia$
6) ocenia jako#&
przeznaczonych do robót mostowych;
jako#& materia$ów
materia
7) planuje i organizuje prace zwi!zane
z zagospodarowaniem terenu budowy obiektu
zwi
mostowego;
8) organizuje transport i magazynowanie materia$ów
przeznaczonych do budowy
materia
obiektów mostowych;
9) sporz!dza
mieszanki betonowe;
sporz
10) organizuje i koordynuje wykonanie robót na poszczególnych etapach budowy
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kolejowych obiektów mostowych;
11) wykonuje prace zwi zane z próbnym obci !eniem obiektów mostowych;
12) wykonuje kontrolne pomiary sytuacyjno-wysoko"ciowe zwi zane z budow
kolejowych obiektów mostowych;
13) ocenia jako"# wykonania robót zwi zanych z budow obiektów mostowych;
14) dokonuje wst$pnego odbioru robót zwi zanych z budow obiektów mostowych;
15) sporz dza obmiary robót zwi zanych z budow obiektów mostowych oraz dokonuje
rozliczenia materia%ów
ów wykorzystanych w procesie budowy tych obiektów.
2. Ocena stanu technicznego obiektów mostowych
Ucze&:
1) sprawdza stan obiektów mostowych w trakcie obchodu;
2) dobiera przyrz dy do wykonywania bezpo"rednich
rednich pomiarów elementów obiektów
mostowych;
3) wykonuje pomiary i szkice elementów obiektów mostowych;
4) rozpoznaje uszkodzenia obiektów mostowych;
5) ocenia stan techniczny elementów obiektów mostowych;
6) dokumentuje wyniki kontroli elementów obiektów mostowych prowadzonej w trakcie
obchodu;
7) kwalifikuje uszkodzone lub zu!yte
yte elementy wyposa!enia
wyposa!enia obiektów mostowych do
wyposa!
naprawy;
8) podejmuje dzia%ania
ania w przypadku zagro!enia
enia bezpiecze&stwa
bezpiecze stwa w ruchu kolejowym;
9) prowadzi dokumentacj$ eksploatacyjn obiektów mostowych;
10) wprowadza dane dotycz ce stanu obiektów mostowych do komputerowych systemów
zarz dzania obiektami mostowymi.
3. Organizowanie i wykonywanie robót zwi zanych z utrzymaniem
obiektów mostowych
Ucze&:
1) pos%uguje si$ dokumentacj oceny stanu technicznego obiektów mostowych oraz
stosuje przepisy prawa dotycz ce sygnalizacji i zabezpieczenia miejsca robót
zwi zanych z utrzymaniem obiektów mostowych;
2) rozpoznaje technologi$ zastosowan do wykonania obiektów mostowych;
3) planuje proces technologiczny naprawy okre"lonego
okre
obiektu mostowego;
4) dobiera metody wykonywania napraw obiektów mostowych;
5) dobiera materia%y,
y, maszyny i urz dzenia do wykonania robót zwi zanych z napraw
obiektów mostowych;
6) organizuje wykonanie robót ziemnych zwi zanych z napraw obiektów mostowych;
7) organizuje dojazd na miejsce robót zwi zanych z utrzymaniem obiektów mostowych;
8) organizuje i koordynuje prace zwi zane z napraw okre"lonych elementów obiektów
mostowych;
9) dobiera, montuje i demontuje urz dzenia stanowi ce wyposa!enie obiektów
mostowych;
sytuacyjno-wysoko"ciowe zwi zane z prowadzonymi
10) wykonuje kontrolne pomiary sytuacyjno-wysoko
robotami;
11) koordynuje wykonanie robót naprawczych na czynnych obiektach mostowych;
12) rozlicza materia%y
materia wykorzystane podczas naprawy i zagospodarowuje odzyskane w
jej trakcie materia%y;
materia
13) dokonuje wst$pnego
wst pnego odbioru robót po naprawach obiektów mostowych;
14) ocenia jako"#
jako"# wykonania robót zwi zanych z napraw obiektu mostowego;
dokumentacj$ powykonawcz robót zwi zanych z utrzymaniem obiektów
15) sporz dza dokumentacj
mostowych;
16) zabezpiecza miejsca kolejowych robót mostowych zgodnie z przepisami prawa.

B.30. Sporz dzanie kosztorysów oraz pr
przygotowywanie dokumentacji
przetargowej
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Sporz dzanie kosztorysów
Ucze :
1) rozró!nia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporz"dzania;
dzania;
2) pos#uguje si$ dokumentacj" projektow",, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót;
3) korzysta z katalogów nak#adów
adów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania
robót budowlanych;
4) sporz"dza przedmiar robót budowlanych;
5) wykonuje obmiar robót budowlanych;
6) ustala za#o!enia do kosztorysowania;
7) sporz"dza
dza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;
8) stosuje programy komputerowe do sporz"dzania
dzania kosztorysów.
2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej
Ucze :
1) przestrzega zasad i trybu udzielania zamówie publicznych;
2) rozró!nia dokumenty przetargowe;
3) pos#uguje si$ dokumentacj" projektow",, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;
4) korzysta z publikacji cenowych do szacowania warto%ci
warto%ci zamówienia;
warto%
5) przestrzega zasad sporz"dzania
dzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
6) przygotowuje i kompletuje dokumentacj$ przetargow";
przetargow
7) sporz"dza
dza oferty na roboty budowlane.
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B.31. Organizacja robót zwi zanych z regulacj cieków naturalnych oraz
budow urz dze! wodnych

Organizacja robót zwi zanych z regulacj cieków naturalnych
Ucze :
projektow" i wodnoprawn
1) pos#uguje si$ dokumentacj" projektow
wodnoprawn", katalogami oraz normami
dotycz"cymi
cymi regulacji cieków naturalnych;
dy i sprz$
sprz
$t geodezyjny do wykonywania pomiarów sytuacyjno2) dobiera przyrz"dy
sprz$t
-wysoko%ciowych;
3) wykonuje pomiary profilu pod#u!nego
oraz przekrojów poprzecznych cieków
pod
naturalnych;
4) wykonuje pomiary hydrometryczne robót zwi"zanych
z regulacj" cieków naturalnych;
zwi
5) wykonuje przedmiar robót zwi"zanych
zwi"zanych z regulacj"
zwi"
regulacj cieków naturalnych;
6) dobiera technologie wykonywania robót ziemnych;
7) dobiera materia#y,
materia#y, narz$dzia
materia#
narz$dzia i sprz$t
narz$
sprz do wykonywania robót regulacyjnych;
8) sporz"dza
"dza
dza harmonogramy wykonywania robót regulacyjnych;
9) wyznacza i zabezpiecza teren robót ziemnych, pog#$biarskich
i odwodnieniowych;
pog
10) organizuje roboty zwi"zane
z umocnieniem koryt i biologiczn"
zwi
biologiczn zabudow" cieków
naturalnych;
11) przestrzega zasad eksploatacji maszyn i urz"dze
podczas wykonywania robót
urz
regulacyjnych;
12) organizuje roboty odwodnieniowe;
13) koordynuje wykonanie robót betoniarskich, zbrojarskich, %lusarskich, kowalskich
i ciesielskich;
14) organizuje wykonywanie robót zwi"zanych
z konserwacj" cieków naturalnych;
zwi
15) dokonuje bie!"cych
przegl"dów
umocnie koryt cieków oraz budowli regulacyjnych;
bie
przegl
16) okre%la
zakres i dobiera sposoby naprawy umocnie koryt cieków oraz budowli
okre
regulacyjnych;
17) ocenia jako%&
jako wykonania robót regulacyjnych;
18) wykonuje obmiar robót zwi"zanych
z regulacj" cieków naturalnych oraz rozlicza
zwi
sprz$t i robocizn$;
materia#y, sprz
materia
!"
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19) sporz dza kosztorysy oraz oferty przetargowe na roboty regulacyjne.
Organizacja robót zwi zanych z budow urz dze! wodnych
Ucze!:
1) pos"uguje si# dokumentacj projektow i wodnoprawn , katalogami oraz normami
dotycz cymi urz dze! wodnych;
nego oraz przekrojów poprzecznych wa"ów
wa
2) wykonuje pomiary profilu pod"u$nego
przeciwpowodziowych;
3) wykonuje przedmiar robót zwi zanych z budow urz dze! wodnych;
4) sporz dza harmonogramy robót zwi zanych z budow urz dze! wodnych;
5) dobiera metody zabezpieczania %cian
osuni#ciem;
cian wykopów i skarp przed osuni#
#ciem;
6) dobiera materia"y, narz#dzia i sprz#tt do wykonywania robót hydrotechnicznych;
7) organizuje roboty zwi zane z budow urz dze! wodnych;
8) przestrzega zasad eksploatacji maszyn i urz dze! stosowanych podczas
! wodnych;
wykonywania robót zwi zanych z budow urz dze!
9) prowadzi dokumentacj# budowy urz dze! wodnych;
10) wykonuje bie$ ce przegl dy urz dze! wodnych;
11) organizuje wykonanie robót konserwacyjnych urz dze! wodnych;
12) ocenia jako%& wykonania robót hydrotechnicznych;
13) dobiera metody zabezpieczenia urz dze! wodnych przed skutkami powodzi;
14) organizuje i koordynuje prace w trakcie akcji powodziowej;
la rodzaj i zakres szkód powodziowych;
15) okre%la
%lusarskich, kowalskich
16) koordynuje wykonanie robót betoniarskich, zbrojarskich, %lusarskich,
i ciesielskich zwi zanych z budow urz dze! wodnych;
17) organizuje roboty zwi zane z napraw uszkodzonych elementów urz dze! wodnych;
18) wykonuje obmiar robót zwi zanych z budow urz dze
dze!
! wodnych oraz rozlicza
materia"y, sprz#t i robocizn#;
19) sporz dza kosztorysy oraz oferty przetargowe na roboty hydrotechniczne.
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B.32. Organizacja robót zwi zanych z budow i utrzymaniem dróg i obiektów
mostowych

Organizowanie robót zwi zanych z budow dróg i obiektów mostowych
Ucze!:
1) pos"uguje si# dokumentacj projektow dróg i obiektów mostowych;
2) dobiera materia"yy do budowy dróg i obiektów mostowych;
3) dobiera maszyny i narz#dzia
narz dzia do wykonania robót ziemnych, budowy dróg
i obiektów mostowych;
materia ów przeznaczonych do budowy dróg i obiektów
4) organizuje transport materia"ów
mostowych;
5) sporz dza harmonogramy robót zwi zanych z budow dróg i obiektów mostowych;
6) dobiera metody odwodnienia dróg i obiektów mostowych;
7) organizuje i koordynuje prace zwi zane z budow urz dze! odwadniaj cych na
terenach zabudowanych i niezabudowanych;
8) organizuje i nadzoruje realizacj#
realizacj prac zwi zanych z budow dróg i obiektów
mostowych;
9) wykonuje pomiary ruchu drogowego;
10) ocenia stan techniczny dróg i obiektów mostowych;
11) wykonuje prace zwi zane z zapewnieniem bezpiecze!stwa
bezpiecze
w ruchu drogowym;
12) zabezpiecza i oznakowuje teren robót w pasie drogowym;
dzia
13) podejmuje dzia"ania
zwi zane z zapewnieniem odpowiedniego stanu dróg i obiektów
mostowych;
14) ocenia jako%&
jako wykonania robót zwi zanych z budow dróg i obiektów mostowych;
15) sporz dza przedmiar i obmiar robót zwi zanych z budow dróg i obiektów
mostowych;
!"
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16) prowadzi dokumentacj budowy dróg i obiektów mostowych;
17) prowadzi dokumentacj ewidencyjn! dróg i obiektów mostowych.
2. Organizowanie robót zwi zanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów
mostowych
Ucze":
1) dokonuje przegl!dów technicznych dróg i obiektów mostowych;
2) ocenia stan techniczny dróg i obiektów mostowych;
3) kwalifikuje nawierzchnie dróg i obiektów mostowych do remontu;
4) dobiera materia#y, maszyny i urz!dzenia do robót zwi!zanych
zanych z utrzymaniem dróg
i obiektów mostowych w wymaganym stanie technicznym;
zwi zanych z
5) organizuje i koordynuje wykonywanie robót interwencyjnych oraz robót zwi!zanych
bie$!c! konserwacj dróg i obiektów mostowych;
6) organizuje transport materia#ów, maszyn i urz!dze" drogowych;
zanych z utrzymaniem i remontami dróg i
7) zabezpiecza i oznakowuje teren robót zwi!zanych
obiektów mostowych;
zane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym;
8) planuje i organizuje prace zwi!zane
ki dróg i obiektów mostowych oraz ich dokumentacj ewidencyjn
9) prowadzi ksi!$ki
ewidencyjn!;
10) prowadzi racjonaln! gospodark
materia#ami
ami odzyskanymi podczas robót
remontowych dróg i obiektów mostowych.

B.33. Organizacja i kontrolowanie
lowanie robót budowlanych

Organizowanie i kontrolowanie robót zwi zanych z zagospodarowaniem terenu
budowy i wykonaniem robót ziemnych
Ucze":
1) pos#uguje si dokumentacj!
! budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót, normami i instrukcjami dotycz!cymi
dotycz cymi zagospodarowania terenu
budowy i wykonania robót ziemnych;
2) sporz!dza
dza plan zagospodarowania terenu budowy;
3) przestrzega zasad sporz!dzania
dzania planu bezpiecze"stwa
bezpiecze
i ochrony zdrowia ludzi;
4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;
5) okre%la
la sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz
obiektów tymczasowych;
6) dobiera sposoby wykonania robót ziemnych;
7) dobiera sposoby zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów;
8) dobiera materia#y,
y, %rodki
rodki transportu, sprz t i narz dzia do wykonania robót
zwi!zanych
zanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;
9) sporz!dza
narz dzia i sprz t do wykonania robót
dza zapotrzebowania na materia#y,
materia
zwi!zanych
zanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;
10) sporz!dza
zwi!zanych z zagospodarowaniem
dza harmonogramy robót ziemnych i robót zwi
terenu budowy;
11) dobiera zespo#y
z zagospodarowaniem
zespo#y robocze do wykonywania robót zwi!zanych
zespo#
zwi
terenu budowy i robotami ziemnymi oraz koordynuje ich prac ;
zwi!zanych z zagospodarowaniem terenu budowy
12) kontroluje przebieg realizacji robót zwi
i robót ziemnych;
zwi!zanych z zagospodarowaniem terenu budowy
13) ocenia jako%&
jako%& wykonania robót zwi
i robót ziemnych.
2. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego
Ucze":
Ucze
dokumentacj! budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania
1) pos#uguje
pos
si dokumentacj
dotycz!cymi wykonywania robót budowlanych
i odbioru robót, normami i instrukcjami dotycz
stanu surowego;
rozró$nia
2) rozró$
rozró
$nia technologie wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych;
po#!cze" elementów konstrukcyjnych;
3) okre%la
okre
rodzaje po
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4) przestrzega zasad monta u konstrukcji budowlanych;
5) dobiera sposoby wykonywania robót betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich
i murarskich;
6) dobiera sposoby wykonania izolacji budowlanych;
7) dobiera sposoby wykonania !cian niekonstrukcyjnych;
8) dobiera sposoby wykonania pokry" dachowych oraz obróbek dekarskich;
9) dobiera sposoby monta u systemów odwodnie# po$aci
aci dachowych;
10) przestrzega zasad monta u okien, drzwi i wyrobów !lusarsko-kowalskich;
lusarsko-kowalskich;
11) dobiera materia$y, !rodki transportu, sprz%t i narz%dzia
dzia do robót budowlanych stanu
surowego;
12) sporz&dza zapotrzebowania na materia$y, narz%dzia
dzia i sprz%tt do robót budowlanych
stanu surowego;
dza harmonogramy robót budowlanych stanu surowego;
13) sporz&dza
14) dobiera zespo$y
y robocze do wykonywania robót budowlanych stanu surowego
i koordynuje ich prac%;
15) kontroluje przebieg realizacji robót budowlanych stanu surowego;
16) ocenia jako!" wykonania robót budowlanych stanu surowego.
3. Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wyko czeniowych
Ucze#:
1) pos$uguje si% dokumentacj& budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania
dotycz&cymi
i odbioru robót, normami i instrukcjami dotycz&
&cymi wykonywania budowlanych robót
wyko#czeniowych;
2) rozró nia technologie wykonania elementów wyko#
wyko#czeniowych;
wyko
#czeniowych;
wyko#czeniowych;
3) dobiera sposoby wykonania budowlanych robót wyko#
wyko
#czeniowych;
4) dobiera materia$y, !rodki
rodki transportu, sprz%t
sprz
i narz%dzia
dzia do budowlanych robót
wyko#czeniowych;
5) sporz&dza
materia$y,
sprz%t do budowlanych robót
dza zapotrzebowania na materia$
materia
$y, narz%dzia
narz dzia i sprz
wyko#czeniowych;
6) sporz&dza
dza harmonogramy budowlanych robót wyko#czeniowych;
wyko
7) dobiera zespo$y
wyko#czeniowych
y robocze do wykonywania budowlanych robót wyko
i koordynuje ich prac%;
%;
wyko#czeniowych;
8) kontroluje przebieg realizacji budowlanych robót wyko
9) ocenia jako!" wykonania budowlanych robót wyko
wyko#czeniowych.
4. Organizacja i kontrolowanie robót zwi!zanych
zwi
z utrzymaniem obiektów
budowlanych
Ucze#:
1) pos$uguje
projektow&, specyfikacjami technicznymi wykonania
uguje si% dokumentacj
dokumentacj& projektow
projektow&
dotycz&cymi wykonywania robót remontowych
i odbioru robót, normami i instrukcjami dotycz
obiektów budowlanych;
2) okre!la
!la
la zakres i rodzaj robót remontowych w obiektach budowlanych;
3) wykonuje inwentaryzacj%
inwentaryzacj obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu;
ksi& ki obiektu budowlanego;
4) przestrzega zasad prowadzenia ksi
rozbiórk% i remont obiektów
5) przestrzega zasad sporz&dzania
sporz
wniosków o rozbiórk
budowlanych;
6) dobiera sposoby wykonywania remontów obiektów budowlanych;
materia$y,
sprz%t i narz%dzia do wykonywania remontów
7) dobiera materia$
materia
$y, !rodki transportu, sprz
obiektów budowlanych;
sporz&dza
materia$y, narz%dzia i sprz%t do wykonywania
8) sporz&
sporz
&dza zapotrzebowania na materia
remontów obiektów budowlanych;
9) sporz&dza
sporz
harmonogramy robót remontowych obiektów budowlanych;
10) dobiera zespo$y
zespo
robocze do wykonywania remontów obiektów budowlanych
prac%;
i koordynuje ich prac
11) kontroluje przebieg realizacji robót remontowych obiektów budowlanych;
jako!" wykonania robót remontowych obiektów budowlanych.
12) ocenia jako
!"
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Organizacja i kontrolowanie robót zwi zanych z rozbiórk obiektów budowlanych
Ucze :
1) pos!uguje si" dokumentacj# projektow# rozbiórki obiektów budowlanych;
2) wykonuje inwentaryzacj" obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;
3) dobiera sposoby wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu robót rozbiórkowych obiektów
budowlanych;
dzia do wykonywania robót rozbiórkowych
5) dobiera $rodki transportu, sprz"t i narz"dzia
obiektów budowlanych;
dza harmonogramy robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
6) sporz#dza
y robocze do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów
7) dobiera zespo!y
budowlanych i koordynuje ich prac";
8) kontroluje przebieg realizacji robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
9) ocenia jako$% wykonania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
cych z rozbiórki obiektów budowlanych.
10) sporz#dza rozliczenia materia!ów pochodz#cych
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B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysoko!
wysoko!ciowych
!ciowych oraz
opracowywanie wyników pomiarów

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysoko!
wysoko!ciowych
wysoko
!ciowych
Ucze :
1) korzysta z danych pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) pos!uguje si" dokumentacj# geodezyjn# i kartograficzn#;
kartograficzn#;
kartograficzn#
dok
3) dobiera instrumenty, metody i techniki pomiaru do wymaganej dok!adno$ci
prac
pomiarowych;
4) przeprowadza wywiad terenowy oraz odszukuje w terenie punkty osnowy
geodezyjnej;
wysoko
5) ustala lokalizacj" i utrwala punkty poziomej i wysoko$ciowej
osnowy geodezyjnej;
wysoko$ciowe punktów poziomej i wysoko$ciowej
wysoko$
wysoko
6) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe
osnowy geodezyjnej;
7) opracowuje dokumentacj" geodezyjn#
geodezyjn# pomiarów osnów geodezyjnych;
8) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe
terenowych oraz sieci
wysoko$ciowe szczegó!ów
wysoko$
szczegó
uzbrojenia terenu;
9) oblicza i wyrównuje wspó!rz"dne
osnowy
wspó!rz
wspó!
rz"
"dne punktów poziomej i wysoko$ciowej
wysoko
geodezyjnej;
dokumentacj geodezyjn#
geodezyjn pomiarów szczegó!ów
szczegó
10) opracowuje dokumentacj"
terenowych oraz sieci
uzbrojenia terenu;
11) ocenia dok!adno$%
dok!adno
adno$% wykonanych prac pomiarowych, obliczeniowych i graficznych.

2.

Opracowywanie map i profili terenu
Ucze :
uguje si"
si" podzia!k#
podzia!!k# transwersaln#
podzia
transwersaln i przyrz#dami kre$larskimi;
1) pos!uguje
2) oblicza i wyrównuje wspó!rz"dne
geodezyjne punktów pomiarowej osnowy poziomej i
wspó
wysoko$ciowej
ciowej na podstawie danych pomiarowych;
3) oblicza wspó!rz"dne
terenowych na
wspó!rz
wspó!
rz"dne geodezyjne pomierzonych punktów szczegó!ów
szczegó
podstawie danych pomiarowych;
4) wykonuje obliczenia, korzystaj#c
korzystaj z oprogramowania geodezyjnego;
5) opracowuje mapy wielkoskalowe sytuacyjne i sytuacyjno-wysoko$ciowe
w systemie
sytuacyjno-wysoko
analogowym i cyfrowym;
6) opracowuje i aktualizuje map"
map zasadnicz# i mapy pochodne w systemie analogowym
oraz cyfrowym;
7) korzysta z istniej#cych
map oraz innych opracowa kartograficznych;
istniej
pos!uguje
8) pos!
pos
!uguje si"
si oprogramowaniem kartograficznym;
9) obs!uguje
urz#dzenia
peryferyjne;
obs
urz
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sporz dza profile terenu na podstawie przetworzonych danych pomiarowych;
kompletuje dokumentacj! geodezyjn ;
ocenia dok"adno#$ wykonanych prac obliczeniowych i graficznych;
prowadzi i aktualizuje dane pa%stwowego
stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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12)
13)
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B.35. Obs uga geodezyjna inwestycji budowlanych

Geodezyjne opracowywanie danych projektowych
Ucze%:
1) pos"uguje si! dokumentacj projektow i planami zagospodarowania przestrzennego
terenu;
2) opracowuje geodezyjnie projekty realizacyjne obiektów budowlanych i technicznych;
3) oblicza wspó"rz!dne
dne geodezyjne punktów obiektów projektowanych;
4) sporz dza geodezyjn dokumentacj! realizacyjn .
2. Wykonywanie pomiarów realizacyjnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej
Ucze%:
1) projektuje i utrwala lokalizacj! punktów geodezyjnej osnowy realizacyjnej;
2) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysoko#ciowe
ciowe punktów osnowy realizacyjnej;
3) opracowuje dokumentacj! geodezyjn pomiarów osnów realizacyjnych;
enie elementów projektowanych obiektów budowlanych;
4) wytycza po"o&enie
5) prowadzi geodezyjn obs"ug! obiektów budowlanych i urz dze%
dze technicznych w
trakcie realizacji inwestycji;
6) wykonuje geodezyjn inwentaryzacj!
inwentaryzacj powykonawcz obiektów budowlanych oraz
sieci uzbrojenia terenu;
7) sporz dza dokumentacj! wykonanych prac;
8) ocenia dok"adno#$ wykonanych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
3. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i
urz!dze" technicznych
Ucze%:
1) lokalizuje po"o&enie
enie punktów kontrolowanych;
2) ustala po"o&enie
enie punktów odniesienia w celu wykonania pomiarów kontrolnych;
3) wykonuje pomiary sytuacyjne i wysoko#ciowe
wysoko
punktów kontrolowanych;
odkszta"cenia
geometri! obiektów budowlanych i urz dze%
4) oblicza przemieszczenia, odkszta"
odkszta
"cenia i geometri
technicznych;
5) opracowuje wyniki pomiarów kontrolnych;
6) sporz dza dokumentacj!
dokumentacj wykonanych pomiarów kontrolnych.

w.

1.

B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych zwi
zwi!zanych z katastrem i gospodark!
nieruchomo#ciami
nieruchomo#
#ciami
Zak adanie i aktualizacja katastru nieruchomo
nieruchomo#ci
Ucze%:
1) korzysta z gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
2) sporz dza opisow i graficzn baz! danych katastru nieruchomo#ci;
3) korzysta z danych katastru nieruchomo
nieruchomo#ci;
4) sprawdza stan prawny nieruchomo
nieruchomo#ci w ksi!gach wieczystych;
5) korzysta z dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji prawnej katastru nieruchomo#ci;
nieruchomo
6) aktualizuje dane katastru nieruchomo#ci;
nieruchomo
dok
7) ocenia dok"adno#$
wykonania map katastru nieruchomo#ci.
zwi
2. Wykonywanie prac geodezyjnych zwi!zanych
z gospodark! nieruchomo#ciami
Ucze%
Ucze
%:
Ucze%:
1) odszukuje punkty graniczne i wykonuje ich pomiar;
2) wykonuje czynno#ci
czynno
techniczno-prawne zwi zane ze wznowieniem punktów
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granicznych oraz rozgraniczeniem, podzia em, scaleniem i wyw aszczeniem
nieruchomo!ci;
3) sporz"dza dokumentacj# geodezyjn" do celów prawnych;
4) kompletuje dokumentacj# geodezyjn" dotycz"c" wznowienia punktów granicznych
!ci.
oraz rozgraniczenia, podzia u, scalenia i wyw aszczenia nieruchomo!ci.

OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (E)
E.1. Monta i utrzymanie linii telekomunikacyjnych

Monta i utrzymanie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej
Ucze$:
1) rozpoznaje rodzaje telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych;
2) rozpoznaje rodzaje studni kablowych;
3) dobiera teletechniczne rury kanalizacyjne oraz osprz#t
osprz#t rur do rodzaju
osprz#
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej;
4) okre!la odleg o!ci dla skrzy%owa$ i zbli%e$ torów telekomunikacyjnych;
5) montuje kanalizacj# kablow";
6) stosuje oznakowanie ostrzegawcze i identyfikacyjne w kanalizacji kablowej;
7) wykonuje napraw# i konserwacj# kanalizacji kablowej.
2. Monta i utrzymanie torów miedzianych
Ucze$:
1) rozpoznaje nadajniki i odbiorniki w torach miedzianych;
2) dobiera kable miedziane na podstawie oznacze$;
oznacze
3) dobiera z "cza, gniazda, rozga #&niki
#&niki i zwrotnice do monta%u
monta%u torów miedzianych;
monta%
4) dobiera urz"dzenia wzmacniaj"co-regeneruj"ce
"co-regeneruj
co-regeneruj"ce
ce do linii telekomunikacyjnej;
5) "czy i uk ada kable miedziane w kanalizacji kablowej;
6) montuje aparaty przepi#ciowe
ciowe oraz instalacj#
instalacj# uziemiaj"c"
uziemiaj"c do urz"dze$ zestawianej
uziemiaj
linii telekomunikacyjnej;
7) wykonuje pomiary propagacyjne torów miedzianych;
8) usuwa uszkodzenia torów miedzianych.
3. Monta i utrzymanie torów !wiat"owodowych
!wiat
wiat"owodowych
owodowych
Ucze$:
1) rozpoznaje nadajniki i odbiorniki torów !wiat owodowych;
2) rozpoznaje rodzaje w ókien i z "
"czy
czy !wiat
!wiat owodowych;
oznacze$;
3) dobiera kable !wiat
wiat owodowe na podstawie oznacze
4) dobiera z "czki,
sprz#gacze
czki, sprz#
sprz
#gacze i wzmacniacze !wiat owodowe do monta%u torów;
5) "czy w ókna !wiat owodowe;
6) uk ada kable !!wiat
wiat owodowe w kanalizacji kablowej.
4. Monta i utrzymanie linii radiowych
Ucze$::
urz"dze$ linii
1) rozpoznaje rodzaje instalacji odgromowych nadawczo-odbiorczych urz
radiowych;
2) dokonuje analizy poziomu sygna u nadajnika nadawczo-odbiorczych urz"dze$ linii
radiowych na podstawie wyników pomiarów;
cz#stotliwo!'
urz"dze$ tworz"cych lini# radiow" na podstawie
3) dobiera cz#
cz
#stotliwo
stotliwo!' pracy urz
dokumentacji projektowej;
4) rozpoznaje parametry anten nadawczo-odbiorczych;
zasi#gu "cza radiowego;
5) dobiera typ anteny nadawczo-odbiorczej do zasi
6) dobiera rozmiar i kszta t czaszy anteny do warunków propagacji fal
elektromagnetycznych;
7) montuje instalacje antenowe linii radiowych;
8) sprawdza dzia anie linii radiowej;
9) wykonuje pomiary i testy poziomu sygna u odbieranego przez anten#.
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E.2. Monta , konfiguracja i utrzymanie urz!dze" sieci telekomunikacyjnych
1.

Monta podzespo#ów i urz!dze" sieci telekomunikacyjnych
Ucze :
y elektroniczne i osprz"t
osprz
1) dobiera okablowanie, elementy oraz podzespo!y
telekomunikacyjny do monta#u sieci telekomunikacyjnych;
osprz"t
osprz"
2) montuje elementy konstrukcyjne, elementy i podzespo!yy elektroniczne oraz osprz"t
dzeniach sieci telekomunikacyjnych;
telekomunikacyjny w urz$dzeniach
3) montuje urz$dzenia sieci telekomunikacyjnej w obiektach;
dzenia sieci telekomunikacyjnych w obiektach;
4) pod!$cza urz$dzenia
ce sieci telekomunikacyjne;
5) montuje urz$dzenia zasilaj$ce i zabezpieczaj$ce
6) montuje systemy alarmowe urz$dze sieci telekomunikacyjnych.
2. Konfiguracja i utrzymanie urz!dze" sieci telekomunikacyjnych
Ucze :
1) rozpoznaje sieci abonenckie i ich parametry;
2) rozpoznaje funkcje central abonenckich analogowych i cyfrowych;
czu abonenckim;
3) rozró#nia rodzaje sygna!ów w !$czu
4) wykonuje pomiary parametrów urz$dze
analogowych i cyfrowych sieci
dze
telekomunikacyjnych;
5) wykonuje pomiary linii abonenckiej;
6) konfiguruje aparaty ko cowe systemów analogowych i cyfrowych z central$
central
abonenck$;
dzeniach sieci telekomunikacyjnych.
7) usuwa uszkodzenia w urz$dzeniach

E.3. Monta urz!dze" i systemów mechatronicznych

Monta elementów, podzespo#ów
ów i zespo#
zespo
zespo#ów
#ów mechanicznych
Ucze :
1) wyja%nia budow" elementów, podzespo!ów
podzespo ów i zespo!ów
zespo
mechanicznych;
wielko%ci
2) dobiera metody pomiarów wielko%
wielko
%ci geometrycznych elementów maszyn;
3) dobiera materia!yy konstrukcyjne;
4) rozpoznaje technologie obróbki r"cznej
r cznej i maszynowej;
5) przestrzega zasad przygotowywania elementów, podzespo!ów
i zespo!ów
podzespo
mechanicznych do monta#u;
6) okre%la
podzespo!ów i zespo!ów
la sposoby oceny stanu technicznego elementów, podzespo
mechanicznych przygotowanych do monta#u;
monta
monta#
7) dobiera techniki !$czenia
czenia materia!ów;
materia!ów;
materia!
8) dobiera narz"dzia
dzia do monta#u
monta u i demonta#u
demonta podzespo!ów i zespo!ów mechanicznych;
9) dobiera elementy, podzespo!y
zespo!y mechaniczne do monta#u urz$dze
podzespo
i zespo
i systemów mechatronicznych;
10) wykonuje monta#
i zespo!ów mechanicznych;
monta# i demonta#
demonta podzespo!ów
podzespo
11) ocenia jako%&
podzespo!ów i zespo!ów mechanicznych.
jako%& wykonanego monta#u,
monta
2. Monta elementów, podzespo#ów
i zespo#ów
pneumatycznych i hydraulicznych
podzespo
zespo
Ucze :
1) wyja%nia
elementów, podzespo!ów
i zespo!ów pneumatycznych
wyja%nia budow"
wyja%
budow
podzespo
i hydraulicznych;
2) wyja%nia
sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;
wyja nia dzia!anie
dzia anie uk!adów
uk
3) rozró#nia
rozró#nia elementy, podzespo!y
rozró#
podzespo i zespo!y pneumatyczne i hydrauliczne;
4) rozró#nia
i zespo!ów pneumatycznych i
rozró#nia parametry i funkcje elementów, podzespo!ów
rozró#
podzespo
hydraulicznych;
5) dobiera narz"dzia
do monta#u
i demonta#u elementów, podzespo!ów i zespo!ów
narz
monta
pneumatycznych i hydraulicznych;
6) dobiera elementy, podzespo!y
podzespo i zespo!y pneumatyczne i hydrauliczne do monta#u
urz$dze
i systemów mechatronicznych;
urz
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7) ocenia stan techniczny elementów, podzespo ów i zespo ów pneumatycznych
i hydraulicznych przygotowanych do monta!u;
8) wykonuje monta! i demonta! elementów, podzespo ów i zespo ów pneumatycznych
i hydraulicznych;
9) sprawdza zgodno"# monta!u elementów, podzespo ów i zespo ów pneumatycznych i
hydraulicznych z dokumentacj$ techniczn$.
ów elektrycznych i elektronicznych
3. Monta elementów i podzespo!ów
Ucze%:
1) rozró!nia elementy i podzespo y elektryczne i elektroniczne;
2) okre"la parametry elementów i podzespo ów elektrycznych i elektronicznych;
3) okre"la funkcje elementów i podzespo ów elektrycznych i elektronicznych;
4) wyja"nia dzia anie uk adów sterowania elektrycznego i elektronicznego;
u elementów i podzespo ów elektrycznych i
5) dobiera narz&dzia do monta!u i demonta!u
elektronicznych;
6) dobiera elementy i podzespo y elektryczne i elektroniczne do monta
monta!u
dzeniach i systemach mechatronicznych;
w urz$dzeniach
7) ocenia stan techniczny elementów, podzespo ów elektrycznych i elektronicznych
przygotowanych do monta!u;
8) wykonuje monta! i demonta! elementów i podzespo ów elektrycznych
i elektronicznych;
9) sprawdza poprawno"# monta!u
u elementów i podzespo ów elektrycznych i
elektronicznych;
u elementów i podzespo ów elektronicznych;
10) ocenia jako"# monta!u
11) sprawdza zgodno"# monta!u
u elementów i podzespo ów elektrycznych
i elektronicznych z dokumentacj$
$ techniczn
techniczn$.

E.4. U ytkowanie urz"dze# i systemów mechatronicznych

Rozruch urz"dze# i systemów mechatronicznych
Ucze%:
1) wyja"nia budow& i zasady dzia ania urz$dze%
urz dze%
urz$dze
% i systemów mechatronicznych;
2) rozpoznaje uk ady zasilaj$
zasilaj$ce
$ce urz$dzenia
urz dzenia i systemy mechatroniczne;
3) rozró!nia
nia parametry urz$dze%
urz$dze
dze%
% i systemów mechatronicznych;
4) przestrzega zasad instalacji i obs ugi oprogramowania do programowania uk adów
programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;
5) okre"la
la metody sprawdzania urz$dze%
urz dze% i systemów mechatronicznych;
urz$dze
6) przestrzega zasad obs ugi sieci komunikacyjnych w systemach mechatronicznych;
7) instaluje oprogramowanie specjalistyczne do uk adów programowalnych oraz
oprogramowanie do wizualizacji i symulacji procesów;
8) pod $cza urz$dzenia
dzenia i systemy mechatroniczne do uk adów zasilania mediami
roboczymi;
9) pod $cza
i systemów mechatronicznych;
cza uk ady komunikacyjne urz$dze%
urz
10) uruchamia urz$dzenia
urz dzenia i systemy mechatroniczne;
11) wykonuje niezb&dne
regulacje urz$dze%
i systemów mechatronicznych;
niezb
urz
12) sprawdza dzia anie urz$dze
urz$dze% i systemów mechatronicznych.
urz
urz"dze#
2. Konserwacja urz"
urz
"dze
dze# i systemów mechatronicznych
Ucze%:
Ucze
urz$dze% i systemów mechatronicznych;
1) dobiera metody konserwacji urz
urz$dze% i systemów mechatronicznych;
2) monitoruje prac&
prac urz
urz$dze% i systemów mechatronicznych;
3) wykonuje przegl$dy
przegl
techniczne urz
wielko"ci fizycznych w urz$dzeniach i systemach
4) wykonuje pomiary wielko
mechatronicznych;
5) przygotowuje materia y, elementy, podzespo y i zespo y niezb&dne do konserwacji
urz$dze% i systemów mechatronicznych;
urz
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6) wykonuje konserwacj urz!dze" i systemów mechatronicznych;
7) wykonuje wymian niesprawnych elementów i podzespo#ów urz!dze" i systemów
mechatronicznych;
8) ocenia jako$% wykonanych prac.

E.5. Monta uk!adów i urz"dze# elektronicznych
1.

Monta elektryczny uk!adów i urz"dze# elektronicznych
Ucze":
1) okre$la funkcje elementów i uk#adów w urz!dzeniach
dzeniach elektronicznych;
2) rozpoznaje elementy i uk#ady elektroniczne;
3) pos#uguje si nazewnictwem dotycz!cym monta&u
u elementów, uk#adów
uk adów i urz!dze"
urz
elektronicznych;
4) dobiera narz dzia do monta&u elementów, uk#adów
adów i urz!dze"
urz!dze
dze"
" elektronicznych;
5) okre$la funkcje maszyn i urz!dze" wchodz!cych
cych w sk#ad
sk#ad zautomatyzowanych linii
sk#
monta&owych;
6) przygotowuje elementy elektroniczne do monta&u;
7) wykonuje lutowanie r czne przewlekane i powierzchniowe;
8) wykonuje lutowanie automatyczne;
9) wylutowuje elementy elektroniczne;
10) czy$ci i myje p#ytki
ytki drukowane po wykonanym lutowaniu;
11) uruchamia uk#ady elektroniczne.
2. Monta mechaniczny urz"dze# elektronicznych
Ucze":
1) okre$la sposoby
monta&u
mechanicznego
podzespo#ów
elektronicznych
u
podzespo
i mechanicznych stosowanych w urz!dzeniach
urz!
!dzeniach elektronicznych;
2) dobiera narz dzia do monta&u
elektronicznych
u mechanicznego podzespo#ów
podzespo
i mechanicznych;
3) wykonuje monta& mechaniczny podzespo#ów
podzespo ów elektrycznych i elektronicznych
w obudowach urz!dze";
";
4) montuje podzespo#yy mechaniczne stosowane w urz!dzeniach
elektronicznych;
urz
urz!
5) montuje przewody i kable elektryczne;
6) uruchamia urz!dzenia
dzenia elektroniczne zgodnie z instrukcj!;
instrukcj
7) wykonuje pomiary urz!dze"
" elektronicznych.

Instalowanie urz"dze#
# elektronicznych
Ucze":
1) okre$la
wchodz!cych w sk#ad systemów
$la
la funkcje oraz zastosowanie urz!dze"
urz
telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej, urz
urz!dze" systemu kontroli
dost pu i zabezpiecze",
zabezpiecze sieci komputerowych, sieci automatyki przemys
przemys#owej;
2) rozpoznaje urz!
urz
!dzenia na podstawie wygl
urz!dzenia
wygl!du, oznacze" oraz symboli graficznych;
dotycz!c! instalowania urz!dze" elektronicznych;
3) pos#uguje
uguje si terminologi
terminologi! dotycz
4) dobiera narz dzia do instalowania urz
urz!dze" elektronicznych;
5) wyznacza trasy kabli i przewodów elektrycznych;
6) przygotowuje kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji;
kablow! natynkow! i podtynkow!;
7) wykonuje instalacj kablow
po#!czenia
urz!dze";
8) wykonuje po#!
po
#!czenia elektryczne zamontowanych urz
9) sprawdza poprawno
poprawno$% po#!cze" elektrycznych zgodnie z dokumentacj!;
urz!dzenia elektroniczne.
10) uruchamia zainstalowane urz
urz"dze# elektronicznych
2. Konserwacja instalacji urz
Ucze"
Ucze
":
Ucze":
wp#yw czynników zewn trznych na prac urz!dze" elektronicznych;
1) okre$la
okre
wp#
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2) dobiera mierniki do wykonania pomiarów sprawdzaj cych w instalacjach urz dze!
dze!
elektronicznych;
3) wyja"nia zasady konserwacji instalacji urz dze! elektronicznych oraz zasady
lokalizacji uszkodze! i wymiany uszkodzonych podzespo#ów;
ci wykonywane podczas konserwacji instalacji urz dze!
4) okre"la czynno"ci
elektronicznych;
5) wykonuje okresowe przegl dy oraz konserwacj$ instalacji urz dze! elektronicznych;
6) wykonuje pomiary parametrów instalacji urz dze! elektronicznych zgodnie
z dokumentacj techniczn ;
7) lokalizuje uszkodzenia instalacji urz dze! elektronicznych;
8) wymienia uszkodzone urz dzenia elektroniczne i elementy instalacji.

E.7. Monta i konserwacja maszyn i urz!dze" elektrycznych

Monta maszyn i urz!dze" elektrycznych
Ucze!:
1) klasyfikuje maszyny i urz dzenia elektryczne wed#ug
ug okre"lonych
okre"lonych kryteriów;
okre"
2) okre"la parametry techniczne maszyn i urz dze! elektrycznych;
nia parametry elementów i podzespo#ów
ów maszyn i urz dze
dze!
! elektrycznych;
3) rozró%nia
4) rozpoznaje maszyny i urz dzenia elektryczne oraz ich elementy;
5) rozró%nia materia#y
y konstrukcyjne stosowane w maszynach i urz dzeniach
elektrycznych;
6) rozpoznaje uk#ady
ady zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urz dze!
elektrycznych oraz ich elementy;
7) rozpoznaje przewody i kable elektryczne;
8) okre"la
la przeznaczenie maszyn i urz dze
dze!
! elektrycznych;
9) okre"la
podzespo#ów
la funkcje elementów i podzespo#
podzespo
#ów stosowanych w maszynach i urz dzeniach
elektrycznych;
10) odczytuje i sporz dza rysunki oraz schematy maszyn i urz dze! elektrycznych;
11) dobiera narz$dzia
dzia do monta%u
u maszyn i urz dze
dze! elektrycznych;
12) wykonuje monta% mechaniczny podzespo#
podzespo#ów
podzespo
#ów elektrycznych i elektronicznych;
13) montuje uk#ady
ady zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn
i urz dze! elektrycznych na podstawie dokumentacji;
14) sprawdza zgodno"& wykonanych prac z dokumentacj ;
15) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urz dze! elektrycznych.
2. Konserwacja maszyn i urz!dze"
urz
elektrycznych
Ucze!:
cz$"ci
1) rozpoznaje cz$"
$"ci
ci zamienne maszyn i urz dze! elektrycznych;
2) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urz dze! elektrycznych;
3) przestrzega zasad konserwacji maszyn i urz dze! elektrycznych;
demonta%u i monta%u maszyn i urz dze!
4) planuje kolejno"&
kolejno"& czynno
czynno"ci podczas demonta
elektrycznych;
napi$cia
uzwoje! i rezystancji izolacji;
5) wykonuje pomiary napi$
napi
$cia zasilania, rezystancji uzwoje
podzespo#ów maszyn
6) wykonuje wymian$
wymian zu%ytych lub uszkodzonych elementów i podzespo
i urz dze
dze!
! elektrycznych;
uk#adów sterowania i zabezpiecze!
7) wykonuje wymian$
wymian uszkodzonych elementów uk
maszyn i urz dze
dze! elektrycznych;
wykonanego monta%u uk#adów sterowania i zabezpiecze!
8) sprawdza poprawno"&
poprawno
maszyn i urz dze! elektrycznych na podstawie dokumentacji;
ogl$dziny i konserwacj$ maszyn i urz dze! elektrycznych;
9) przeprowadza ogl
10) sprawdza dzia#anie
dzia
maszyn i urz dze! elektrycznych po monta%u i konserwacji.
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Monta instalacji elektrycznych
Ucze :
1) rozró!nia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych;
2) rozpoznaje sprz"t instalacyjny;
3) rozpoznaje #ród$a %wiat$a i oprawy o%wietleniowe;
4) okre%la parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprz"tu
tu instalacyjnego;
5) przestrzega zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i
przemys$owych;
6) sporz&dza schemat monta!owy instalacji;
tu instalacyjnego na podstawie
7) trasuje przebieg przewodów i po$o!enie sprz"tu
schematu;
nych rodzajów instalacji elektrycznych;
8) dobiera narz"dzia do wykonywania ró!nych
ami elektrycznymi wed$ug
wed$ug schematu
wed$
9) wykonuje po$&czenia mi"dzy podzespo$ami
ideowego i monta!owego;
u instalacji elektrycznej ze schematem;
10) sprawdza zgodno%' monta!u
11) wykonuje pomiary parametrów instalacji i zabezpiecze zgodnie z instrukcj&;
instrukcj
anie instalacji elektrycznej po wykonanym monta!u.
monta
12) sprawdza dzia$anie
2. Konserwacja instalacji elektrycznych
Ucze :
la zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji
1) przestrzega zasad i okre%la
elektrycznych;
2) rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych;
ci zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych
3) dobiera cz"%ci
katalogowych;
4) dobiera narz"dzia do monta!u
u i demonta!u
demonta u elementów instalacji elektrycznej;
5) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych;
6) sprawdza ci&g$o%' przewodów fazowych i ochronnych;
7) wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;
8) wykonuje wymian" uszkodzonych przewodów i podzespo$ów
instalacji elektrycznych;
podzespo
9) sprawdza dzia$anie %rodków
rodków ochrony przeciwpora!eniowej;
przeciwpora
dokumentacj&.
10) wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacj
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1.

E.9. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urz!dze"
urz
urz!dze
transmisji cyfrowej

Uruchamianie i utrzymanie linii telekomunikacyjnych
Ucze :
narz"dzia do monta!u
narz"
monta elementów linii telekomunikacyjnych;
1) dobiera sprz"tt i narz"dzia
nia systemy transmisyjne i techniki zwielokrotniania;
2) rozró!nia
3) instaluje media transmisyjne;
$&czy;
4) wykonuje pomiary i testy $&czy;
urz dzenia zasilaj&ce,
zasilaj
5) dobiera i montuje urz&dzenia
zabezpieczaj&ce i liniowe;
6) lokalizuje uszkodzenia linii telekomunikacyjnych
na podstawie pomiarów i alarmów;
telekomunika
7) porównuje wyniki pomiarów i testów z zaleceniami technicznymi;
8) usuwa typowe uszkodzenia linii telekomunikacyjnych;
okre%la stan linii abonenckiej na podstawie pomiarów;
okre%
9) okre%la
10) stosuje plan numeracyjny w sieciach telefonicznych.
urz
2. Uruchamianie i utrzymanie urz!dze"
dost#powych i abonenckich
Ucze :
urz&dzenia dost"powe
urz&
dost
1) dobiera urz&dzenia
i abonenckie;
2) analizuje dzia$anie
dzia
urz&dze
urz
dost"powych i abonenckich;
urz
3) dobiera parametry konfiguracyjne dla urz&dze
dost"powych i abonenckich;
przyrz
4) dobiera metody i przyrz&dy
do wykonania pomiarów i testów w p"tli abonenckiej
i torze liniowym;
5) uruchamia i konfiguruje urz&dzenia
urz
dost"powe i abonenckie;
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6) wykonuje pomiary uruchomieniowe oraz testy okresowe urz dze! transmisyjnych;
7) ocenia dzia"anie urz dze! transmisyjnych na podstawie przeprowadzonych pomiarów
i testów;
8) rozpoznaje sygna"y w urz dzeniach i " czach mi#dzycentralowych
dzycentralowych i abonenckich;
9) stosuje plan numeracyjny.

E.10. Monta , uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

Monta sieci transmisyjnych
Ucze!:
1) montuje oraz testuje okablowanie sieciowe;
2) montuje urz dzenia sieciowe transmisji przewodowej i bezprzewodowej;
3) rozró$nia sieci transmisyjne;
4) wyja%nia zasad# dzia"ania sieci transmisyjnych;
5) dokonuje analizy standardów sieci transmisyjnych oraz stosuje urz#dzenia
urz dzenia w
zale$no%ci od ich struktury i parametrów;
6) rozró$nia systemy i urz dzenia wspó"pracuj ce z sieciami transmisyjnymi;
7) dokonuje archiwizacji danych;
8) dobiera metody, urz dzenia i oprogramowanie specjalistyczne do wykonania
pomiarów i testów sieci transmisyjnych;
uguje oprogramowanie specjalistyczne oraz okre%la
okre la prawid!owo$&
okre$la
prawid
9) obs"uguje
prawid"owo%& dzia"ania sieci
transmisyjnych;
us!ugi realizowane w tej sieci.
us!
10) charakteryzuje budow# sieci telefonii mobilnej oraz us"ugi
2. Uruchamianie sieci transmisyjnych
Ucze!:
1) rozró$nia
nia rodzaje i typy transmisji;
wzgl#dem sprz#towym
2) dokonuje analizy warstwowych modeli sieci pod wzgl
i protoko"owym;
sprz#towe
3) charakteryzuje adresy sprz"towe
towe i sieciowe;
udost#pniania
4) przestrzega zasad udost"pniania
pniania i ochrony zasobów sieciowych;
5) konfiguruje us"ugi
ugi sieciowe;
urz#
#dze!
dze sieciowych;
6) dobiera parametry konfiguracyjne urz
7) wykonuje pomiary uruchomieniowe.
3. Utrzymanie sieci transmisyjnych
Ucze!:
1) wykonuje pomiary testowe w trakcie pracy sieci transmisyjnych;
bie'#c#
prac"
2) monitoruje bie$
c prac
prac# sieci transmisyjnych;
3) diagnozuje poprawno%&
poprawno$& dzia"ania
poprawno$&
dzia!ania
dzia
ania sieci transmisyjnych;
narz"
"dzia i oprogramowanie diagnostyczne;
4) dobiera narz#dzia
bezpiecze stwa informacji w sieciach transmisyjnych;
5) przestrzega zasad bezpiecze!stwa
6) stosuje mechanizmy sieciowe zapewniaj ce jako%& us"ug;
7) rozró$nia
rozró'nia
nia zdalne i lokalne metody zarz dzania sieciami transmisyjnymi;
8) porównuje wyniki pomiarów i testów z za"o$eniami
technicznymi;
za
9) rozbudowuje istniej#c#
istniej c infrastruktur#
infrastruktur sieci transmisyjnych.
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E.11. Obs
Obs!uga
uga oprogramowania i sprz
sprz"tu informatycznego wspomagaj#cych
niepe
u!ytkownika z niepe!nosprawno$ci#
wzrokow#
1.

Obs!uga
Obs
uga oprogramowania ud%wi"kowiaj#cego
ud
i urz#dze& brajlowskich
Ucze :
1) pos!uguje
klawiatur# komputera z zastosowaniem metody bezwzrokowej;
pos!uguje si"
pos!
si klawiatur
2) przestrzega zasad obs!ugi
interfejsów graficznych bez urz#dze wskazuj#cych;
obs
okre$la
ud%wi"kowiaj#cych komputer;
3) okre$
okre
$la funkcje programów ud
4) instaluje oraz konfiguruje programy ud%wi"kowiaj#ce
komputer;
ud
!

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

Poz. 184

dobiera syntezatory mowy do okre lonych zastosowa!,, instaluje je oraz konfiguruje;
przestrzega zasad og"aszania informacji z ekranu;
pos"uguje si# pismem punktowym Braille’a;
kontroluje interfejs systemu operacyjnego i programów u$ytkowych
ytkowych za pomoc%
pomoc%
oprogramowania ud&wi#kowiaj%cego oraz monitora brajlowskiego;
9) pos"uguje si# notatnikami brajlowskimi;
10) przestrzega zasad przygotowania dokumentów brajlowskich;
11) obs"uguje
uguje programy komputerowe do przygotowania wydruku brajlowskiego;
12) obs"uguje graficzne i tekstowe drukarki brajlowskie;
ce telefony komórkowe i inne
13) konfiguruje i obs"uguje oprogramowanie ud&wi#kowiaj%ce
urz%dzenia przeno ne;
14) projektuje stanowisko komputerowe dla u$ytkownika
ytkownika niewidomego.
kszaj"cego
2. Obs uga powi!kszalników i oprogramowania powi!kszaj"cego
Ucze!:
1) okre la funkcje programów powi#kszaj%cych
cych i powi#kszaj%co-ud&wi#kowiaj%cych
powi#kszaj
powi#
kszaj%co-ud
co-ud&wi#kowiaj%
ekran;
2) instaluje
oraz
konfiguruje
programy
powi#kszaj%ce
powi#kszaj
kszaj%
%ce
i
powi#kszaj%copowi
powi#kszaj
-ud&wi#kowiaj%ce ekran;
3) kontroluje interfejs systemu operacyjnego i programów u$ytkowych
u$ytkowych za pomoc%
u$
pomoc
kszaj%co-ud
co-ud&&wi
wi#kowiaj
kowiaj%
%cych ekran;
programów powi#kszaj%cych i powi#kszaj%co-ud&wi#kowiaj%cych
kszalniki komputerowe, telewizyjne i przeno ne;
4) obs"uguje powi#kszalniki
ytkownika s"abowidz%cego.
s abowidz%
s"abowidz
%cego.
5) projektuje stanowisko komputerowe dla u$ytkownika
ek mówionych i obs uga elektronicznych urz"dze$
urz"dze
urz"
3. Tworzenie ksi"#ek
ud%wi!kowionych
Ucze!:
pomoc programów do optycznego
1) skanuje i rozpoznaje tekst drukowany za pomoc%
rozpoznawania znaków (OCR);
wi#kowe;
kowe;
2) nagrywa i edytuje pliki d&wi#kowe;
3) rozpoznaje i dobiera formaty plików ksi%$ek
ksi ek mówionych;
dzenia do odtwarzania ksi%$ek
ksi ek mówionych;
4) obs"uguje urz%dzenia
d
5) stosuje programy do przetwarzania plików tekstowych na pliki d&wi#kowe;
ki mówione;
6) tworzy ksi%$ki
7) obs"uguje urz%dzenia
dzenia lektorskie;
8) obs"uguje ud&wi#kowione
wi#kowione
kowione urz%dzenia
urz%dzenia elektroniczne codziennego u$ytku.
urz%
u
4. Konfigurowanie systemów i sieci komputerowych
Ucze!:
1) dobiera elementy zestawu komputerowego do zadanych zastosowa!;
zastosowa
uguje si# tekstowym interfejsem systemów operacyjnych;
2) pos"uguje
3) wykonuje partycjonowanie i formatowanie dysku, dobiera systemy plików do
okre lonych zastosowa!;
zastosowa!;
zastosowa!
4) przestrzega zasad bezpiecznej pracy z komputerem pod"%czonym
pod
do sieci;
5) zarz%dza
dza kontami u$ytkowników
u$ytkowników i dost#pem
u$
dost
do zasobów sieciowych;
protoko
6) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych, technologie i protoko"y
sieciowe;
7) konfiguruje interfejsy sieciowe;
urz%dzenia i oprogramowanie sieciowe.
urz%
8) stosuje urz%dzenia
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8)
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E.12. Monta#
Monta# i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz"dze$
peryferyjnych
1.

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
Ucze!:
Ucze
Ucze!
!:
u$ywane w technice komputerowej;
1) stosuje systemy liczbowe u
dzia"ania poszczególnych elementów jednostki
2) wymienia funkcje i przestrzega zasad dzia
!"
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centralnej komputera;
lonych warunków technicznych;
dobiera urz dzenia techniki komputerowej do okre!lonych
montuje komputer osobisty z podzespo"ów;
modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste;
planuje przebieg prac zwi zanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;
instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje;
stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarz dzania systemem;
instaluje i konfiguruje sterowniki urz dze#;
konfiguruje ustawienia personalne u$ytkownika
ytkownika w systemie operacyjnym;
stosuje oprogramowanie narz%dziowe
dziowe systemu operacyjnego;
stosuje oprogramowanie zabezpieczaj ce;
odczytuje dokumentacj% techniczn informatycznych systemów komputerowych;
opracowuje wskazania do u$ytkowania
ytkowania systemu operacyjnego;
sporz dza cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
opracowuje dokumentacj% techniczn stanowiska komputerowego;
stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotycz cym systemów
informatycznych;
18) rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego;
19) stosuje przepisy prawa dotycz ce certyfikacji CE i recyklingu.
2. U ytkowanie urz!dze" peryferyjnych komputera osobistego
Ucze#:
1) wyja!nia zasad% dzia"ania
ania interfejsów komputera osobistego;
2) wyja!nia zasad% dzia"ania urz dze#
# peryferyjnych komputera osobistego;
3) przygotowuje urz dzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy;
4) stosuje przepisy prawa dotycz ce gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
5) dobiera i wymienia materia"y
y eksploatacyjne urz dze
dze# peryferyjnych komputera
osobistego;
6) wykonuje konserwacj% urz dze# peryferyjnych komputera osobistego;
7) instaluje sterowniki urz dze# peryferyjnych komputera osobistego;
8) konfiguruje urz dzenia peryferyjne komputera osobistego.
3. Naprawa komputera osobistego
Ucze#:
1) pos"uguje si% narz%dziami
dziami do naprawy sprz%tu
sprz
komputerowego;
2) okre!la kody b"%dów
"%dów
dów uruchamiania komputera osobistego;
podzespo"ów komputera osobistego;
3) lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprz%towe
sprz
podzespo
4) lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji;
5) lokalizuje uszkodzenia urz dze
dze#
# peryferyjnych komputera osobistego;
6) sporz dza harmonogram prac zwi zanych z lokalizacj i usuwaniem usterek
komputera osobistego;
7) dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitoruj ce prac% komputera osobistego;
u$ytkownika;
8) odzyskuje z komputera osobistego dane u
9) tworzy kopie bezpiecze#stwa
bezpiecze
danych;
10) formu"uje
uje wskazania dla u$ytkownika
u
po wykonaniu naprawy komputera osobistego;
11) sporz dza kosztorys naprawy komputera osobistego.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

E.13. Projektowanie lokalny
lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
1.

Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
Ucze
Ucze#:
1) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;
2) rozpoznaje i stosuje normy dotycz ce okablowania strukturalnego;
3) rozpoznaje protoko
protoko"y sieci lokalnych i protoko"y dost%pu do sieci rozleg"ej;
4) rozpoznaje urz dzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wygl du;
5) okre!la
okre
funkcje komputerowego systemu sieciowego;
!"
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6) wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej;
7) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urz dzenia i oprogramowanie
sieciowe;
8) sporz dza kosztorys projektowanej sieci komputerowej;
9) dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej;
10) dobiera przyrz dy i urz dzenia do monta!u
u okablowania strukturalnego;
11) montuje okablowanie sieciowe;
12) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
13) opisuje i analizuje klasy adresów IP;
14) projektuje struktur" adresów IP w sieci;
15) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
16) opracowuje dokumentacj" powykonawcz lokalnej sieci komputerowej.
2. Konfigurowanie urz dze! sieciowych
Ucze#:
1) modernizuje i rekonfiguruje serwery;
2) konfiguruje prze$ czniki lokalnych sieci komputerowych;
3) konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;
4) konfiguruje rutery i urz dzenia zabezpieczaj ce typu zapora sieciowa (ang. firewall)
firewall);
5) konfiguruje urz dzenia dost"pu
pu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej;
6) konfiguruje urz dzenia telefonii internetowej;
7) dobiera i stosuje narz"dzia
dzia diagnostyczne;
8) tworzy sieci wirtualne za pomoc po$$ cze# internetowych;
9) monitoruje prac" urz dze# lokalnych sieci komputerowych.
3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
Ucze#:
1) instaluje sieciowe systemy operacyjne;
2) konfiguruje interfejsy sieciowe;
3) udost"pnia
pnia zasoby lokalnej sieci komputerowej;
4) charakteryzuje us$ugi
ugi serwerowe;
la funkcje profili u!ytkowników
ytkowników i zasady grup u!ytkowników;
u
5) okre%la
6) zarz dza kontami u!ytkowników
u!ytkowników
!ytkowników
ytkowników i grup u!
u
!ytkowników systemu operacyjnego lub
komputera;
ugi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;
7) konfiguruje us$ugi
8) zarz dza centralnie stacjami roboczymi;
9) rozpoznaje protoko$y
y aplikacyjne;
10) monitoruje dzia$ania
ania u!ytkowników
u ytkowników lokalnej sieci komputerowej;
11) modernizuje lokaln sie
sie& komputerow ;
udost"pniania
12) przestrzega zasad udost"
udost
"pniania i ochrony zasobów sieciowych;
13) wyja%nia
dzia$ania
nia zasady dzia$
dzia
$ania protoko$ów
protoko
lokalnej sieci komputerowej;
adresacj" hostów (adresacj" IP), system nazw,
14) konfiguruje us$ugi
ugi odpowiedzialne za adresacj
ruting, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall);
15) pod$ cza lokaln sie
sie&
& komputerow do Internetu;
16) konfiguruje us$ugi
us ugi serwerów internetowych;
dzia$ania lokalnej sieci komputerowej;
17) okre%la
okre la rodzaje awarii lub wadliwego dzia
dzia$ania systemów sieciowych;
18) lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego dzia
przep$ywem
19) zabezpiecza komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przep
informacji oraz utrat danych.

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie
bazami
1.

Tworzenie stron internetowych
Ucze#:
Ucze#
Ucze
#:
1) pos$uguje
si" hipertekstowymi j"zykami znaczników;
pos
si
!"
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2) tworzy strony internetowe za pomoc hipertekstowych j!zyków
zyków znaczników;
3) tworzy kaskadowe arkusze stylów (CSS);
4) wykorzystuje kaskadowe arkusze stylów (CSS) do opisu formy prezentacji strony
internetowej;
5) rozpoznaje funkcje edytorów spe"niaj cych za"o#enia WYSIWYG;
#enia
enia WYSIWYG;
6) tworzy strony internetowe za pomoc edytorów spe"niaj cych za"o#enia
7) projektuje struktur! witryny internetowej;
8) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
9) stosuje regu"y walidacji stron internetowych;
10) testuje i publikuje witryny internetowe;
11) stosuje ró#ne modele barw;
12) przestrzega zasad cyfrowego zapisu obrazu;
13) wykonuje projekt graficzny witryny internetowej;
14) tworzy grafik! statyczn i animacje jako elementy stron internetowych;
15) zmienia atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne;
d wi!
d$wi
!k do publikacji
16) przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i d$wi!k
w Internecie;
d$wi
d$
wi!
!ku.
17) przestrzega zasad komputerowego przetwarzania obrazu i d$wi!ku.
2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
Ucze%:
zyka zapyta%
%;
1) korzysta z funkcji strukturalnego j!zyka
zapyta%;
zykiem zapyta% do obs"ugi
obs ugi baz danych;
2) pos"uguje si! strukturalnym j!zykiem
3) projektuje i tworzy relacyjne bazy danych;
4) importuje dane do bazy danych;
5) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
6) instaluje systemy baz danych i systemy zarz dzania bazami danych;
7) modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;
8) dobiera sposoby ustawiania zabezpiecze%
zabezpiecze dost
dost!
!pu do danych;
dost!pu
bezpiecze stwem;
9) zarz dza baz danych i jej bezpiecze%stwem;
la uprawnienia poszczególnych u#ytkowników
u ytkowników i zabezpieczenia dla nich;
10) okre&la
pnia zasoby bazy danych w sieci;
11) udost!pnia
12) zarz dza kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem;
&' baz danych;
13) kontroluje spójno&'
14) dokonuje naprawy baz danych.
3. Tworzenie aplikacji internetowych
Ucze%:
1) korzysta z wbudowanych typów danych;
2) tworzy w"asne
asne typy danych;
3) przestrzega zasad programowania;
4) stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych jj!zyków
programowania;
5) tworzy w"
w
"asne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych jj!zyków
w"asne
programowania;
6) wykorzystuje &&rodowisko
rodowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;
7) kompiluje i uruchamia kody $ród"owe;
8) wykorzystuje j!
jj!zyki
!zyki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizuj cych
zadania po stronie serwera;
9) stosuje skrypty wykonywane po stronie kli
klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
10) wykorzystuje frameworki do tworzenia w
w"asnych aplikacji;
11) pobiera dane aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
12) testuje tworzon aplikacj! i modyfikuje jej kod $ród"owy;
13) dokumentuje tworzon aplikacj!;
14) zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie;
15) zabezpiecza dost
dost!p do tworzonych aplikacji.
!!
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E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przy !czy abonenckich
Uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych
Ucze :
1) charakteryzuje proces uruchamiania komputera oraz konfiguruje BIOS (ang. Basic
Input/Output System);
2) instaluje, konfiguruje oraz aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje na stacjach
roboczych;
3) instaluje i aktualizuje sterowniki urz!dze peryferyjnych;
4) dobiera zabezpieczenia systemów operacyjnych;
5) modernizuje i rekonfiguruje systemy komputerowe;
towe i systemowe systemów komputerowych na
6) lokalizuje uszkodzenia sprz"towe
podstawie opisu lub diagnozy;
7) okre#la funkcje programów monitoruj!cych
zabezpieczaj!cych
prac"
cych i zabezpieczaj
cych prac!
prac
! systemu
komputerowego oraz jego poszczególnych elementów;
8) pos$uguje si" terminologi! dotycz!c! informatycznych systemów komputerowych;
la sposoby licencjonowania oprogramowania komputerowego;
9) okre#la
10) sporz!dza
dza wykaz zainstalowanego oprogramowania komputerowego, zarz!dza
zarz
licencjami;
11) stosuje narz"dzia
dzia informatyczne do gromadzenia, porz!dkowania
porz dkowania i prezentacji
danych;
12) wykonuje kopie bezpiecze stwa danych.
2. Uruchamianie i utrzymanie urz!dze" dost!powych
dost#powych
powych systemów transmisyjnych
Ucze :
1) wyja#nia zjawiska zwi!zane
przesy$aniem
sygna$ów;
zane z przesy"
przesy
"aniem sygna"ów;
sygna
ów;
2) dokonuje klasyfikacji mediów transmisyjnych;
d$ugiej;
3) rozpoznaje parametry jednostkowe linii d"
d
"ugiej;
4) rozpoznaje metody kodowania oraz techniki modulacji;
5) wyja#nia zasad" dzia$ania
ania przetworników A/C i C/A;
6) rozró%nia
nia rodzaje przetworników i okre#la
okre la ich zastosowania;
7) rozró%nia
sygna$ów
nia rodzaje sygna"ów
ów na podstawie opisu, przebiegów czasowych i wyników
pomiarów;
8) wyja#nia zasad" dzia$ania
urz!dze
dost"powych systemów transmisyjnych;
dzia"ania
ania urz
dze$ dost!powych
9) dobiera urz!dzenia
dost"powe
zale%no#ci od specyfikacji
dzenia dost!powe
powe systemów transmisyjnych w zale
zastosowania;
urz!dze
dost"powych systemów
10) dobiera parametry konfiguracyjne dla urz
transmisyjnych;
11) uruchamia i konfiguruje modemy dost!powe;
dost
dost"powe;
12) pos$uguje
uguje si!
si"
! terminologi
terminologi! dotycz
dotycz!c! instalacji, uruchamiania oraz utrzymania
urz!dze
dost"powych
dze$ dost!
!powych systemów transmisyjnych;
monta%owe urz!dze dost"powych systemów
13) odczytuje schematy blokowe i monta
transmisyjnych;
pos$uguje
si" instrukcjami, zaleceniami i dokumentacj
dokumentacj! techniczn!;
14) pos"uguje
uguje si!
si
urz!dzenia
zasilaj!ce i zabezpieczaj!ce urz!dzenia dost"powe systemów
15) instaluje urz
dzenia zasilaj
transmisyjnych;
16) wykonuje pomiary transmisyjnych parametrów toru transmisyjnego;
urz!dze dost"powych systemów transmisyjnych;
17) wykonuje pomiary i testy urz
jako#& dzia"
dzia$ania urz!dze dost"powych systemów transmisyjnych na
18) ocenia jako#%
jako
podstawie wyników testów i pomiarów.
urz!dze" abonenckich sieci komutacyjnych
3. Uruchamianie i utrzymanie urz
Ucze$
Ucze
$:
rozró%nia
1) rozró&
rozró
&nia rodzaje komutacji;
urz!dze komutacyjnych na podstawie charakterystyk, symboli
2) rozpoznaje elementy urz
graficznych, oznacze ;
!"
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
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dobiera parametry konfiguracyjne abonenckich urz dze! sieci komutacyjnych;
rozró"nia rodzaje i typy sygnalizacji w # czach abonenckich;
rozpoznaje sygna#y w # czu abonenckim;
wykonuje pomiary linii abonenckiej;
odczytuje schematy blokowe i monta"owe cyfrowych urz dze! komutacyjnych,
instrukcje, zalecenia, dokumentacj$ techniczn ;
instaluje urz dzenia zasilaj ce i zabezpieczaj ce urz dzenia abonenckie;
identyfikuje parametry abonenckich urz dze! sieci komutacyjnych;
instaluje i konfiguruje aparaty telefoniczne systemów analogowych i cyfrowych;
uruchamia telefoniczne centralki abonenckie i administruje nimi;
wykonuje pomiary uruchomieniowe oraz testy okresowe cyfrowych urz dze!
dze
abonenckich;
ocenia jako%& dzia#ania cyfrowych urz dze! abonenckich na podstawie wyników
testów;
sprawdza dzia#anie sygnalizacji abonenckiej;
wykonuje i uruchamia telefoniczne sieci abonenckie;
konfiguruje i utrzymuje modemy i terminale cyfrowych sieci komutacyjnych;
lokalizuje i usuwa uszkodzenia w liniach abonenckich na podstawie pomiarów
i wyników testów.
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E.16. Monta i eksploatacja sieci rozleg!ych
ych

Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych
Ucze!:
1) charakteryzuje budow$ oraz parametry mediów transmisyjnych;
ókien %wiat
wiat##owodowych oraz ich parametry;
2) rozró"nia z# cza, rodzaje w#ókien
%wiat#owodowych
3) rozpoznaje elementy osprz$tu
tu %wiat#owodowego
owodowego na podstawie wygl du, parametrów
katalogowych oraz symboli graficznych;
4) montuje z# cza kablowe, prze#
prze cznice i elementy okablowania urz dze!
telekomunikacyjnych;
t
5) dobiera przyrz dy i metody pomiaru parametrów transmisyjnych: t#umienia
z# czy
owodu, reflektancji z#
z# czy %wiat#owodowych, t#umienno%ci
i odcinków %wiat#owodu,
jednostkowej traktu %wiat#owodowego
%wiat
wiat##owodowego i poszczególnych odcinków;
6) ocenia poprawno%& uzyskanych wyników pomiarów na podstawie zalece!
zalece instytucji
standaryzuj cych;
%wiat#owodów
owodów metod transmisyjn oraz metod rozproszenia
7) mierzy parametry %wiat#owodów
wstecznego;
8) charakteryzuje parametry anten;
9) rozró"nia
urz dze! radiokomunikacyjnych;
nia rodzaje konstrukcji no%nych
no
10) montuje i uruchamia instalacje antenowe;
11) charakteryzuje techniki zwielokrotniania
zwielokrotniani w teletransmisyjnych systemach cyfrowych;
12) rozró"nia
nia plezjochroniczne i synchroniczne systemy cyfrowe hierarchii europejskiej
i ameryka!skiej
ameryka!skiej na podstawie opisów i oznacze!;
ameryka!
oznacze
13) oblicza przep#ywno%ci
podstawowych struktur plezjochronicznych i synchronicznych
przep
systemów cyfrowych;
14) charakteryzuje techniki synchronizacji
w systemach cyfrowych;
sync
15) rozró"nia
rozró"nia rodzaje sieci optycznych na podstawie opisu i schematów blokowych;
rozró"
16) rozpoznaje konfiguracje i topologie sieci optycznych;
17) instaluje urz dzenia zasilaj ce i zabezpieczaj ce urz dzenia teletransmisyjne;
18) montuje i demontuje podzespo#y
podzespo i urz dzenia transmisyjne;
19) uruchamia urz dzenia i systemy transmisyjne;
20) sprawdza alarmy w urz dzeniach transmisyjnych;
21) wykonuje pomiary systemów transmisyjnych oraz interpretuje wyniki pomiarów;
22) lokalizuje uszkodzenia w traktach transmisyjnych.
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Instalowanie i eksploatowanie sieci komutacyjnych
Ucze :
1) okre!la podstawowe funkcje central telefonicznych;
la funkcje podstawowych bloków funkcjonalnych
2) charakteryzuje budow" oraz okre!la
central telefonicznych;
3) klasyfikuje pola komutacyjne;
4) rozró#nia
nia podstawowe rodzaje pól komutacyjnych na podstawie opisu i symboli;
cych warunków zasilania, klimatyzacji,
5) przestrzega wymaga producenta dotycz$cych
ochrony przed wy%adowaniami
urz$dze
adowaniami elektrostatycznymi, zabezpiecze liniowych urz$
urz
$dze
telekomunikacyjnych;
ce systemy komutacyjne;
6) instaluje urz$dzenia zasilaj$ce i zabezpieczaj$ce
towych i programowych w centralach
7) przestrzega zasad zabezpiecze sprz"towych
telefonicznych;
8) okre!la rodzaje sygnalizacji w %$czach
czach abonenckich i mi"dzycentralowych;
dzycentralowych;
czania po%$cze
cze w sieciach komutacyjnych;
9) charakteryzuje procesy zestawiania i roz%$czania
10) przeprowadza testy i pomiary parametrów sieci komutacyjnej;
11) lokalizuje uszkodzone podzespo%yy cyfrowej centrali telefonicznej na podstawie
alarmów i wyników testu;
12) wymienia uszkodzone elementy w urz$dzeniach
dzeniach komutacyjnych;
dzenia sieci komutacyjnej;
13) montuje i demontuje podzespo%y i urz$dzenia
14) dodaje abonentów analogowych i cyfrowych do sieci komutacyjnej;
ugi oferowane w sieciach komutacyjnych;
15) charakteryzuje us%ugi
ytkowników i zmienia funkcjonuj$ce
funkcjonuj ce us
16) dodaje us%ugi dla nowych u#ytkowników
us%ugi;
17) dokonuje analizy raportów ruchowych.
3. Administrowanie sieciami teleinformatycznymi
Ucze :
1) dokonuje analizy parametrów %$cza
cza transmisji danych;
2) rozró#nia
nia technologie sieciowe z komutacj$
komutacj$ pakietów i komórek;
3) definiuje i konfiguruje us%ugi
ugi teleinformatyczne;
4) przestrzega zasad udost"pniania
pniania i ochrony zasobów sieciowych w sieciach
teleinformatycznych;
5) dokonuje analizy protoko%ów
protoko%ów stosowanych przez interaktywne aplikacje czasu
protoko%
rzeczywistego;
Protocol
6) konfiguruje systemy VoIP (ang. Voice over Internet Protocol);
komutacj w warstwie optycznej;
7) charakteryzuje struktury sieci teleinformatycznej z komutacj$
8) dobiera i konfiguruje adresacj"
adresacj hostów (adresacj"
(adresacj IP) w sieciach rozleg%ych;
9) charakteryzuje algorytmy oraz protoko%y
protoko rutingu;
10) charakteryzuje parametry oraz okre!la
funkcje i zastosowanie ruterów dost"powych,
okre
dost
szkieletowych i brzegowych;
11) konfiguruje interfejsy rutera;
12) konfiguruje ruting statyczny i dynamiczny;
13) konfiguruje prawa dost"pu
do sieci teleinformatycznych i przywileje u#ytkowników
dost
u
sieci teleinformatycznych;
14) okre!la
okre la funkcje oraz budow"
budow zarz$dcy i agenta protoko%u zarz$dzania sieci$ SNMP
(ang. Simple Network Management Protocol);
Protocol)
15) monitoruje ruch w sieci teleinformatycznej i zapobiega jej przeci$#eniom;
przeci
16) konfiguruje tunele oraz wirtualne prywatne sieci teleinformatyczne;
17) monitoruje dzia%anie
sieci teleinformatycznych za pomoc$
dzia
pomoc standardowych testów;
18) instaluje urz$dzenia
zasilaj$ce
i zabezpieczaj$ce urz$dzenia teleinformatyczne;
urz
zasilaj
19) zabezpiecza sieci teleinformatyczne przed zawirusowaniem i niekontrolowanym
przep%ywem
informacji oraz utrat$
przep
utrat danych.
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E.17. Wykonywanie obs ugi liniowej statków powietrznych i obs ugi
hangarowej wyposa!enia
wyposa
awionicznego
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Wykonywanie obs ugi liniowej statków powietrznych
Ucze :
1) pos!uguje si" narz"dziami i przyrz#dami
dami kontrolno-pomiarowymi do obs!ugi
ugi liniowej
statków powietrznych;
2) pos!uguje si" sprz"tem lotniskowo-hangarowym do obs!ugi
ugi statków powietrznych;
3) pos!uguje si" dokumentacj# techniczno-obs!ugow# statków powietrznych
sporz#dzon# w j"zyku polskim i j"zyku angielskim;
4) stosuje przepisy prawa lotniczego w zakresie dotycz#cym
cym obs!ugi
ugi liniowej statków
powietrznych;
5) wykonuje przegl#dy
dy statków powietrznych typowe dla zakresu obs!ugi
obs ugi liniowych
statków powietrznych;
6) zaopatruje pok!adowe
materia!y
adowe instalacje statków powietrznych w materia!
materia
!y eksploatacyjne;
7) przeprowadza ocen" stanu technicznego zespo!ów,
wyposa$enia
ów, instalacji i wyposa$
wyposa
$enia statków
powietrznych;
8) wykonuje regulacje instalacji i urz#dze statków powietrznych;
9) konserwuje i zabezpiecza statki powietrzne;
10) przestrzega procedur dystrybucji cz"%ci
ci zamiennych i materia!ów
materia ów eksploatacyjnych
stosowanych w statkach powietrznych;
11) rozpoznaje przyczyny, rodzaje i skutki b!"dów
dów ludzkich w lotnictwie;
12) rozpoznaje wp!yw %rodowiska
sprawno%& statku
rodowiska oraz zagro$e eksploatacyjnych na sprawno
powietrznego.
2. Wykonywanie obs ugi wyposa!enia
enia awionicznego i elektrycznego statków
powietrznych
Ucze :
1) odczytuje i sporz#dza
monta$owe uk!adów
dza schematy logiczne, ideowe, blokowe i monta
awionicznych statków
statków powietrznych oraz instalacji elektrycznych i urz#dze
urz
powietrznych;
2) okre%la
podzespo!ów
wchodz#cych w sk!ad awioniki
la przeznaczenie elementów i podzespo!
podzespo
!ów wchodz
i wyposa$enia
enia elektrycznego statków powietrznych;
3) dobiera cz"%ci
wyposa$enia
ci zamienne do naprawy wyposa$
wyposa
$enia awionicznego i elektrycznego;
4) wykonuje po!#czenia
roz!#czne
czenia roz!#
roz
!#czne
czne i nieroz!#czne
nieroz
elementów elektrycznych,
elektronicznych oraz prostych elementów mechanicznych statków powietrznych;
5) okre%la
la systemy cyfrowe i analogowe statku powietrznego;
cz"%ci zamiennych i materia!ów
6) przestrzega procedur dystrybucji i ewidencjonowania cz
do naprawy wyposa$enia
enia awionicznego i elektrycznego;
materia!ów i cz"%ci zamiennych
7) przestrzega zasad konserwacji oraz przechowywania materia
wyposa$enia
do naprawy wyposa$
wyposa
$enia awionicznego i elektrycznego;
wyposa$enia awionicznego i elektrycznego statków
8) dobiera narz"dzia
dzia do naprawy wyposa
powietrznych;
przyrz#dy
urz#dze awionicznych i
9) dobiera przyrz#
przyrz
#dy kontrolno-pomiarowe do diagnostyki urz
pos!uguje
tak$e interpretuje uzyskane wyniki;
elektrycznych i pos!
pos
!uguje si"
si nimi, a tak
obs!ugi statków powietrznych;
10) u$ywa
ywa metrologicznych przyrz#dów
przyrz
pomiarowych do obs
11) korzysta z komputerowego systemu wspomagania eksploatacji do gromadzenia oraz
archiwizacji danych dotycz#cych
dotycz
napraw;
uk!adów i urz#dze wchodz#cych w sk!ad wyposa$enia
12) diagnozuje stan elementów, uk
awionicznego i elektrycznego statku powietrznego;
monta$owe, obs!ugowe, regulacyjne i naprawcze urz#dze
13) wykonuje operacje monta
awionicznych i elektrycznych statku powietrznego na podstawie dokumentacji
technicznej;
dokumentacj" wykonawcz# potwierdzaj#c# obs!ug" statku powietrznego.
14) wype!nia
wype
dokumentacj

ww

w.

rcl
.go
v.p
l

1.

E.18. Eksploatacja urz
urz"dze# i systemów mechatronicznych
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Rozruch urz dze! i systemów mechatronicznych
Ucze :
1) wyja!nia budow" i zasady dzia#ania urz$dze i systemów mechatronicznych;
2) rozpoznaje uk#ady zasilaj$ce urz$dze i systemów mechatronicznych;
3) rozró%nia parametry urz$dze i systemów mechatronicznych;
4) przestrzega zasad instalacji i obs#ugi
ugi oprogramowania do programowania uk#adów
uk#adów
uk#
programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych;
5) okre!la metody sprawdzania urz$dze i systemów mechatronicznych;
6) przestrzega zasad obs#ugi
ugi sieci komunikacyjnych w systemach mechatronicznych;
7) instaluje oprogramowanie specjalistyczne do uk#adów
adów programowalnych oraz
oprogramowanie do wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych;
8) pod#$cza urz$dzenia
dzenia i systemy mechatroniczne do uk#adów
adów zasilania mediami
roboczymi;
9) pod#$cza uk#ady komunikacyjne urz$dze i systemów mechatronicznych;
10) uruchamia urz$dzenia i systemy mechatroniczne;
11) wykonuje niezb"dne regulacje urz$dze i systemów mechatronicznych;
12) sprawdza dzia#anie urz$dze i systemów mechatronicznych.
2. Obs"uga urz dze! i systemów mechatronicznych
Ucze :
i systemach
1) dobiera oprogramowanie do wizualizacji procesów w urz$dzeniach
urz
mechatronicznych;
2) przygotowuje materia#y,
urz$dze
y, elementy i podzespo#yy niezb"dne
niezb dne do konserwacji urz
i systemów mechatronicznych;
3) dobiera metody konserwacji urz$dze
dze i systemów mechatronicznych;
4) ustala zakres prac konserwacyjnych;
5) przestrzega zasad obs#ugi
ugi urz$dze i systemów mechatronicznych;
6) monitoruje prac" urz$dze i systemów mechatronicznych;
7) pos#uguje si" oprogramowaniem do wizualizacji procesów;
8) ustawia parametry procesów w urz$dzeniach
urz dzeniach i systemach mechatronicznych;
9) wykonuje przegl$dy
dy techniczne urz$dze
urz$dze i systemów mechatronicznych;
urz$
10) wykonuje konserwacj" urz$dze
urz$
$dze i systemów mechatronicznych;
11) opracowuje dokumentacj"
i systemów
dokumentacj" obs#ugi
obs##ugi i konserwacji urz$dze
obs
urz
mechatronicznych;
12) pos#uguje si" instrukcj$ serwisow$
serwisow podczas lokalizowania uszkodze urz$dze
i systemów mechatronicznych;
13) ocenia stan techniczny urz$dze
i systemów mechatronicznych;
urz
14) lokalizuje uszkodzenia urz$dze
urz dze i systemów mechatronicznych;
15) dobiera narz"dzia
i systemów mechatronicznych;
dzia do naprawy urz$dze
urz
16) dobiera cz"!ci
i systemów mechatronicznych,
ci i podzespo#y
podzespo do naprawy urz$dze
urz
korzystaj$cc z katalogów i dokumentacji technicznej;
17) wykonuje wymian"
urz$dze i systemów
wymian" uszkodzonych elementów i podzespo#ów
podzespo
mechatronicznych zgodnie z dokumentacj$
dokumentacj techniczn$.
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E.19. Projektowanie i programowanie urz dze! i systemów mechatronicznych
1.

Tworzenie dokumentacji technicznej urz dze! i systemów mechatronicznych
Ucze :
1) przestrzega zasad rysowania schematów uk#adów
mechanicznych urz$dze
uk
i systemów mechatronicznych;
2) przestrzega zasad rysowania schematów uk#adów
uk
elektrycznych i elektronicznych
urz$
urz
$dze i systemów mechatronicznych;
urz$dze
3) przestrzega zasad rysowania schematów uk#adów
pneumatycznych i hydraulicznych
uk
urz$
$dze i systemów mechatronicznych;
urz$dze
4) sporz$dza
dokumentacj"
sporz
dokumentacj techniczn$ urz$dze i systemów mechatronicznych
!"
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z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagaj cych projektowanie
i wytwarzanie CAD/CAM (ang. Computer Aided Design/Computer Aided
Manufacturing).
2. Projektowanie urz dze! i systemów mechatronicznych
Ucze!:
1) analizuje proces technologiczny w celu ustalenia zakresu projektu urz dze!
i systemów mechatronicznych;
2) okre"la warunki pracy projektowanych urz dze! i systemów mechatronicznych;
3) stosuje metody graficzne do opisu procesów technologicznych;
4) dobiera elementy, podzespo#y i zespo#y
y do projektowanych urz dze
dze! i systemów
mechatronicznych;
5) projektuje uk#ady sterowania;
6) stosuje oprogramowanie wspomagaj ce proces projektowania urz dze
dze!
! i systemów
mechatronicznych.
3. Programowanie urz dze! i systemów mechatronicznych
Ucze!:
1) przestrzega zasad tworzenia programów do programowania urz dze!
programowalnych;
2) interpretuje programy napisane w j$zykach
"zykach
zykach programowania dla urz dze!
programowalnych;
3) opracowuje program do sterowania urz dzeniami i systemami mechatronicznymi na
podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego;
4) pos#uguje si$ oprogramowaniem do programowania urz dze
dze! programowalnych;
5) testuje dzia#anie programów;
6) analizuje programy do sterowania urz dzeniami i systemami mechatronicznymi;
7) modyfikuje parametry procesów w programach urz dze! i systemów
mechatronicznych.

E.20. Eksploatacja urz dze! elektronicznych

U"ytkowanie urz dze! elektronicznych
Ucze!:
1) rozpoznaje urz dzenia elektroniczne;
2) okre"la
la funkcje, parametry oraz zastosowanie urz dze! elektronicznych;
3) okre"la
la funkcje bloków funkcjonalnych urz dze! elektronicznych na podstawie
analizy schematów ideowych i blokowych;
4) przestrzega zasad # czenia urz dze!
parametrów
dze elektronicznych z uwzgl$dnieniem
uwzgl
sygna#ów,
ów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania;
5) dobiera urz dzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy;
6) okre"la
$la
la funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urz dzeniach
elektronicznych;
7) instaluje oprogramowanie specjalistyczne w urz dzeniach elektronicznych;
8) programuje urz dzenia elektroniczne;
9) uruchamia urz dzenia elektroniczne;
10) wykonuje regulacje urz dze!
dze elektronicznych.

ww

w.

1.

2.

Obs#ugiwanie
Obs!ugiwanie
ugiwanie urz
urz"
"dze!
dze elektronicznych
Ucze!:
Ucze!
Ucze
!:
1) dobiera metody i przyrz dy do pomiaru parametrów do charakterystyki urz dze!
elektronicznych;
2) wykonuje pomiary sygna#ów
elektrycznych w blokach funkcjonalnych urz dze!
sygna
elektronicznych;
3) wykonuje pomiary parametrów urz dze! elektronicznych i ich elementów;
4) kontroluje poprawno"%
poprawno dzia#ania urz dze! elektronicznych na podstawie obserwacji
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ich pracy oraz wyników pomiarów;
pos uguje si! instrukcj" serwisow" urz"dze# elektronicznych;
ocenia stan techniczny urz"dze# elektronicznych;
lokalizuje uszkodzenia urz"dze# elektronicznych;
okre$la rodzaj i zakres napraw urz"dze# elektronicznych;
dobiera narz!dzia i przyrz"dy do wykonania naprawy urz"dze# elektronicznych;
korzystaj"c z
korzystaj"
dobiera cz!$ci i podzespo y do naprawy urz"dze# elektronicznych, korzystaj"c
katalogów i dokumentacji technicznej tych urz"dze#;
11) dokonuje wymiany uszkodzonych elementów i podzespo ów urz"dze#
urz"
"dze#
#
elektronicznych.
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5)
6)
7)
8)
9)
10)

E.21. Monta i eksploatacja urz!dze" i systemów sterowania ruchem
kolejowym

Monta urz!dze" i systemów sterowania ruchem kolejowym
Ucze#:
1) wykonuje plany schematyczne urz"dze# sterowania ruchem kolejowym;
2) dobiera podzespo y i zespo y urz"dze# sterowania ruchem kolejowym do monta
monta%u;
3) dobiera, instaluje i sprawdza dzia anie $rodków
w
rodków ochrony przeciwpora%eniowej
przeciwpora
urz"dzeniach
dzeniach sterowania ruchem kolejowym;
4) montuje podzespo y i zespo y urz"dze#
# sterowania ruchem kolejowym;
5) montuje urz"dzenia
dzenia sterowania ruchem kolejowym na stacjach i liniach kolejowych;
6) uk ada kable sygnalizacyjne i wykonuje ich po "czenia;
czenia;
7) wykonuje pomiary parametrów elektrycznych kabli;
8) montuje urz"dzenia zasilaj"ce
ce sterowanie ruchem kolejowym;
9) montuje urz"dzenia
dzenia sterowania ruchem na stacjach;
10) montuje systemy i urz"dzenia
dzenia sterowania ruchem na liniach kolejowych;
11) przygotowuje i wprowadza dane wej$ciowe
wej$ciowe do systemów informatycznych sterowania
wej$
ruchem kolejowym;
12) wykonuje niezb!dne
dne regulacje urz"dze#
urz"dze# sterowania ruchem kolejowym;
urz"
13) sprawdza dzia anie urz"dze
urz"dze#
dze#
# sterowania ruchem kolejowym;
14) wykonuje czynno$ci
urz"dze# sterowania ruchem kolejowym
ci zwi"zane
zane z konserwacj"
konserwacj urz"dze
na stacjach i liniach kolejowych oraz na przejazdach kolejowych.

2.

Eksploatacja urz!dze" i systemów sterowania ruchem kolejowym
Ucze#:
urz"dze# sterowania ruchem kolejowym;
1) planuje i wykonuje przegl"dy
przegl dy okresowe urz
urz"dze#
2) ocenia stan techniczny urz"dze
urz
dze#
# sterowania ruchem kolejowym;
urz"dzenia
3) kwalifikuje urz"
urz
"dzenia sterowania ruchem kolejowym do remontu i naprawy;
4) diagnozuje i lokalizuje usterki w urz"dzeniach
sterowania ruchem kolejowym;
urz
5) dobiera podzespo y urz"
urz"dze#
od
urz
"dze
dze# sterowania ruchem kolejowym w zale%no$ci
zale
warunków pracy;
6) wymienia uszkodzone podzespo y urz"dze# sterowania ruchem kolejowym;
7) wykonuje naprawy i remonty urz"dze#
sterowania ruchem kolejowym;
urz
8) wykonuje niezb!dne
regulacje urz"dze#
sterowania ruchem kolejowym;
niezb
urz
9) sprawdza dzia anie urz"dze#
sterowania ruchem kolejowym po remoncie lub
urz
urz"
naprawie;
10) obs uguje systemy informatyczne zwi
zwi"zane z eksploatacj" urz"dze# sterowania
ruchem kolejowym;
11) zabezpiecza urz"dzenia
sterowania ruchem kolejowym po wypadku lub wydarzeniu
urz
kolejowym, zgodnie z procedurami;
dokumentacj! eksploatacyjn" urz"dze# sterowania ruchem kolejowym.
12) prowadzi dokumentacj
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E.22. Eksploatacja instalacji i urz dze! do wytwarzania i przesy"ania
ania energii
cieplnej

Eksploatacja instalacji i urz dze! do wytwarzania energii cieplnej
Ucze :
1) klasyfikuje kot!y i urz"dzenia pomocnicze kot!ów;
2) rozpoznaje kot!y i urz"dzenia pomocnicze kot!ów
ów na podstawie budowy, zasady
dzia!ania i przeznaczenia;
3) wyja#nia dzia!anie,
i urz"dze
anie, zastosowanie oraz charakteryzuje parametry kot!ów
kot
urz"
"dze
pomocniczych kot!ów;
4) rozpoznaje uk!ady kondensacyjne i regeneracyjne kot!ów;
ów;
5) dobiera elementy i uk!ady automatycznej regulacji kot!a;
a;
6) analizuje prac$ kot!a
a na podstawie obiegu wodnego i wodno-parowego;
7) rozpoznaje na schematach obiegi paliwowe, wodne, spalinowe i wodno-parowe oraz
symbole graficzne elementów tych obiegów;
8) charakteryzuje sposoby usuwania i oczyszczania spalin, popio!u
popio i %%u%la;
u%la;
9) rozpoznaje elementy instalacji spr$%onego
onego powietrza;
10) wyja#nia dzia!anie,
urz"dze
anie, zastosowanie oraz charakteryzuje parametry urz
przygotowania paliwa;
11) wyja#nia
nia zastosowanie oraz dobiera parametry stacji uzdatniania wody;
12) dobiera metody i przyrz"dy
dy kontrolno-pomiarowe do przeprowadzania pomiarów
wielko#ci
urz"dze
ci elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urz"
urz
"dze do wytwarzania energii
cieplnej;
13) wykonuje pomiary wielko#ci
urz"dze do
ci elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urz
wytwarzania energii cieplnej;
14) sporz"dza dokumentacj$ z wykonanych pomiarów wielko
wielko#ci elektrycznych
i nieelektrycznych instalacji i urz"dze
dze do wytwarzania energii cieplnej;
urz"dze
15) kontroluje parametry instalacji i urz"
urz
"dze do wytwarzania energii cieplnej;
16) wykrywa usterki i niesprawno#ci
ci w instalacjach i urz"dzeniach
urz
do wytwarzania energii
cieplnej;
17) wykonuje przegl"dy,
urz"dze energetycznych do
dy, konserwacje i naprawy instalacji i urz
wytwarzania energii cieplnej;
dopuszczaj"cej dane
18) dokonuje wpisów w dokumentacji wykonawczej i dokumentacji dopuszczaj
urz"dzenie
czynno#ci obs!ugowych;
dzenie do u%ytkowania
ytkowania w zakresie wykonanych czynno
instalacji
19) korzysta z instrukcji serwisowej podczas lokalizowania uszkodze
i urz"dze do wytwarzania energii cieplnej.
przesy"ania energii cieplnej
2. Eksploatacja instalacji i urz dze
dze!
! do przesy
Ucze :
ciep!owniczych;
1) rozpoznaje i dobiera pompy do sieci ciep
oraz w$z!y
ciep!ownicze;
2) rozpoznaje i dobiera sieci ciep!ownicze
ciep
w
3) wyja#nia
dzia!anie,
nia dzia!
dzia
!anie, zastosowanie oraz dobiera wymienniki ciep!a
ciep do stacji redukcyjno-sch!adzaj"cych;
-sch!adzaj
adzaj"
"cych;
4) dobiera materia!y
materia y izolacyjne do instalacji ciep!owniczej;
ciep
5) charakteryzuje sposoby uk!adania
instalacji ciep!owniczej
oraz dobiera armatur$;
uk
ciep
6) pod!"cza
do przesy!ania energii cieplnej;
pod!"cza
pod!"
cza i przeprowadza rozruch instalacji i urz"dze
urz
7) rozpoznaje i dobiera sposoby regulacji i zabezpiecze instalacji i urz"dze
do przesy!ania
przesy!ania energii cieplnej;
przesy!
8) kontroluje na bie%"co
prac$
bie
prac instalacji i urz"dze do przesy!ania energii cieplnej;
9) okre#la
napraw, prób i pomiarów kontrolnych instalacji i
okre la zakres i terminy przegl"dów,
przegl
urz"dze
energii cieplnej;
urz"
urz
"dze do przesy!ania
przesy
10) dobiera metody i przyrz"dy
kontrolno-pomiarowe do przeprowadzania pomiarów
przyrz
wielko#ci
elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urz"dze
do przesy!ania energii
wielko
urz
cieplnej;
wielko#ci elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urz"dze do
11) wykonuje pomiary wielko
!"
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przesy ania energii cieplnej;
dzeniach do przesy ania energii
12) wykrywa usterki i niesprawno!ci w instalacjach i urz"dzeniach
cieplnej i usuwa je;
dy, konserwacje i naprawy instalacji i urz"dze$
urz dze$
urz"dze
$
13) dobiera narz#dzia i wykonuje przegl"dy,
do przesy ania energii cieplnej;
ci elektrycznych
14) sporz"dza dokumentacj# wykonanych pomiarów wielko!ci
i nieelektrycznych instalacji i urz"dze$ do przesy ania energii cieplnej oraz
wykonanych przegl"dów, konserwacji i napraw;
15) korzysta z instrukcji serwisowej podczas lokalizowania uszkodze$
instalacji
uszkodze
i urz"dze$ do przesy ania energii cieplnej.

E.23. Eksploatacja instalacji i urz dze! do wytwarzania i przesy"
przesy
przesy"ania
"ania energii
elektrycznej

Eksploatacja instalacji i urz dze! do wytwarzania energii elektrycznej
Ucze$:
1) rozpoznaje elementy budowy i parametry turbin, generatorów, transformatorów
i wzbudnic;
2) wyja!nia zasad# dzia ania turbin, generatorów, transformatorów i wzbudnic;
3) rozpoznaje na schematach i dobiera rodzaje zabezpiecze$
transformatorów
zabezpiecze
i generatorów;
4) dobiera przyrz"dy
dy kontrolno-pomiarowe i metody pomiarowe do pomiarów wielko!ci
wielko
elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urz"dze$
urz"dze
urz"
dze$
$ do wytwarzania energii
elektrycznej;
5) wykonuje pomiary wielko!ci
ci elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urz"dze$
urz
do wytwarzania energii elektrycznej;
6) ocenia stan techniczny instalacji i urz"dze$
urz"dze
urz"
dze$
$ do wytwarzania energii elektrycznej
na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej;
7) lokalizuje uszkodzenia instalacji i urz"dze$
urz dze$
urz"dze
$ do wytwarzania energii elektrycznej na
podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej;
8) dobiera narz#dzia,
dzia, materia y, elementy, podzespo y i zespo y do naprawy instalacji
i urz"dze$ do wytwarzania energii elektrycznej;
9) wykonuje prace zwi"zane
do wytwarzania energii
zane z konserwacj"
konserwacj instalacji i urz"dze$
urz
elektrycznej, korzystaj"cc z dokumentacji techniczno-ruchowej;
10) sporz"dza
konserwacji
dza dokumentacj# wykonanych pomiarów oraz przegl"dów,
przegl
i napraw instalacji i urz"dze$
do wytwarzania energii elektrycznej;
urz
11) monitoruje prac# uk adów i przyrz"dów
kontrolno-pomiarowych do pomiaru wielko!ci
przyrz
wielko
elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urz
urz"dze$ do wytwarzania energii
elektrycznej.

2.

Eksploatacja instalacji i urz dze
przesy"ania energii elektrycznej
dze! do przesy
Ucze$:
1) rozpoznaje rodzaje sieci i stacje elektroenergetyczne;
2) rozpoznaje i dobiera elementy i uk ady sieci elektroenergetycznych;
3) analizuje przyczyny i skutki cieplnych i dynamicznych oddzia ywa$ pr"dów roboczych
i zwarciowych;
4) dobiera elementy i uk ady automatyki zabezpieczeniowej sieci elektroenergetycznych;
5) rozpoznaje i dobiera elementy ochrony odgromowej i przeciwprzepi#ciowej;
przeciwprzepi
6) pod "cza
do przesy ania energii elektrycznej;
"cza i uruchamia instalacje i urz"dzenia
urz
7) okre!la
i napraw instalacji i urz"dze$ do
okre la zakres i terminy konserwacji, przegl"dów
przegl
przesy ania energii elektrycznej;
8) dobiera przyrz"dy
kontrolno-pomiarowe i metody pomiarowe do pomiarów wielko!ci
przyrz
przyrz"
elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urz"dze$
do przesy ania energii
urz
elektrycznej;
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9) wykonuje pomiary wielko ci elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urz!dze
urz!dze"
dze"
" do
przesy#ania energii elektrycznej;
10) kontroluje na bie$!co prac% instalacji i urz!dze" do przesy#ania
ania energii elektrycznej;
11) lokalizuje uszkodzenia instalacji i urz!dze" do przesy#ania
ania energii elektrycznej na
podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej;
12) dobiera narz%dzia i wykonuje przegl!dy,
dy, konserwacje i naprawy instalacji i urz!dze"
urz!dze"
urz!
do przesy#ania energii elektrycznej;
13) sporz!dza dokumentacj% wykonanych pomiarów oraz przegl!dów,
dów, konserwacji
i napraw instalacji i urz!dze" do przesy#ania
ania energii elektrycznej.

E.24. Eksploatacja maszyn, urz dze! i instalacji elektrycznych

Eksploatacja maszyn i urz dze! elektrycznych
Ucze":
dze" elektrycznych;
1) okre la wymagania eksploatacyjne maszyn i urz!dze"
2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urz!dze"
urz dze"
urz!dze
" elektrycznych;
3) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urz!dze"
urz
elektrycznych;
4) okre la wp#yw
yw parametrów elementów i podzespo#ów
podzespo#ów na prac%
podzespo#
prac% maszyn i urz!dze"
urz
elektrycznych;
5) przestrzega zasad lokalizacji uszkodze" i sposoby wymiany uszkodzonych
ów maszyn i urz!dze" elektrycznych;
elementów i podzespo#ów
6) dobiera cz% ci zamienne maszyn i urz!dze" elektrycznych;
7) dobiera zabezpieczenia maszyn i urz!dze"
elektrycznych;
urz
8) dobiera, instaluje i sprawdza dzia#anie
dzia##anie rodków ochrony przeciwpora$eniowej;
przeciwpora
9) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urz!dzeniach
urz!dzeniach elektrycznych;
urz!
10) ocenia stan techniczny maszyn i urz!dze"
urz!dze
urz!
dze"
" elektrycznych.
2. Eksploatacja instalacji elektrycznych
Ucze":
1) okre la wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
3) dobiera, instaluje i sprawdza dzia#anie
dzia anie rodków ochrony przeciwpora$eniowej;
przeciwpora
4) przestrzega zasad lokalizacji uszkodze"
i sposoby wymiany uszkodzonych
uszkodze
elementów instalacji elektrycznych;
5) okre la wp#yw
instalacyjnego na prac% instalacji
yw parametrów przewodów i sprz%tu
sprz
elektrycznych;
6) dobiera przewody i kable oraz sprz%t
instalacyjny do wykonania instalacji
sprz
elektrycznych;
7) dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych;
8) dobiera mierniki oraz wykonuje pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji
elektrycznych;
9) ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie ogl%dzin
i pomiarów;
ogl
10) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych.

w.

1.

ww

E.25. Monta"
Monta" i eksploatacja sieci zasilaj cych oraz trakcji elektrycznej
1.

Monta" i eksploatacja sieci zasilaj cych
Monta
Ucze":
Ucze"
Ucze
":
1) rozpoznaje przewody elektryczne i osprz%t
osprz instalacyjny;
2) rozpoznaje przebieg drogi przesy#ania,
rozdzia#u i odbioru energii elektrycznej;
przesy
3) dobiera, instaluje i sprawdza rodki ochrony przeciwpora$eniowej w urz!dzeniach
sterowania ruchem kolejowym;
4) wykonuje instalacj%
instalacj elektryczn! i sprawdza jej dzia#anie;
5) #!czy
zasilaj!cej zgodnie z dokumentacj!;
#!
przewody sieci zasilaj
!"
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6) montuje w sieciach zasilaj cych urz dzenia rozdzielcze, pomiarowe i
zabezpieczaj ce;
7) wykonuje pomiary parametrów elektrycznych sieci zasilaj cych;
8) wykonuje pomiary parametrów uk!adów zabezpieczaj cych w sieciach zasilaj cych;
9) diagnozuje i lokalizuje usterki w sieciach zasilaj cych;
10) dobiera podzespo!y izolacyjne w zale"no#ci od warunków pracy;
11) wymienia uszkodzony osprz$t instalacyjny;
12) prowadzi dokumentacj$ eksploatacji sieci zasilaj cych.
2. Monta i eksploatacja trakcji elektrycznej
Ucze%:
1) montuje elementy sk!adowe
adowe linii trakcyjnych kolejowych, tramwajowych i metra;
2) wykonuje kotwienia wszystkich typów sieci zasilaj cych;
3) montuje urz dzenia elektryczne z elementów sk!adowych
!adowych
adowych uk!adów
uk!adów sterowania
uk!
i zabezpiecze%;
4) wykonuje profilowanie sieci zasilaj cych pod wiaduktami i w tunelach;
5) wykonuje prace eksploatacyjne w podstacjach trakcyjnych i kabinach sekcyjnych;
6) wykonuje prace instalacyjno-monta"owe
owe transformatorów energetycznych, urz dze%
rozdzielczo-zabezpieczaj cych i prostownikowych oraz przyrz dów pomiarowych
w stacjach trakcyjnych zasilaj cych linie kolejowe, tramwajowe i metra;
7) wykonuje pomiary parametrów linii urz dze% trakcyjnych;
8) diagnozuje stan podzespo!ów
ów i sieci trakcyjnej;
9) wykonuje okresowe przegl dy oraz prace konserwacyjne sieci trakcyjnych;
10) diagnozuje i lokalizuje uszkodzenia w liniach i stacjach trakcyjnych;
11) wymienia uszkodzone podzespo!yy elektryczne;
12) prowadzi dokumentacj$ eksploatacji trakcji elektrycznej.

E.26. Monta i eksploatacja !rodków
rodków transportu szynowego

Monta !rodków
rodków transportu szynowego
Ucze%:
1) charakteryzuje #rodki
rodki transportu szynowego;
2) charakteryzuje nadwozia i podwozia #rodków
#rodków transportu szynowego;
3) charakteryzuje nap$dy
dy i elementy jezdne wraz z hamulcami #rodków transportu
szynowego;
4) klasyfikuje elementy taboru szynowego: wózków taborowych, zestawów ko!owych,
ko
przek!adni, pr dnic o#wietleniowych oraz
zawieszenia silników trakcyjnych, przek
przetwornic w wagonach;
przek!adnie hydrauliczne i przek!adnie
5) rozpoznaje przek!adnie
przek adnie mechaniczne, przek
elektryczne oraz ich charakterystyki;
materia!y
monta"u #rodków transportu szynowego;
6) dobiera materia!
materia
!y do budowy i monta
7) dobiera i montuje silniki elektryczne i urz dzenia pomocnicze stosowane w taborze
szynowym zgodnie z dokumentacj ;
8) montuje i reguluje elementy odbiorcze pr du dla taboru szynowego;
wyposa"enia elektrycznego taboru szynowego;
9) montuje urz dzenia wyposa"
wyposa
10) montuje urz dzenia pneumatyczne i hydrauliczne taboru szynowego;
11) wykonuje pomiary wielko#ci
fizycznych w urz dzeniach i mechanizmach #rodków
wielko
transportu szynowego.

ww

w.

1.

2.

Eksploatacja !rodków
!rodków transportu szynowego
Ucze%:
Ucze
1) eksploatuje elementy taboru szynowego: wózki i zestawy ko!owe,
silniki trakcyjne,
ko
przek!adnie, pr dnice o#wietleniowe oraz przetwornice w wagonach;
przek
obs!uguje
2) obs!
obs
!uguje urz dzenia sprz$gowe i zderzne oraz ich po! czenia elektryczne;
3) obs!uguje
obs
i naprawia urz dzenia grzejne, wentylacyjne i klimatyzacyjne taboru
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szynowego;
4) sprawdza, reguluje i naprawia urz dzenia elektryczne w obwodach pomocniczych
pojazdów kolejowych;
5) pos!uguje si" technologi cyfrow w diagnostyce i obs!udze
udze pojazdów kolejowych,
tramwajów i metra;
6) lokalizuje i usuwa usterki w zespo!ach i podzespo!ach
ach automatyki taboru szynowego;
7) wymienia i regeneruje podzespo!y taboru szynowego;
8) analizuje schematy ideowe i monta#owe
owe obwodów elektrycznych, maszyn i urz dze
dze$
$
w taborze szynowym;
9) obs!uguje urz dzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w taborze szynowym;
10) dokonuje ogl"dzin i prowadzi badania techniczne urz dze$ i podzespo!ów
podzespo ów taboru
szynowego;
11) wykonuje pomiary dopuszczalnego zu#ycia cz"%ci
ci i elementów ruchomych w taborze
szynowym;
12) diagnozuje stan techniczny pojazdu kolejowego, tramwaju i metra;
13) przygotowuje pojazdy kolejowe do ruchu;
14) dobiera pojazdy kolejowe do realizacji zada$ przewozowych;
15) sporz dza plan pracy pojazdów kolejowych oraz plan ich obs!
obs!ugi;
obs
!ugi;
16) wykorzystuje charakterystyki pr"dko%ci
oblicze$
ci i si! poci gowych pojazdów do oblicze
trakcyjnych;
17) oblicza dopuszczaln mas" pojazdów kolejowych w sk!adzie
sk adzie poci gów;
18) obs!uguje
uguje systemy lokalizacji pojazdów trakcyjnych;
19) przestrzega procedur post"powania
powania w wypadkach i wydarzeniach kolejowych taboru
szynowego;
20) prowadzi dokumentacj" eksploatacji %%rodków
rodków transportu szynowego.

E.27. Monta i eksploatacja urz!dze"
" elektronicznych i systemów informatyki
medycznej

Monta urz!dze" elektroniki medycznej i informatyki medycznej
Ucze$:
1) okre%la oddzia!ywanie
ywanie na organizm ludzki ciep!a,
ciep zimna, fal elektromagnetycznych, fal
ultrad&wi"kowych,
kowych, promieniowania podczerwonego i promieniowania nadfioletowego;
2) charakteryzuje oddzia!ywanie
ywanie promieniowania z materi , w szczególno%ci wp!yw
promieniowania jonizuj cego na organizm cz!
cz
cz!owieka;
3) wyja%nia
ró#nych
nia dzia!anie
anie pr dów elektrycznych i czynników fizykalnych o ró
parametrach na organizm cz!owieka;
cz owieka;
4) dobiera urz dzenia elektroniki medycznej w zale
zale#no%ci od wymaga$ u#ytkowych;
narz"dzia
sprz"t
monta#u urz dze$ elektroniki
5) dobiera narz"
"dzia i sprz"
sprz
"t kontrolno-pomiarowy do monta
medycznej;
6) wykonuje monta#
monta# mechaniczny urz dze$ elektroniki medycznej w ró#nych
wymaganych miejscach, na przyk
przyk!ad w sali intensywnego nadzoru medycznego;
7) wykonuje po!
po czenia elektryczne zainstalowanych urz dze$ elektroniki medycznej;
8) wykonuje, wed!ug
wed
projektu, monta
monta# kabli i przewodów sieci centralnego monitoringu.

ww

w.

1.

2.

urz!dze"
Uruchamianie urz!
urz
!dze" elektroniki medycznej i informatyki medycznej
Ucze$:
1) korzysta z dokumentacji technicznej urz dze$ elektroniki medycznej;
poprawno%' po! cze$ urz dze$ elektroniki medycznej zgodnie
2) sprawdza poprawno
z dokumentacj ;
3) dobiera narz"dzia
narz
i przyrz dy pomiarowe do monta#u, naprawy i regulacji urz dze$
elektroniki medycznej;
wspó!pracuj cych z urz dzeniami
4) instaluje oprogramowanie w komputerach wspó
elektroniki medycznej i systemów informatyki medycznej zgodnie z dokumentacj ;
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5) programuje i testuje urz dzenia elektroniki medycznej i informatyki medycznej
zgodnie z dokumentacj ;
6) interpretuje parametry katalogowe urz dze! techniki komputerowej.

Obs uga urz!dze" elektroniki medycznej i informatyki medycznej
Ucze!:
1) pos"uguje si# terminologi
medyczn
dotycz c
procesu diagnostyczno-terapeutycznego;
wzgl dem
2) rozró$nia urz dzenia elektroniki medycznej i informatyki medycznej pod wzgl#dem
budowy, zasady dzia"ania i zastosowania;
3) ocenia stan techniczny urz dze! elektroniki medycznej i informatyki medycznej;
4) wykonuje pomiary parametrów urz dze! elektroniki medycznej;
5) diagnozuje i lokalizuje uszkodzenia urz dze! elektroniki medycznej;
dze! elektroniki
6) wymienia uszkodzone podzespo"y i materia"yy eksploatacyjne urz dze!
medycznej;
7) nadzoruje legalizacj# urz dze! elektroniki medycznej i informatyki medycznej;
8) analizuje dzia"anie urz dze! elektroniki medycznej na podstawie uzyskanych
wyników pomiarów;
usuni
9) testuje urz dzenia elektroniki medycznej i informatyki medycznej po usuni#ciu
usterek;
anie poszczególnych bloków systemu komputerowego.
10) opisuje dzia"anie

4.

tu komputerowego i oprogramowania Systemu Informatyki
Monta# sprz$tu
Medycznej
Ucze!:
cia dotycz ce technik programowania Systemu Informatyki
1) stosuje podstawowe poj#cia
Medycznej;
2) przestrzega zasad programowania strukturalnego i obiektowego Systemu Informatyki
Medycznej;
3) pos"uguje si# dokumentacj oprogramowania Systemu Informatyki Medycznej;
4) zak"ada
ada bazy danych w Systemie Informatyki Medycznej;
5) obs"uguje
uguje systemy operacyjne wielodost#
wielodost
wielodost#powe,
#powe, wielozadaniowe dla informatyki
medycznej;
zewn
6) montuje instalacje i konfiguruje urz dzenia zewn#trzne
sieciowe;
obs"ugiwany
7) rozbudowuje i usprawnia obs"
obs
"ugiwany system komputerowy;
8) charakteryzuje funkcj# i zastosowanie poszczególnych elementów jednostki
centralnej;
9) archiwizuje informacje na ró$nych
ró nych no%nikach
no
w Systemie Informatyki Medycznej.

w.

3.

OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (M)
#ytkowanie
ytkowanie pojazdów, maszyn, urz
M.1. U#ytkowanie
urz!dze" i narz$dzi stosowanych
w rolnictwie
U#ytkowanie
ytkowanie pojazdów stosowanych w rolnictwie
Ucze!:
rozró nia %rodki
%rodki transportu stosowane w rolnictwie;
1) rozró$nia
2) rozpoznaje mechanizmy, zespo"y
zespo i uk"ady pojazdów stosowanych w rolnictwie;
3) rozró$nia
rozró nia rodzaje silników pojazdów stosowanych w rolnictwie;
4) przeprowadza przegl dy techniczne ci gników i pojazdów samochodowych;
5) wykonuje prace zwi zane z konserwacj pojazdów stosowanych w rolnictwie;
materia"y eksploatacyjne w celu prawid"owego u$ytkowania pojazdów
6) dobiera materia
stosowanych w rolnictwie;
7) dobiera pojazdy i %rodki transportu do rodzaju wykonywanych prac;
!"
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8) sporz dza kalkulacj! kosztów zwi zanych z eksploatacj pojazdów stosowanych
w rolnictwie.
2. U ytkowanie maszyn, narz!dzi i urz"dze# stosowanych w rolnictwie
Ucze":
1) rozpoznaje maszyny, urz dzenia i narz!dzia rolnicze;
2) dobiera maszyny, urz dzenia i narz!dzia
dzia rolnicze do wykonywania prac zwi zanych
z produkcj ro#linn i zwierz!c ;
3) dobiera parametry pracy maszyn i urz dze" rolniczych;
4) wykonuje agregatowanie maszyn i narz!dzi rolniczych;
5) wykonuje prace w gospodarstwie rolnym za pomoc agregatów ci gnikowych
i urz dze" technicznych;
6) wykonuje czynno#ci zwi zane z konserwacj maszyn, urz dze
dze"
" i narz!dzi
narz dzi rolniczych;
7) sporz dza kalkulacj! kosztów zwi zanych z u$ytkowaniem
ytkowaniem maszyn i urz dze"
rolniczych.

M.2. Obs$uga
uga techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urz"dze#
urz"dze
urz"
dze#
stosowanych w rolnictwie

Obs$uga
uga techniczna i naprawa pojazdów stosowanych w rolnictwie
Ucze":
1) pos%uguje si! dokumentacj techniczn pojazdów stosowanych w rolnictwie;
2) ocenia stan techniczny pojazdów stosowanych w rolnictwie;
3) rozpoznaje usterki i uszkodzenia pojazdów stosowanych w rolnictwie;
4) przygotowuje pojazdy stosowane w rolnictwie do naprawy;
5) dobiera narz!dzia
dzia do naprawy pojazdów stosowanych w rolnictwie;
6) demontuje i montuje cz!#ci
ci i zespo%yy pojazdów stosowanych w rolnictwie;
ci i zespo%ów
ów pojazdów stosowanych w rolnictwie;
7) wykonuje wymian! cz!#ci
8) wykonuje badania techniczne pojazdów stosowanych w rolnictwie;
9) pos%uguje si! oprogramowaniem komputerowym dotycz cym eksploatacji ci gników i
pojazdów samochodowych stosowanych w rolnictwie;
10) wykonuje badania techniczne pojazdów stosowanych w rolnictwie;
11) wykonuje naprawy pojazdów stosowanych w rolnictwie;
12) ustala ceny #wiadczonych
wiadczonych us%ug;
us%ug;
us%
ce przegl dów technicznych pojazdów stosowanych w
13) dokonuje zapisów w ksi $ce
rolnictwie.
2. Obs$uga
i narz!dzi stosowanych
uga techniczna i naprawa maszyn, urz"dze#
urz
urz"
w rolnictwie
Ucze":
1) pos%uguje
uguje si!
! dokumentacj techniczn i instrukcjami obs%ugi maszyn i urz dze"
rolniczych;
2) ocenia stan techniczny maszyn, urz dze" i narz!dzi rolniczych;
3) rozpoznaje usterki i uszkodzenia maszyn, urz dze" i narz!dzi rolniczych;
4) przygotowuje maszyny, urz dzenia i narz!dzia
rolnicze do naprawy;
narz
5) dobiera narz!dzia
narz!dzia do naprawy maszyn, urz dze" i narz!dzi rolniczych;
narz!
6) wykonuje demonta$
demonta maszyn, urz dze" i narz!dzi rolniczych;
7) wykonuje wymian!
zespo%ów i podzespo%ów
wymian zu$ytych lub uszkodzonych cz!#ci,
cz
maszyn, urz dze"
rolniczych;
dze i narz!dzi
narz
8) montuje cz!#ci,
cz!#ci, zespo%y
cz!#
zespo i podzespo%y;
9) ocenia jako#&
jako#& wykonanego monta$u;
monta
10) wykonuje badania techniczne maszyn i urz dze" rolniczych;
11) dokonuje zapisów w ksi $ce przegl dów technicznych;
12) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania napraw maszyn,
urz dze"
rolniczych;
dze i narz!dzi
narz
13) sporz dza kalkulacj!
kalkulacj kosztów napraw maszyn, urz dze" i narz!dzi rolniczych.
!"
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M.3. Obs uga maszyn i urz!dze" do przetwórstwa tworzyw sztucznych
U#ytkowanie maszyn i urz!dze" do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Ucze :
dzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych;
1) rozró!nia maszyny i urz"dzenia
2) pos#uguje si$ narz$dziami i oprzyrz"dowaniem
dowaniem maszyn do wytwarzania wyrobów
z tworzyw sztucznych;
dami kontrolno-pomiarowymi stosowanymi w procesach
3) pos#uguje si$ przyrz"dami
wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
4) odczytuje schematy uk#adów:
adów: hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych
i mechanicznych;
narz
%dzi do przetwórstwa
5) dokonuje oceny stanu technicznego maszyn, urz"dze i narz%
narz$dzi
tworzyw sztucznych;
6) dokonuje monta!u oprzyrz"dowania
urz"dze
wykorzystywanych
dowania maszyn i urz$
$dze
w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych;
dzenia do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;
7) przygotowuje maszyny i urz"dzenia
dów, konserwacji i napraw maszyn oraz urz"dze
urz
urz$dze
stosowanych do
8) dokonuje przegl"dów,
przetwórstwa tworzyw sztucznych;
urz
urz$dzeniach
9) korzysta z urz"dze komputerowych stosowanych w maszynach i urz"dzeniach
do
przetwórstwa tworzyw sztucznych.
2. Prowadzenie procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Ucze :
okre"la ich w#a%ciwo%ci;
okre"
w#a"ciwo
w#
ciwo"ci;
1) rozpoznaje rodzaje tworzyw sztucznych oraz okre%la
ci dodatków stosowanych w procesach przetwórstwa
2) okre%la rodzaje i w#a%ciwo%ci
tworzyw sztucznych;
3) rozró!nia
nia metody wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
4) przygotowuje surowce, dodatki i %rodki
"rodki
rodki pomocnicze do produkcji wyrobów z tworzyw
sztucznych;
5) okre%la
la parametry procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych na podstawie
dokumentacji technologicznej;
6) obs#uguje
uguje maszyny i urz"dzenia
urz$
$dzenia stosowane w procesach wytwarzania wyrobów
z tworzyw sztucznych;
7) kontroluje prac$ maszyn i urz"dze
urz$dze stosowanych w procesach wytwarzania wyrobów
urz$
z tworzyw sztucznych;
8) rozpoznaje zak#ócenia
z tworzyw sztucznych oraz
ócenia w procesach produkcji wyrobów
wyr
usuwa ich przyczyny;
9) pos#uguje
uguje si$
si% przyrz"dami
przyrz$
przyrz
$dami kontrolno-pomiarowymi podczas produkcji wyrobów
z tworzyw sztucznych;
10) ocenia jako%&
jako"& wyrobów z tworzyw sztucznych;
11) wykonuje czynno%ci
wyka czaj"c", znakowaniem oraz
czynno"ci zwi"zane
czynno"
zwi$zane z obróbk"
zwi$
obróbk
pakowaniem wyrobów z tworzyw sztucznych;
12) dokumentuje przebieg i parametry procesów wytwarzania wyrobów z tworzyw
sztucznych;
13) segreguje oraz poddaje recyklingowi odpady technologiczne i produkcyjne
z tworzyw
pr
sztucznych.
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M.4. U ytkowanie maszyn i urz!dze"
urz
do wykonywania odlewów
1.

U ytkowanie maszyn i urz
urz!dze" do przygotowania mas formierskich i mas
rdzeniowych
Ucze :
rozró!nia
okre"la zastosowanie mas formierskich i mas rdzeniowych;
1) rozró!
rozró
!nia rodzaje oraz okre
2) rozró!nia
rozró!nia materia#y
rozró!
materia formierskie;
3) wykonuje czynno"ci
zwi$zane z wy#adunkiem oraz sk#adowaniem materia#ów
czynno
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formierskich;
okre la etapy procesu przeróbki mas formierskich;
sporz!dza mas" formiersk! i mas" rdzeniow! zgodnie z receptur!;
przeprowadza regeneracj" masy formierskiej;
ów formierskich, mas formierskich i mas
rozró#nia urz!dzenia do transportu materia$ów
rdzeniowych;
ów formierskich, mas formierskich i mas
8) rozró#nia urz!dzenia do przerobu materia$ów
rdzeniowych;
9) rozró#nia urz!dzenia do regeneracji mas formierskich;
dzenia stosowane do transportu materia$ów
ów formierskich i mas
10) u#ytkuje urz!dzenia
formierskich;
dzenia i zmechanizowane zespo$y
zespo$y do przerobu mas
zespo$
11) u#ytkuje maszyny, urz!dzenia
formierskich i mas rdzeniowych;
12) przeprowadza bie#!ce przegl!dy i konserwacj" maszyn i urz!dze%
urz!dze
urz!
dze% do przerobu mas
formierskich i mas rdzeniowych.
nietrwa
2. U ytkowanie maszyn i urz!dze" do wykonywania odlewów w formach nietrwa#ych
Ucze%:
nia rodzaje i elementy modeli odlewniczych, rdzennic i skrzynek formierskich
1) rozró#nia
nietrwa ych;
stosowanych do wykonywania odlewów w formach nietrwa$ych;
dy do wykonywania form nietrwa$ych
nietrwa$ych i rdzeni;
nietrwa$
2) dobiera narz"dzia i przyrz!dy
3) okre la etapy procesu wytwarzania form nietrwa$ych
nietrwa$ych i rdzeni;
nietrwa$
e i rdzenie ró#nymi
nymi metodami;
4) wykonuje r"cznie formy nietrwa$e
dowania odlewniczego;
5) ocenia stan techniczny oprzyrz!dowania
6) rozró#nia
nia elementy budowy maszyn formierskich oraz automatycznych linii
formierskich;
7) u#ytkuje maszyny i urz!dzenia
i rdzeni oraz
dzenia do wykonywania form nietrwa$ych
nietrwa
automatyczne linie formowania;
8) rozró#nia
nia metody odlewania precyzyjnego w formach nietrwa$ych;
nietrwa
9) dobiera stopy odlewnicze do wykonywania odlewów precyzyjnych;
10) wykonuje formy nietrwa$e
e do odlewania precyzyjnego;
11) u#ytkuje urz!dzenia
i rdzeni;
dzenia do suszenia form nietrwa$ych
nietrwa
12) wykonuje czynno ci zwi!zane
formy nietrwa$ej oraz
zwi!
!zane z wyka%czaniem
wyka%czaniem wg$"bienia
wyka%
wg
powierzchni rdzeni;
nietrwa
13) kontroluje jako & wykonanych form nietrwa$ych
i rdzeni;
ada i przygotowuje formy nietrwa$e
nietrwa$e do zalania;
nietrwa$
14) sk$ada
15) wykrywa wady oprzyrz!dowania
do
oprzyrz dowania odlewniczego i kwalifikuje to oprzyrz!dowanie
oprzyrz
naprawy;
16) przygotowuje $y#ki
$y#ki i kadzie odlewnicze do zalewania;
ytkuje urz!dzenia
dzenia do r"cznego
r"cznego i zmechanizowanego zalewania form;
r"
17) u#ytkuje
18) okre la podstawowe parametry maszyn i urz!dze%
do wykonywania odlewów w
urz
formach nietrwa$ych;
nietrwa ych;
19) przeprowadza bie#!ce
i konserwacj"
bie#!ce
bie#!
ce przegl!dy
przegl
konserwacj maszyn i urz!dze% do wykonywania
odlewów w formach nietrwa$ych.
nietrwa
3. U ytkowanie maszyn i urz!dze"
stosowanych w procesach wytwarzania odlewów
urz
urz!dze
trwa#ych i formach pó#trwa#ych
trwa#
pó
w formach trwa#ych
Ucze%:
1) rozró#nia
i formach pó$trwa$ych;
rozró nia metody wytwarzania odlewów w formach trwa$ych
trwa
2) dobiera stopy odlewnicze do wykonywania odlewów w formach trwa$ych
trwa
i formach pó$trwa$ych;
pó
trwa$ych i form pó$trwa$ych oraz elementy ich budowy;
3) rozró#nia
rozró
rodzaje form trwa
4) przygotowuje formy trwa$e
trwa i formy pó$trwa$e do zalewania ciek$ym metalem;
5) dobiera i nanosi otuliny izolacyjne oraz pokrycia ochronne i oddzielaj!ce
na
oddzielaj
wg$"bienia
oraz na powierzchnie rdzeni;
bienia form trwa$ych
trwa
6) rozró#nia
podstawowe zespo$y
rozró
zespo maszyn i urz!dze% do odlewania w formach trwa$ych i
!
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formach pó trwa ych;
7) okre!la podstawowe parametry pracy maszyn i urz"dze# do odlewania w formach
trwa ych i formach pó trwa ych;
8) u$ytkuje maszyny i urz"dzenia
dzenia stosowane w procesach wytwarzania odlewów w
formach trwa ych i formach pó trwa ych;
9) wykonuje odlewy w formach trwa ych i formach pó trwa ych;
10) u$ytkuje urz"dzenia
dzenia stosowane do usuwania odlewów z form trwa ych i form
pó trwa ych;
11) ocenia jako!% odlewów wykonanych w formach trwa ych i formach pó trwa ych;
dy i konserwacje maszyn i urz"dze#
urz"dze
dze#
# stosowanych
12) przeprowadza bie$"ce przegl"dy
w procesach odlewania w formach trwa ych i formach pó trwa ych.
4. U ytkowanie maszyn i urz!dze" do wybijania, oczyszczania i wyka"czania
wyka czania
odlewów
Ucze#:
1) dobiera metody wybijania, oczyszczania i wyka#czania
czania odlewów;
dzenia do wybijania, oczyszczania i wyka#czania
wyka
2) rozpoznaje maszyny i urz"dzenia
odlewów;
3) dobiera narz&dzia oraz maszyny i urz"dzenia
dzenia do r&cznego
r&cznego i mechanicznego
r&
wybijania, oczyszczania i wyka#czania
czania odlewów;
4) u$ytkuje urz"dzenia do r&cznego
cznego i mechanicznego wybijania odlewów z form oraz
rdzeni z odlewów;
5) dobiera narz&dzia i urz"dzenia
dzenia do usuwania uk adów wlewowych, nadlewów
i zalewek;
6) u$ytkuje urz"dzenia do r&cznego
cznego i mechanicznego oczyszczania powierzchni
odlewów oraz usuwania uk adów wlewowych, nadlewów i zalewek;
7) dobiera metody naprawy odlewów w zale$no!ci
zale$no
zale$
no!ci
ci od rodzaju wad odlewniczych;
8) usuwa wady odlewów;
9) dobiera metody zabezpieczania odlewów przed korozj";
korozj
dzenia do pokrywania odlewów !rodkami zabezpieczaj"cymi
zabezpieczaj
10) u$ytkuje urz"dzenia
przed
korozj";
11) rozró$nia
nia rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej odlewów;
12) u$ytkuje urz"dzenia
dzenia do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej odlewów;
przegl"dy
urz"dze# do wybijania,
13) przeprowadza bie$"ce
ce przegl"
przegl
"dy i konserwacje maszyn i urz
oczyszczania i wyka#czania
czania odlewów.

U ytkowanie maszyn i urz!dze"
urz!dze" do przygotowania wsadu
urz!
Ucze#:
1) rozpoznaje materia y wsadowe do topienia stopów $elaza i metali nie$elaznych oraz
la ich zastosowanie;
okre!la
2) dobiera maszyny i urz"dzenia
urz"dzenia do roz adunku, sk adowania oraz transportu materia ów
urz"
wsadowych;
3) wykonuje czynno!ci
czynno
zwi"zane z wy adunkiem oraz sk adowaniem materia ów
wsadowych;
4) dobiera sposoby przygotowania materia ów wsadowych do topienia;
u$ytkuje
urz"dzenia do przygotowania i odwa$ania materia ów
5) u$
u
$ytkuje maszyny i urz
wsadowych;
receptur";
6) przygotowuje wsad do pieca zgodnie z receptur
urz"dze# stosowanych do sk adowania,
7) okre!la
okre
parametry pracy maszyn i urz
odwa$ania i dozowania materia ów wsadowych;
przygotowania, odwa
bie$"ce przegl"dy i konserwacje maszyn i urz"dze# do przygotowania
8) przeprowadza bie
wsadu.
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2. U ytkowanie pieców odlewniczych
Ucze :
1) rozpoznaje rodzaje stopów odlewniczych;
2) rozró!nia rodzaje pieców odlewniczych;
3) okre"la etapy procesu topienia metali w piecach odlewniczych;
4) rozró!nia rodzaje materia#ów ogniotrwa#ych
ych stosowanych w piecach odlewniczych;
5) przygotowuje do pracy i uruchamia piece odlewnicze;
6) dobiera narz$dzia do obs#ugi pieców odlewniczych;
zane z dozowaniem wsadu do pieca odlewniczego,
7) wykonuje czynno"ci zwi%zane
ego metalu do prób technologicznych;
usuwaniem !u!la, pobieraniem ciek#ego
ego metalu;
8) wykonuje czynno"ci zwi%zane ze spustem ciek#ego
9) kontroluje parametry pracy pieców odlewniczych;
dy i konserwacje maszyn i urz%dze
dze do topienia metali.
10) przeprowadza bie!%ce przegl%dy

M.6. U ytkowanie maszyn i urz!dze" stosowanych w procesach
metalurgicznych

U ytkowanie maszyn i urz!dze" do przygotowania materia#ów
materia#ów wsadowych
materia#
w procesach metalurgicznych
Ucze :
1) rozró!nia materia#yy wsadowe stosowane w procesach metalurgicznych;
2) rozró!nia urz%dzenia
dzenia metalurgiczne stosowane w procesach przygotowania rud
metali;
3) rozró!nia urz%dzenia
dzenia transportowe stosowane w procesie przygotowania rud metali
do procesów metalurgicznych;
ad przetwarzanych materia#
materia
#ów i parametry procesów
4) dobiera rodzaj, sk#ad
materia#ów
przygotowania materia#ów
ów wsadowych zgodnie z dokumentacj%
dokumentacj technologiczn%;
5) okre"la
la na podstawie dokumentacji technologicznej parametry procesów
przygotowania materia#ów
ów wsadowych do procesów redukcji rud metali;
6) u!ytkuje urz%dzenia
dzenia do wzbogacania i mechanicznej przeróbki rud metali;
7) u!ytkuje urz%dzenia
dzenia pomocnicze stosowane w procesach przygotowania materia#ów
materia
wsadowych do procesów metalurgicznych;
8) odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w urz%dzeniach
urz
ci%gów
gów technologicznych przygotowania rud metali do procesów metalurgicznych;
9) wykonuje bie!%ce
wykorzystywanych do
!%ce przegl%dy
dy i konserwacje maszyn i urz%dze
urz
przygotowania materia#ów
materia ów wsadowych do procesów metalurgicznych;
10) u!ytkuje
ytkuje urz%dzenia
dzenia i systemy komputerowe w zakresie sterowania procesami
przygotowania materia#ów
materia#ów wsadowych do procesów metalurgicznych;
materia#
11) prowadzi bie!%c%
wsadowych do
bie!%
!%c
c% dokumentacj$
dokumentacj procesów przygotowania materia#ów
materia
procesów metalurgicznych.
2. U ytkowanie pieców do redukcji i ogniowego wzbogacania rud metali
Ucze :
1) rozró!nia
nia metody i etapy procesów redukcji i ogniowego wzbogacania rud metali;
2) okre"la
okre"la produkty podstawowe i uboczne procesów redukcji i ogniowego wzbogacania
okre"
rud metali oraz sposoby ich dalszego wykorzystania lub utylizacji;
3) okre"la
okre""la rodzaje i zastosowanie proszków metali otrzymywanych w procesach redukcji
rud metali;
4) rozpoznaje piece stosowane do redukcji i ogniowego wzbogacania rud metali oraz ich
podzespo#y
podzespo##y i elementy;
podzespo
5) rozró!nia
materia#y
rozró
materia stosowane do budowy pieców do redukcji lub ogniowego
wzbogacania rud metali;
6) dobiera materia#y
materia wsadowe oraz parametry procesów redukcji rud metali i ogniowego
wzbogacania rud metali na podstawie dokumentacji technologicznej;
7) u!ytkuje
pomocnicze stosowane do redukcji i ogniowego
u!ytkuje piece i urz%dzenia
u!
urz
!"
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wzbogacania rud metali;
8) reguluje parametry pracy pieców do redukcji i ogniowego wzbogacania rud metali;
9) wykonuje bie !ce przegl!dy i konserwacje maszyn i urz!dze" stosowanych
w procesie redukcji i ogniowego wzbogacania rud metali;
cych w piecach do redukcji
10) prowadzi bie !c! dokumentacj# procesów przebiegaj!cych
i ogniowego wzbogacania rud metali;
dzenia i systemy komputerowe w zakresie sterowania procesami
11) u ytkuje urz!dzenia
redukcji i ogniowego wzbogacania rud metali.
urz
do
3. U ytkowanie pieców i urz!dze" do wytwarzania metali oraz pieców i urz!dze"
ich rafinacji
Ucze":
1) rozró nia metody i etapy procesów wytwarzania metali;
2) wskazuje produkty podstawowe i uboczne procesów wytwarzania i rafinacji metali
oraz sposoby dalszego ich wykorzystania lub utylizacji;
dze" do wytwarzania metali;
3) rozpoznaje elementy konstrukcyjne pieców i urz!dze"
e stosowane do budowy pieców i urz!dze
urz
4) rozró nia materia$y ogniotrwa$e
urz!dze" do
wytwarzania metali;
dzenia pomocnicze wykorzystywane w procesie wytwarzania metali;
5) rozpoznaje urz!dzenia
y wsadowe i parametry procesów wytwarzania metali na podstawie
6) dobiera materia$y
dokumentacji technologicznej;
7) wykonuje czynno%ci
ciek$ego
ci z zakresu dozowania materia$ów
materia ów wsadowych, spustu ciek
metalu i u la, pobierania próbek do bada" laboratoryjnych oraz u ytkuje urz
urz!dzenia
pomocnicze pieców do wytwarzania metali;
sk$ad
8) reguluje parametry pracy pieców i urz!dze"
urz
do wytwarzania metali oraz sk
chemiczny ciek$ego metalu;
9) odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej do monitorowania
procesów wytwarzania metali;
10) u ytkuje urz!dzenia
dzenia komputerowe w zakresie sterowania procesami wytwarzania
metali;
la rodzaje i zastosowanie proszków metali otrzymywanych metodami
11) okre%la
hydrometalurgicznymi;
12) u ytkuje urz!dzenia
dzenia stosowane do otrzymywania proszków metali metodami
hydrometalurgicznymi;
c! dokumentacj
dokumentacj#
# procesów wytwarzania metali i proszków metali;
13) prowadzi bie !c!
urz!dze" stosowanych
14) wykonuje bie !ce przegl!dy
dy i konserwacje maszyn i urz
w procesie wytwarzania metali oraz ich rafinacji.
4. U ytkowanie maszyn rozlewniczych, urz!
urz!dze" do ci!g#ego odlewania metali oraz
urz
urz!dze" do wytwarzania rozpylanych proszków metali
Ucze":
1) rozró nia metody odlewania metali w procesach metalurgicznych;
2) rozpoznaje elementy i podzespo$
podzespo
podzespo$y maszyn rozlewniczych i urz!dze" do ci!g$ego
odlewania metali oraz urz!dze"
urz
do wytwarzania rozpylanych proszków metali;
ogniotrwa$e do procesów odlewania metali;
3) dobiera materia$y
materia y pomocnicze i ogniotrwa
okre%la
metod!
4) okre%
okre
%la rodzaje, w$asno%ci
w
i zastosowanie proszków metali wytwarzanych metod
rozpylania;
okre%la
5) okre%
okre
%la parametry procesów odlewania metali;
urz!dzenia do ci!g$ego odlewania metali;
6) u ytkuje maszyny rozlewnicze i urz
7) u ytkuje urz!
urz
!dzenia do wytwarzania proszków metali metod
urz!dzenia
metod! rozpylania;
8) u ytkuje urz!dzenia
urz
i systemy komputerowe w zakresie sterowania procesami
odlewania metali;
9) reguluje parametry procesów odlewania metali w maszynach rozlewniczych,
urz!dzeniach
ci!g$ego odlewania metali oraz w urz!dzeniach do wytwarzania
urz!
urz
!dzeniach do ci
rozpylanych proszków metali;
10) wykonuje bie !ce przegl!dy i konserwacje maszyn rozlewniczych, urz!dze" do
!"
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ci g!ego odlewania metali oraz urz dze" wytwarzania rozpylanych proszków metali;
11) prowadzi bie# c dokumentacj$ procesów odlewania metali.

M.7. U ytkowanie maszyn i urz!dze" do obróbki plastycznej metali

U ytkowanie maszyn i urz!dze" do przygotowania wsadu do obróbki plastycznej
Ucze":
la sposób ich przygotowania do procesów obróbki
1) dobiera materia!y wsadowe i okre%la
plastycznej metali;
2) rozró#nia piece do nagrzewania wsadu przed obróbk plastyczn metali;
3) rozró#nia rodzaje urz dze" wykorzystywanych do transportowania nagrzanego
wsadu oraz elementy ich budowy;
4) u#ytkuje urz dzenia do ci$cia wsadu oraz urz dzenia do oczyszczania powierzchni
wsadu ze zgorzeliny;
5) dobiera parametry nagrzewania wsadu;
6) nagrzewa wsad do obróbki plastycznej metali;
7) reguluje parametry pracy pieców i urz dze" wykorzystywanych w procesach
przygotowania wsadu;
8) prowadzi bie# c dokumentacj$ procesów nagrzewania wsadu;
$ maszyn i urz dze" do przygotowania
9) przeprowadza bie# ce przegl dy i konserwacj$
wsadu do obróbki plastycznej metali.
2. U ytkowanie maszyn i urz!dze" do obróbki plastycznej metali na gor
gor!co
Ucze":
1) rozró#nia
nia metody obróbki plastycznej metali na gor co;
2) rozró#nia
nia elementy maszyn i urz dze
dze" wykorzystywanych w procesach obróbki
plastycznej metali na gor co;
3) okre%la
pó!wyrobach
la rodzaje i przyczyny powstawania wad w pó!
pó
!wyrobach i wyrobach gotowych
wytwarzanych w procesach obróbki plastycznej metali na gor co;
4) reguluje parametry prowadzenia procesów obróbki plastycznej metali na gor co;
5) dobiera materia!y
y wsadowe, oprzyrz dowanie, narz$dzia
narz
i parametry prowadzonych
procesów obróbki plastycznej metali na gor co;
6) montuje oprzyrz dowanie maszyn do obróbki plastycznej metali na gor co;
7) wykonuje wyroby z wykorzystaniem maszyn i urz dze" stosowanych w procesach
obróbki plastycznej metali na gor co;
8) kontroluje wymiary i jako%& wyrobów wykonanych metod obróbki plastycznej metali
na gor co;
9) prowadzi bie# c dokumentacj
dokumentacj$
$ procesów obróbki plastycznej metali na gor co;
konserwacj$ maszyn i urz dze" do obróbki
10) przeprowadza bie#
bie# ce przegl dy i konserwacj
plastycznej metali na gor co.
3. U ytkowanie maszyn i urz!
urz!dze"
urz
!dze
dze" do obróbki plastycznej metali na zimno i do
wytwarzania wyrobów z proszków metali
Ucze":
1) rozró#nia
nia metody obróbki plastycznej metali na zimno na podstawie cech wyrobu
gotowego;
materia!y
2) dobiera materia!
materia
!y wsadowe do procesów obróbki plastycznej metali na zimno;
3) przygotowuje materia!y
materia wsadowe do obróbki plastycznej metali na zimno;
4) rozpoznaje podzespo!y,
podzespo elementy, oprzyrz dowanie maszyn i urz dze" stosowanych
w procesach obróbki plastycznej metali na zimno i procesach wytwarzania wyrobów z
proszków metali;
5) dobiera materia!y
materia pomocnicze do procesów prasowania proszków metali i procesów
obróbki plastycznej metali na zimno;
6) montuje oprzyrz dowanie maszyn i urz dze" wykorzystywanych w procesach
obróbki plastycznej metali na zimno i wytwarzania wyrobów z proszków metali;
7) okre%la
okre
parametry procesów obróbki plastycznej metali na zimno oraz wytwarzania
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wyrobów z proszków metali;
8) wykonuje wyroby z wykorzystaniem maszyn i urz dze! stosowanych w procesach
obróbki plastycznej metali na zimno i z proszków metali;
9) reguluje parametry prowadzenia procesów obróbki plastycznej na zimno
i wytwarzania wyrobów z proszków metali;
10) rozpoznaje wady wyrobów gotowych wytwarzanych w procesach obróbki plastycznej
la przyczyny ich
metali na zimno i wady wyrobów z proszków metali oraz okre"la
powstawania;
11) prowadzi bie# c dokumentacj$ procesów obróbki plastycznej metali na zimno i
procesów wytwarzania wyrobów z proszków metali;
dze! do obróbki
12) przeprowadza bie# ce przegl dy i konserwacj$ maszyn i urz dze!
plastycznej metali na zimno i wytwarzania wyrobów z proszków metali.
4. U ytkowanie maszyn i urz!dze" do wyka"czania
czania wyrobów wytworzonych
metodami obróbki plastycznej
Ucze!:
nia rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, stosowane w procesach
1) rozró#nia
wyka!czania
czania wyrobów wytworzonych metodami obróbki plastycznej i metodami
metalurgii proszków;
2) rozró#nia piece i urz dzenia stosowane do obróbki cieplnej wyrobów wytworzonych
metodami obróbki plastycznej;
3) dobiera parametry procesów obróbki cieplnej wyrobów wytworzonych metodami
obróbki plastycznej;
4) nagrzewa wsad do obróbki cieplnej;
5) reguluje parametry prowadzenia procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej;
6) dobiera metody oczyszczania powierzchni oraz usuwania wad wyrobów
wytworzonych otrzymywanych metodami obróbki plastycznej;
7) rozró#nia rodzaje pokry% ochronnych wyrobów wytworzonych metodami obróbki
plastycznej;
8) oczyszcza powierzchnie wyrobów wytworzonych metodami obróbki plastycznej oraz
oki ochronne;
nanosi pow&oki
9) prowadzi bie# c dokumentacj$
wyrobów wytworzonych
dokumentacj$ procesów wyka!czania
wyka
wyka!
metodami obróbki plastycznej;
10) przeprowadza bie# ce przegl dy i konserwacj$
maszyn i urz dze!
konserwacj
wyka
wykorzystywanych w procesach wyka!czania
wyrobów wytworzonych metodami
obróbki plastycznej.

M.8. Wykonywanie prac wiertniczych

Monta i demonta urz!dze"
urz!
urz
!dze
dze"
" wiertniczych
Ucze!:
dze! wiertniczych;
1) rozpoznaje typy urz dze!
2) korzysta z dokumentacji technicznej monta#u
monta i demonta#u urz dze! wiertniczego;
monta#owe i demonta#owe
monta#
demonta
3) wykonuje prace monta#owe
urz dze! wiertniczych;
si w trakcie wykonywania prac monta#owych i
4) przestrzega zasad komunikowania si$
demonta#owych;
demonta#
demonta
#owych;
5) rozpoznaje rodzaje zawiesi i okre"la
ich zastosowanie;
okre
6) ocenia stan techniczny zawiesi i dokonuje ich konserwacji;
monta systemów nap$dowych i p&uczkowych;
7) przestrzega zasad monta#u
8) przestrzega zasad przemieszczania i sk&adowania
elementów rurowych, narz$dzi
sk
i osprz$tu
osprz
wiertniczego;
okre"la zagro#enia wyst$puj
okre"
wyst
9) okre"la
ce podczas prac monta#owych i demonta#owych,
za&&adowczych i wy&adowczych.
za
wy
za&adowczych
2. Obs#ugiwanie
Obs ugiwanie i konserwacja urz!dze"
urz
wiertniczych
Ucze!:
Ucze
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1) okre la wymagania techniczne dotycz!ce dzia"ania pomp p"uczkowych,
uczkowych, urz!dze#
urz!dze
dze
du górnego (ang. top
przeciwerupcyjnych, sto"u wiertniczego i wiertniczego nap$du
drive);
2) ocenia sprawno % techniczn! narz$dzi i osprz$tu
tu wiertniczego oraz urz!dze#
urz!
!dze do
sporz!dzania i oczyszczania p"uczki wiertniczej;
3) ocenia stan techniczny maszyn i urz!dze# d&wigowych
wigowych oraz liny wiertniczej;
4) okre la parametry pracy maszyn i urz!dze# wiertniczych.
Dobieranie sprz tu do wykonywania prac wiertniczych
Ucze#:
1) pos"uguje si$ geologiczno-technicznym projektem otworu;
2) charakteryzuje narz$dzia
dzia wiertnicze i elementy przewodu wiertniczego;
3) okre la zastosowanie narz$dzi
dzi i poszczególnych elementów przewodu wiertniczego;
4) dobiera elementy zestawu przewodu wiertniczego;
5) ocenia stan techniczny elementów przewodu wiertniczego;
6) okre la rodzaj i wielko % po"!cze# gwintowych;
7) ocenia stan techniczny widrów i koronek wiertnicznych;
8) dobiera optymalne parametry wiercenia;
9) uczestniczy w wykonaniu testu zwiercalno ci.
Monitorowanie dzia!ania urz"dze# kontrolno-pomiarowych
Ucze#:
1) charakteryzuje budow$ oraz okre
la przeznaczenie urz!dze#
okre"la
urz
urz!dze
kontrolno-pomiarowych;
2) kontroluje wskazania urz!dze# kontrolno-pomiarowych stosowanych w procesie
wiercenia;
3) odczytuje i interpretuje dane uzyskane z przyrz!dów
przyrz dów kontrolno-pomiarowych;
4) kontroluje poziom p"uczki
uczki w zbiornikach;
5) wykonuje pomiary z zastosowaniem inklinometru wrzutowego;
6) pos"uguje si$ przyrz!dami
dami do wykrywania gazów toksycznych i wybuchowych.
Sporz"dzanie p!uczek
wiertniczych
i zaczynów cementowych
uczek
Ucze#:
1) okre la rodzaje i przeznaczenie p#
p"uczek
p
#uczek wiertniczych;
p
uczki wiertniczej;
2) okre la zastosowanie obiegów p#uczki
p"uczki
uszczelniaj
i cieczy technologicznych;
3) okre la przeznaczenie zaczynów uszczelniaj!cych
4) sporz!dza p"uczki
uszczelniaj!ce;
uczki wiertnicze i zaczyny uszczelniaj
p"uczek
5) dokonuje pomiarów parametrów p#
p
#uczek wiertniczych i zaczynów cementowych;
6) wykonuje
obliczenia
dotycz!ce
g$sto ci
p"uczki
wiertniczej,
ci nienia
dotycz
hydrostatycznego i z"o'owego;
z#o%owego;
z#
p"uczki
uszczelniaj!cego.
7) reguluje parametry p#uczki
p
uczki wiertniczej i zaczynu uszczelniaj
Wykonywanie rurowania i cementowania otworów wiertniczych
Ucze#:
1) dobiera elementy wg"$bnej
wg#$bnej
wg#$
bnej i napowierzchniowej konstrukcji otworu wiertniczego na
podstawie projektu;
2) przestrzega procedur przygotowania rur ok"adzinowych
przed zapuszczeniem do
ok
otworu wiertniczego;
3) przestrzega zasad przygotowania otworu wiertniczego do rurowania i cementowania
zgodnie z ustalonymi procedurami;
4) przestrzega procedur dotycz!cych
stosowania metod cementowania rur
dotycz
ok"adzinowych;
ok##adzinowych;
ok
5) przestrzega procedur wykonania docementowania pod ci nieniem;
6) przestrzega procedur dotycz!cych
wykonania prób ci nieniowych zacementowanych
dotycz
ok"adzinowych.
rur ok#adzinowych.
ok
Wykonywanie czynno ci zwi!zanych z dowiercaniem i udost"pnianiem
horyzontów produktywnych
Ucze :
!!
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rozró nia zakres prac wiertniczych wykonywanych podczas dowiercania;
okre!la wp"yw p"uczki wiertniczej na stref# przyotworow$;
charakteryzuje rodzaje i zasad# dzia"ania perforatorów;
charakteryzuje metody intensyfikacji przyp"ywu p"ynu z"o owego do otworu
wiertniczego;
5) okre!la metody opróbowania otworów wiertniczych;
6) okre!la metody wywo"ania produkcji;
7) okre!la metody likwidacji otworów wiertniczych;
dzenia
8) rozró nia
urz$dzenia
stosowane
podczas
wykonywania
szczelinowania
i kwasowania.
8. Rozpoznawanie zagro e! oraz likwidowanie awarii wiertniczych
Ucze%:
zanych z procesem dowiercania;
1) okre!la zakres prac wiertniczych zwi$zanych
2) okre!la wp"yw p"uczki wiertniczej na stref# przyotworow$;
3) wyja!nia zasad# dzia"ania perforatorów;
4) okre!la metody intensyfikacji przyp"ywu p"ynu z"o
o owego do otworu wiertniczego;
5) dobiera metody opróbowania otworów wiertniczych oraz metody wywo"ania
produkcji;
wywo
dzenia do wykonywania szczelinowania i kwasowania;
6) dobiera urz$dzenia
7) ustala metody likwidacji otworów wiertniczych.
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M.9. Eksploatacja otworowa z"ó

Obs"ugiwanie
ugiwanie odwiertów eksploatacyjnych z"ó
Ucze%:
1) rozró nia oraz charakteryzuje metody wydobywania kopalin otworami wiertniczymi;
2) stosuje przepisy prawa geologicznego i górniczego, przepisy prawa dotycz$ce
dotycz
bezpiecze%stwa
stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo arowej i ochrony !rodowiska w
zakresie dotycz$cym
cym obs"ugiwania
ugiwania odwiertów eksploatacyjnych w zak"adach
zak
górniczych wydobywaj$cych
cych kopaliny otworami wiertniczymi;
3) przestrzega przepisów prawa dotycz$cych
górnictwa otworowego;
dotycz cych ruchu zak"adów
zak
4) pos"uguje si# instrukcjami maszyn i urz$dze%
stosowanych w odwiertach
urz
urz$dze
eksploatacyjnych;
5) dobiera narz#dzia
g"owic odwiertów oraz maszyn i urz$dze%
dzia i sprz#t
sprz#t do obs"ugi
sprz#
obs
urz
górniczych;
6) obs"uguje g"owice
owice odwiertów eksploatacyjnych, odpr#
odpr aj$cych i obserwacyjnych;
7) obs"uguje
eksploatacji kopalin;
uguje urz$dzenia
dzenia s"u
s $ce
ce do bezpo!redniej
bezpo
8) charakteryzuje parametry technologiczne procesu wydobywania kopalin;
9) rozró nia i charakteryzuje substancje chemiczne stosowane podczas eksploatacji
otworowej;
10) dokonuje odczytu i rejestracji wskaza%
wskaza przyrz$dów kontrolno-pomiarowych;
11) przygotowuje stanowisko do wykonania pomiarów wg"#bnych
w odwiertach;
wg
12) wykonuje obróbk#
obróbk# odwiertów eksploatacyjnych;
13) przygotowuje i wykonuje zabiegi intensyfikacji wydobycia kopalin;
14) wykonuje konserwacj#
oraz drobne naprawy obs"ugiwanych
urz$dze%
konserwacj
obs
eksploatacyjnych.
2. Obs"ugiwanie
stosowanych w procesach oczyszczania ropy
ugiwanie maszyn i urz#dze!
urz
naftowej i gazu ziemnego
Ucze%:
Ucze%
Ucze
%:
1) rozró nia i charakteryzuje zanieczyszczenia ropy naftowej i gazu ziemnego;
2) charakteryzuje metody usuwania zanieczyszcze%
zanieczyszcze z ropy naftowej i gazu ziemnego;
3) stosuje przepisy prawa dotycz$ce
bezpiecze%stwa i higieny pracy, ochrony
dotycz
przeciwpo arowej i ochrony !rodowiska w procesach oczyszczania ropy naftowej i
gazu ziemnego;
4) pos"uguje
si#
instrukcjami maszyn i urz$dze% stosowanych w procesach
pos
si
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oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
5) rozró nia elementy na schematach technologicznych instalacji do oczyszczania ropy
naftowej i gazu ziemnego;
6) prowadzi proces stabilizacji ropy naftowej;
7) obs!uguje urz"dzenia do rozbijania emulsji ropnych;
8) obs!uguje urz"dzenia do osuszania gazu ziemnego;
9) obs!uguje urz"dzenia do odgazolinowania gazu ziemnego;
10) obs!uguje urz"dzenia do usuwania zanieczyszcze# gazu ziemnego;
11) rozró nia materia!y
y oraz substancje chemiczne stosowane w procesie oczyszczania
ropy naftowej i gazu ziemnego;
12) dobiera sprz$t i narz$dzia do prac zwi"zanych
zanych z oczyszczaniem ropy naftowej i gazu
ziemnego;
dze# stosowanych w procesach
13) wykonuje konserwacj$ oraz drobne naprawy urz"dze#
oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego.
3. Obs ugiwanie zbiorników magazynowych oraz maszyn i urz!dze"
urz dze"
urz!dze
" do transportu
kopalin
Ucze#:
1) rozró nia rodzaje, wyja%nia budow$ i charakteryzuje parametry techniczne zbiorników
magazynowych;
2) wyja%nia zasady obs!ugi
ugi zbiorników magazynowych;
3) rozró nia klasy niebezpiecze#stwa po arowego magazynowanych kopalin;
4) stosuje przepisy prawa dotycz"ce
ce bezpiecze#stwa
bezpiecze#stwa i higieny pracy, ochrony
bezpiecze#
przeciwpo arowej i ochrony %rodowiska
rodowiska podczas magazynowania i transportu
kopalin;
5) pos!uguje si$ instrukcjami zbiorników magazynowych oraz maszyn i urz
urz"dze# do
transportu kopalin;
6) wykonuje pomiary ilo%ci
ci kopalin w zbiornikach magazynowych;
7) pobiera próbki kopalin do bada# laboratoryjnych;
8) wykonuje konserwacj$
$ i drobne naprawy elementów uzbrojenia zbiornika
magazynowego;
9) dokumentuje ilo%& ropy naftowej, gazu ziemnego, gazoliny i wody zz!o owej
w dziennych raportach produkcyjnych;
10) obs!uguje
uguje zbiorniki magazynowe kopalin;
11) obs!uguje
uguje pompy do t!oczenia
oczenia kopalin;
12) obs!uguje
uguje urz"dzenia do nape!niania
niania cystern;
13) obs!uguje
uguje spr$ arki do t!oczenia
t oczenia gazu ziemnego;
14) obs!uguje
uguje ruroci"gi
gi do transportu kopalin;
sprz$t
narz$dzia
zwi"zanych z magazynowaniem i transportem
15) dobiera sprz$
$t i narz$
narz
$dzia do prac zwi
kopalin;
urz"dze# do transportu kopalin.
16) wykonuje konserwacj$
konserwacj$ maszyn i urz

M.10. Eksploatacja z ó#
ó# metod!
metod odkrywkow!
odkrywkow
Udost$
Udost$pnianie
$pnianie i urabianie z o#a
o
Ucze#
Ucze
#:
Ucze#:
1) odczytuje mapy górnicze i przekroje geologiczne;
2) okre%
okre
%la warunki prowadzenia odkrywkowej eksploatacji z!ó
z ;
okre%la
3) rozpoznaje sposoby udost$pniania
udost
z!ó ;
z ;
4) rozró nia systemy urabiania z!ó
5) sporz"dza
schematy wyrobisk i ci"gów
technologicznych;
sporz
ci
pos!uguje
sprz$tem i narz$dziami podczas procesów wydobywczych;
6) pos!
pos
!uguje si$
si sprz
7) przygotowuje teren do prowadzenia robót górniczych;
8) wykonuje roboty zwi
zwi"zane z przygotowaniem górotworu do eksploatacji;
9) pos!uguje
pos
si
si$ materia!ami wybuchowymi i sprz$tem strza!owym;
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10) wykonuje roboty zwi zane z udost!pnianiem i urabianiem z"o#a;
pniania, wydobycia
11) u#ytkuje maszyny i urz dzenia do odwadniania górotworu, udost!pniania,
oraz przygotowania z"o#a do transportu;
12) przewiduje i rozpoznaje zagro#enia wyst!puj ce podczas prowadzenia robót
wydobywczych i reaguje na nie;
13) stosuje sprz!t oraz $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
2. Obs ugiwanie maszyn i urz!dze" transportowych
Ucze%:
1) rozró#nia rodzaje transportu technologicznego;
2) okre$la warunki stosowania ro#nych rodzajów transportu;
3) dobiera $rodki transportu;
4) rozró#nia elementy maszyn i urz dze% transportu technologicznego;
ansporcie technologicznym;
5) u#ytkuje maszyny i urz dzenia wykorzystywane w transporcie
6) u#ytkuje maszyny i urz dzenia do za"adunku
adunku wydobytej kopaliny;
7) u#ytkuje maszyny i urz dzenia do przesuwania ci gów transportowych;
8) wykonuje napraw! ta$m przeno$nikowych.

Zwa owanie, sk adowanie i rekultywacja terenów pogórniczych
Ucze%:
owania i rekultywacji terenów pogórniczych;
1) rozpoznaje metody zwa"owania
dziami podczas zwa"owania,
zwa owania, sk"adowania
sk
i rekultywacji
2) pos"uguje si! sprz!tem i narz!dziami
terenów pogórniczych;
3) wykonuje roboty zwi zane ze zwa"owaniem,
"owaniem,
owaniem, sk"
sk
sk"adowaniem
"adowaniem i rekultywacj terenów
pogórniczych;
owisko przed osuwaniem;
4) zabezpiecza zwa"owisko
5) okre$la
la sposoby zagospodarowania odpadów;
zwa
"owania, sk"
sk
"adowania i rekultywacji terenów
6) u#ytkuje maszyny i urz dzenia do zwa"
zwa"owania,
sk"adowania
pogórniczych;
rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
7) stosuje sprz!t oraz $rodki

M.11. Eksploatacja z ó# podziemnych

Dr!#enie
enie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych
Ucze%:
1) odczytuje mapy górnicze i przekroje geologiczne;
2) rozpoznaje elementy infrastruktury podziemnych przedsi
przedsi!biorstw górniczych;
3) rozpoznaje sposoby udost!pniania
udost pniania z"ó#;
z
uguje si! narz!
!dziami i sprz!
sprz
!tem do dr #enia i likwidacji podziemnych wyrobisk
4) pos"uguje
narz!dziami
sprz!tem
górniczych;
5) stosuje metody dr #
#enia
enia podziemnych wyrobisk górniczych;
6) wykonuje roboty strza"
strza
"owe;
strza"owe;
7) wykonuje roboty zwi zane z dr #eniem podziemnych wyrobisk górniczych;
8) przestrzega parametrów dr #enia podziemnych wyrobisk górniczych;
9) pobiera próbki z podziemnych wyrobisk górniczych;
10) wykonuje roboty zwi zane z zabezpieczaniem podziemnych wyrobisk górniczych;
11) wykonuje roboty zwi zane z likwidacj podziemnych wyrobisk górniczych;
wyst!puj ce w podziemnych wyrobiskach górniczych;
12) rozpoznaje zagro#enia
zagro
wyst
obs"uguje
13) obs"
obs
"uguje maszyny i urz dzenia stosowane podczas dr #enia i likwidacji
podziemnych wyrobisk górniczych;
14) stosuje sprz!t
sprz i $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
2. Wydobywanie kopalin
Ucze%:
Ucze%
Ucze
%:
1) okre$
okre
$la sk"ad
sk
mineralogiczny i petrograficzny strefy zz"o#owej kopalin;
okre$la
2) stosuje metody eksploatacji zz"ó# kopalin u#ytecznych do warunków geologicznych;
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3) rozpoznaje maszyny i urz dzenia stosowane do urabiania, !adowania
adowania i odstawy
urobku oraz do transportu urobku i materia!ów;
4) wykonuje roboty zwi zane z urabianiem, !adowaniem i odstaw urobku;
5) wykonuje roboty zwi zane z transportem urobku i materia!ów;
tem stosowanymi podczas wydobywania kopalin;
6) pos!uguje si" narz"dziami i sprz"tem
ów;
7) obs!uguje maszyny i urz dzenia stosowane do transportu urobku i materia!ów;
8) rozpoznaje zagro#enia wyst"puj ce w podziemnych wyrobiskach górniczych.
3. Obs uga urz!dze" stosowanych do wentylacji i klimatyzacji podziemnych
wyrobisk górniczych
Ucze$:
1) bada sk!ad powietrza kopalnianego;
2) wykonuje pomiary z zakresu aerologii górniczej;
3) przestrzega zasad rozprowadzania powietrza w podziemnych wyrobiskach
górniczych oraz przewietrzania ich;
4) rozpoznaje elementy sieci wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w podziemnych
wyrobiskach górniczych;
5) montuje urz dzenia miejscowej wentylacji i klimatyzacji;
py!!owe i wodne;
py
6) wykonuje tamy wentylacyjne i podsadzkowe oraz zapory py!owe
7) obs!uguje urz dzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne;
8) rozpoznaje zagro#enia wyst"puj ce w podziemnych wyrobiskach górniczych;
9) montuje urz dzenia do diagnostyki zagro#e$ naturalnych.

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych uk adów
pojazdów samochodowych

Diagnozowanie uk adów elektrycznych i elektronicznych pojazdów
samochodowych
Ucze$:
1) rozró#nia
nia metody diagnostyki uk!adów
uk adów elektrycznych i elektronicznych pojazdów
samochodowych;
uk!ady elektryczne i elektroniczne pojazdów
uk!
2) rozpoznaje elementy oraz uk!ady
samochodowych;
nia dokumentacj" zwi zan z przyj"ciem pojazdu samochodowego;
3) wype!nia
la zakres diagnostyki uk!adów
uk!adów elektrycznych i elektronicznych pojazdów
uk!
4) okre%la
samochodowych;
5) stosuje programy komputerowe do diagnostyki uk!adów
elektrycznych
uk
i elektronicznych pojazdów samochodowych;
uk
6) wykonuje pomiary diagnostyczne uk!adów
elektrycznych i elektronicznych pojazdów
samochodowych;
7) interpretuje wyniki pomiarów uk!adów
elektrycznych i elektronicznych pojazdów
uk
samochodowych;
8) ocenia stan techniczny elementów oraz uk!adów
elektrycznych i elektronicznych
uk
pojazdów samochodowych z zastosowaniem urz dze$ diagnostycznych;
uk!adów elektrycznych i
9) sporz dza dokumentacj"
dokumentacj
wykonanych pomiarów uk
elektronicznych uk!adów
uk
samochodowych.
2. Naprawa uk adów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
Ucze$:
Ucze$
Ucze
$:
1) analizuje schematy elektryczne pojazdów samochodowych;
uk!adów elektrycznych i elektronicznych pojazdów
2) lokalizuje uszkodzenia uk
samochodowych;
uk!adów elektrycznych i elektronicznych pojazdów
3) dobiera metody naprawy uk
samochodowych;
lub elementy elektryczne i elektroniczne
4) sporz dza zapotrzebowanie na uk!ady
uk
pojazdów samochodowych;
!
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5) dobiera narz dzia i przyrz!dy do wykonania napraw uk"adów
adów elektrycznych i
elektronicznych pojazdów samochodowych i pos"uguje si nimi;
6) wykonuje demonta# uk"adów
adów elektrycznych i elektronicznych pojazdów
samochodowych;
7) wymienia uszkodzone uk"ady
ady lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów
samochodowych;
8) wykonuje regulacje elementów uk"adów
adów elektrycznych i elektronicznych pojazdów
samochodowych;
9) sprawdza dzia"anie uk"adów
adów elektrycznych i elektronicznych pojazdów
samochodowych po naprawie;
10) przeprowadza próby po naprawie uk"adów
adów elektrycznych i elektronicznych pojazdów
samochodowych;
11) sporz!dza kalkulacj kosztów wykonania us"ugi.

M.13. Naprawa zegarów i zegarków

Diagnozowanie stanu technicznego zegarów i zegarków
Ucze$:
1) klasyfikuje zegary i zegarki;
2) rozpoznaje budow i okre%la
ró#nych
la zasady dzia"ania
ania ró#
ró
#nych zegarów i zegarków;
3) rozpoznaje metody wyznaczania i pomiaru czasu;
4) analizuje dokumentacj! techniczn! zegarów i zegarków i pos"
pos"uguje
pos
"uguje si ni!;
5) rozró#nia i dobiera narz dzia i przyrz!dy
okre%lenia stanu
dy kontrolno-pomiarowe do okre
si nimi;
technicznego zegarów i zegarków i pos"uguje
pos
6) okre%la
la stan techniczny zegarów i zegarków;
7) okre%la
la rodzaj i zakres prac zegarmistrzowskich.
2. Konserwacja i regulowanie zegarów i zegarków
Ucze$:
1) analizuje dokumentacj techniczn
demonta#u i monta#u zegarów i
techniczn! w zakresie demonta
zegarków i pos"uguje
uguje si ni!;
ni!
!;
2) dobiera technologi demonta#u
podzespo"ów zegarów i zegarków i
demonta u elementów i podzespo
demontuje te elementy i podzespo"y;
podzespo y;
podzespo"ów zegarów i zegarków i
3) dobiera technologi czyszczenia elementów i podzespo
czy%ci
podzespo"y;
ci te elementy i podzespo"
podzespo
"y;
4) rozró#nia
nia i dobiera materia"y
y do czyszczenia i konserwacji zegarów i zegarków;
pos"uguje si
5) dobiera urz!dzenia
dzenia i narz dzia do czyszczenia zegarów i zegarków i pos
nimi;
podzespo"ów zegarów i zegarków i
6) dobiera technologi monta
monta#u elementów i podzespo
montuje te elementy i podzespo"y;
podzespo
7) dobiera narz dzia do monta#u
i demonta#u
elementów i podzespo"ów zegarów i
monta
demonta
zegarków i pos"uguje
pos uguje si nimi;
8) dobiera technologi konserwacji elementów i podzespo"ów
zegarów i zegarków i
podzespo
konserwuje te elementy i podzespo"y;
podzespo
9) dobiera techniki regulowania i reguluje zegary i zegarki;
10) dobiera urz!dzenia
urz!dzenia i narz dzia do regulacji zegarów i zegarków i pos"uguje si nimi.
urz!
3. Naprawianie zegarów i zegarków
Ucze$:
Ucze$
Ucze
$:
1) analizuje dokumentacj technologiczn! w zakresie naprawy zegarów i zegarków i
pos"uguje
pos uguje si ni!;
2) rozró#nia
i dobiera materia"y
rozró
materia do naprawy stosowane w zegarmistrzostwie;
3) dobiera technologi naprawy zegarów i zegarków;
4) dobiera i obs"uguje
narz dzia, przyrz!dy, maszyny i urz!dzenia stosowane
obs
w naprawach zegarmistrzowskich;
5) wymienia wadliwe elementy lub podzespo"y
podzespo zegarów i zegarków;
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naprawia wadliwe elementy lub podzespo y zegarów i zegarków;
wykonuje pomiary uszkodzonych elementów zegarów i zegarków;
dorabia elementy i podzespo y do naprawy zegarów i zegarków;
wykonuje szkice i rysunki wykonawcze uszkodzonych elementów zegarów i
zegarków;
10) ocenia jako!" wykonanej naprawy zegarów i zegarków.
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7)
8)
9)
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M.14. Monta i naprawa elementów i uk!adów optycznych

Przygotowywanie materia!ów
ów i elementów optycznych do monta u
Ucze#:
1) rozpoznaje symbole i oznaczenia materia ów i elementów optycznych stosowanych w
sprz$cie optycznym;
2) dobiera materia y konstrukcyjne metalowe, niemetalowe i optyczne do wytwarzania
i monta%u uk adów optycznych, optoelektronicznych, sprz$tu
sprz$tu optycznego
sprz$
i mechanizmów precyzyjnych;
3) dobiera elementy mechanizmów drobnych i precyzyjnych do budowy aparatury
i urz&dze# optycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
4) dobiera elementy do budowy sprz$tu
tu optycznego i optoelektronicznego na podstawie
dokumentacji technicznej;
5) stosuje dokumentacj$ techniczn& i normy jako!ci
jako ci w procesie kontroli materia ów
i elementów optycznych;
6) dobiera przyrz&dy
dy pomiarowe do wykonywania pomiarów parametrów
geometrycznych i optycznych materia ów;
7) wykonuje pomiary parametrów geometrycznych i optycznych materia ów.
2. Wykonywanie elementów uk!adów,
adów, przyrz"dów
przyrz"dów optycznych i optoelektronicznych
przyrz"
Ucze#:
1) pos uguje si$ dokumentacj& technologiczn&
technologiczn& elementów uk adów, przyrz&dów
optycznych i optoelektronicznych;
2) okre!la
la rodzaje i przeznaczenie elementów mechanizmów drobnych i precyzyjnych;
3) okre!la
la rodzaje i przeznaczenie elementów elektrycznych i elektronicznych;
4) dobiera narz$dzia
dzia do wykonania elementów uk adów, przyrz&dów optycznych
i optoelektronicznych;
5) dobiera narz$dzia
dzia i przyrz&dy
przyrz&
&dy do wykonania pomiarów warsztatowych elementów
optycznych i mechanicznych;
6) stosuje warto!ci
ci odchy ek tolerancji i pasowa#
pasowa oraz kszta tu i po o%enia wymaganych
w procesie wytwarzania elementów optycznych;
7) stosuje metale %elazne
elazne i nie%elazne
nie%elazne oraz ich stopy, tworzywa sztuczne, szk a
nie%
optyczne, materia y ceramiczne, materia y uszczelniaj&ce, szlifierskie i eksploatacyjne
w procesie wytwarzania, naprawach, monta%u
i konserwacji sprz$tu optycznego,
monta
optyczno-elektronicznego i urz&dze#
laserowych;
urz
urz&dze
8) wykonuje operacje: pi owania, wiercenia, gwintowania, ci$cia,
przecinania, wycinania,
ci
!cinania,
cinania, gi$cia,
gi$cia, prostowania, nitowania, lutowania, klejenia, szlifowania, docierania,
gi$
skrobania, polerowania, wytaczania otworów, toczenia i frezowania oraz zawijania
elementów optycznych;
9) wykonuje pomiary warsztatowe wykonanych elementów uk adów, przyrz&dów
optycznych i optoelektronicznych.
3. Montowanie i demontowanie elementów uk!adów
i przyrz"dów optycznych
uk
Ucze#:
Ucze
1) pos uguje si$ schematami monta%u
monta uk adów, przyrz&dów optycznych i mechanizmów
precyzyjnych;
2) dobiera elementy mechaniczne i optyczne uk adów i przyrz&dów optycznych do
monta%u
monta na podstawie dokumentacji;
3) dobiera
elementy
elektroniczne
do
monta%u
urz&dze#
optycznych
monta
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i optoelektronicznych na podstawie dokumentacji;
4) dobiera elementy precyzyjne do monta u urz!dze" optycznych i aparatury optycznej
na podstawie dokumentacji;
ów, przyrz!
przyrz
!dów i
5) przestrzega zasad i stosuje formy organizacyjne monta u zespo#ów,
przyrz!dów
aparatów optycznych;
6) pos#uguje si$ narz$dziami podczas monta u i demonta u zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz zasadami eksploatacji;
y lub w gotowe przyrz!dy
dy i aparaty
7) #!czy elementy lub cz$%ci w podzespo#y, zespo#y
optyczne;
8) uruchamia i sprawdza dzia#anie przyrz!dów
dów i aparatów optycznych po monta u
zgodnie z dokumentacj!;
instrukcj! obs#ugi;
obs##ugi;
obs
9) u ytkuje maszyny i urz!dzenia podczas monta u zgodnie z instrukcj!
10) wykonuje konserwacj$ maszyn i urz!dze" optycznych po monta u.
dów optycznych
4. Naprawianie i justowanie elementów uk adów i przyrz!dów
Ucze":
! naprawianych elementów uk
1) stosuje dokumentacj$ techniczn! i serwisow!
uk#adów
i przyrz!dów optycznych;
dzia do justowania i ustawiania uk#adów
adów i przyrz!dów
przyrz!dów optycznych;
przyrz!
2) dobiera narz$dzia
dy kontrolno-pomiarowe do wykonania pomiarów optycznych uk#adów
uk
3) dobiera przyrz!dy
i przyrz!dów optycznych;
4) wykonuje pomiary optyczne podczas napraw uk#adów
uk#adów i przyrz!dów
uk#
przyrz!dów optycznych;
przyrz!
5) demontuje elementy uk#adów
adów i przyrz!dów
dów optycznych, optoelektronicznych oraz
dów optyczno-pomiarowych do przeprowadzenia naprawy;
aparatury i przyrz!dów
6) pos#uguje si$ narz$dziami
i przyrz!dów
dziami precyzyjnymi podczas naprawy uk#adów
uk
optycznych;
la stopie" zu ycia elementów, cz$%ci
cz
uk
7) weryfikuje oraz okre%la
uk#adów,
przyrz!dów
i aparatury optyczno-pomiarowej po wykonaniu demonta u;
8) dobiera elementy i cz$%ci
optycznych;
ci do wykonania naprawy przyrz!dów
przyrz
9) sprawdza dzia#anie
anie elementów uk#adów
uk#adów i przyrz!dów
uk#
przyrz dów optycznych po naprawie.

M.15. Monta" i naprawa maszyn i urz!
urz
urz!dze#
!dze
dze#
# precyzyjnych

Monta" i naprawa mechanizmów maszyn i urz!dze#
urz
urz!dze
precyzyjnych
Ucze":
1) rozró nia mechanizmy maszyn i urz!dze"
precyzyjnych oraz rozpoznaje ich
urz
urz!dze
parametry, symbole i schematy;
2) sprawdza dzia#anie
precyzyjnych;
anie elementów mechanizmów maszyn i urz!dze"
urz
3) dobiera narz$dzia
dzia do monta u, naprawy i regulacji mechanizmów maszyn i urz!dze"
urz
precyzyjnych;
4) dobiera przyrz!dy
przyrz!
!dy pomiarowe do pomiarów podczas monta u, naprawy i regulacji
mechanizmów maszyn i urz!dze"
precyzyjnych;
urz
5) okre%la
precyzyjnych;
la sposób monta u mechanizmów maszyn i urz!dze"
urz
6) wykonuje monta mechanizmów maszyn i urz!dze"
precyzyjnych;
urz
7) wykonuje prace zwi!zane
z uruchomieniem maszyn i urz!dze"
precyzyjnych;
zwi
urz
8) wykonuje regulacj$
precyzyjnych;
regulacj mechanizmów maszyn i urz!dze"
urz
9) wykonuje konserwacj$
precyzyjnych;
konserwacj mechanizmów maszyn i urz!dze"
urz
10) okre%la
precyzyjnych;
okre la sposób napraw mechanizmów maszyn i urz!dze"
urz
urz!dze" precyzyjnych.
11) wykonuje naprawy mechanizmów maszyn i urz
2. Monta"
pomiarowych
Monta i naprawa przyrz!dów
przyrz
Ucze":
Ucze"
Ucze
":
1) rozró nia mechanizmy precyzyjne przyrz!dów
pomiarowych oraz rozpoznaje ich
przyrz
parametry, symbole i schematy;
2) sprawdza dzia#anie
mechanizmów przyrz!dów pomiarowych;
dzia
3) dobiera narz$dzia
do monta u, naprawy i regulacji przyrz!dów pomiarowych;
narz
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4) dobiera przyrz dy pomiarowe do pomiarów podczas monta!u,
u, naprawy i regulacji
przyrz dów pomiarowych;
5) okre"la sposób monta!u mechanizmów przyrz dów pomiarowych;
6) wykonuje monta! mechanizmów przyrz dów pomiarowych;
7) reguluje przyrz dy pomiarowe;
8) wykonuje konserwacj# przyrz dów pomiarowych;
9) okre"la sposób napraw mechanizmów przyrz dów pomiarowych;
10) wykonuje napraw# mechanizmów przyrz dów pomiarowych.
dów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych
3. Monta i naprawa nap!dów
Ucze$:
dów pneumatycznych, hydraulicznych
1) rozró!nia elementy mechanizmów nap#dów
i elektrycznych oraz rozpoznaje ich parametry, symbole i schematy;
dów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
2) sprawdza dzia%anie nap#dów
3) dobiera narz#dzia do monta!u,
u, naprawy i regulacji mechanizmów nap#dów
nap
pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
monta u, naprawy i regulacji
4) dobiera przyrz dy pomiarowe do pomiarów podczas monta!u,
mechanizmów nap#dów
dów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
u mechanizmów nap#dów
dów pneumatycznych, hydraulicznych
5) okre"la sposób monta!u
i elektrycznych;
dów pneumatycznych, hydraulicznych
6) wykonuje monta! mechanizmów nap#dów
i elektrycznych;
7) wykonuje
ustawienie
parametrów
zasilania
nap#dów
pneumatycznych,
nap#dów
nap#
hydraulicznych i elektrycznych;
8) wykonuje regulacj# nap#dów
dów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
9) wykonuje konserwacj# mechanizmów nap#dów
nap dów pneumatycznych, hydraulicznych
i elektrycznych;
la sposób napraw mechanizmów nap#dów
nap#dów pneumatycznych, hydraulicznych
nap#
10) okre"la
i elektrycznych;
11) wykonuje naprawy mechanizmów nap#dów
nap#dów pneumatycznych, hydraulicznych
nap#
i elektrycznych.

M.16. Monta i obs"uga
uga uk"adów
adów automatyki przemys
przemys"owej i urz#dze$
precyzyjnych

Monta uk"adów
adów automatyki przemys"owej
przemys"owej
przemys"
Ucze$:
1) rozpoznaje symbole i oznaczenia graficzne stosowane na schematach
hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych uk
uk%adów automatyki przemys%owej;
nia elementy, urz dzenia i uk%ady
uk
uk%
2) rozró!nia
hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne
przemys%owej;
przemys%
automatyki przemys%owej;
techniczn , normami oraz katalogami uk%adów
3) pos%uguje
uguje si#
si# dokumentacj
automatyki przemys%owej;
przemys%owej;
przemys%
4) dobiera elementy i urz dzenia do monta
monta!u uk%adów automatyki przemys%owej;
5) sprawdza dzia%anie
dzia
elementów i urz dze$ i uk%adów automatyki przemys%owej;
6) dobiera narz#
narz
#dzia do monta
narz#dzia
monta!u uk%adów automatyki przemys%owej;
7) dobiera przyrz dy pomiarowe stosowane podczas monta!u
monta
uk%adów automatyki
przemys%owej;
przemys%%owej;
przemys
8) planuje czynno"ci
zwi zane z monta!em i uruchamianiem urz dze$ i uk%adów
czynno
automatyki przemys%owej;
przemys
uk
9) montuje urz dzenia i uk%ady
automatyki przemys%owej;
10) ustawia parametry zasilania urz dze$ i uk%adów automatyki przemys%owej;
11) uruchamia urz dzenia i uk%ady automatyki przemys%owej oraz ustawia parametry ich
pracy;
jako"& wykonywanych prac.
12) ocenia jako
!"
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Monta urz!dze" precyzyjnych
Ucze :
1) pos!uguje si" dokumentacj# techniczn# urz#dze precyzyjnych;
2) rozpoznaje symbole i oznaczenia graficzne stosowane na schematach urz#dze
urz dze
dze!
!
precyzyjnych;
3) rozró$nia urz#dzenia automatyki precyzyjnej i ich elementy;
urz dze
dze!
!
4) pos!uguje si" dokumentacj# techniczn#,, normami i katalogami urz#dze
precyzyjnych;
5) dobiera elementy do monta$u urz#dze precyzyjnych;
6) sprawdza dzia!anie elementów urz#dze precyzyjnych;
7) dobiera narz"dzia do monta$u urz#dze precyzyjnych;
8) dobiera przyrz#dy
dy pomiarowe stosowane podczas monta$u
monta"u
u urz#dze
urz dze
dze!
! precyzyjnych;
9) planuje czynno%ci zwi#zane z monta$em urz#dze precyzyjnych;
10) wykonuje monta$ urz#dze precyzyjnych;
11) wykonuje monta$ aparatury kontrolno-pomiarowej w uk!adach
uk#adach pomiarowych,
uk#
uk!adach sterowania i regulacji;
12) ustawia parametry zasilania urz#dze precyzyjnych;
13) uruchamia urz#dzenia
dzenia precyzyjne oraz ustawia parametry ich pracy;
14) ocenia jako%& wykonywanych prac.
3. Obs#ugiwanie uk#adów
adów automatyki przemys#owej
przemys owej i urz!dze"
urz!dze
urz!
dze"
" precyzyjnych
Ucze :
techniczn i instrukcjami obs!ugi
obs ugi urz#dze
obs#ugi
urz
1) pos!uguje si" dokumentacj# techniczn#
i uk!adów
automatyki przemys!owej oraz urz#dze
dze! precyzyjnych;
2) dobiera przyrz#dy pomiarowe;
3) sprawdza parametry zasilania i dzia!anie
urz#dze precyzyjnych
dzia#anie zabezpiecze
dzia#
zabezpiecze!
! urz
i uk!adów automatyki przemys!owej;
owej;
4) pos!uguje si" aparatur# kontrolno-pomiarow
kontrolno-pomiarow#;;
5) sprawdza dzia!anie uk!adów
urz#dze precyzyjnych;
adów automatyki przemys!owej
przemys#owej i urz
przemys#
6) dobiera narz"dzia
uk!adów
i urz#dze
dzia do naprawy uk#adów
uk
adów automatyki przemys!owej
przemys
precyzyjnych;
7) dokonuje napraw elementów uk!adów
i urz#dze
uk#adów automatyki przemys!owej
uk#
przemys
precyzyjnych;
8) wykonuje prace zwi#zane
automatyki przemys!owej
zwi zane z konserwacj#
konserwacj uk!adów
uk
i urz#dze precyzyjnych;
9) stosuje materia!y
materia#y eksploatacyjne;
10) ocenia jako%&
$% wykonywanych prac.
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M.17. Monta i obs
obs#uga
uga maszyn i urz!dze"
urz
urz!dze
Monta maszyn i urz!dze"
urz!dze
urz!
dze"
"
Ucze :
1) rozpoznaje rozwi#zania
;
rozwi zania konstrukcyjne maszyn i urz#dze
urz
2) stosuje metody monta"
monta
"u maszyn i urz
monta$u
urz#dze ;
3) dobiera narz&
narz
narz"dzia
&dzia i przyrz
przyrz#dy
dy do rodzaju wykonywanych prac monta
monta$owych;
4) przygotowuje cz&$
cz
cz"%ci
&$ci maszyn i urz
urz#dze do monta$u;
5) ustawia cz&$
cz
&$ci
ci maszyn, zespo
cz"%ci
zespo!ów i mechanizmów w przyrz#dach i uchwytach;
monta$
po!#cze
6) wykonuje monta"
monta
" po#
cze ;
7) wykonuje monta"
monta
monta$ zespo
zespo!ów i mechanizmów maszyn i urz#dze ;
8) wykonuje monta"
monta
monta$ uk
uk!adów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urz#dze ;
jako%& wykonanego monta
monta$u maszyn i urz#dze ;
9) sprawdza jako$%
jako
pos!uguje
si" narz
narz"dziami, przyrz#dami i urz#dzeniami do monta$u maszyn
10) pos#
pos
#uguje si&
si
urz#dze
i urz
dze!..
dze
2. Obs
Obs#uga
uga maszyn i urz
urz!dze"
Ucze!::
Ucze
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charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urz dze!;
okre"la przyczyny uszkodze! maszyn i urz dze!;
przestrzega zasad obs#ugi maszyn i urz dze!;
wykonuje prace konserwacyjno-naprawcze maszyn i urz dze!;
rozró$nia cz%"ci maszyn i urz dze!;
dobiera materia#y, narz%dzia i przyrz dy do rodzaju wykonywanej pracy;
wykonuje naprawy elementów i zespo#ów maszyn i urz dze!;
wykonuje konserwacj% maszyn i urz dze!;
instaluje maszyny i urz dzenia na stanowisku;
dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyny i urz dzenia;
ocenia jako"& wykonanej obs#ugi maszyn i urz dze!.
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10)
11)

,&-./&,&

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespo ów i zespo ów pojazdów
samochodowych

Diagnozowanie podzespo ów i zespo ów pojazdów samochodowych
Ucze!:
dokumentacj% tego
1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporz dza dokumentacj
przyj%cia;
2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;
3) charakteryzuje budow% pojazdów samochodowych oraz wyja"
wyja"nia
dzia#ania
wyja
"nia zasady dzia
podzespo#ów i zespo#ów
ów tych pojazdów;
4) okre"la podzespo#y i zespo#yy pojazdu samochodowego;
5) stosuje narz%dzia i przyrz dy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów
samochodowych;
6) dobiera metody oraz okre"la
i zespo#ów
pojazdów
la zakres diagnostyki podzespo#ów
podzespo
zespo
samochodowych;
7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;
8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz
interpretuje ich wyniki;
9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych.
2. Naprawa zespo ów i podzespo ów pojazdów samochodowych
Ucze!:
zespo#ów
podzespo#ów pojazdów samochodowych na
1) lokalizuje uszkodzenia zespo#
zespo
#ów i podzespo
podstawie pomiarów i wyników bada!
bada! diagnostycznych;
2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;
okre"la
3) dobiera metody i okre"
okre
"la zakres naprawy pojazdu samochodowego;
podzespo#ów pojazdów samochodowych;
4) wykonuje demonta$
demonta zespo
zespo#ów
ów i podzespo
pojazdów samochodowych;
5) przeprowadza weryfikacj%
weryfikacj% zespo
zespo#ów i podzespo#ów
podzespo
6) dobiera zespo#y
zespo##y lub podzespo#y
podzespo pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do
wymiany;
7) wymienia uszkodzone zespo#y
i podzespo#y pojazdów samochodowych
zespo
z wykorzystaniem urz dze!
dze i narz%dzi
narz
warsztatowych;
8) wykonuje monta$
monta podzespo#ów i zespo#ów
zespo
pojazdów samochodowych;
konserwacj zespo#ów
zespo
9) wykonuje konserwacj%
i podzespo#ów pojazdów samochodowych;
10) wyja"nia
wyja"nia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materia#y
wyja"
materia
eksploatacyjne;
11) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;
12) ocenia jako"&
jako"& wykonania naprawy i ustala jej koszt.
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M.19. U!
U!ytkowanie
U
!ytkowanie obrabiarek skrawaj"cych
skrawaj
1.

Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawaj
skrawaj"cych do obróbki
Ucze
Ucze!:
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1) rozró nia obrabiarki skrawaj!ce;
ci
2) dobiera obrabiarki skrawaj!ce do wymaga" obróbki, produkcji, postaci i wielko#ci
obrabianych przedmiotów;
3) rozró nia rodzaje obróbki skrawaniem;
4) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenie sposobu ustalenia
i zamocowania obrabianego przedmiotu;
5) rozpoznaje elementy ostrza narz$dzia skrawaj!cego
cego i jego geometri$;
6) dobiera narz$dzia skrawaj!ce do w%a#ciwo#ci
ci obrabianego materia%u,
u, rodzaju obróbki
i obrabiarki;
7) dobiera warto#ci
ci parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem;
8) dobiera narz$dzia i przyrz!dy pomiarowe, uwzgl$dniaj!c
dok%adno#&
dniaj!c dok%adno
adno#& obróbki
obrabianych przedmiotów;
9) uzbraja obrabiarki w uchwyty i przyrz!dy
dy obróbkowe do rodzaju wykonywanych
operacji oraz zgodnie z dokumentacj! technologiczn!.
2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawaj cych
Ucze":
1) sprawdza dzia%anie obrabiarek skrawaj!cych
cych zgodnie z dokumentacj!;
dokumentacj!;
dokumentacj!
2) mocuje narz$dzia skrawaj!ce
ce w uchwytach narz$dziowych;
dziowych;
3) ustala i mocuje przedmioty do obróbki w uchwytach i przyrz!dach
przyrz!dach obróbkowych;
przyrz!
4) nastawia parametry obróbki zgodnie z dokumentacj!
dokumentacj technologiczn!;
technologiczn
5) uruchamia obrabiarki skrawaj!ce
ce i steruje przebiegiem obróbki;
6) wykonuje operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacj!
dokumentacj! technologiczn!:
technologiczn
7) rozpoznaje zjawiska wywo%ane
ane oddzia%ywaniem
ywaniem ostrza narz$dzia
narz$dzia na przedmiot
narz$
obrabiany;
8) dokonuje wymiany narz$dzi
dzi skrawaj!cych
skrawaj!cych po zako"czeniu
skrawaj!
zako czeniu procesu obróbki lub
w przerwie tego procesu;
9) prowadzi kontrol$ procesu obróbki;
dziami i przyrz!
przyrz
!dami pomiarowymi;
10) pos%uguje si$ narz$dziami
przyrz!dami
11) wykonuje konserwacj$ konwencjonalnych obrabiarek skrawaj
skrawaj!cych.
3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki
Ucze":
charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie;
1) rozpoznaje punkty charakterystyczne
2) rozró nia podprogramy i cykle obróbkowe wyst$puj!ce
w programach obróbki
wyst
i uk%adach
adach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie;
3) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia
obrabiarki sterowanej numerycznie;
s ów kluczowych w programach obróbki;
4) rozpoznaje znaczenie s%ów
5) korzysta z kodu j$zyka
j zyka programowania do edycji programów obróbki;
narz$
$dzia pomiarowe do kontroli przedmiotów po obróbce;
6) dobiera narz$dzia
narz$dziowe do ustalania i mocowania narz$dzi
narz$
narz
7) dobiera oprawki narz$dziowe
skrawaj!cych;
8) mocuje oprawki i narz$dzia
w gniazdach narz$dziowych lub umieszcza w
narz dzia skrawaj!ce
skrawaj
magazynie narz$dziowym
narz$dziowym obrabiarki sterowanej numerycznie;
narz$
9) ustala i wprowadza do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie warto#ci
warto
narz
skrawaj!
korekcyjne narz$dzi
skrawaj!cych przed uruchomieniem programu obróbki;
10) wprowadza program obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej
numerycznie;
11) testuje programy obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
Ucze":
Ucze
1) ustawia i wprowadza przesuni$cie
punktu zerowego;
przesuni
2) ustala i mocuje przedmioty do obróbki;
3) uruchamia obrabiarki sterowane numerycznie w trybie r$cznym
i automatycznym;
r
4) wykonuje operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie;
5) nadzoruje przebieg obróbki i reaguje na komunikaty uk%adu
sterowania obrabiarki
uk
!!
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sterowanej numerycznie;
dokonuje oceny stopnia zu ycia ostrza narz!dzia;
dokonuje wymiany ostrza w przypadku nadmiernego zu ycia lub uszkodzenia;
przeprowadza korekt! wyników obróbki;
przeprowadza kontrol! wymiarów przedmiotów po zako"czeniu
czeniu obróbki;
wykonuje konserwacj! obrabiarek sterowanych numerycznie.
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M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urz dze!
! i narz"dzi

Wykonywanie elementów maszyn, urz dze! i narz"dzi metod obróbki r"cznej
r cznej
Ucze":
1) dobiera metod! do rodzaju obróbki r!cznej;
2) dobiera materia#y
narz!dzi;
y do wykonania elementów maszyn, urz$dze"
" i narz!
narz
!dzi;
3) dobiera narz!dzia do wykonywania obróbki r!cznej;
4) dobiera narz!dzia i przyrz$dy
dy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prac %lusarskich;
5) wykonuje prace z zakresu obróbki r!cznej;
6) ocenia jako%& wykonanych prac z zakresu obróbki r!cznej.
cznej.
2. Wykonywanie elementów maszyn, urz dze! i narz"
narz"dzi
"dzi metod obróbki
maszynowej
Ucze":
1) dobiera metod! obróbki maszynowej do wykonania elementów maszyn
i narz!dzi;
2) rozró nia elementy budowy obrabiarek uniwersalnych;
3) dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac %%lusarskich;
lusarskich;
4) dobiera materia#y
urz$dze"
narz!dzi;
y do wykonania elementów maszyn, urz$
urz
$dze
dze"
" i narz
5) dobiera przyrz$dy
dy i uchwyty do wykonania obróbki maszynowej;
6) dobiera narz!dzia
dzia do wykonywania prac z zakresu obróbki maszynowej;
7) dobiera narz!dzia i przyrz$dy
$dy
dy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy;
8) wykonuje prace z zakresu obróbki maszynowej;
9) ocenia jako%& wykonanych prac z zakresu obróbki maszynowej.
3. Wykonywanie po# cze!
! materia
materia#ów
ów
Ucze":
1) rozró nia techniki #$czenia
czenia materia#ów;
materia
2) dobiera metod! #$czenia
materia#ów;
czenia materia#
materia
#ów;
3) rozró nia narz!dzia i sprz!tt do wykonywania po
po#$cze" materia#ów;
po#$cze";
4) dobiera materia#y
y do wykonania ich po#$cze
po
po#$cze" materia#ów;
5) dobiera narz!dzia
dzia i sprz!t
sprz t do wykonania po
materia#y
po#$cze";
6) przygotowuje materia#
materia
#y do wykonania ich po
po#$czenia
7) wykonuje po#$
#$czenia
czenia materia#ów;
materia
po#$cze".
8) ocenia jako%& wykonanych po#$cze"
po
4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urz dze! i narz"dzi
Ucze":
techniczn$ maszyn i urz$dze";
1) pos#uguje
uguje si!
si dokumentacj
dokumentacj$ techniczn
2) planuje czynno%ci
czynno
zwi$zane z demonta em maszyn i urz$dze";
3) charakteryzuje procesy zu ycia elementów maszyn, urz$dze" i narz!dzi;
urz$dze" i narz!dzi;
4) ocenia stan techniczny elementów maszyn, urz
podlegaj$ce wymianie;
5) dobiera cz!%ci
cz ci podlegaj
urz$dze";
6) wykonuje czynno%ci
czynno
naprawcze elementów maszyn i urz
narz!dzi;
7) wykonuje czynno%ci
czynno
naprawcze narz
urz$dzenia po naprawie;
8) montuje maszyny i urz
zabezpiecze" antykorozyjnych maszyn i urz$dze";
9) dobiera metod!
metod zabezpiecze
urz$dze";
10) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urz
konserwacj! narz!dzi;
11) wykonuje konserwacj
jako%& wykonanej naprawy i konserwacji.
12) ocenia jako
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M.21. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich
Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich metod kucia r!cznego
cznego
Ucze :
1) wykonuje szkice wyrobów kowalskich;
2) rozpoznaje materia!y kowalskie;
3) dobiera materia! do wykonania kucia r"cznego;
4) rozpoznaje urz#dzenia grzejne;
5) u$ytkuje urz#dzenia grzejne;
6) dobiera temperatur" kucia r"cznego;
7) dobiera parametry nagrzewania materia!ów
ów przeznaczonych do kucia w urz#dzeniach
urz dzeniach
grzejnych;
8) kontroluje temperatur" nagrzewanej stali;
9) okre%la rodzaje zabiegów kucia r"cznego;
10) wykonuje zabiegi kucia r"cznego;
czne wyrobów kowalskich;
11) wykonuje po!#czenia nieroz!#czne
12) dobiera rodzaj obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej;
13) okre%la temperatur" i czas podczas zabiegów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej;
14) dokonuje oceny jako%ci wykonanej pracy.
2. Wykonywanie wyrobów kowalskich metod kucia maszynowego
Ucze :
1) dobiera materia! do wykonania kucia maszynowego;
u (wsadu) do wykonania kucia maszynowego;
2) wykonuje ci"cie materia!u
#dzeniu grzejnym;
3) umieszcza materia! (wsad) w urz#dzeniu
4) u$ytkuje urz#dzenia grzejne;
5) kontroluje temperatur" nagrzewanego materia!u
materia u (wsadu);
6) dobiera maszyny ku&nicze;
7) u$ytkuje maszyny ku&nicze;
nicze;
8) dokonuje oceny jako%ci
ci wykonanej pracy.
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M.22. Wykonywanie elementów kad"
kad"uba
kad
"uba okr!
okr
okr!tu
!tu

Wykonywanie obróbki wst!
wst!pnej
wst
!pnej blach i profili hutniczych
Ucze :
1) stosuje instrukcje obs!ugi
obróbki wst"pnej blach i profili
ugi urz#dze
urz#dze na ci#gu
urz#
ci
hutniczych;
2) korzysta z zestawienia blach i profili hutniczych do wykonania kad!uba
kad
okr"tu;
3) analizuje w!a%ciwo%ci
ci stosowanych materia!ów;
materia
4) transportuje blachy i profile hutnicze na stanowiska obróbcze;
5) wykonuje wst"pne
wst"
"pne czyszczenie blach i profili hutniczych;
6) korzysta z tabeli parametrów prostowania i odpr"$ania
blach na prostowarkach;
odpr
7) wykonuje walcowanie odpr"$aj#ce
blach;
odpr
odpr"$aj#
8) wykonuje czyszczenie strumieniowo-%cierne
blach i profili hutniczych w komorach
strumieniowozamkni"tych;
tych;
9) wykonuje wst"pn#
wst"pn
wst"
pn# konserwacj"
konserwacj blach i profili hutniczych;
10) wykonuje suszenie blach i profili hutniczych;
11) stosuje wytyczne dotycz#ce
znakowania blach i profili hutniczych wykonanych ze stali
dotycz
okr"towej;
okr"
okr
"towej;
12) wykonuje opisy blach i profili hutniczych zgodnie z dokumentacj#;
dokumentacj
13) analizuje zagro$enia
podczas wykonywania prac na ci#gu
obróbki wst"pnej blach
zagro
ci
i profili hutniczych.
2. Wykonywanie elementów konstrukcyjnych i w!z"ów
prefabrykacji wst!pnej
w
kad"uba
kad""uba okr!tu
kad
okr
Ucze :
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1) korzysta z instrukcji obs ugi sprz!tu do gazowego ci!cia i spawania metali;
2) przestrzega procedur oraz stosuje instrukcje wykonywania elementów
konstrukcyjnych i w!z ów prefabrykacji wst!pnej;
"no
no##ci od
3) pos uguje si! zestawieniem kart wykroju elementów konstrukcyjnych w zale"
zale"no#ci
technik ci!cia;
4) wykonuje ci!cie elementów konstrukcyjnych;
5) wykonuje gi!cie blach i profili;
6) korzysta ze standardu budowy kad uba okr!tu
tu do prawid owego wykonania
konstrukcji;
7) montuje wykonane elementy konstrukcyjne w w!z y prefabrykacji wst!pnej;
wst!pnej;
wst!
8) trasuje elementy konstrukcyjne i w!z y prefabrykacji wst!pnej
pnej wed ug oznacze$
oznacze
w dokumentacji konstrukcyjnej;
9) kompletuje elementy konstrukcyjne i podzespo y wed ug stopni prefabrykacyjnych
i monta"owych;
10) transportuje elementy konstrukcyjne i w!z y prefabrykacji wst!
wst!pnej
wst
!pnej do prefabrykacji
sekcji.
3. Montowanie sekcji i bloków kad uba okr!tu
Ucze$:
1) transportuje elementy na stanowiska monta"u
u sekcji i bloków kad uba okr!tu;
okr
okr!
2) rozró"nia podzia kad uba okr!tu
tu na sekcje i bloki;
3) wykonuje p aty sekcji p askich;
4) dobiera techniki monta"u
okr!tu;
u i spawania sekcji i bloków kad uba okr!
okr
!tu;
monta"owych
5) stosuje zestawienia stopni prefabrykacyjnych i monta"
monta
"owych sekcji i bloków kad uba
okr!tu;
monta"u
okr!tu oraz analizuje
6) wykonuje szkice traserskie do monta"
monta
"u sekcji i bloków kad uba okr
karty ich pomiarów;
7) wykonuje sekcje p askie, krzywoliniowe i przestrzenne dna i burty, grodzie oraz
pok ady zgodnie z dokumentacj%
technologiczn%;
% konstrukcyjn
konstrukcyjn%
% i technologiczn
8) montuje bloki kad uba okr!tu
tu z sekcji;
wyposa"enia
9) ocenia zakres zbrojenia i wyposa"
wyposa
"enia sekcji i bloków kad uba okr!tu;
10) kompletuje i montuje zbrojenie i wyposa"enie
wyposa enie sekcji przestrzennych i bloków kad uba
okr!tu;
11) trasuje p aty, sekcje p askie, krzywoliniowe oraz bloki kad uba okr!tu;
przestrzennych oraz bloków
12) wykonuje pomiary sekcji p askich, krzywoliniowych i pr
kad uba okr!tu;
tu;
13) wykonuje i montuje oprzyrz%dowanie
oprzyrz dowanie do prefabrykacji, transportu i odwracania
konstrukcji okr!towych;
towych;
monta"u sekcji;
14) prostuje konstrukcje po zako$czeniu
zako czeniu monta
oprzyrz%dowanie technologiczne.
15) montuje i demontuje rusztowania oraz oprzyrz
4. Transportowanie sekcji i bloków kad uba okr!tu
Ucze$:
$:
transportu i odwracania sekcji i bloków kad uba
1) wykonuje i montuje uchwyty do transpor
okr!tu;
usztywniaj%ce sekcje, podpory
2) wykonuje i montuje belki technologiczne usztywniaj
i wzmocnienia bloków kad uba okr
okr!tu;
3) transportuje sekcje i bloki na podbudow!
podbudow technologiczn% do monta"u kad uba okr!tu.

M.23. Monta"
Monta" i remont kad uba okr!tu
1.

Montowanie kad uba okr!tu
okr
z sekcji i bloków
Ucze$:
Ucze$
Ucze
$:
1) wykonuje podbudow!
podbudow do monta"u kad uba okr!tu;
2) analizuje i wykorzystuje charakterystyk!
charakterystyk techniczn% doku lub pochylni;
3) korzysta z instrukcji tolerancji i standardu budowy kad uba okr!tu;
!
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4) stosuje technologie budowy kad uba okr!tu;
5) analizuje i wykorzystuje plan kolejno"ci monta#u kad uba okr!tu;
6) analizuje i wykorzystuje zestawienie sekcji wed ug planu kolejno"ci
ci monta#u
u kad uba
okr!tu;
7) wykonuje monta# kad uba okr!tu;
8) analizuje i wykorzystuje plan otworów komunikacyjnych w kad ubie okr!tu;
tu;
9) kompletuje i montuje zbrojenie i wyposa#enie kad uba okr!tu;
10) prostuje konstrukcje kad uba okr!tu;
11) montuje i wykonuje próby obci$#eniowe uchwytów do monta#u
#u "ruby
ruby i p etwy steru;
12) wykonuje próby szczelno"ci zbiorników i kad uba okr!tu;
13) montuje st!pk! przeciwprzechy ow$,, znaki zanurzenia oraz znaki wolnej burty na
kad ubie okr!tu;
14) analizuje i wykorzystuje plan baz pomiarowych kad uba okr!tu;
tu;
15) wykonuje pomiary geometryczne kad uba okr!tu;
16) analizuje zagro#enia podczas monta#u
okr!tu.
u i remontu kad uba okr!
okr
!tu.
2. Przygotowywanie kad uba okr!tu oraz urz"dze# do wodowania
Ucze%:
1) analizuje i wykorzystuje program prób szczelno"ci
ci zbiorników i kad uba okr!tu;
okr
2) analizuje i wykorzystuje plan zbiorników i ich oznakowanie;
3) wykonuje próby szczelno"ci
ci zbiorników kad uba okr!tu;
okr tu;
4) wykonuje przegl$d podwodnej cz!"ci
ci kad uba okr!tu;
okr
okr!tu do
5) analizuje i wykorzystuje dokumentacj! konstrukcyjn
konstrukcyjn$
$ podbudowy okr
wodowania;
6) korzysta z instrukcji obs ugi urz$dze%
dze%
dze
% s u#$cych
cych do wodowania;
7) zabezpiecza podbudow! przed przewróceniem si!
si w trakcie wodowania;
8) wykonuje polecenia osoby kieruj$cej
cej wodowaniem okr!tu;
okr!tu;
okr!
9) korzysta z dokumentacji balastowania okr!tu
okr!tu na czas wodowania;
okr!
10) wykonuje zabezpieczenie okr!tu
tu po jego zwodowaniu;
11) analizuje zagro#enia
okr!tu oraz urz$dze% do
enia podczas przygotowywania kad uba okr
wodowania.
3. Wykonywanie prac remontowych kad uba okr!tu
okr
Ucze%:
dotycz$ce
1) prowadzi prace dotycz$
dotycz
$ce posadowienia kad uba okr!tu na podbudowie
technologicznej;
2) analizuje i wykorzystuje plan dokowania i rozmieszczenia podbudowy;
3) prowadzi prace w zakresie budowy rusztowa%;
rusztowa
4) montuje zej"ciówki
ciówki i k adki komunikacyjne;
o"wietlenie;
5) instaluje i uruchamia wentylacj!
wentylacj oraz o"
o
przegl$d
urz$dze% s u#$cych do wyprowadzenia okr!tu z doku;
6) wykonuje przegl$
przegl
$d doku oraz urz$dze
urz
okr!tu zgodnie z procedurami;
7) wykonuje prace remontowe kad uba okr
oprzyrz$dowania niezb!dnego do przeprowadzenia
8) analizuje i przygotowuje wykaz oprzyrz
prac remontowych kad uba okr!tu;
okr
9) korzysta ze specyfikacji prac remontowych kad uba okr!tu;
10) wykonuje prace remontowe kad uba okr!tu zgodnie ze specyfikacj$;
11) stosuje instrukcje oczyszczania powierzchni kad uba okr!tu;
zagro#enia
12) analizuje zagro#
zagro
#enia podczas wykonywania prac remontowych kad uba okr!tu.

M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
1.

Ocena stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych
Ucze%:
Ucze
Ucze%
%:
rozró#nia
okre"la ich budow!;
1) rozró#
rozró
#nia rodzaje nadwozi pojazdów samochodowych i okre
rozró#nia
okre"la w a"ciwo"ci materia ów stosowanych w blacharstwie
2) rozró#
rozró
#nia rodzaje i okre
samochodowym;
!"
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3) rozró nia rodzaje uszkodze! nadwozi pojazdów samochodowych;
4) dobiera narz"dzia, przyrz#dy i urz#dzenia
dzenia diagnostyczne do oceny stanu
technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
5) przestrzega zasad pomiaru geometrii nadwozi pojazdów samochodowych;
6) ocenia stan techniczny elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
7) okre$la stopie! zu ycia elementów nadwozi pojazdów samochodowych.
2. Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
Ucze!:
1) rozró nia techniki kszta%towania blach;
2) wykonuje czynno$ci zwi#zane z obróbk# r"czn# i maszynow# elementów nadwozi
pojazdów samochodowych;
3) planuje proces naprawy lub wymiany elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
4) dobiera techniki naprawy nadwozi pojazdów samochodowych do rodzaju
uszkodzenia;
5) dobiera materia%y, narz"dzia, urz#dzenia
dzenia oraz oprzyrz#dowanie
dowanie do naprawy nadwozi
pojazdów samochodowych;
6) przygotowuje nadwozia pojazdów samochodowych do naprawy;
7) wykonuje demonta elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
8) wykonuje czynno$ci zwi#zane z napraw# nadwozi pojazdów samochodowych;
9) dobiera techniki wykonania po%#cze! elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
10) wykonuje po%#czenia
czenia elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
11) wykonuje monta elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
12) pos%uguje si" przyrz#dami
dami pomiarowymi do kontroli stanu nadwozi pojazdów
samochodowych;
13) ocenia jako$& wykonanej naprawy nadwozi pojazdów samochodowych.
3. Wykonywanie zabezpiecze antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych
Ucze!:
1) dobiera
metody
zabezpieczenia
antykorozyjnego
nadwozi
pojazdów
samochodowych;
y do zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów
2) dobiera materia%y
samochodowych;
3) przygotowuje elementy nadwozi pojazdów samochodowych do zabezpieczania
antykorozyjnego;
dzia i sprz"tt do wykonywania zabezpiecze
4) dobiera narz"dzia
zabezpiecze! antykorozyjnych nadwozi
pojazdów samochodowych;
5) wykonuje czynno$ci
ci zwi#zane
zwi zane z zabezpieczaniem antykorozyjnym nadwozi pojazdów
samochodowych;
6) ocenia jako$& zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

M.25. Wykonywanie i naprawa elementów,
el
wyrobów oraz pokry!
pokry z blachy
Wykonywanie elementów, wyrobów i pokry
pokry! z blachy
Ucze!:
pokry& z blachy;
1) dobiera materia%y
materia do wykonania elementów, wyrobów i pokry
narz"dzia
pokry& z blachy;
2) dobiera narz"
narz
"dzia do wykonania elementów, wyrobów oraz pokry
przyrz#dy
3) dobiera przyrz#
przyrz
#dy pomiarowe stosowane do wykonywania prac blacharskich;
pokry& z blachy;
4) wykonuje trasowanie elementów, wyrobów i pokry
5) dobiera techniki obróbki rr"cznej materia%ów blacharskich;
materia%ów blacharskich;
6) dobiera techniki obróbki plastycznej materia
urz#dzenia do ci"cia i kszta%towania blach;
7) dobiera maszyny i urz
narz"dzi r"cznych, elektronarz"dzi
8) wykonuje prace blacharskie z zastosowaniem narz
i maszyn;
9) wykonuje elementy, wyroby oraz pokrycia z blachy;
jako$& wykonanych elementów, wyrobów i pokry& z blachy;
10) ocenia jako
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11) wykonuje konserwacj narz dzi, maszyn i urz!dze" blacharskich.
Wykonywanie po !cze" elementów metalowych i niemetalowych
Ucze":
1) rozró#nia rodzaje po$!cze" elementów metalowych i niemetalowych;
2) dobiera metody $!czenia elementów metalowych i niemetalowych;
3) dobiera materia$y do wykonania po$!cze" elementów metalowych i niemetalowych;
4) dobiera narz dzia i sprz t do wykonania po$!cze" elementów metalowych
i niemetalowych;
5) przygotowuje elementy i materia$y do wykonania po$!cze" elementów metalowych
i niemetalowych;
czenia elementów metalowych i niemetalowych;
6) wykonuje po$!czenia
7) ocenia jako%& wykonanych po$!cze" elementów metalowych i niemetalowych.
3. Naprawa i konserwacja elementów, wyrobów i pokry# z blachy
Ucze":
1) ocenia stan techniczny elementów, wyrobów i pokry& z blachy;
2) dobiera techniki naprawy uszkodzonych elementów, wyrobów i pokry&
pokry& z blachy;
3) dobiera techniki demonta#u i monta#u
u elementów, wyrobów i pokry&
pokry& z blachy;
4) dobiera narz dzia i sprz t do demonta#u
monta#u
pokry&
u i monta#
monta
#u elementów, wyrobów i pokry
z blachy;
5) wykonuje demonta# i monta# elementów, wyrobów i pokry&
pokry& z blachy;
6) dobiera narz dzia i sprz t do naprawy elementów, wyrobów i pokry&
pokry z blachy;
7) wykonuje prace zwi!zane
pokry&
zane z napraw! elementów, wyrobów i pokry
z blachy;
pokry&
8) dobiera metody zabezpieczania antykorozyjnego elementów, wyrobów i pokry
z blachy;
9) dobiera materia$y
pokry&
y antykorozyjne do zabezpieczania elementów, wyrobów i pokry
z blachy;
10) dobiera narz dzia i sprz t do wykonywania zabezpiecze"
antykorozyjnych
zabezpiecze
elementów, wyrobów i pokry& z blachy;
pokry& z blachy;
11) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów, wyrobów i pokry
12) ocenia jako%& wykonanych prac.
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2.

M.26. Wykonywanie i naprawa oprzyrz!dowania
oprzyrz
odlewniczego z materia ów
niemetalowych

w.

Wykonywanie oprzyrz!
oprzyrz!dowania
oprzyrz
!dowania odlewniczego z drewna
Ucze":
1) rozpoznaje oznaczenia i symbole graficzne stosowane w dokumentacji
technologicznej odlewu;
oprzyrz!dowania odlewniczego wykonanego
2) rozró#nia
nia rodzaje i elementy budowy oprzyrz
materia$ów
z drewna i materia$
materia
$ów drewnopochodnych;
3) okre%la
la kolejno%&
kolejno%& czynno
czynno%ci podczas r cznej i mechanicznej obróbki oraz monta#u
oprzyrz!dowania
oprzyrz!
!dowania
odlewniczego
wykonanego
z
drewna
i materia$ów
materia ów drewnopodobnych;
4) dobiera materia$y
materia
do wykonania oprzyrz
oprzyrz!dowania odlewniczego z drewna
i materia$
materia$ów
materia
$ów drewnopochodnych;
5) przygotowuje
materia
materia$y
do
wykonania
oprzyrz!dowania
odlewniczego
z drewna i materia$ów
materia
drewnopodobnych;
6) dobiera
przyrz
przyrz!
przyrz!dy
pomiarowe
i
wykonuje
pomiary
warsztatowe
z wymagan!
wymagan dok$adno
dok$adno%ci! oraz zastosowaniem miar skurczowych;
7) dobiera narz dzia, elektronarz dzia i maszyny do obróbki drewna;
oprzyrz!dowania odlewniczego;
8) obrabia r cznie i mechanicznie drewniane elementy oprzyrz
oprzyrz!dowania
9) przygotowuje
powierzchnie
oprzyrz
odlewniczego
wykonanego
z drewna i materia
materia$ów drewnopochodnych do malowania i nanosi pow$oki malarskie;
!"
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10) wykonuje monta
oprzyrz!dowanie
dowanie odlewniczego wykonanego z drewna
i materia"ów drewnopochodnych;
11) rozpoznaje wady oprzyrz!dowania
dowania odlewniczego wykonanego z drewna
i materia"ów drewnopodobnych;
12) wykonuje napraw# i konserwacj# oprzyrz!dowania
dowania odlewniczego wykonanego
z drewna i materia"ów drewnopochodnych;
ów drewnopodobnych;
13) u ytkuje maszyny i urz!dzenia do obróbki drewna i materia"ów
14) przeprowadza bie !ce przegl!dy i konserwacj# maszyn i urz!dze$ do obróbki
drewna i materia"ów drewnopodobnych.
2. Wykonywanie oprzyrz dowania odlewniczego z tworzyw sztucznych i mas
ceramicznych oraz wykonywanie modeli wypalanych
Ucze$:
1) dobiera materia"y do wykonania oprzyrz!dowania
dowania odlewniczego z tworzyw
sztucznych i mas ceramicznych;
2) dobiera materia"yy do wykonania modeli wypalanych;
3) przygotowuje
materia"y
y
do
wykonania
oprzyrz dowania
oprzyrz!dowania
odlewniczego
z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych oraz wykonania modeli wypalanych;
towania elementów oprzyrz!
oprzyrz
!dowania odlewniczego
4) okre%la sposób kszta"towania
oprzyrz!dowania
wykonanego z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych oraz wykonywania modeli
wypalanych;
5) dobiera narz#dzia, maszyny i urz!dzenia
!dzenia
dzenia do wykonywania oprzyrz!dowania
oprzyrz
odlewniczego z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych oraz wykonywania modeli
wypalanych;
6) wykonuje elementy oprzyrz!dowania
dowania odlewniczego z tworzyw sztucznych i mas
ceramicznych oraz modele wypalane;
oprzyrz!dowanie
7) przygotowuje powierzchnie i nanosi pow"oki
pow oki ochronne na oprzyrz
odlewnicze wykonane z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych;
8) sprawdza jako%& oprzyrz!dowania
dowania odlewniczego wykonanego z tworzyw sztucznych i
mas ceramicznych oraz modele wypalane;
9) u ytkuje maszyny i urz!dzenia
odlewniczego
dzenia do wykonywania oprzyrz!dowania
oprzyrz
z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych oraz modeli wypalanych;
10) wykonuje napraw#
# i konserwacj#
konserwacj# oprzyrz
oprzyrz!dowania odlewniczego wykonanego
z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych.
3. Wykonywanie modeli i monta!
monta! zespo"u
zespo modelowego do wytwarzania odlewów
metod wytapianych modeli
Ucze$:
1) rozpoznaje elementy budowy zespo"u
zespo modelowego do wytwarzania odlewów metod!
metod
wytapianych modeli;
2) przygotowuje materia"y
materia"y do wykonania zespo"u
materia"
zespo modelowego do wytwarzania odlewów
metod! wytapianych modeli;
3) okre%la
do wykonania zespo"ów modelowych do
la kolejno%&
kolejno%& czynno%ci
czynno%
czynno
%ci niezb#dnych
niezb
wytwarzania odlewów metod!
metod wytapianych modeli;
4) dobiera narz#dzia,
do wykonania zespo"ów modelowych do
narz dzia, maszyny i urz!dzenia
urz
wytwarzania odlewów metod!
metod wytapianych modeli;
5) wykonuje zespó"
zespó modelowy do wytwarzania odlewów metod!
metod wytapianych modeli;
6) rozpoznaje wady oprzyrz!dowania
odlewniczego do wytwarzania odlewów metod!
oprzyrz
wytapianych modeli oraz dobiera metody jego naprawy i konserwacji;
7) wykonuje naprawy i konserwacj#
konserwacj oprzyrz!dowania odlewniczego do wytwarzania
odlewów metod!
metod wytapianych modeli.

M.27. Monta!
Monta i naprawa oprzyrz dowania wykonanego z metalu
1.

Monta!! i naprawa elementów zespo"ów
Monta
zespo
modelowych, rdzennic, wzorników
i sprawdzianów wykonanych z metalu
!"
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Ucze :
dowania wykonanego
1) rozpoznaje oznaczenia i symbole graficzne dotycz!ce oprzyrz!dowania
z metalu, stosowane w dokumentacji technicznej i technologicznej;
dowania wykonanego z metalu, jego
2) okre"la rodzaje i przeznaczenie oprzyrz!dowania
przeznaczenie oraz elementy jego budowy;
dowania wykonanego
3) dobiera materia#y do wykonania i monta$u elementów oprzyrz!dowania
z metalu zgodnie z dokumentacj! techniczn!;
dzia pomiarowe oraz wykonuje pomiary elementów oprzyrz!dowania
dowania z
4) dobiera narz%dzia
wymagan! dok#adno"ci!;
5) dobiera materia#y, narz%dzia, elektronarz%dzia
dzia i maszyny do obróbki metali;
dowania wykonanego z metali i
6) obrabia r%cznie i mechanicznie elementy oprzyrz!dowania
cznych zgodnie z dokumentacj!
dokumentacj
#!czy je za pomoc! po#!cze roz#!cznych i nieroz#!cznych
techniczn!;
7) przygotowuje powierzchnie oprzyrz!dowania
dowania wykonanego z metalu do malowania i
nanosi na nie pow#oki malarskie;
dowania wykonanego z metalu zgodnie z
8) wykonuje monta$ elementów oprzyrz!dowania
dokumentacj! techniczn!;
dowania wykonanego z metali;
9) rozpoznaje wady oprzyrz!dowania
dowania wykonanego z metali.
10) wykonuje napraw% i konserwacj% oprzyrz!dowania
2. Monta i naprawa form metalowych
Ucze :
1) rozpoznaje oznaczenia i symbole graficzne dotycz!ce
dotycz!ce form metalowych stosowane w
dotycz!
dokumentacji technicznej i technologicznej;
2) rozró$nia
nia rodzaje metalowych form odlewniczych i elementy ich budowy;
3) dobiera elementy znormalizowane wykorzystywane podczas monta$u
monta i naprawy form
techniczn
metalowych zgodnie z dokumentacj! techniczn!;
!dy
dy monterskie stosowane podczas naprawy i monta$u
monta
4) dobiera narz%dzia i przyrz!dy
form metalowych;
5) wykonuje monta$ form metalowych;
6) rozpoznaje wady form metalowych;
7) wykonuje napraw% i konserwacj%
konserwacj% form metalowych.

M.28. Wykonywanie prac lakierniczych

Przygotowanie powierzchni do nanoszenia pow
pow!ok lakierniczych
Ucze :
1) rozpoznaje uszkodzenia i wady pow#ok
pow
lakierniczych;
urz!dzenia
2) dobiera narz%dzia
dzia i urz!
urz
!dzenia do przygotowania powierzchni;
3) oczyszcza powierzchni%
powierzchni% z zanieczyszcze przed lakierowaniem;
"la
la sposoby zabezpieczania powierzchni przed korozj
4) okre"la
korozj!;
5) oczyszcza powierzchnie z pow#ok
pow
lakierniczych;
materia#y
6) rozró$nia
nia materia#
materia
#y wype#niaj!ce;
wype
7) przygotowuje materia#
materia
#y wype#niaj
wype
materia#y
wype#niaj!ce do na#o$enia na powierzchni%;
8) nanosi materia#y
materia wype#niaj!ce na powierzchni
powierzchni%;
9) dobiera materia#y
materia "cierne;
10) szlifuje materia#
materia# wype
wype#niaj
wype#niaj!cy, wyrównuj!c powierzchni%;
11) rozró$
rozró
$nia rodzaje materia
rozró$nia
materia#ów odt#uszczaj!cych;
12) oczyszcza i odt#uszcza
odt
przygotowywan
przygotowywan! powierzchni%;
konserwacj% i renowacj% pow#ok lakierniczych.
13) wykonuje konserwacj
pow!ok lakierniczych
2. Przygotowanie pow
Ucze :
1) rozró$nia
lakiernicze;
rozró$nia pow#oki
rozró$
pow
2) dobiera kolor pow#oki
lakierniczej;
pow
lepko"ci materia#ów lakierniczych;
3) okre"la
okre
sposób pomiaru lepko
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4) wykonuje pomiary lepko ci materia!ów lakierniczych.
Nanoszenie pow ok lakierniczych
Ucze":
1) rozró#nia pistolety lakiernicze;
2) obs!uguje pistolety lakiernicze;
3) u#ytkuje kabiny lakiernicze i urz$dzenia pomocnicze;
4) dobiera i stosuje techniki nak!adania pow!ok lakierniczych;
5) ocenia jako % wykonanej pow!oki lakierniczej.
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M.29. Monta! systemów ruroci"gowych

Wykonywanie r#cznej i mechanicznej obróbki rur
Ucze":
1) dobiera materia!y, narz&dzia i sprz&t do obróbki rur;
2) dobiera przyrz$dy pomiarowe;
3) wykonuje prace traserskie;
4) obs!uguje maszyny i urz$dzenia
dzenia do obróbki rur;
5) pos!uguje si& narz&dziami monterskimi;
6) wykonuje r&czne i mechaniczne ci&cie rur;
cie rur palnikiem acetylenowo-tlenowym;
7) wykonuje ci&cie
ciem rur na zimno;
8) wykonuje czynno ci zwi$zane z gi&ciem
9) wykonuje obróbk& ko"ców rur;
10) wykonuje czynno ci zwi$zane
zane z gwintowaniem rur;
11) ocenia jako % wykonania prac r&cznej
cznej i mechanicznej obróbki rur.
2. Wykonywanie prefabrykatów elementów ruroci"gów
ruroci gów
Ucze":
1) pos!uguje si& dokumentacj$ projektow
projektow$
$ systemów ruroci$gowych,
ruroci
normami
i katalogami materia!ów
ów i wyrobów;
y, maszyny, urz$dzenia
urz dzenia i narz&dzia
narz
2) dobiera materia!y,
do wykonywania
ruroci
prefabrykowanych elementów ruroci$gów;
3) przygotowuje elementy systemów ruroci$gowych
ruroci gowych do monta#u;
monta
uguje maszyny i urz$dzenia
dzenia podczas wykonywania prefabrykowanych elementów
4) obs!uguje
ruroci$gów;
dziami i przyrz$dami
przyrz$dami pomiarowymi;
przyrz$
5) pos!uguje si& narz&dziami
6) wykonuje kszta!tki rurowe;
7) dobiera rodzaje i kszta!ty
kszta spoin;
8) wykonuje spoiny sczepne;
9) wykonuje po!$czenia
czenia rur;
10) montuje odcinki rur, w&z!y
w&z!y ruroci$gów
w&
ruroci
oraz ich uzbrojenie;
11) rozpoznaje wady po!$cze"
po!$cze
po!$
cze"
" elementów ruroci$gów
ruroci
oraz okre la przyczyny ich
powstawania;
12) ocenia jako % wykonania prefabrykatów elementów ruroci$gów;
ruroci
13) wykonuje próby ci nieniowe prefabrykatów ruroci$gów
na stanowisku prób
ruroci
ci nieniowych.
monta systemów ruroci"gowych
ruroci
3. Wykonywanie monta!u
Ucze":
1) pos!uguje
pos uguje si&
si dokumentacj$
dokumentacj systemów ruroci$gowych, normami i katalogami
materia!!ów i narz&dzi
materia
narz
monta systemów ruroci$gowych;
materia!ów
oraz instrukcjami monta#u
2) przestrzega zasad prowadzenia i mocowania ruroci$gów
przemys!owych;
ruroci
3) dobiera uzbrojenie systemów ruroci$gowych;
ruroci
4) przeprowadza inwentaryzacj&
inwentaryzacj systemów ruroci$gowych;
5) dobiera materia!y
materia oraz maszyny, urz$dzenia i narz&dzia do monta#u systemów
ruroci$gowych;
ruroci$
ruroci
$gowych;
6) zabezpiecza i oznakowuje miejsca wykonywanych robót monta#owych
systemów
monta
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ruroci gowych;
pos!uguje si" narz"dziami i sprz"tem podczas monta#u i demonta#u
u systemów
ruroci gowych;
wykonuje monta# ruroci gów w okre$lonych technologiach;
wykonuje uszczelnienia po! cze% ruroci gów;
montuje konstrukcje wsporcze ruroci gów;
wykonuje przej$cia ruroci gów przez przeszkody budowlane i przeszkody terenowe;
montuje urz dzenia, armatur", aparatur" kontrolno-pomiarow oraz urz dzenia
zabezpieczaj ce i sygnalizacyjne systemów ruroci gowych;
wykonuje po! czenia ruroci gów z ruroci gami istniej cymi;
wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne systemów ruroci gów;
znakuje i opisuje elementy systemów ruroci gowych;
wykrywa i lokalizuje awarie ruroci gów;
usuwa nieszczelno$ci ruroci gów;
wykonuje roboty zwi zane z konserwacj i remontem systemów ruroci gowych;
przygotowuje odcinki ruroci gów do wykonania prób ci$nieniowych
ci nieniowych systemów
ruroci gowych;
dzia do wykonania prób ci$nieniowych
ci$nieniowych systemów
ci$
dobiera sprz"t i narz"dzia
ruroci gowych;
pos!uguje si" sprz"tem
systemów
tem podczas wykonania prób ci$nieniowych
ci
ruroci gowych;
wykonuje próby ci$nieniowe
nieniowe systemów ruroci gowych;
kontroluje parametry próby ci$nieniowej
nieniowej systemów ruroci gowych;
materia!owe tych robót;
materia!
wykonuje obmiar robót oraz sporz dza rozliczenia materia!owe
ocenia jako$& wykonania monta#u
u ruroci gów.
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M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Okre lanie wad wzroku i sposobów ich korekcji
Ucze%:
1) charakteryzuje budow" narz du wzroku;
2) okre$la
la funkcje poszczególnych cz"$ci
cz"$ci
cz"$
ci oka oraz wady w budowie oka;
3) rozpoznaje oko miarowe oraz wady wzroku;
4) stosuje poj"cia
cia zwi zane z widzeniem obuocznym;
5) obs!uguje
uguje wybrane przyrz dy optometryczne: autorefraktometr, refraktometr,
keratometr, pupilometr, opraw"
opraw próbn ;
6) stosuje sposoby korekcji wad wzroku i udziela porad dotycz cych korzystania
z pomocy wzrokowych;
7) dobiera $rodki
rodki do ochrony wzroku przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
dzia!aniem
szkodliwym dzia!
dzia
!aniem promieniowania.
2. Wykonywanie pomiarów oftalmicznych
Ucze%:
1) rozpoznaje symbole i oznaczenia stosowane w oftalmice;
2) kontroluje parametry fizyczne soczewek okularowych, kontaktowych i innych pomocy
wzrokowych;
3) przestrzega zasad tworzenia zapisu równowa
równowa#nego soczewek sfero-cylindrycznych;
4) dobiera przyrz dy i urz dzenia do wykonywania pomiarów oftalmicznych;
soczewek, wyznaczania osi cylindra i $rodków optycznych
5) wykonuje pomiary mocy soczewe
soczewek, kierunku i mocy pryzmy, rozstawu 'renic, k ta pantoskopowego, k ta
odleg!o$ci wierzcho!kowej;
nachylenia tarcz oprawy, odleg
6) oblicza warto$&
warto decentracji pryzmatycznej w soczewkach okularowych na podstawie
recepty i wyznacza po!o#enie
g!ównego punku referencyjnego;
po
7) stosuje wymiarowanie i znakowanie opraw, soczewek okularowych i kontaktowych
w procesie wykonania pomocy wzrokowych.
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Dobieranie pomocy wzrokowych
Ucze :
1) rozró!nia materia"y konstrukcyjne stosowane w oftalmice;
2) rozpoznaje rodzaje soczewek okularowych i kontaktowych oraz okre#la
okre#la ich
okre#
zastosowanie;
3) rozró!nia
nia rodzaje opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych;
4) dobiera akcesoria i oprawy okularowe zgodnie z zasadami optyki, fizjologii widzenia
i estetyki;
5) wyznacza minimaln$ #rednic% soczewek okularowych i dobiera soczewki okularowe.
4. Wykonywanie pomocy wzrokowych
Ucze :
1) obs"uguje urz$dzenia
dzenia stosowane w optyce oftalmicznej;
2) pos"uguje si% narz%dziami
dziami stosowanymi w optyce oftalmicznej;
3) dobiera metody i techniki wykonania i uszlachetniania soczewek okularowych
i kontaktowych;
4) przestrzega zasad oznakowania soczewek okularowych podczas wykonywania
okularów;
5) przestrzega zasad centrowania soczewek okularowych z uwzgl%dnieniem
uwzgl%dnieniem decentracji
uwzgl%
poziomej i pionowej;
6) dobiera narz%dzia, urz$dzenia
dzenia i maszyny potrzebne do wykonania pomocy
wzrokowych;
7) wykonuje obróbk% soczewek z zastosowaniem maszyn, urz$dze
urz$dze i narz%dzi;
urz$
narz
8) osadza soczewki okularowe z zastosowaniem narz%dzi
narz%dzi do monta!u;
narz%
monta!u;
monta!
9) stosuje warto#ci odchy"ek
ek tolerancji, wymaganych w procesie wykonania pomocy
wzrokowych;
10) reguluje i modeluje okulary i inne pomoce wzrokowe;
11) ocenia jako#& wykonania pomocy wzrokowych.
5. Naprawianie pomocy wzrokowych
Ucze :
1) dobiera narz%dzia
dzia do naprawy pomocy wzrokowych;
2) przestrzega parametrów mechanicznych i estetycznych pomocy wzrokowych zgodnie
z wymaganiami technicznymi;
3) dobiera przyrz$dy
dy kontrolno-pomiarowe do wykonania pomiarów optycznych
uk"adów
adów i przyrz$dów;
4) wykonuje pomiary optyczne pomocy wzrokowych;
5) stosuje tablice tolerancji dla pomiarów wst%pnych
wst
wst%
i kontroli powykonawczych pomocy
wzrokowych;
6) okre#la
la aberracje uk"adów
uk adów optycznych na podstawie wykonanych pomiarów;
7) wykonuje napraw%,
napraw%, regulacj%
napraw%
regulacj i konserwacj%
konserwacj pomocy wzrokowych;
8) przestrzega norm i procedur dotycz$cych
kontroli jako#ci wyrobów i us"ug
dotycz
oftalmicznych.
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M.31. Wykonywanie obs ugi liniowej i hangarowej statków powietrznych
1.

Wykonywanie obs ugi liniowej statków powietrznych
Ucze :
narz%dziami i przyrz$dami kontrolno-pomiarowymi do obs"ugi liniowej
1) pos"uguje
pos uguje si%
si% narz%
statków powietrznych;
2) pos"
pos
pos"uguje
"uguje si%
si sprz
sprz%tem lotniskowo-hangarowym do obs"ugi statków powietrznych;
pos"uguje
si% dokumentacj$ techniczno-obs"ugow$ statków powietrznych
3) pos"
pos
"uguje si
sporz$dzon$ w j%zyku polskim i j%zyku angielskim;
sporz
dotycz$cym obs"ugi liniowej statków
4) stosuje przepisy prawa lotniczego w zakresie dotycz
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powietrznych;
5) wykonuje przegl dy statków powietrznych typowe dla zakresu obs!ugi
ugi liniowej
statków powietrznych;
6) zaopatruje instalacje pok!adowe statków powietrznych w materia!yy eksploatacyjne;
7) przeprowadza ocen" stanu technicznego zespo!ów,
ów, instalacji i wyposa#enia
enia statków
powietrznych;
8) wykonuje regulacje instalacji i urz dze$ statków powietrznych;
9) konserwuje i zabezpiecza statki powietrzne;
10) przestrzega procedur dystrybucji cz"%ci
ci zamiennych i materia!ów
ów eksploatacyjnych
stosowanych w statkach powietrznych;
dów ludzkich w lotnictwie;
11) rozpoznaje przyczyny, rodzaje i skutki b!"dów
12) okre%la wp!yw %rodowiska oraz zagro#e$ eksploatacyjnych na sprawno%&
statku
sprawno
powietrznego.
2. Wykonywanie obs ugi hangarowej statków powietrznych
Ucze$:
ów konstrukcyjnych stosowanych w technice lotniczej;
1) okre%la w!a%ciwo%ci materia!ów
2) rozpoznaje wady materia!ów
ów konstrukcyjnych stosowanych w technice lotniczej;
3) stosuje technologie napraw elementów konstrukcyjnych zespo!ów,
zespo
instalacji
i wyposa#enia statków powietrznych;
dze$ statków
4) rozpoznaje schematy elektryczne i elektroniczne systemów i urz dze
powietrznych;
5) dobiera cz"%ci
zespo!ów, instalacji
ci zamienne do naprawy statków powietrznych, zespo
i wyposa#enia;
cz"%ci
materia!ów;
6) przestrzega procedur dystrybucji i ewidencjonowania cz"%
cz
"%ci
ci zamiennych i materia
materia!ów i cz"%ci
7) przestrzega zasad konserwacji oraz przechowywania materia
zamiennych;
8) dobiera narz"dzia
zespo!ów, instalacji
dzia do naprawy statków powietrznych, zespo
i wyposa#enia;
9) wykonuje czynno%ci obs!ugi
zespo!ów,
!ugi
ugi technicznej i napraw statków powietrznych, zespo
podzespo!ów i cz"%ci
ci zgodnie z procedurami;
10) usuwa niesprawno%ci
zespo!ów, instalacji i wyposa#enia,
ci statków powietrznych, zespo
korzystaj c z dokumentacji technicznej;
zespo!ów,
wyposa#enia statków powietrznych przy
11) ocenia stan techniczny zespo!
zespo
!ów, instalacji i wyposa
wykorzystaniu aparatury kontrolno-pomiarowej;
12) wykonuje konserwacj" instalacji i podzespo!ów
podzespo
statków powietrznych;
13) korzysta z komputerowego systemu wspomagania eksploatacji do pozyskiwania oraz
zespo!ów,
archiwizacji danych dotycz cych napraw elementów konstrukcyjnych zespo
instalacji i wyposa#enia
wyposa enia statków powietrznych;
14) wype!nia
obs!ugi.
nia dokumentacj"
dokumentacj" wykonawcz potwierdzenia obs

M.32. Organizacja i prowadzenie prac zwi!zanych
zwi
z eksploatacj! maszyn,
urz!dze"
urz!dze
dze"
" i instalacji okr#towych
okr
Przygotowanie maszyn, urz!dze
urz!dze" i instalacji okr#towych do pracy
urz
Ucze$
$:
Ucze$:
rozró#nia statki, si!ownie
rozró#
si
okr
1) rozró#nia
okr"towe, maszyny, urz dzenia oraz instalacje okr"towe;
2) stosuje normy i dokumentacj
dokumentacj" techniczn
dotycz ce sprz"tu kontrolno-pomiarowego, maszyn, urz dze$ i instalacji okr"towych w j"zyku polskim i j"zyku
angielskim;
3) przestrzega procedur dotycz cych pobierania na statek: paliwa, smarów, olejów,
czynników ch!odniczych
i gazów technicznych z uwzgl"dnieniem
zasad ochrony
ch
uwzgl
%rodowiska morskiego i zapobiegania rozlewom zanieczyszcze$;
zanieczyszcze
%rodowiska
uzupe
4) wykonuje pomiary i uzupe!nia
poziomy paliwa, smarów, olejów, czynników
ch
okr
ch!odniczych
i gazów technicznych w zbiornikach okr"towych;
!!
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5) ocenia przydatno ! p"ynów eksploatacyjnych stosowanych w si"owni okr#towej;
towej;
6) przygotowuje materia"y oraz cz# ci zamienne do eksploatacji na podstawie
dokumentacji;
7) sprawdza szczelno ! i usuwa przecieki maszyn, urz$dze% i instalacji okr#towych.
towych.
2. Uruchamianie i eksploatowanie maszyn, urz dze! i instalacji okr"towych
towych
Ucze%:
1) pos"uguje si# instrukcjami obs"ugi oraz dokumentacj$ techniczno-ruchow$ w j#zyku
j#zyku
j#
polskim i j#zyku angielskim;
2) dobiera przyrz$dy i urz$dzenia
dzenia kontrolno-pomiarowe do przeprowadzania oceny
stanu technicznego maszyn, urz$dze% i instalacji okr#towych;
towych;
3) pos"uguje si# sprz#tem
tem kontrolno-pomiarowym stacjonarnym i przeno nym
stosowanym w eksploatacji;
4) ocenia stan techniczny maszyn, urz$dze% i instalacji okr#towych;
towych;
5) okre la stopie% zu&ycia elementów maszyn, urz$dze%
dze% i instalacji okr#towych;
okr towych;
6) uruchamia oraz obs"uguje maszyny, urz$dzenia
dzenia i instalacje okr#towe;
okr#towe;
okr#
7) wykonuje regulacje podstawowych parametrów pracy uk"adów
uk adów i systemów si"owni
si
okr#towej;
8) ustala przyczyny wadliwego funkcjonowania maszyn, urz$dze%
urz$dze
urz$
dze% i instalacji okr#towych
okr
oraz lokalizuje miejsca powstania uszkodze%;
9) dobiera i stosuje narz#dzia i sprz#tt do przegl$dów
przegl dów technicznych i bie&$cego
bie
wykonywania prac konserwacyjnych maszyn, urz$dze%
urz$dze% i instalacji okr#towych;
urz$
okr
okr#
10) stosuje gospodark# zu&ytymi
ytymi smarami, paliwami
ami i czynnikami ch"odz$cymi;
ch"odz
ch"
11) prowadzi dziennik maszynowy oraz dokumentacj#
dokumentacj# wymagan$
wymagan przepisami prawa;
12) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych i symulatorów maszyn,
urz$dze% i instalacji okr#towych.
towych.
3. Organizowanie i wykonywanie prac z zakresu napraw i remontów maszyn,
urz dze! i instalacji okr"towych
towych
Ucze%:
1) opracowuje plany remontów maszyn, urz$dze%
urz dze% i instalacji okr#towych;
urz$dze
okr
2) opracowuje specyfikacj# prac remontowych na podstawie przepisów klasyfikacyjnych
Polskiego Rejestru Statków (PRS), zalece%
lub stanu
zalece producentów urz$dze%
urz
technicznego maszyn, urz$dze%
urz$dze
urz$
dze% i instalacji okr#towych;
okr
3) opracowuje technologi# naprawy, remontu i monta&u
maszyn, urz$dze% i instalacji
monta
okr#towych;
4) sporz$dza
dza wykazy cz# ci zamiennych;
5) kieruje pracami remontowymi wykonywanymi przez podleg"ych
pracowników oraz
podleg
nadzoruje ich szkolenie;
6) przygotowuje si"owni#
si
# do remontu stoczniowego;
7) dobiera i stosuje narz#dzia
wykonywania prac remontowych;
narz#dzia i sprz#t
narz#
sprz do bie&$cego
bie
8) wykonuje prace zwi$zane
weryfikacj$ i monta&em maszyn, urz$dze%
zwi$zane z demonta&em,
zwi$
demonta
i instalacji okr#towych;
okr#towych;
okr#
9) dobiera i stosuje metody regeneracji i naprawy cz#
cz ci maszyn oraz nanoszenia na
nie pow"ok
pow"ok ochronnych i regeneracyjnych;
pow"
10) wykonuje regulacje parametrów pracy maszyn, urz$dze%
i instalacji okr#towych;
urz
11) ocenia poprawno ! dzia"ania maszyn, urz$dze%
i instalacji okr#towych;
urz
12) opracowuje i prowadzi dokumentacj#
dokumentacj oraz sprawozdawczo ! remontow$.
4. Uczestniczenie w akcjach ratowniczych i ratunkowych w celu ratowania na morzu
#ycia
#ycia ludzkiego i mienia
Ucze%:
Ucze
1) przestrzega procedur post#powania
w sytuacjach zagro&enia zdrowia i &ycia
post
pasa&erów
i za"ogi okr#tu;
pasa
okr
2) stosuje okr#towe
rodki identyfikacji sygna"ów oraz wzywania pomocy na okr#cie;
okr
3) przestrzega procedur ewakuacji pasa&erów
i za"ogi okr#tu oraz ratowania rozbitków;
pasa
4) obs"uguje
instalacje wykrywcze i alarmowe oraz sprz#t
obs
sprz przeciwpo&arowy i instalacje
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ga nicze na okr!cie;
5) stosuje indywidualne i zbiorowe rodki ratownicze i ratunkowe;
6) wykonuje czynno ci zwi"zane z likwidacj" rozlewów na morzu.

M.33. Organizacja budowy i remontu okr tu oraz monta!u
u maszyn i instalacji
okr towych

Organizowanie budowy i wyposa!ania kad"uba okr tu
Ucze#:
1) opracowuje plany przygotowania i uruchomienia produkcji oraz harmonogramy
budowy okr!tu;
2) opracowuje zakres kooperacji wewn!trznej i zewn!trznej
trznej podczas budowy okr!tu;
okr
3) opracowuje technologi! obróbki blach i profili;
4) opracowuje dokumentacj! technologiczn" monta$u
u sekcji i bloków kad%uba
kad%uba i jego
kad%
wyposa$ania;
okr!tu;
okr!
5) opracowuje dokumentacj! trasersko-metrologiczn" do budowy okr!tu;
6) opracowuje specyfikacje materia%owe
owe oraz tworzy zapotrzebowania na materia%y;
materia
7) opracowuje wykazy elementów i kompletuje materia%y
zespo%ów
materia y wed%ug
wed
zespo
technologicznych;
8) sporz"dza dokumentacj! oprzyrz"dowania
dowania technologicznego oraz kalkulacje kosztów
produkcji;
9) wykonuje i dokumentuje pomiary, odbiory jako ciowe oraz kontrol!
kontrol konstrukcji
kad%uba i wyposa$enia okr!tu;
10) wykonuje pomiary dok%adno ci ci!cia
!cia maszyn;
11) wykonuje pomiary kszta%tu
i sprawdza ich
tu elementów konstrukcyjnych kad%uba
kad%uba okr!tu
kad%
okr
zgodno & z dokumentacj";
12) wykonuje pomiary i analizuje wielko ci skurczów spawalniczych;
13) wykonuje pomiary wymiarów g%ównych
ównych kad%uba
kad uba okr!tu;
okr
14) wykonuje pomiary parametrów spoin i uczestniczy w badaniach jako ciowych
kad%uba okr!tu;
15) wykonuje próby i badania wytrzyma%o
okre lonych w procedurach,
wytrzyma%o ciowe materia%ów
wytrzyma%
materia
normach i przepisach klasyfikacyjnych Polskiego Rejestru Statków (PRS);
16) nadzoruje prac! zespo%u
okr!tu i kieruje
u pracowników przy budowie i wyposa$aniu
wyposa
ni".
2.
Montowanie oraz remontowanie maszyn, urz#dze$
i instalacji si"owni okr towej
urz
Ucze#:
1) okre la zakres prac remontowych na podstawie przepisów klasyfikacyjnych Polskiego
Rejestru Statków (PRS), zalece#
lub stanu technicznego
zalece producentów urz"dze#
urz
maszyn i urz"dze#
urz"
"dze
dze#
# okr!towych;
okr!
okr
!towych;
2) okre la kolejno & operacji technologicznych przy monta$u
elementów maszyn,
monta
urz"dze#
# i instalacji si%owni
si owni okr!towej;
okr
3) organizuje i prowadzi proces demonta$u
demonta i monta$u maszyn i urz"dze# okr!towych;
4) montuje silnik g%ówny
okr!tu;
g%ówny w kad%ubie
g%
kad
okr
5) montuje elementy sk%adowe
uk%adu
nap!dowego si%owni okr!towej;
sk
uk
6) montuje mechanizmy i urz"dzenia
pomocnicze w si%owni okr!towej;
urz
7) opracowuje procesy technologiczne remontu silnika nap!du
g%ównego
nap
i mechanizmów pomocniczych si%owni
okr!towej;
si
8) opracowuje zakres odbiorów i prób po remoncie silnika nap!du
g%ównego
nap
mechanizmów pomocniczych si%owni
okr!towej;
si
9) opracowuje zestawienia narz!dzi,
sprz!tu i materia%ów niezb!dnych do
narz
przeprowadzenia remontu lub naprawy silnika nap!du
g%ównego i mechanizmów
nap
pomocniczych si%owni
okr!towej;
si
10) opracowuje procesy technologiczne oraz wykonuje obróbk!,
obróbk prefabrykacj!, monta$
i remonty instalacji ruroci"gowych;
ruroci
!
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11) kieruje prac zespo!u przy monta"u, naprawach i remontach silnika nap#du
du g!ównego
g ównego
i mechanizmów pomocniczych si!owni okr#towej;
12) uczestniczy w odbiorach i próbach maszyn, urz dze$ i instalacji si!owni
owni okr#towej;
okr!towej;
towej;
13) analizuje zagro"enia podczas monta"u maszyn, urz dze$ i instalacji, a tak"e
tak"e
tak"
wykonywania prac remontowych i prób w si!owni okr#towej.
3.
Montowanie oraz remontowanie wyposa enia i instalacji pok!adowych
adowych
Ucze$:
1) opracowuje proces technologiczny i wykonuje monta" oraz remonty i próby urz
dze$
urz#dze
$
kotwicznych, cumowniczych, sterowych, prze!adunkowych,
adunkowych, trapowych, ratunkowych,
klimatyzacji i wentylacji;
2) opracowuje procesy technologiczne monta"u
u i remontów instalacji pok!adowych;
pok adowych;
3) wykonuje próby maszyn, urz dze$ i instalacji pok!adowych;
adowych;
4) opracowuje zestawienia narz#dzi, sprz#tu
tu i materia!ów
materia ów niezb#dnych
niezb!dnych do
niezb!
przeprowadzenia monta"u,
u, remontu lub naprawy wyposa"enia
wyposa enia i instalacji
pok!adowych;
5) kieruje prac zespo!u pracowników przy monta"u
i instalacji
"u
u i remontach wyposa"enia
wyposa
pok!adowych;
6) opracowuje zakres odbiorów i prób po remoncie wyposa"enia
wyposa"enia i instalacji
wyposa"
pok!adowych;
7) analizuje zagro"enia
i instalacji
enia podczas monta"u
u i remontów wyposa"enia
wyposa
pok!adowych.

M.34. Organizacja i prowadzenie
zenie prac wiertniczych
1.

ww

w.

2.

Przygotowywanie i prowadzenie prac wiertniczych
Ucze$:
dotycz#
#cych wykonywania prac i zabiegów
1) przestrzega przepisów prawa dotycz
wiertniczych;
2) korzysta z dokumentacji i planów sytuacyjnych, dotycz cych monta"u i demonta"u
urz dze$ wiertniczych;
3) analizuje projekt wykonania prac i zabiegów wiertniczych;
ci zamienne podzespo!ów
podzespo ów urz#dze$
urz dze$ wiertniczych;
4) zamawia cz#%ci
logistyk# utrzymania ci#g
zak!adu wiertniczego;
5) organizuje logistyk!
ci g!ego
ego ruchu zak
za ogi wiertniczej.
6) sporz dza dokumentacj!
dokumentacj# czasu pracy za!ogi
wierce
Prowadzenie dokumentacji wierce"
Ucze$:
1) analizuje dokumentacje procesu wiercenia;
2) analizuje i interpretuje dane zamieszczone w dokumentacji wierce
wierce$;
3) przestrzega zasad gospodarki materia
materia!owej wiertni;
4) pos!uguje
si# terminologi
uguje si!
terminologi#
# specjalistyczn dotycz c procesu wiercenia;
wska&ników
5) dokonuje analizy wska%ników
wska
ników wiercenia;
6) dokonuje analizy i interpretacji wyników pomiarów geofizycznych;
7) analizuje wykresy rozk
adu ci&
ci
rozk!adu
ci%nie$, dotycz ce opróbowania otworu wiertniczego;
8) sporz#dza
sporz dza raporty wiertnicze, dotycz ce pracy elementów przewodu wiertniczego
zu"ycia narz#dzi
zu"
narz
narz!dzi
oraz zu"ycia
wiertniczych;
sporz#
#dza raport p!uczkowy
p uczkowy i raport energetyczny.
9) sporz
wskaza przyrz#dów kontrolnoRejestrowanie i interpretacja odczytów wskaza"
-pomiarowych
Ucze
Ucze$:
1) kontroluje dzia!anie
dzia anie przyrz dów pomiarowych;
wskaza przyrz dów kontrolno-pomiarowych;
2) dokonuje analizy i interpretacji wskaza$
3) dokonuje analizy raportów serwisów kontrolno-pomiarowych;
4) uczestniczy w sporz dzaniu bilansu p!uczki wiertniczej;
inkli
5) wykonuje pomiary z zastosowaniem inklinometrów
wrzutowych oraz interpretuje
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uzyskane dane;
6) uczestniczy w wykonywaniu prób ci nieniowych i sporz!dza protoko"y
y wykonania
prób.
4.
Planowanie i realizacja procesu wiercenia
Ucze#:
1) projektuje przewód wiertniczy dla ró$nych warunków wiercenia;
2) okre la liczb% kolumn rur ok"adzinowych, ich rednice i g"%boko & ich zapuszczenia;
3) wykonuje obliczenia dotycz!ce ci%$aru
aru systemów rurowych w otworze wiertniczym;
4) oblicza obci!$enia i napr%$enia wyst%puj!ce
ce w systemach rurowych stosowanych
w procesie wiercenia;
5) dobiera parametry hydrauliczne wiercenia;
6) oblicza ilo & zaczynu cementowego, przybitki, cementu i cieczy zarobowej do
wykonania cementowania rur ok"adzinowych;
7) dobiera elementy zabezpieczenia przeciwerupcyjnego z uwzgl%dnieniem
uwzgl dnieniem klasy
zagro$enia erupcyjnego, kategorii zagro$enia
enia siarkowodorowego, dopuszczalnego
ci nienia g"owicowego;
8) dobiera optymalne parametry wiercenia na podstawie danych z testu zwiercalno ci;
9) oblicza i analizuje koszty wiercenia;
10) pobiera rdzenie i próbki okruchowe, opisuje i magazynuje skrzynki rdzeniowe;
11) charakteryzuje cele i okre la podzia" kierunkowych otworów wiertniczych;
12) dobiera technologi% wykonania otworów kierunkowych;
13) dobiera narz%dzia
dzia do wykonania otworów kierunkowych;
14) charakteryzuje morskie jednostki wiertnicze;
15) okre la technologi% wykonania wierce#
wierce morskich;
16) przestrzega zasad profilaktyki przeciwerupcyjnej i ochrony rodowiska podczas
wierce# morskich;
17) charakteryzuje systemy wierce#.

M.35. Prowadzenie procesu przeróbki kopalin sta ych

Prowadzenie procesu klasyfikacji i rozdrabniania kopalin sta ych
Ucze#:
1) rozpoznaje maszyny i urz!dzenia
urz
wykorzystywane w procesie klasyfikacji
i rozdrabniania kopalin sta"ych;
ych;
2) przyjmuje i magazynuje nadaw%
nadaw% surow
surow!;
3) dozuje nadaw% do procesów przeróbki kopalin sta
sta"ych;
4) prowadzi proces klasyfikacji i rozdrabniania kopalin sta
sta"ych w w%z"ach
technologicznych;
uguje si%
si% sprz
sprz%
%tem i narz%dziami
narz
5) pos"uguje
sprz%tem
stosowanymi podczas klasyfikacji
i rozdrabniania kopalin sta"
sta
"ych;
sta"ych;
ytkuje maszyny i urz!dzenia
urz dzenia podczas klasyfikacji i rozdrabniania kopalin sta"ych;
sta
6) u$ytkuje
sta"ych;
7) ocenia jako & procesów klasyfikacji i rozdrabniania kopalin sta
8) przestrzega zasad gospodarki surowcami mineralnymi;
9) rozpoznaje zagro$enia
zagro
py
wybuchem py"ów
i gazów oraz stosuje rodki zapobiegawcze;
powstaj
10) stosuje sposoby zagospodarowania i utylizacji odpadów powstaj!cych
w procesie
sta
klasyfikacji i rozdrabniania kopalin sta"ych.
2. Prowadzenie procesu wzbogacania kopalin sta ych
Ucze#
Ucze
#:
Ucze#:
sta
1) prowadzi proces wzbogacania kopalin sta"ych
w w%z"ach technologicznych;
2) kontroluje parametry procesów wzbogacania kopalin sta"ych;
sta
3) okre la przydatno & kopaliny sta"ej do procesu wzbogacania;
sta
4) ocenia jako & procesu wzbogacania kopalin sta"ych;
5) pos"uguje
pos"uguje si%
pos"
si sprz%tem i narz%dziami stosowanymi podczas wzbogacania kopalin
sta"ych;
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6) u ytkuje maszyny i urz!dzenia
dzenia stosowane w procesie wzbogacania kopalin sta"ych;
ych;
rodki zapobiegawcze;
7) rozpoznaje zagro enia wybuchem py"ów i gazów oraz stosuje #rodki
cych w procesie
8) stosuje sposoby zagospodarowania i utylizacji odpadów powstaj!cych
wzbogacania kopalin sta"ych.
3. Prowadzenie procesu zag szczania, odwadniania mu!ów
ów oraz suszenia i przeróbki
osadów
Ucze$:
dziami stosowanymi podczas zag%szczania,
szczania,
1) pos"uguje si% sprz%tem i narz%dziami
odwadniania mu"ów oraz suszenia i przeróbki osadów;
2) u ytkuje maszyny i urz!dzenia do zag%szczania,
szczania, odwadniania mu"ów
mu""ów oraz suszenia
i przeróbki osadów;
ów oraz suszenia i przeróbki
3) prowadzi proces zag%szczania, odwadniania mu"ów
osadów;
4) kontroluje parametry techniczne procesu zag%szczania,
oraz
szczania, odwadniania mu"ów
mu
suszenia i przeróbki osadów;
ów oraz suszenia osadów;
5) ocenia jako#& zag%szczania i odwadniania mu"ów
6) rozpoznaje zagro enia wybuchem py"ów
ów i gazów oraz stosuje #rodki
rodki zapobiegawcze.
4. Prowadzenie procesu oczyszczania wód obiegowych
Ucze$:
dziami stosowanymi podczas oczyszczania wód
1) pos"uguje si% sprz%tem i narz%dziami
obiegowych;
2) u ytkuje maszyny i urz!dzenia
dzenia do oczyszczania wód obiegowych;
3) kontroluje parametry techniczne procesu oczyszczania wód obiegowych;
4) rozpoznaje zagro enia wybuchem py"ów
py ów i gazów oraz stosuje #rodki
#rodki zapobiegawcze.

M.36. Organizacja procesu przeróbki kopalin sta!ych
sta ych

Organizacja procesów klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin sta
sta!ych
Ucze$:
1) planuje procesy klasyfikacji i rozdrabniania kopalin sta
sta"ych;
2) stosuje metody wzbogacania kopalin sta"
sta
sta"ych;
"ych;
3) planuje procesy wzbogacania kopalin sta"
sta
sta"ych;
"ych;
4) organizuje prace zwi!
zwi
!zane z wykonywaniem klasyfikacji, rozdrabniania
zwi!zane
sta"ych;
i wzbogacania kopalin sta"
sta
"ych;
sta"ych
5) nadzoruje procesy klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin sta
ach technologicznych;
w w%z"ach
6) kontroluje parametry technologiczne procesu klasyfikacji, rozdrabniania
i wzbogacania kopalin sta"ych;
sta ych;
sta"ych do bada$ technicznych
7) prowadzi pobieranie i przygotowanie próbek kopalin sta
i laboratoryjnych;
py"ów i gazów oraz stosuje #rodki
8) rozpoznaje zagro enia wybuchem py
zapobiegawcze;
9) kontroluje stosowanie #rodków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
10) przestrzega procedur zapewniania jako
jako#ci;
powstaj!cych w procesie
11) stosuje sposoby zagospodarowania i utylizacji odpadów powstaj
sta"ych.
klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin sta
za
Organizacja procesu transportu, magazynowania i za!adunku
produktów przeróbki
kopalin sta!ych
sta!ych
sta!
Ucze
Ucze$:
1) dobiera sprz%t
i narz%dzia
stosowane podczas transportu, magazynowania
sprz
narz
za"adunku produktów przeróbki kopalin sta"ych;
za"
sta
i za"adunku
urz
za
2) dobiera urz!dzenia
do transportu, magazynowania i za"adunku
produktów przeróbki
kopalin sta"ych;
sta
3) planuje procesy transportu, magazynowania i za"adunku
produktów przeróbki kopalin
za
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sta ych;
4) organizuje prace zwi!zane z transportem, magazynowaniem, za adunkiem i zbytem
produktów przeróbki kopalin sta ych;
5) prowadzi procesy transportu, magazynowania i za adunku produktów przeróbki
kopalin sta ych;
6) dokumentuje procesy magazynowania, za adunku i zbytu produktów przeróbki
kopalin sta ych;
7) rozpoznaje zagro"enia wybuchem py ów i gazów oraz stosuje #rodki
rodki zapobiegawcze
podczas transportu, magazynowania i za adunku produktów przeróbki kopalin
sta ych;
8) kontroluje stosowanie #rodków
rodków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas transportu,
magazynowania i za adunku produktów przeróbki kopalin sta ych.
Organizacja gospodarki wodno-mu owej
Ucze$:
1) analizuje zjawiska fizykochemiczne obiegów wodno-mu owych;
2) planuje proces oczyszczania wód obiegowych, zag%szczania
szczania i odwadniania mu ów
oraz suszenia i przeróbki osadów;
3) organizuje prace zwi!zane
zane z oczyszczaniem wód obiegowych, zag%szczaniem
zag
i odwadnianiem mu ów oraz suszeniem i przeróbk!
przeróbk! osadów;
zag%szczanie i odwadnianie mu ów oraz
zag%
4) nadzoruje oczyszczanie wód obiegowych, zag%szczanie
suszenie i przeróbk% osadów;
zag%szczania
5) zagospodarowuje produkty procesów oczyszczania wód obiegowych, zag
i odwadniania mu ów oraz suszenia i przeróbki osadów;
6) stosuje metody biooczyszczania wód obiegowych;
7) okre#la
powstaj!cych w procesie
la sposoby zagospodarowania i utylizacji odpadów powstaj
zag%szczania
oczyszczania wód obiegowych, zag%
zag
%szczania i odwadniania mu ów oraz suszenia
i przeróbki osadów;
8) dobiera sprz%t i narz%dzia
dzia stosowane podczas oczyszczania wód obiegowych,
zag%szczania
szczania i odwadniania mu ów oraz suszenia i przeróbki osadów.
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M.37. Organizacja i nadzorowanie
nadzorow anie procesu odlewniczego

Prowadzenie procesu odlewniczego
Ucze$:
1) rozpoznaje elementy schematu organizacyjnego zak adu odlewniczego;
2) rozró"nia
nia zadania komórek organizacyjnych zak adu odlewniczego;
3) przydziela zadania pracownikom i nadzoruje ich wykonanie;
dza zapotrzebowanie na urz!dzenia,
urz
przyrz
4) sporz!dza
przyrz!dy, narz%dzia, materia y i surowce
%dne
dne w procesie produkcyjnym;
niezb%dne
5) dokonuje rozlicze$
rozlicze$ materia owych;
6) dobiera przyrz!
przyrz
!dy kontrolne do oceny stanu technicznego oprzyrz
przyrz!dy
oprzyrz!dowania
odlewniczego, maszyn i urz!dze
urz
urz!dze$;
7) planuje sposoby zapobiegania wadom odlewów;
dotycz!ce bezpiecze$stwa i higieny pracy, ochrony
8) stosuje przepisy prawa dotycz
przeciwpo"
przeciwpo
"arowej oraz ochrony #rodowiska w zakresie dotycz!cym procesów
przeciwpo"arowej
odlewniczych.
2. Przygotowywanie dokumentacji technologicznej i konstrukcyjnej procesów
wytwarzania odlewów
Ucze$
Ucze
$:
Ucze$:
cz%#ci maszyn oraz
1) rozró"nia
rozró
elementy dokumentacji technologicznej odlewanych cz
stosowane w niej oznaczenia;
2) rozró"
rozró
rozró"nia
"nia rodzaje naddatków uwzgl
uwzgl%dnianych w dokumentacji technologicznej
cz%#ci maszyn;
odlewanych cz
warto#& skurczu odlewniczego, naddatków na obróbk%
3) dobiera, na podstawie norm, warto
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mechaniczn oraz naddatków technologicznych odlewanych cz!"ci
ci maszyn;
ego metalu do
4) dobiera p#aszczyzn! podzia#u odlewu oraz sposób doprowadzenia ciek#ego
wg#!bienia formy;
5) oblicza elementy uk#adu wlewowego;
6) wykonuje rysunki surowych odlewów i form odlewniczych;
7) planuje sposoby zalewania, wybijania, oczyszczania i wyka$czania
czania odlewów
wykonanych w formach piaskowych;
8) dobiera elementy znormalizowane do zespo#ów
ów modelowych, modeli i rdzennic;
9) rozpoznaje w dokumentacji konstrukcyjnej elementy konstrukcji zespo#ów
zespo ów
modelowych oraz oprzyrz dowania odlewniczego do precyzyjnych metod odlewania;
10) rozpoznaje w dokumentacji konstrukcyjnej elementy konstrukcyjne kokil i form
ci"nieniowych;
11) dobiera g#ówne i pomocnicze materia#y
y formierskie oraz oblicza ich zawarto"%
zawarto
w zale&no"ci od rodzaju masy formierskiej;
12) dobiera materia#y do wykonywania pokry% ochronnych wg#!
wg#!bienia
wg
#!bienia
bienia formy i powierzchni
rdzeni;
13) dobiera parametry suszenia form i rdzeni oraz temperatur!
temperatur utwardzania form
skorupowych, wypalania form ceramicznych, suszenia form gipsowych;
14) oblicza norm! czasu pracy potrzebnego do wykonania formy lub rdzenia;
15) dobiera sk#ad
ad mieszanek stosowanych do wykonania modeli wytapianych;
16) dobiera sposoby zalewania, wybijania, oczyszczania i wyka$czania
odlewów
wyka
wykonanych metod odlewania precyzyjnego.
3. Kontrola jako ci procesów odlewniczych
Ucze$:
1) rozró&nia w#a"ciwo"ci
wytrzyma#o"ciowe
materia#ów formierskich
ci technologiczne i wytrzyma#o
wytrzyma
o"ciowe
ciowe materia
oraz mas formierskich i rdzeniowych;
2) rozró&nia
w#a"ciwo"ci
nia metody badania w#a"ciwo
ciwo""ci materia#ów
materia ów podstawowych i pomocniczych
stosowanych w masach formierskich i rdzeniowych;
bada$;
3) klasyfikuje piaski formierskie na podstawie wyników bada
4) rozró&nia
przepuszczalno"ci, twardo"ci
nia metody badania wytrzyma#o"ci,
wytrzyma ci, wilgotno"ci,
wilgotno
przepuszczalno
i stopnia zag!szczenia
szczenia mas formierskich i rdzeniowych;
5) dobiera aparatur! i urz dzenia do pomiaru parametrów mas formierskich,
rdzeniowych, spoiw, piasków, lepiszcza;
materia#ów oraz mas formierskich
6) wykonuje badania laboratoryjne parametrów materia
i rdzeniowych;
okre"la przyczyny ich powstawania;
7) rozpoznaje i klasyfikuje wady odlewów i okre
zewn!trznych
wewn!trznych wad odlewów;
8) dobiera metody ujawniania zewn!
zewn
!trznych i wewn
bada$ nieniszcz cych odlewów;
9) dobiera aparatur!
aparatur! do przeprowadzania bada
jako"%;
10) wykonuje badania odlewów i ocenia ich jako
11) dobiera metody kontroli wymiarów formy odlewniczej i rdzeni;
12) wykonuje pomiary odlewów próbnych;
w#a"ciwo"ci
13) rozró&nia
nia w#
w
#a"ciwo
ciwo"
"ci technologiczne stopów odlewniczych;
w#a"ciwo"ci technologicznych stopów odlewniczych;
14) dobiera metody badania w#a"ciwo
w
15) wykonuje badania w#a"ciwo"ci
w
technologicznych stopów odlewniczych;
ciek#ego metalu;
16) przeprowadza próby technologiczne ciek
17) wykonuje badania sk#adu
sk
chemicznego stopów odlewniczych;
zg#ady metalograficzne do bada$
18) dobiera urz dzenia i przygotowuje zg
mikroskopowych;
19) rozpoznaje struktur!
struktur stopów odlewniczych na podstawie atlasu metalograficznego;
bada$ w#a"ciwo"ci mechanicznych metali;
20) rozró&nia
rozró
metody bada
w#a"ciwo"ci mechanicznych metali.
21) wykonuje badania w
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Prowadzenie procesów hutniczych
Ucze :
1) rozró!nia zadania komórek organizacyjnych zak"adu hutniczego;
2) przydziela zadania pracownikom i nadzoruje ich wykonanie;
dzia, materia"yy i surowce
3) sporz#dza zapotrzebowanie na urz#dzenia, przyrz#dy, narz$dzia,
niezb$dne w procesie produkcyjnym;
4) rozlicza zu!ycie surowców, materia"ów, godzin pracy urz#dze
#dze stosowanych
w procesie produkcyjnym;
5) dobiera metody okre%lania stopnia zu!ycia podzespo"ów
ów i zespo"ów
zespo ów maszyn
i urz#dze ;
6) kontroluje przebieg procesu technologicznego i prowadzi dokumentacj$
$ produkcyjn#;
produkcyjn
dzenia komputerowe w zakresie organizowania i prowadzenia procesów
7) u!ytkuje urz#dzenia
produkcyjnych.
2. Opracowanie dokumentacji technologicznej procesów metalurgicznych, obróbki
plastycznej metali i metalurgii proszków
Ucze :
nia elementy dokumentacji technologicznej
nej stosowanej podczas planowania
1) rozró!nia
procesów metalurgicznych, obróbki plastycznej metali i metalurgii proszków na zimno
i gor#co oraz kszta"towania
towania wyrobów metod# metalurgii proszków;
cia i oznaczenia stosowane w hutniczej dokumentacji
2) rozpoznaje nazwy, poj$cia
technologicznej;
3) planuje przebieg procesu technologicznego redukcji rud metali i rafinacji metali;
%niki
niki energetyczne i materia"
materia
"y niezb
4) sporz#dza zapotrzebowanie na no%niki
materia"y
niezb$dne podczas
procesów redukcji rud metali i rafinacji metali;
5) dobiera parametry technologiczne prowadzenia procesów redukcji rud metali
ci od wymaganych w"
w
"a%ciwo
ciwo%ci i sk
i rafinacji metali w zale!no%ci
w"a%ciwo%ci
sk"adu chemicznego
wyrobu ko cowego;
gor#co
6) planuje przebieg procesu technologicznego obróbki plastycznej na zimno i gor
oraz kszta"towania
zale!no%ci od kszta"tu i wymiarów
towania wyrobów z proszków metali w zale!
zale
wyrobu gotowego;
dowanie technologiczne do obróbki plastycznej na zimno i gor
7) dobiera oprzyrz#dowanie
gor#co
oraz kszta"towania
towania wyrobów z proszków metali;
8) dobiera materia"y
y pomocnicze do procesów obróbki plastycznej metali i metalurgii
proszków;
gor#co;
9) dobiera parametry technologiczne procesów obróbki plastycznej na zimno i gor
10) dobiera parametry technologiczne procesu kszta"towania
wyrobów z proszków metali;
kszta
11) planuje procesy technologiczne obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do !#danych
ciwo%ci
ci po obróbce;
w"a%ciwo%ci
12) dobiera temperatur$,
temperatur$, czas, sposób studzenia oraz rodzaj atmosfery ochronnej
temperatur$
procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej;
13) planuje przebieg procesu technologicznego wyka czania wyrobów gotowych;
14) dobiera pow"oki
od przeznaczenia i rodzaju wyrobu
pow"oki antykorozyjne w zale!no%ci
pow"
zale
hutniczego;
15) oblicza norm$
norm$ czasu pracy;
16) sporz#dza
sporz#dza dokumentacj$
sporz#
dokumentacj technologiczn#
technologiczn tak!e przy u!yciu sprz$tu komputerowego.
3. Kontrola jako ci produkcji hutniczej
Ucze :
1) okre%la
fizykochemiczne,
okre%la na podstawie dokumentacji wymagane w"a%ciwo%ci
okre%
w
wytrzyma"o%ciowe
pó"produktów i wyrobów gotowych;
wytrzyma"
wytrzyma
"o%ciowe i technologiczne surowców, pó
w"a%ciwo%ci surowców, pó"produktów stosowanych
2) pobiera próbki oraz bada w
w procesach metalurgicznych, procesach obróbki plastycznej i w metalurgii proszków;
narz$dzia do kontroli jako%ci surowców oraz parametrów procesów
3) dobiera metody i narz
metalurgicznych, obróbki plastycznej i metalurgii proszków oraz pó"produktów
pó
i wyrobów gotowych;
!"
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4) wykonuje badania surowców stosowanych w procesie redukcji rud metali i metalurgii
proszków;
5) wykonuje pomiary ci nienia i temperatury mediów energetycznych w hutnictwie oraz
sk!adu chemicznego gazów i spalin;
6) rozró"nia metody bada# w!asno ci wytrzyma!o ciowych i technologicznych stopów
Fe-C, metali nie"elaznych i ich stopów oraz proszków metali;
7) rozró"nia przyrz$dy
dy pomiarowe stosowane w pomiarach warsztatowych i pomiarach
laboratoryjnych;
8) bada w!a ciwo ci mechaniczne i technologiczne stopów Fe-C, metali nie"elaznych
nie elaznych
i ich stopów;
9) rozpoznaje struktury metalograficzne stopów Fe-C, metali nie"elaznych
elaznych oraz ich
stopów;
gla i dodatków stopowych w stopach Fe-C, w stopach metali
10) oznacza zawarto % w&gla
nie"elaznych
elaznych oraz wykonuje próby w celu oznaczenia struktury, wielko ci ziarna,
stopnia zanieczyszczenia wtr$ceniami
ceniami niemetalicznymi, w tym rozk!adu
rozk
zanieczyszcze# fosforem i siark$;
11) rozró"nia wady pó!produktów
produktów i wyrobów gotowych wytwarzanych w procesach
metalurgicznych, metodami obróbki plastycznej i metodami metalurgii proszków;
12) wykonuje pomiary warsztatowe, ocenia zgodno % wymiarów wyrobów gotowych
z dokumentacj$;
13) ujawnia wady, ustala przyczyny powstawania wad pó!produktów
pó produktów i wyrobów gotowych
wytwarzanych w procesach metalurgicznych, obróbki plastycznej i metalurgii
proszków;
14) prowadzi dokumentacj& bada# laboratoryjnych tak"e
urz$dze#
tak"e przy u"yciu
tak"
u
komputerowych.

M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji z ó! podziemnych

Organizowanie i prowadzenie robót górniczych
Ucze#:
1) wykonuje obliczenia dotycz$
$ce udost&
udost
&pniania i eksploatacji zz!ó" podziemnych;
dotycz$ce
udost&pniania
2) przestrzega zasad projektowania podziemnych wyrobisk górniczych oraz wentylacji
kopal#;
3) prowadzi dokumentacj& techniczno-ruchow
techniczno-ruchow$, w tym raport produkcyjny, wydobycia
surowców;
4) planuje roboty górnicze;
5) opracowuje technologie wykonywania robót górniczych;
dza i aktualizuje harmonogramy robót górniczych;
6) sporz$dza
7) organizuje wykonywanie robót górniczych;
udost&pniaj$ce,
8) nadzoruje roboty udost&
udost
&pniaj
pniaj$ce, przygotowawcze i eksploatacyjne;
9) kontroluje parametry techniczne procesu technologicznego;
10) ocenia jako % wykonywanych robót górniczych;
11) kontroluje stosowanie rodków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
12) sporz$dza
dza karty ryzyka stanowisk pracy;
dotycz
13) korzysta z programów komputerowych dotycz$cych
projektowania procesu
wydobycia, dokumentowania wielko ci wydobycia, organizacji i zarz$dzania
eksploatacj$
eksploatacj rodków trwa!ych;
trwa
14) przestrzega procedur zapewniania jako ci.
zagro
2. Rozpoznawanie zagro!e"
naturalnych i zapobieganie im
Ucze#:
Ucze
1) rozpoznaje zagro"enia
naturalne wyst&puj$ce w podziemnych wyrobiskach
zagro
górniczych;
zagro
2) korzysta z informacji o zagro"eniach
naturalnych;
3) wykonuje i nadzoruje prace zwi$zane
z zabezpieczaniem podziemnych wyrobisk
zwi
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górniczych przed zagro eniami naturalnymi;
dza harmonogramy zabezpieczania podziemnych wyrobisk górniczych przed
4) sporz!dza
zagro eniami naturalnymi;
5) kontroluje zabezpieczenia metanometryczne, przeciwwybuchowe, przeciwpo arowe;
6) rozpoznaje i ocenia stopie" zagro enia wybuchowego;
7) ocenia stan wyrobisk górniczych oraz ich obudowy;
8) pos#uguje si$ aparatur! kontrolno-pomiarow!;
9) organizuje i prowadzi prace zwi!zane z zabudow! sprz$tu
tu do pomiaru zagro e"
e"
naturalnych;
10) przestrzega procedur post$powania w razie wyst!pienia
pienia zagro e" naturalnych;
11) ocenia jako%& wykonanej pracy;
12) kontroluje stosowanie %rodków
rodków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

M.40. Organizacja i prowadzenie
nie eksploatacji otworowej z ó
ó!
!

Organizowanie i prowadzenie obs ugi odwiertów eksploatacyjnych z ó!
Ucze":
1) przestrzega zasad eksploatacji kopalin otworami wiertniczymi oraz wyja%nia
wyja
zasady
wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego spod dna morskiego;
2) stosuje przepisy prawa geologicznego i górniczego, bezpiecze"stwa
bezpiecze
i higieny pracy,
rodowiska stosowane w zak#adach
zak
ochrony przeciwpo arowej i ochrony %rodowiska
górniczych
wydobywaj!cych
cych kopaliny otworami wiertniczymi w zakresie organizowania,
prowadzenia i nadzorowania obs#ugi
ugi odwiertów eksploatacyjnych;
techniczn! maszyn i urz!
urz
!
3) pos#uguje si$ dokumentacj! techniczn
urz!dze"
stosowanych
do eksploatacji odwiertów;
4) nadzoruje obs#ug$ g#owic
s#u
owic odwiertów oraz urz!dze"
urz
" ss#
#u !cych do eksploatacji kopalin;
5) ustala optymalne warunki eksploatacji kopalin oraz dobiera parametry pracy maszyn
i urz!dze" górniczych;
6) prowadzi i kontroluje proces wydobycia kopalin otworami wiertniczymi;
7) rozró nia i charakteryzuje wtórne metody wydobycia kopalin otworami wiertniczymi;
8) charakteryzuje proces podziemnego magazynowania gazu oraz przestrzega zasad
magazynowania odpadów otworami wiertniczymi;
9) organizuje prac$ zespo#u
zwi!zanych z obróbk! odwiertów;
u do wykonywania prac zwi
10) nadzoruje prace zwi!zane
zane z przygotowaniem i wykonaniem zabiegów intensyfikacji
wydobycia kopalin;
11) kontroluje parametry wydobycia kopalin;
12) interpretuje wyniki wskaza"
wskaza przyrz
przyrz!dów kontrolno-pomiarowych;
wielko%ci wydobycia kopalin oraz pracy maszyn
13) prowadzi zbiorcz!
zbiorcz dokumentacj
dokumentacj$
$ wielko
dze" stosowanych przy obs#udze
obs
odwiertów;
i urz!dze"
14) pos#uguje
geologiczn!;
uguje si$ dokumentacj
dokumentacj!
! geologiczn
urz!dze" oraz narz$dzi stosowanych
15) kontroluje i ocenia stan techniczny maszyn, urz
obs#udze
przy obs#
obs
#udze odwiertów;
16) nadzoruje usuwanie awarii maszyn i urz
urz!dze" górniczych.
2. Organizowanie i prowadzenie procesów oczyszczania ropy naftowej i gazu
ziemnego
Ucze"::
dotycz!ce bezpiecze"stwa i higieny pracy, ochrony
1) stosuje przepisy prawa dotycz
przeciwpo arowej i ochrony %rodowiska w procesie oczyszczania ropy naftowej
i gazu ziemnego;
2) pos#uguje
pos
si$ dokumentacj
dokumentacj! techniczn! maszyn i urz!dze" stosowanych w procesach
oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
pos#uguje
3) pos#
pos
#uguje si$
si schematami instalacji technologicznych do stabilizacji ropy naftowej
oraz oczyszczania gazu ziemnego;
materia#y oraz substancje chemiczne stosowane w procesie
4) charakteryzuje materia
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oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
5) nadzoruje prace zwi zane z prowadzeniem procesów oczyszczania ropy naftowej
i gazu ziemnego;
6) nadzoruje proces stabilizacji ropy naftowej;
7) nadzoruje obs!ug" urz dze# do rozbijania emulsji ropnych;
8) kontroluje parametry technologiczne pracy instalacji i urz dze# do oczyszczania ropy
naftowej i gazu ziemnego;
9) rozró$nia
nia elementy automatyki stosowane w procesach oczyszczania ropy naftowej
i gazu ziemnego;
10) kontroluje i ocenia stan techniczny maszyn i urz dze# stosowanych w procesach
oczyszczania kopalin.
3. Prowadzenie magazynowania i transportu kopalin
Ucze#:
1) rozró$nia rodzaje oraz obja%nia budow" i parametry techniczne zbiorników
magazynowych;
2) wyja%nia
zak!adu
nia zasady sytuowania zbiorników magazynowych na terenie zak
górniczego
oraz
charakteryzuje
klasy
niebezpiecze stwa
niebezpiecze#stwa
po
po$arowego
magazynowanych kopalin;
3) stosuje przepisy prawa dotycz ce bezpiecze#
bezpiecze#stwa
bezpiecze
#stwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpo$arowej i ochrony %rodowiska
rodowiska podczas magazynowania i transportu
kopalin;
4) pos!uguje si" dokumentacj techniczn zbiorników magazynowych oraz maszyn
i urz dze# do transportu kopalin;
5) rozró$nia
przep!ywu
nia i interpretuje podstawowe prawa przep!
przep
!ywu cieczy w ruroci gach oraz
podstawowe prawa hydrostatyki;
6) nadzoruje prace osób obs!uguj
uguj cych zbiorniki magazynowe;
7) kontroluje stopie# nape!niania
niania zbiorników magazynowych;
8) oblicza i dokumentuje ilo%ci
ci kopalin w zbiornikach magazynowych;
9) nadzoruje i kontroluje u$ytkowanie
ytkowanie pomp i ruroci gów do tt!oczenia kopalin;
10) kontroluje i ocenia stan techniczny zbiorników magazynowych oraz maszyn
i urz dze# do t!oczenia
oczenia i transportu kopalin;
bada# laboratoryjnych;
11) kontroluje sposób i jako%& pobieranych próbek kopalin do bada
12) nadzoruje usuwanie awarii zbiorników oraz maszyn i urz dze# do transportu kopalin;
13) interpretuje wskazania urz dze#
dze# i przyrz dów kontrolno-pomiarowych;
14) nadzoruje obs!ug" urz dze# do nape!niania
nape!niania cystern;
nape!
15) nadzoruje obs!ug" spr"$arek
do t!oczenia
spr
oczenia gazu ziemnego;
16) sporz dza schematy technologiczne ruroci gów do transportu kopalin.
4. Wykonywanie pomiarów wg !bnych
bnych oraz pomiarów w a"ciwo"ci
fizykochemicznych kopalin
Ucze#:
1) przedstawia klasyfikacj"
chemiczny ropy naftowej, gazu ziemnego i wód
klasyfikacj i sk!ad
sk
podziemnych oraz charakteryzuje w!a%ciwo%ci
fizykochemiczne kopalin;
w
2) pos!uguje
uguje si"
si dokumentacj techniczn i instrukcjami wykonywania pomiarów
wg!"bnych
fizykochemicznych kopalin;
wg!"
!"bnych
bnych oraz pomiarów w!a%ciwo%ci
w
w!
3) nadzoruje przygotowanie odwiertów eksploatacyjnych do wykonywania pomiarów
wg!"bnych
wg!"
!"bnych
bnych kopalin;
4) organizuje, koordynuje i nadzoruje prac"
prac zespo!u wykonuj cego pomiary wg!"bne
kopalin;
5) wykonuje pomiary wg!"bne
kopalin w odwiertach eksploatacyjnych;
wg
6) dobiera przyrz dy pomiarowe, sprz"t
i narz"dzia do wykonywania pomiarów
sprz
wg!"bnych
wg!"
wg
!"bnych
bnych kopalin;
7) oblicza podstawowe paramerty z!o$owe;
z
8) kontroluje i ocenia stan techniczny maszyn, urz dze# i przyrz dów do pomiarów
wg!"bnych
kopalin;
wg
!!
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9) przygotowuje próbki p ynów z o!owych do pomiarów w a"ciwo"ci
ci fizykochemicznych
kopalin;
ci od rodzaju
10) dobiera metody bada#, sprz$t, narz$dzia i przyrz%dy w zale!no"ci
badanych w a"ciwo"ci fizykochemicznych p ynów z o!owych;
11) wykonuje pomiar w a"ciwo"ci fizykochemicznych kopalin;
12) wykonuje oznaczenie zawarto"ci zanieczyszcze# w ropie naftowej;
13) wykonuje analiz$ sk adu chemicznego kopalin;
bnych oraz w a"ciwo"ci
a"ciwo
ciwo""ci
14) odczytuje i interpretuje wyniki pomiarów wg $bnych
fizykochemicznych kopalin;
15) prowadzi dokumentacj$ bada#, analiz i pomiarów w a"ciwo"ci
ciwo"ci
ci fizykochemicznych
p ynów z o!owych;
dza zestawienia tabelaryczne, diagramy i wykresy na podstawie wyników
16) sporz%dza
ci fizykochemicznych kopalin.
pomiarów wg $bnych oraz pomiarów w a"ciwo"ci

M.41. Organizacja i prowadzenie eksploatacji z ó!! metod
metod"
" odkrywkow"
odkrywkow

Organizowanie i prowadzenie robót górniczych w kopalniach odkrywkowych
Ucze#:
1) wykonuje obliczenia dotycz%ce udost$pniania
o!a,
pniania i eksploatacji z o
!a, zwa owania oraz
sk adu wydobytej kopaliny;
2) przestrzega zasad projektowania kopal#
# odkrywkowych;
3) prowadzi dokumentacj$ techniczno-ruchow%,, w tym raport produkcyjny, wydobycia
surowców;
4) planuje roboty górnicze;
5) opracowuje technologi$ wykonywania robót górniczych;
dza i aktualizuje harmonogramy robót górniczych;
6) sporz%dza
7) organizuje wykonywanie robót górniczych;
pniaj%ce,
ce, przygotowawcze, eksploatacyjne, sk adowiskowe,
8) nadzoruje roboty udost$pniaj%ce,
zwa owe i rekultywacyjne;
enie frontów eksploatacyjnych;
9) okre"la po o!enie
10) ocenia jako"& wykonanych robót górniczych;
rodków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
11) kontroluje stosowanie "rodków
dotycz
12) korzysta z programów komputerowych dotycz%cych
projektowania kopal#
odkrywkowych, dokumentowania wielko"ci
wydobycia, organizacji i zarz%dzania
wielko
zarz
eksploatacj% "rodków trwa ych.
2. Rozpoznawanie zagro!e#
zagro
naturalnych w kopalniach odkrywkowych i zapobieganie
im
Ucze#:
1) przewiduje zagro!enia
w kopalniach odkrywkowych;
zagro!enia i zjawiska naturalne wyst$puj%ce
zagro!
wyst
2) rozpoznaje zagro!enia
zagro!enia naturalne i organizuje roboty zwi%zane
zagro!
zwi
z zabezpieczaniem
obszarów niebezpiecznych i zagro!onych
w kopalni odkrywkowej;
zagro
3) wykonuje dokumentacj$
dokumentacj$ dotycz%c%
dotycz% bezpiecze#stwa w kopalniach odkrywkowych;
4) prowadzi i kontroluje roboty zwi%zane
z zabezpieczaniem obszarów niebezpiecznych
zwi
zagro onych w kopalni odkrywkowej;
i zagro!onych
5) stosuje sprz$t
sprz$t i "rodki ochrony osobistej;
sprz$
6) ocenia stan odkrywkowych wyrobisk górniczych i zwa owisk;
7) pos uguje si$
pomiarowym;
si sprz$tem
sprz
8) przestrzega procedur post$powania
w razie wyst%pienia zagro!e# naturalnych.
post
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Organizowanie obs ugi pojazdów samochodowych
Ucze#:
Ucze#
Ucze
#:
si$ dokumentacj$ technologiczn% procesów
1) pos uguje si

naprawy
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samochodowych;
ami eksploatacyjnymi
2) przestrzega zasad gospodarki cz !ciami zamiennymi i materia"ami
pojazdów samochodowych;
3) ustala zakres oraz terminy przegl#dów,
dów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych
pojazdów samochodowych;
4) przydziela prace z zakresu obs"ugi
ugi pojazdów samochodowych zespo"owi
zespo
pracowników;
5) przestrzega zasad recyklingu i post powania z odpadami u$ytkowymi;
ytkowymi;
6) prowadzi dokumentacj obs"ugi
ugi i naprawy pojazdów samochodowych;
7) sporz#dza kalkulacj kosztów wykonania obs"ugi
ugi pojazdów samochodowych;
8) rozwi#zuje
obs"ugi
zuje problemy techniczne i organizacyjne dotycz#ce
ce obs"
obs
"ugi i naprawy
pojazdów samochodowych;
9) inicjuje oraz wprowadza rozwi#zania
wp"ywaj#ce
zania techniczne i organizacyjne wp"
wp
"ywaj
ywaj#ce na
efektywno!% i jako!% obs"ugi
ugi i naprawy pojazdów samochodowych.
2. Nadzorowanie obs ugi pojazdów samochodowych
Ucze&:
1) przestrzega zasad kontaktów z klientami;
2) kontroluje jako!% wykonania zada& powierzonych zespo"
zespo"owi
zespo
"owi pracowników;
3) komunikuje si ze wspó"pracownikami
pracownikami i prze"o$onymi;
onymi;
4) podejmuje decyzje dotycz#ce
ce realizacji zada&;
5) dobiera pracowników do wykonania okre!lonych
lonych zada&;
zada
6) kontroluje przebieg procesu naprawy pojazdów samochodowych;
7) nadzoruje wykonywanie czynno!ci
ci zwi#zanych
zanych z obs"ug#
obs"ug
obs"
ug# i konserwacj#
konserwacj maszyn
i urz#dze& stosowanych do obs"ugi
ugi pojazdów samochodowych;
8) ocenia jako!% wykonywanych prac.

M.43. Organizacja prac zwi!zanych
zanych z eksploatacj!
eksploatacj "
"rodków
rodków technicznych
stosowanych w rolnictwie

Planowanie i organizacja prac zwi!
zwi!zanych
zwi
!zanych z obs ug! techniczn!
techniczn i napraw!
# stosowanych w rolnictwie
pojazdów, maszyn i urz!dze#
Ucze&:
1) sporz#dza
urz#dze&
dza harmonogramy obs"ugi
obs
technicznej pojazdów, maszyn i urz
stosowanych w rolnictwie;
urz#dze& stosowanych
2) prowadzi dokumentacj obs"ugi
ugi i naprawy pojazdów, maszyn i urz
w rolnictwie;
dza zapotrzebowanie na cz !ci zamienne do naprawy pojazdów, maszyn
3) sporz#dza
dze& stosowanych w rolnictwie;
i urz#dze&
4) nadzoruje wykonywanie naprawy maszyn, urz#dze&,
narz dzi i !rodków
urz
transportowych stosowanych w rolnictwie;
5) przeprowadza próby po naprawie !rodków transportowych, maszyn i urz#dze&
stosowanych w rolnictwie;
6) kalkuluje koszty zwi#zane
i napraw# pojazdów, maszyn i urz#dze&
zwi#zane z obs"ug#
zwi#
obs
stosowanych w rolnictwie;
7) stosuje przepisy prawa dotycz#ce
eksploatacji !rodków technicznych stosowanych
dotycz
w rolnictwie.
2. Nadzorowanie prac zwi!zanych
z u$ytkowaniem maszyn i urz!dze# stosowanych
zwi
zwi!
w rolnictwie
Ucze&:
Ucze
sporz
urz
1) sporz#dza
harmonogramy pracy maszyn i urz#dze&
stosowanych w rolnictwie;
urz#dzenia do okre!lonych prac w produkcji ro!linnej
2) dobiera pojazdy, maszyny i urz
i zwierz cej;
3) ocenia sprawno!%
dzia"ania pojazdów, maszyn i urz#dze& przeznaczonych do
sprawno
okre!lonych
prac;
okre
!"
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4) sporz dza dokumentacj! pracy pojazdów, maszyn i urz dze" stosowanych
w rolnictwie;
5) sporz dza zapotrzebowanie na materia#y eksploatacyjne;
6) planuje racjonalne wykorzystanie maszyn i urz dze" stosowanych w rolnictwie;
7) nadzoruje proces u$ytkowania maszyn, urz dze" i narz!dzi
dzi stosowanych do
okre%lonych zabiegów agrotechnicznych;
8) kontroluje stan techniczny maszyn, urz dze" i narz!dzi
dzi stosowanych w budynkach
inwentarskich;
9) podejmuje dzia#ania wynikaj ce z problemów technicznych, technologicznych
i organizacyjnych wyst!puj cych w procesach produkcji ro%linnej
linnej i zwierz!cej;
zwierz
10) nadzoruje procesy technologiczne zwi zane z u$ytkowaniem
ytkowaniem pojazdów, maszyn
i urz dze" stosowanych w rolnictwie;
11) podejmuje decyzje w przypadku uszkodzenia lub awarii pojazdów, maszyn i urz dze"
stosowanych w rolnictwie;
12) nadzoruje wykonanie prac zwi zanych z bie$ c i okresow konserwacj pojazdów,
maszyn i urz dze" stosowanych w rolnictwie;
13) ocenia stan techniczny pojazdów, maszyn i urz dze" stosowanych w rolnictwie po
wykonaniu prac w gospodarstwie rolnym.

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urz dze!

Organizowanie procesów obróbki i monta"u
u cz#$ci
cz#$ci
cz#$
ci maszyn i urz dze!
dze
Ucze":
1) pos#uguje si! dokumentacj techniczn procesów obróbki i monta
monta$u cz!%ci maszyn
i urz dze";
2) wykonuje obliczenia wytrzyma#o%ciowe
o%ciowe
ciowe cz!%
cz
cz!%ci
!%ci
ci maszyn i urz dze";
dze
3) sporz dza rysunki konstrukcyjne cz!%
cz!%ci
!%ci
ci maszyn i urz dze";
cz ci maszyn i urz dze";
4) planuje proces technologiczny obróbki cz!%ci
dze";
5) planuje proces technologiczny monta$u
monta u maszyn i urz dze
cz!%ci
6) dobiera techniki i metody do wytwarzania cz!%
cz
!%ci maszyn i urz dze";
y konstrukcyjne do wytwarzania cz!%
cz
7) dobiera materia#y
cz!%ci maszyn i urz dze";
8) dobiera rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania cz
cz!%ci maszyn
i urz dze";
dzia i urz dzenia do wytwarzania cz
9) dobiera narz!dzia
cz!%ci maszyn i urz dze";
10) dobiera metody zabezpieczenia cz!%
cz
!%ci
ci maszyn i urz dze" przed korozj ;
cz!%ci
11) sporz dza dokumentacj!
obróbki i monta$u cz!%ci maszyn
dokumentacj
technologiczn
i urz dze";;
12) stosuje programy do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia
dokumentacji.
2. Nadzorowanie przebiegu produkcji
Ucze"::
1) rozró$nia
nia rodzaje produkcji;
2) kalkuluje koszty wytwarzania wyrobów;
3) kontroluje parametry jako%ciowe
jako
procesów wytwarzania cz
cz!%ci maszyn i urz dze";
4) kontroluje przebieg prac na danym stanowisku;
jako%& wyrobów;
5) kontroluje wydajno%&
wydajno procesu produkcji i jako
narz!dzi, maszyn i urz dze";
6) kontroluje stan techniczny narz
okre%la
7) okre%
okre
%la zakres i terminy przegl dów i napraw maszyn i urz dze";
8) zarz dza gospodark materia#ow oraz odpadami;
dokumentacj! sprawozdawcz produkcji.
9) sporz dza dokumentacj
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OBSZAR ROLNICZO-LE NY Z OCHRON! RODOWISKA (R)
R.1. Obs"uga maszyn stosowanych do prac le#nych

Wykonywanie prac z zakresu hodowli lasu
Ucze :
1) dobiera maszyny i urz!dzenia
dzenia do rodzaju wykonywanych prac zwi!zanych
zanych z hodowl!
hodowl!
lasu;
2) przygotowuje do pracy oraz obs"uguje maszyny i urz!dzenia;
dzenia;
3) pos"uguje si# instrukcjami obs"ugi maszyn i urz!dze ;
4) wykonuje zabiegi piel#gnacyjne w szkó"kach,
kach, uprawach i m"odnikach,
odnikach, drzewostanach
dojrzewaj!cych i dojrza"ych;
5) okre$la
le$nych;
la sposoby pozyskiwania szyszek, nasion drzew i krzewów le$
le
$nych;
6) pozyskuje szyszki i nasiona ze $ci#tych
tych drzew oraz krzewów le$nych;
le$nych;
le$
7) pos"uguje si# dokumentacj! techniczn! dotycz!c!
! hodowli lasu;
8) dokonuje przegl!dów i bie%!cej
cej konserwacji maszyn i urz!dze
urz!dze .
urz!
2. Wykonywanie prac z zakresu ochrony lasu i ochrony przeciwpo$arowej
przeciwpo arowej
Ucze :
1) przestrzega zasad post#powania
powania w sytuacjach zagro%enia
zagro%enia $rodowiska
zagro%
$rodowiska le$nego;
le
le$
2) dobiera i przygotowuje do pracy maszyny i urz!dzenia
urz!dzenia stosowane do ochrony lasu
urz!
i ochrony przeciwpo%arowej;
3) rozpoznaje zagro%enia po%arowe
arowe i lokalizuje miejsca po%arów;
po arów;
4) obs"uguje maszyny i urz!dzenia
dzenia podczas wykonywania zabiegów zwi!zanych
zwi
z ochron! lasu i ochron! przeciwpo%arow!;
przeciwpo%%arow
przeciwpo
arow!;
5) dobiera mechaniczne, biologiczne i chemiczne metody ochrony lasu;
6) pos"uguje si# narz#dziami
dziami i podr#cznym
cznym sprz#tem
sprz tem ga$niczym;
ga$niczym;
ga$
7) pos"uguje si# dokumentacj!
! dotycz!c!
dotycz!
dotycz
!c! ochrony lasu i ochrony przeciwpo%arowej.
przeciwpo
3. Pozyskiwanie surowca drzewnego
Ucze :
1) dokonuje selekcji drzew le$nych;
nych;
2) planuje prace zwi!zane
zane ze $cink!
$cink
cink!
! surowca drzewnego;
3) dobiera maszyny i urz!dzenia
dzenia do pozyskiwania surowca drzewnego oraz biomasy;
4) przestrzega zasad ochrony lasu przed szkodami powstaj!cymi
przy pozyskiwaniu
powstaj
surowca drzewnego;
5) obs"uguje
uguje maszyny i urz!dzenia
urz dzenia do pozyskiwania surowca drzewnego;
6) obs"uguje
uguje pilarki spalinowe i elektryczne;
7) pos"uguje
pozyskania surowca drzewnego;
uguje si# dokumentacj!
dokumentacj techniczn!
techniczn dotycz!c!
dotycz
8) wykonuje czynno$ci
czynno ci zwi!zane
zwi!zane z konserwacj!
zwi!
konserwacj maszyn i urz!dze ;
9) wykonuje $cink#,
$cink
cink#
#, okrzesywanie i przerzynk#
przerzynk drzew;
10) klasyfikuje surowiec drzewny.
4. Wykonywanie zrywki surowca drzewnego
Ucze :
1) planuje prace zwi!zane
zwi zane ze zrywk!
zrywk surowca drzewnego;
2) rozró%nia
rozró nia rodzaje szlaków zrywkowych;
3) rozró%nia
drewna;
rozró%nia rodzaje sk"adnic
rozró%
sk
4) pos"uguje
pos""uguje si#
si# dokumentacj!
dokumentacj dotycz!c! zrywki surowca drzewnego;
5) dobiera i przygotowuje do pracy maszyny i urz!dzenia
do zrywki surowca drzewnego;
urz
6) obs"uguje
podczas zrywki surowca drzewnego;
obs"uguje maszyny i urz!dzenia
obs"
urz
7) wykonuje czynno$ci
zwi!zane
z uk"adaniem drewna wed"ug sortymentów;
czynno
zwi
8) wykonuje czynno$ci
zwi!zane z za"adunkiem i roz"adunkiem drewna ze $rodków
czynno
transportowych;
9) wykonuje czynno$ci
zwi!zane z konserwacj! maszyn i urz!dze .
czynno
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Wykonywanie prac zwi zanych z turystycznym i !owieckim
owieckim zagospodarowaniem
lasu
Ucze :
1) rozró!nia le"ne obiekty budowlane oraz urz#dzenia $owieckie;
owieckie i turystyczne;
2) wykonuje ma$e budowle le"ne oraz urz#dzenia $owieckie
zanych z konserwacj#
konserwacj!
! urz#dze
urz!
urz
!dze$
3) dobiera materia$y i urz#dzenia do prac zwi#zanych
melioracyjnych i utrzymaniem dróg le"nych;
urz dze$
urz!dze
$
4) wykonuje prace zwi#zane z konserwacj# rowów melioracyjnych oraz urz#dze
wodno-melioracyjnych w lesie;
5) wykonuje prace konserwacyjne dróg le"nych i urz#dze drogowych;
ych budowli le"nych
le nych oraz urz#dze
urz
urz!dze$
6) wykonuje prace zwi#zane z utrzymaniem ma$ych
$owieckich i turystycznych;
zane z zagospodarowaniem poletek $owieckich;
#owieckich;
owieckich;
7) wykonuje prace zwi#zane
8) pos$uguje
si%
dokumentacj#
dotycz#c#
turystycznego
i
$owieckiego
#owieckiego
zagospodarowania lasu.
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R.2. Wykonywanie prac rybackich
backich w akwakulturze

Wykonywanie prac zwi zanych z chowem i hodowl
hodowl"
" ryb i raków s!odkowodnych
s
s#odkowodnych
Ucze :
1) rozró!nia poj%cia
cia stosowane w rybactwie stawowym;
2) charakteryzuje technologi% produkcji ryb i raków;
s odkowodnych;
s#odkowodnych;
3) dobiera stawy do etapów oraz systemów chowu ryb i raków s$odkowodnych;
4) wykonuje czynno"ci zwi#zane
zane z rozrodem ryb i raków s$odkowodnych
s odkowodnych w warunkach
s#odkowodnych
naturalnych;
zane z podchowem stadiów m$odocianych
m
m#
5) wykonuje czynno"ci zwi#zane
ryb i raków
s$odkowodnych;
6) wykonuje czynno"ci zwi#zane
zane z zarybianiem stawów hodowlanych;
7) rozpoznaje i ocenia jako"&
jako & pasz stosowanych w !ywieniu
"ywieniu ryb i raków s$odkowodnych;
s
8) przygotowuje i przechowuje pasze stosowane w rybactwie;
zwi!zane
zane z !ywieniem
"ywieniem oraz dokarmianiem ryb i raków
9) prowadzi prace zwi#zane
s$odkowodnych;
10) wykonuje od$owy
ryby i raki s$odkowodne;
owy kontrolne i od$awia
od
od#awia
s
11) wykonuje czynno"ci
czynno ci zwi#zane
zwi!zane
zane z zimowaniem i magazynowaniem ryb i raków
s$odkowodnych;
odkowodnych;
12) prowadzi chów ryb i raków s$odkowodnych,
zasad profilaktyki
s odkowodnych, przestrzegaj#c
s#odkowodnych,
przestrzegaj
i higieny;
zwi!zane z podnoszeniem kultury stawów;
zwi!
13) wykonuje czynno ci zwi!zane
ró"ne sortymenty ryb i raków s#odkowodnych.
ró"
s
14) sortuje i transportuje ró"ne
2. U ytkowanie rybackie wód !ródl"dowych
!ródl"dowych
Ucze$:
1) stosuje poj%cia
poj%cia zwi!zane
poj%
zwi!zane z akwakultur!
zwi!
akwakultur w wodach ródl!dowych;
2) wykonuje prace rybackie zgodnie z przepisami prawa wodnego i przepisami prawa
dotycz!cymi
dotycz cymi rybactwa ródl!dowego;
ródl
3) dobiera sk#ad
do typu zbiornika wodnego i
sk#ad gatunkowy ryb i raków s#odkowodnych
sk#
s
cieku;
4) wykonuje czynno ci zwi!zane
z zarybianiem wód ródl!dowych;
zwi
5) prowadzi po#owy
przy u"yciu
narz%dzi sieciowych, narz%dzi kolnych, agregatu
po
u
pr!dotwórczego
rybackich;
pr dotwórczego i urz!dze$
urz
6) przechowuje i przygotowuje ryby i raki s#odkowodne
do sprzeda"y;
s
7) wykonuje czynno ci zwi!zane z pozyskaniem materia#u zarybieniowego ryb i raków
s#odkowodnych;
s#odkowodnych;
8) wykonuje melioracje rybackie w wodach ródl!dowych;
9) sporz!dza
dokumentacj%
sporz
dokumentacj ryback!.
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Prowadzenie prac rybackich z zastosowaniem sprz tu, maszyn i urz!dze"
"
rybackich
Ucze :
dzenia stosowane w gospodarstwach
1) rozpoznaje sprz!t, narz!dzia, maszyny i urz"dzenia
rybackich;
2) stosuje pomocniczy sprz!t rybacki;
3) naprawia sieciowe narz!dzia po#owu i od#owu ryb;
4) wykonuje wybrane sieciowe narz!dzia po#owu i od#owu ryb;
5) obs#uguje #odzie rybackie i ich wyposa$enie;
6) prowadzi prace rybackie w gospodarstwach stawowych i jeziorowych
z zastosowaniem maszyn;
7) obs#uguje budowle i urz"dzenia hydrotechniczne;
8) obs#uguje wyposa$enie wyl!garni i podchowalni ryb.
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R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

Prowadzenie produkcji ro#linnej
Ucze :
yw czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie
1) okre%la wp#yw
ro%lin;
liny do warunków klimatyczno-glebowych
ebowych i ekonomicznych danego rejonu;
2) dobiera ro%liny
lin uprawnych do okre%lonych
okre lonych warunków gospodarstwa
3) dobiera zmianowanie ro%lin
rolniczego;
4) wykonuje prace zwi"zane
zane z konserwacj"
konserwacj urz"dze wodno-melioracyjnych;
enie organiczne i mineralne;
5) planuje nawo$enie
u siewnego;
6) ocenia jako%& materia#u
7) przygotowuje materia# siewny do siewu;
8) planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunków glebowych i wymaga
ro%lin uprawnych;
zwi zane z produkcj
9) wykonuje zabiegi agrotechniczne zwi"zane
produkcj" ro%lin uprawnych;
ro%lin uprawnych;
ro%
10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty ro%lin
rodki ochrony ro%lin
ro%lin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony
ro%
11) dobiera metody i %rodki
ro%lin;
dzia, urz"dzenia
dzenia i maszyny do prac w produkcji ro%linnej;
ro
12) dobiera narz!dzia,
13) obs#uguje
ro%linnej;
uguje maszyny i urz"dzenia
dzenia stosowane w produkcji ro
ro%lin
14) prowadzi upraw! ro
ro%
%lin zgodnie ze Zwyk#"
Zwyk Dobr" Praktyk" Rolnicz" i z Zasadami
Wzajemnej Zgodno%
Zgodno
%ci oraz rachunkiem ekonomicznym;
Zgodno%ci
15) stosuje ekologiczne metody uprawy ro%
ro
ro%lin;
16) przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia ro
ro%linnego;
17) przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia ro
ro%linnego do sprzeda$y;
18) prowadzi sprzeda$
sprzeda$ bezpo
bezpo%
%redni
redni" produktów pochodzenia ro
bezpo%redni"
ro%linnego.
2. Prowadzenie produkcji zwierz cej
Ucze :
1) okre%la
okre la po#
po
#o$enie narz"dów
narz
i uk
po#o$enie
uk#adów w organizmach zwierz"t gospodarskich;
okre%la
zachodz"ce w organizmach zwierz"t gospodarskich;
2) okre%
okre
%la procesy $yciowe zachodz
u$ytkowe i rasy zwierz"t gospodarskich;
3) rozpoznaje gatunki, typy u
zwierz"t gospodarskich;
4) okre%la
okre la kierunki chowu zwierz
5) rozpoznaje i ocenia jako
jako%& pasz stosowanych w $ywieniu zwierz"t gospodarskich;
6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;
7) analizuje wp#yw
wp
racjonalnego $ywienia zwierz"t gospodarskich na wyniki produkcyjne
i ekonomiczne;
urz"dzenia
i maszyny do prac w produkcji zwierz!cej;
8) dobiera narz!dzia,
narz
urz
obs#uguje
urz"dzenia stosowane w produkcji zwierz!cej;
9) obs#
obs
#uguje maszyny i urz
zwi"zane z $ywieniem, rozrodem oraz piel!gnacj" zwierz"t
10) wykonuje prace zwi
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gospodarskich;
11) wykonuje prace zwi zane z higien
zwierz t i utrzymaniem pomieszcze!
!
gospodarskich;
12) okre"la warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierz t gospodarskich;
13) prowadzi produkcj# zwierz#c zgodnie ze Zwyk$ Dobr Praktyk Rolnicz
i z Zasadami Wzajemnej Zgodno"ci;
14) rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wygl du i zachowania zwierz t
gospodarskich;
15) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierz#tami
#tami
tami gospodarskimi;
16) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierz#cej;
17) przygotowuje zwierz#ta do aukcji, pokazów i wystaw;
18) przygotowuje zwierz#ta i produkty pochodzenia zwierz#cego
cego do sprzeda%y;
sprzeda%y;
sprzeda%
zwierz#cego.
zwierz#
19) prowadzi sprzeda% bezpo"redni zwierz t i produktów pochodzenia zwierz#cego.
rodków technicznych stosowanych w rolnictwie
3. Obs uga !rodków
Ucze!:
1) pos$uguje si# dokumentacj techniczn , instrukcjami obs$ugi
obs ugi maszyn i urz dze!
rolniczych oraz normami i katalogami;
2) rozpoznaje materia$yy konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach
i urz dzeniach rolniczych;
3) obs$uguje urz dzenia i systemy energetyki odnawialnej;
4) obs$uguje urz dzenia wodoci gowe stosowane w budynkach inwentarskich;
5) obs$uguje i konserwuje urz dzenia wodno-melioracyjne;
6) dobiera pojazdy i "rodki
rodki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;
7) przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narz#dzia
narz dzia i urz dzenia;
8) przeprowadza kalibracj# opryskiwaczy stosowanych w ochronie ro"lin;
ro
9) wykonuje czynno"ci zwi zane z przegl dami technicznymi oraz konserwacj
pojazdów, maszyn i urz dze!
! rolniczych.

R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Prowadzenie produkcji ro!linnej
linnej
Ucze!:
yw czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie
1) okre"la wp$yw
ro"lin;
2) dobiera ro"liny
liny do warunków klimatyczno-glebowych
klimatyczno-gl
i ekonomicznych danego rejonu;
ro lin uprawnych do okre
3) dobiera zmianowanie ro"lin
okre"lonych warunków gospodarstwa
rolniczego;
4) wykonuje prace zwi zane z konserwacj urz dze! wodno-melioracyjnych;
5) planuje nawo%
%enie organiczne i mineralne;
nawo%enie
6) ocenia jako"& materia
materia$
$u siewnego;
materia$u
materia siewny do siewu;
7) przygotowuje materia$
8) planuje zabiegi agrotechniczne do warunków glebowych i wymaga!
wymaga
ro"lin
uprawnych;
9) wykonuje zabiegi agrotechniczne zwi zane z produkcj ro"lin uprawnych;
10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty ro
ro"lin uprawnych;
11) dobiera metody i "rodki ochrony ro
ro"lin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony
ro"lin;
ro
12) dobiera narz#
narz
#dzia, urz dzenia i maszyny do prac w produkcji ro"linnej;
narz#dzia,
13) obs$uguje
obs uguje maszyny i urz dzenia stosowane w produkcji ro"linnej;
ro"lin zgodnie ze Zwyk$ Dobr Praktyk Rolnicz i z Zasadami
14) prowadzi upraw#
upraw ro
Wzajemnej Zgodno
Zgodno"ci oraz rachunkiem ekonomicznym;
15) stosuje ekologiczne metody uprawy ro
ro"lin;
16) przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia ro
ro"linnego;
17) przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia ro
ro"linnego do sprzeda%y;
!"
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18) prowadzi sprzeda bezpo!redni" produktów pochodzenia ro!linnego.
2. Prowadzenie produkcji zwierz cej
Ucze#:
1) okre!la po$o enie narz"dów i uk$adów w organizmach zwierz"tt gospodarskich;
2) okre!la procesy yciowe zachodz"ce w organizmie zwierz"tt gospodarskich;
3) rozpoznaje gatunki, typy u ytkowe i rasy zwierz"tt gospodarskich;
4) okre!la kierunki chowu zwierz"t gospodarskich;
5) rozpoznaje i ocenia jako!% pasz stosowanych w ywieniu zwierz"tt gospodarskich;
6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;
7) analizuje wp$yw racjonalnego ywienia zwierz"tt gospodarskich na wyniki produkcyjne
i ekonomiczne;
8) dobiera narz&dzia, urz"dzenia
dzenia i maszyny do prac w produkcji zwierz&cej;
zwierz&cej;
zwierz&
dzenia stosowane w produkcji zwierz&cej;
cej;
9) obs$uguje maszyny i urz"dzenia
piel gnacj" zwierz
piel&gnacj
10) wykonuje prace zwi"zane z ywieniem, rozrodem oraz piel&gnacj"
zwierz"t
gospodarskich;
11) wykonuje prace zwi"zane z higien" zwierz"tt i utrzymaniem pomieszcze
pomieszcze#
gospodarskich;
12) okre!la
la warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierz"t
zwierz"t gospodarskich;
zwierz"
13) prowadzi produkcj& zwierz&c" zgodnie ze Zwyk$"
Praktyk" Rolnicz"
Zwyk$" Dobr
Dobr"
" Praktyk
i z Zasadami Wzajemnej Zgodno!ci;
14) rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wygl"du
wygl du i zachowania zwierz
zwierz"t
gospodarskich;
15) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierz&tami
zwierz tami gospodarskimi;
16) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierz&cej;
zwierz
17) przygotowuje zwierz&ta
ta do aukcji, pokazów i wystaw;
18) przygotowuje zwierz&ta
do sprzeda y;
ta i produkty pochodzenia zwierz&cego
zwierz
19) prowadzi sprzeda bezpo!redni"
zwierz&cego.
redni" zwierz
zwierz"tt i produktów pochodzenia zwierz
3. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Ucze#:
1) rozró nia rasy pszczó$;$;
2) okre!la budow& morfologiczn
morfologiczn"
" i anatomiczn"
anatomiczn" oraz procesy fizjologiczne zachodz"ce
zachodz
w organizmie pszczó$;
3) ocenia stan rodziny pszczelej w ró nych porach roku;
4) ocenia warto!%
miesza#ców;
!% u ytkow" i hodowlan"
hodowlan" pszczó$ i ich miesza
5) zak$ada
ada i prowadzi pasiek&;
pasiek
6) kieruje rozwojem rodzin pszczelich w sezonie pasiecznym;
zwi"zane
7) prowadzi prace zwi"
"zane z rozmna aniem rodzin pszczelich;
8) prowadzi wychów i wymian&
wymian matek pszczelich;
w&drown"
pszczó$;
9) prowadzi gospodark&
gospodark& w
w&
&drown
drown" pszczó
pszczó$ oraz szkodniki produktów pszczelich;
10) rozpoznaje choroby i szkodniki pszczó
pszczó$;
11) dobiera metody zwalczania chorób i szkodników pszczó
12) prowadzi pasiek&
pasiek& metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
py$ku, wosku, mleczka, propolisu i pierzgi
13) organizuje i prowadzi pozyskiwanie miodu, py
oraz jadu pszczelego;
14) ocenia jako!%
jako!% produktów pszczelich;
15) przetwarza produkty pszczele;
16) przestrzega warunków przechowywania produktów pszczelich;
17) przygotowuje produkty pszczele do sprzeda y zgodnie z obowi"zuj"cymi normami;
18) prowadzi sprzeda bezpo!redni" produktów pszczelich;
19) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas prowadzenia pasieki.
po!ytkowej
4. Wykorzystywanie zasobów bazy po
Ucze#:
Ucze#
Ucze
#:
1) klasyfikuje po ytki pszczele wed$ug okre!lonych kryteriów;
!"
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

,&---&,&

R.5. Zak adanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Prowadzenie produkcji sadowniczej
Ucze&:
1) okre la wp%yw
yw czynników klimatycznych na wzrost, rozwój oraz plonowanie ro lin
sadowniczych;
2) dobiera ro liny sadownicze do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych
danego rejonu;
3) ustala terminy sadzenia ro lin sadowniczych;
4) przygotowuje teren i gleb$ pod upraw$ ro lin sadowniczych;
enie organiczne i mineralne ro lin sadowniczych;
5) planuje nawo!enie
6) wykonuje prace zwi#zane z nawo!eniem,
piel$gnacj#,
eniem, piel$
$gnacj
gnacj#,, nawadnianiem i odwadnianiem
upraw sadowniczych;
7) dobiera sposoby formowania drzew i krzewów owocowych;
8) reguluje wzrost i owocowanie ro lin sadowniczych;
9) zabezpiecza ro liny przed mrozem i przymrozkami;
10) wykonuje
czynno ci
zwi#zane
materia%u
szkó%karskiego
#zane
zane
z
produkcj#
produkcj#
materia
i rozmno!eniowego ro lin sadowniczych;
11) rozpoznaje choroby oraz szkodniki ro lin sadowniczych;
12) rozpoznaje chwasty w uprawach sadowniczych;
13) dobiera metody i rodki ochrony ro lin sadowniczych;
14) ocenia dojrza%o " zbiorcz# owoców;
15) dobiera sprz$tt do zbioru i transportu owoców;
16) prowadzi upraw$
Dobr# Praktyk# Rolnicz# i z Zasadami
$ owoców zgodnie ze Zwyk%#
Zwyk Dobr
Wzajemnej Zgodno ci;
17) wykonuje czynno ci zwi#zane
zane ze zbiorem owoców;
ró!nych gatunków owoców;
18) przestrzega warunków przechowywania ró!
ró
sprzeda!y;
19) przygotowuje owoce do sprzeda!
sprzeda
!y;
20) prowadzi sprzeda!
sprzeda bezpo redni
redni#
# ró!nych gatunków owoców;
21) kalkuluje koszty produkcji sadowniczej.
2. Prowadzenie produkcji warzywniczej
Ucze&:
&:
1) okre la wp%
wp
wp%yw
%yw czynników klimatycznych na wzrost, rozwój i plonowanie ro lin
warzywnych i przyprawowych oraz grzybów jadalnych;
2) dobiera gatunki i odmiany warzyw do warunków klimatyczno-glebowych
i ekonomicznych danego rejonu;
3) dobiera metody siewu nasion ro lin warzywnych;
4) ocenia jako " materia%u
materia siewnego;
5) przygotowuje materia%
materia siewny ro lin warzywnych;
6) okre la warunki i sposoby rozmna!ania
oraz p$dzenia ro lin warzywnych;
rozmna
7) dobiera zmianowanie ro lin warzywnych do okre lonych warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych gospodarstwa;
8) przygotowuje pomieszczenia, os
os%ony, pod%o!a i pojemniki do produkcji warzyw;
9) wykonuje czynno ci zwi#zane z prowadzeniem upraw warzywnych w gruncie,
w pomieszczeniach i pod os%onami;
os
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10) wykonuje czynno ci zwi!zane z upraw! ro lin przyprawowych w gruncie i pod
os"onami;
11) wykonuje czynno ci zwi!zane z produkcj! grzybów jadalnych;
12) wykonuje zabiegi agrotechniczne zwi!zane
zane z prowadzeniem plantacji nasiennych
warzyw;
13) prowadzi upraw# warzyw zgodnie ze Zwyk"! Dobr! Praktyk! Rolnicz! i z Zasadami
Wzajemnej Zgodno ci;
14) stosuje metody ekologicznej uprawy ro lin warzywnych;
15) dobiera sprz#t do zbioru i transportu warzyw;
16) przestrzega warunków przechowywania warzyw;
17) przygotowuje warzywa, nasiona, ro liny przyprawowe i grzyby jadalne do sprzeda$y;
sprzeda$y;
sprzeda$
18) prowadzi sprzeda$ bezpo redni! warzyw, nasion, ro lin przyprawowych i grzybów
jadalnych;
19) kalkuluje koszty produkcji warzyw.
3. Prowadzenie produkcji ro lin ozdobnych
Ucze%:
1) rozpoznaje rodzaje i gatunki ro lin ozdobnych;
2) rozpoznaje nasiona ro lin ozdobnych i traw;
3) rozpoznaje organy podziemne ro lin ozdobnych;
4) okre la metody wegetatywnego rozmna$ania
ania ro lin ozdobnych;
5) okre la walory dekoracyjne ro lin ozdobnych;
6) okre la wymagania siedliskowe ro lin ozdobnych;
7) planuje upraw# ro lin ozdobnych w zale$no ci od warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
8) okre la termin i sposób siewu nasion i sadzenia ro lin ozdobnych;
9) przygotowuje gleb# do siewu nasion i sadzenia ro lin ozdobnych;
10) wykonuje czynno ci zwi!zane
zane z siewem nasion i przesadzaniem ro lin ozdobnych;
11) wykonuje czynno ci zwi!zane
zane z sadzeniem drzew i krzewów;
12) wykonuje czynno ci zwi!zane
!zane
zane z p#dzeniem
p#dzeniem ro lin ozdobnych, przy pieszaniem lub
p#
opó&nianiem
nianiem kwitnienia ro lin ozdobnych;
13) zak"ada
ada rabaty kwiatowe;
14) rozró$nia
nia rodzaje terenów zieleni;
15) planuje rozmieszczenie ro lin ozdobnych na terenach zieleni;
16) wykonuje zabiegi piel#gnacyjne
gnacyjne i renowacyjne terenów zieleni;
17) wykonuje dekoracje z wykorzystaniem ro lin ozdobnych, naczy%
naczy i materia"ów
pomocniczych;
18) stosuje metody ochrony i nawo$enia
nawo$enia ro lin ozdobnych bezpieczne dla rodowiska;
nawo$
19) prowadzi dokumentacj#
z urz!dzaniem
terenów zieleni;
dokumentacj# robót zwi!zanych
zwi
urz
20) przygotowuje kwiaty ci#te,
ci#te, ro liny doniczkowe oraz materia"
ci#
materia rozmno$eniowy do
sprzeda$y;
21) prowadzi sprzeda$
ro lin doniczkowych oraz materia"u
sprzeda$ bezpo redni!
redni kwiatów ci#tych,
ci
rozmno$eniowego;
rozmno$
$eniowego;
22) kalkuluje koszty produkcji ro lin ozdobnych oraz urz!dzania
i piel#gnacji terenów
urz
zieleni;
23) prowadzi upraw#
upraw# ro lin ozdobnych zgodnie ze Zwyk"!
Zwyk Dobr! Praktyk! Rolnicz!
i z Zasadami Wzajemnej Zgodno ci.
4. Eksploatacja rodków technicznych stosowanych w ogrodnictwie
Ucze%:
Ucze%
Ucze
%:
1) pos"uguje
pos uguje si#
si# dokumentacj!
dokumentacj techniczn!, instrukcjami obs"ugi maszyn i urz!dze%
stosowanych w ogrodnictwie;
2) rozpoznaje materia"y
konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach
materia
i urz!dzeniach
urz!dzeniach ogrodniczych;
urz!
3) dobiera narz#dzia,
urz!dzenia i maszyny do wykonywania prac w ogrodnictwie;
narz
4) obs"uguje
maszyny i urz!dzenia
stosowane w produkcji ogrodniczej;
obs
urz
!
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5) wykonuje okre lone zabiegi agrotechniczne zwi!zane z produkcj! ogrodnicz!;
6) dobiera pojazdy i rodki transportu do rodzaju wykonywanych prac ogrodniczych;
dami technicznymi oraz konserwacj!
konserwacj!
7) wykonuje czynno ci zwi!zane z przegl!dami
pojazdów, maszyn i urz!dze" ogrodniczych;
zwi!zanych
zwi!
8) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania prac zwi!zanych
z produkcj! ogrodnicz!;
9) przeprowadza kalibracj# opryskiwaczy stosowanych w ochronie ro lin.

R.6. Organizacja i prowadzenie przedsi biorstwa w agrobiznesie

Prowadzenie dzia!alno"ci gospodarczej w agrobiznesie
Ucze":
1) sporz!dza dokumenty zwi!zane z prowadzeniem dzia$alno
alno ci gospodarczej;
2) dobiera form# organizacyjno-prawn! przedsi#biorstwa;
biorstwa;
3) organizuje dzia$alno % logistyczn!,, produkcyjn!,, handlow!
handlow! i us$ugow!
us$ugow
w przedsi#biorstwie agrobiznesowym;
4) okre la potrzeby finansowe przedsi#biorstwa;
5) okre la &ród$a finansowania dzia$alno ci przedsi#biorstwa;
biorstwa;
6) okre la potrzeby kadrowe;
biorstwem;
7) dobiera techniki zarz!dzania przedsi#biorstwem;
8) planuje dzia$ania
ania marketingowe w agrobiznesie.
2. Planowanie przetwórstwa #ywno"ci
Ucze":
1) korzysta z dokumentacji technicznej i technologicznej oraz wyników bada"
bada
laboratoryjnych 'ywno ci;
2) dobiera surowce, dodatki do 'ywno
ywno ci oraz materia$y
materia pomocnicze stosowane
ywno ci;
w procesie przetwórstwa 'ywno
3) okre la warunki prowadzenia operacji mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych
surowców;
4) dobiera technologie produkcji wybranych produktów spo'ywczych;
spo
5) dobiera metody utrwalania 'ywno
'ywno ci;
6) sporz!dza
dza zapotrzebowanie na surowce, opakowania i dodatki do 'ywno ci;
7) dobiera maszyny i urz!dzenia
dzenia stosowane w przetwórstwie spo'ywczym;
spo
8) obs$uguje
przetwórstwa spo'ywczego;
uguje maszyny i urz!dzenia
dzenia stosowane w zak$adach
zak
9) organizuje prace zwi!zane
ci;
zane z przetwórstwem 'ywno
'
10) dobiera sposoby zagospodarowania odpadów produkcyjnych;
11) stosuje przepisy prawa i normy dotycz!ce
przetwórstwa spo'ywczego;
dotycz
spo
12) stosuje systemy zapewnienia bezpiecze"stwa
zdrowotnego 'ywno ci.
bezpiecze
bezpiecze"
3. Prowadzenie rachunkowo"ci
rachunkowo"ci i rozlicze$
rachunkowo"
rozlicze podatkowych przedsi biorstwa
w agrobiznesie
Ucze"::
1) stosuje przepisy prawa dotycz!ce
rachunkowo ci i przepisy prawa podatkowego;
dotycz
2) sporz!dza
zgodnie z obowi!zuj!cymi
zasadami;
dza dokumenty ksi#gowe
ksi
obowi
3) rozró'nia
i kapita$ów
przedsi#biorstwa;
rozró nia sk$adniki
sk$adniki maj!tku
sk$
maj
kapita
4) przeprowadza inwentaryzacj#
inwentaryzacj sk$adników maj!tkowych przedsi#biorstwa;
ró'nice
maj!tkowych przedsi#biorstwa;
5) ewidencjonuje ró'
ró
'nice inwentaryzacyjne sk$adników
sk
6) oblicza zu'ycie
maj!tku
trwa$ego;
zu'ycie sk$adników
zu'
sk
maj
7) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach;
8) sporz!dza
sporz!dza bilans oraz rachunek zysków i strat;
sporz!
9) sporz!dza
sprawozdanie finansowe;
sporz
10) dokonuje klasyfikacji kosztów;
11) sporz!dza
ci gospodarczej w agrobiznesie;
sporz!dza kalkulacje kosztów dzia$alno
sporz!
dzia
12) oblicza wynagrodzenie pracownika oraz sporz!dza
dokumenty dotycz!ce jego
sporz
wynagrodzenia;
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13) sporz dza dokumenty dotycz ce ubezpiecze! obowi zkowych i dobrowolnych
w agrobiznesie;
14) prowadzi uproszczone formy ewidencji ksi"gowej;
15) korzysta z komputerowych programów finansowo-ksi"gowych.

R.7. Ocena stanu rodowiska

Wykonywanie bada! dotycz"cych stanu rodowiska
Ucze!:
1) planuje prace zwi zane z badaniem i ocen stanu #rodowiska;
rodowiska;
2) lokalizuje punkty pomiaru parametrów powietrza, wody, gleby oraz nat"$enia
nat"$enia
nat"$
enia ha%
ha
ha%asu
%asu
i drga!;
3) dobiera metody prowadzenia bada! oraz aparatur"
zale$no#ci
" pomiarow w zale$
zale
$no
no#ci od
badanego komponentu #rodowiska;
4) pobiera próbki komponentów #rodowiska do bada!
! laboratoryjnych i terenowych;
5) obs%uguje urz dzenia i aparatur" kontrolno-pomiarow ;
6) wykonuje oznaczenia laboratoryjne okre#lonych
lonych komponentów #rodowiska;
rodowiska;
7) prowadzi badania procesów zachodz cych w #rodowisku;
rodowisku;
8) opracowuje i ewidencjonuje wyniki bada!;
rodowiska na podstawie obowi zuj cych norm oraz
9) ocenia jako#& komponentów #rodowiska
przepisów prawa;
10) organizuje dzia%ania zwi zane monitoringiem zanieczyszcze!
powietrza
zanieczyszcze
atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby oraz ha%asu;
ha
11) opracowuje plany dzia%a! zwi zanych z monitoringiem przyrody o$ywionej;
o
o$
12) korzysta z systemu gromadzenia, przesy%ania
przesy ania i przetwarzania danych;
13) okre#la
la cele i przestrzega zasad zintegrowanego monitoringu #rodowiska
przyrodniczego;
14) wykonuje badania zwi zane z prowadzeniem zintegrowanego monitoringu
#rodowiska
rodowiska przyrodniczego;
15) ocenia aktualny stan #rodowiska
rodowiska oraz opracowuje prognozy zmian zachodz cych
w #rodowisku;
16) opracowuje plany dzia%a! w sytuacji wyst pienia zagro$e!
ekologicznych;
zagro
17) przewiduje zagro$enia
$enia
enia dla zdrowia i $ycia cz%owieka, wynikaj ce z prowadzonych
prac laboratoryjnych i terenowych.
2. Ocena stopnia zanieczyszczenia rodowiska
Ucze!:
1) przestrzega zasad sporz dzania bilansów zanieczyszcze!
zanieczyszcze powietrza, wody i gleby;
2) okre#la
la st"$enie
enie i rozmieszczenie zanieczyszcze!
zanieczyszcze powietrza, wody i gleby w ró$nych
regionach kraju;
cych, powietrza i gleby;
3) sporz dza bilanse zanieczyszcze!
zanieczyszcze wód p%yn
p
4) opracowuje wyniki bilansów z wykorzystaniem
specjalistycznych programów
wykorz
komputerowych;
5) okre#la
zanieczyszczenia #rodowiska na podstawie
la dopuszczalny stopie!
stopie
obowi zuj cych norm i przepisów prawa;
6) oblicza stopie!
stopie! redukcji zanieczyszcze!
zanieczyszcze gazów odlotowych i #cieków;
7) oblicza emisje zanieczyszcze!
zanieczyszcze na podstawie wyników monitoringu;
8) ocenia aktualny stan #rodowiska na podstawie bilansu zanieczyszcze!;
zanieczyszcze
9) korzysta z informacji zamieszczanych w katastrze wodnym;
10) okre#la
okre#la warunki wydawania pozwole!
okre#
pozwole emisyjnych i decyzji wodnoprawnych;
11) opracowuje instrukcje gospodarowania wod ;
12) rozpoznaje rodzaje zagro$e!
i okre#la ich wp%yw na #rodowisko;
zagro
13) oblicza op%aty
za korzystanie ze #rodowiska;
op
14) okre#la
oddzia%ywania
inwestycji szczególnie szkodliwych na #rodowisko
okre#la wp%yw
okre#
wp
oddzia
przyrodnicze i ludzi.
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R.8. Planowanie i realizacja zada zwi!zanych z ochron! "rodowiska
Planowanie i wykonywanie zada dotycz!cych ochrony wód
Ucze :
1) przestrzega zasad eksploatacji uj!" wód powierzchniowych i podziemnych;
2) rozpoznaje #ród$a
a zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych;
3) dobiera metody uzdatniania wody;
adu chemicznego;
4) planuje proces uzdatniania wody w zale%no&ci od jej sk$adu
dzenia do uzdatniania wody przeznaczonej do okre&lonych
lonych celów;
5) dobiera urz'dzenia
6) obs$uguje urz'dzenia
dzenia stosowane w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do
celów pitnych i przemys$owych;
7) klasyfikuje &cieki wed$ug okre&lonych kryteriów;
8) analizuje procesy zachodz'ce
ce podczas oczyszczania &&cieków
cieków miejskich
i przemys$owych;
9) dobiera urz'dzenia do oczyszczania ró%nego
nego rodzaju &cieków;
cieków;
cieków miejskich i przemys$owych;
przemys
10) prowadzi prace zwi'zane z oczyszczaniem &cieków
11) rozpoznaje rodzaje i elementy przydomowej oczyszczalni &cieków;
12) kieruje pracami zwi'zanymi z budow' i eksploatacj'
eksploatacj przydomowych oczyszczalni
&cieków;
13) prowadzi prace zwi'zane
zane z zagospodarowaniem osadów &&ciekowych;
ciekowych;
14) korzysta z dokumentacji projektowych sieci wodoci'gowych
wodoci gowych i kanalizacyjnych.
2. Planowanie oraz wykonywanie zada dotycz!cych
cych ochrony powietrza
atmosferycznego
Ucze :
1) rozpoznaje #ród$a
a zanieczyszcze powietrza;
2) okre&la rodzaj i st!%enie
enie zanieczyszcze powietrza atmosferycznego;
3) dobiera metody ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami;
4) planuje dzia$ania zwi'zane
zane z ograniczeniem emisji zanieczyszcze do atmosfery;
zwi'zane
5) organizuje i prowadzi prace zwi'
'zane z usuwaniem zanieczyszcze
z powietrza atmosferycznego;
6) propaguje stosowanie bezodpadowych technologii wytwarzania energii elektrycznej
i cieplnej;
7) okre&la wp$yw
yw ha$asu
asu na organizm cz$owieka
cz
i &rodowisko przyrodnicze;
8) dobiera metody i &rodki
rodki ochrony przed ha$asem;
ha
ha$asu i drga w &rodowisku;
9) podejmuje dzia$ania zwi'zane
zane z ograniczaniem ha
ha$asem i drganiami.
10) stosuje przepisy prawa dotycz'ce
dotycz ce ochrony przed ha
dotycz!cych ochrony
3. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami oraz prac dotycz
gleb
Ucze :
wed$ug
1) klasyfikuje odpady wed$
wed
$ug okre&lonych
okre
kryteriów;
2) okre&la
la warunki i metody unieszkodliwiania odpadów;
3) organizuje zbiórk!
zbiórk! i wywóz odpadów komunalnych;
sk$adowania
4) przestrzega zasad sk$
sk
$adowania i magazynowania odpadów;
5) sortuje odpady komunalne;
6) dobiera sposoby zagospodarowania odpadów;
7) dobiera metody unieszkodliwiania odpadów;
8) prowadzi kampani!
kampani na rzecz ochrony &rodowiska;
9) nadzoruje prace zwi'
zwi
zwi'zane z eksploatacj' sk$adowiska odpadów komunalnych;
zwi'zane z kompostowaniem odpadów;
10) prowadzi prace zwi
zwi'zane ze spalaniem odpadów komunalnych
11) planuje i prowadzi prace zwi
oraz eksploatacj
eksploatacj' spalarni;
12) prowadzi prace zwi
zwi'zane z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych;
13) dobiera metody unieszkodliwiania odpadów przemys
przemys$owych;
14) organizuje prace zwi
zwi'zane z przeróbk' osadów &ciekowych i eksploatacj' urz'dze ;
!
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15) rozpoznaje ród!a zanieczyszczenia gleb;
16) dobiera metody ochrony gleb przed degradacj" i dewastacj";
17) organizuje prace zwi"zane z rekultywacj" gleb.

R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierz t

Prowadzenie chowu i hodowli zwierz t gospodarskich i zwierz t towarzysz cych
Ucze#:
zwierz t
1) rozpoznaje gatunki, rasy i typy u$ytkowe zwierz"tt gospodarskich i zwierz"t
towarzysz"cych;
2) rozpoznaje budow% uk!adów
adów w organizmach poszczególnych gatunków zwierz"t
zwierz t
gospodarskich i zwierz"t towarzysz"cych;
cym;
3) okre&la po!o$enie narz"dów w organizmie zwierz%cym;
dów zwierz"t
zwierz t gospodarskich i zwierz"t
zwierz
4) porównuje budow% uk!adów i narz"dów
towarzysz"cych;
zwierz t towarzysz"cych;
towarzysz cych;
5) ocenia pokrój i kondycj% zwierz"tt gospodarskich i zwierz"t
zwierz t towarzysz"cych;
towarzysz cych;
6) identyfikuje zachowanie zwierz"tt gospodarskich i zwierz"t
ywieniu zwierz"t
zwierz t gospodarskich i zwierz"t
zwierz
7) rozpoznaje pasze stosowane w $ywieniu
towarzysz"cych i ocenia ich jako&';
adników pokarmowych na prawid!owy
prawid!owy rozwój i funkcjonowanie
prawid!
8) okre&la wp!yw sk!adników
organizmów zwierz%cych;
e i przygotowuje pasze do skarmiania;
9) produkuje, konserwuje, przechowuje
"ywienia
ywienia zwierz"t
zwierz t gospodarskich i zwierz"t
zwierz
10) przestrzega zasad racjonalnego $ywienia
towarzysz"cych;
ada dawki pokarmowe dla zwierz"t
zwierz t gospodarskich i zwierz"t
zwierz t towarzysz"cych;
towarzysz
11) uk!ada
12) sporz"dza
dza planowany i sprawozdawczy obrót zwierz"t
zwierz t gospodarskich;
dza preliminarz i bilans pasz;
13) sporz"dza
zwierz#c zgodnie ze Zwyk!
Zwyk
Dobr Praktyk" Rolnicz"
14) prowadzi produkcj% zwierz%c"
Zwyk!" Dobr"
Zgodno$ci;
Zgodno$
i z Zasadami Wzajemnej Zgodno&ci;
15) planuje i prowadzi rozród zwierz"t
zwierz t gospodarskich i zwierz"t
zwierz towarzysz"cych;
zwierz#
#c z zastosowaniem metod ekologicznych;
16) prowadzi produkcj% zwierz%c"
piel#gnacyjne
gnacyjne u zwierz"t
zwierz t gospodarskich i zwierz"t
zwierz towarzysz"cych;
17) wykonuje zabiegi piel%gnacyjne
18) ocenia dobrostan zwierz"t
zwierz t gospodarskich i zwierz"t
zwierz towarzysz"cych;
zwierz
19) dobiera technologie produkcji i pozyskiwania surowców pochodzenia zwierz%cego;
yw chowu zwierz"t
zwierz t na &rodowisko
$rodowisko naturalne;
20) okre&la wp!yw
sprzeda y zwierz%ta
sprzeda"y
zwierz#ta gospodarskie i zwierz%ta
zwierz#
zwierz
21) przygotowuje do sprzeda$y
towarzysz"ce oraz
prowadzi ich sprzeda$
sprzeda" bezpo&redni";
sprzeda"
bezpo$redni
bezpo
redni ;
22) udziela zwierz%tom
zwierz#
#tom pomocy przedlekarskiej.

2.

Wykonywanie zabiegów inseminacji u zwierz t
Ucze#:
1) pos!uguje
zwierz"t
uguje si%
si# terminologi"
si#
terminologi z zakresu andrologii, ginekologii i po!o$nictwa
po
zwierz t towarzysz"cych;
towarzysz
gospodarskich i zwierz"t
dokumentacj# hodowlan"
dokumentacj#
hodowlan i inseminacyjn" zwierz"t gospodarskich i zwierz"t
2) prowadzi dokumentacj%
towarzysz cych;
towarzysz"cych;
3) dobiera zwierz%ta
towarzysz"ce do kojarze# i krzy$owa#;
zwierz#ta gospodarskie i zwierz%ta
zwierz#
zwierz
4) przestrzega zasad inseminacji zwierz"t
zwierz gospodarskich i zwierz"t towarzysz"cych;
zwierz
zwierz#
5) przygotowuje zwierz%ta
gospodarskie i zwierz%ta towarzysz"ce do zabiegów
inseminacyjnych;
6) dobiera sprz%t
sprz i wykonuje zabiegi unasienniania zwierz"t
sprz#t
zwierz gospodarskich i zwierz"t
towarzysz"cych;
towarzysz cych;
7) przestrzega zasad i metody pracy hodowlanej;
zwierz
8) przestrzega zasad obrotu nasieniem zwierz"t
gospodarskich i zwierz"t
towarzysz"cych
towarzysz
cych i wykorzystania go;
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9) stosuje przepisy prawa dotycz ce rozrodu i hodowli zwierz t gospodarskich i zwierz t
towarzysz cych.

R.10. Wykonywanie czynno ci pomocniczych z zakresu us!ug
ug weterynaryjnych

Wykonywanie czynno ci pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierz"t
zwierz"t
zwierz"
Ucze!:
1) dobiera narz"dzia do poskramiania zwierz t;
2) przygotowuje zwierz"ta do bada! klinicznych;
3) okre#la znaczenie kliniczne poszczególnych okolic cia$a
a zwierz t;
4) rozró%nia sprz"t i aparatur" diagnostyczn ;
5) dobiera metody przeprowadzania bada! fizykalnych zwierz t;
6) wykonuje badania fizykalne zwierz t;
7) analizuje wyniki bada! fizykalnych zwierz t;
8) wykonuje badania w zakresie diagnostyki obrazowej;
9) wykonuje czynno#ci zwi zane z pobieraniem materia$u
u do bada!
bada laboratoryjnych;
10) dobiera metody utrwalania i przechowywania prób do bada!
bada laboratoryjnych;
11) stosuje techniki wykonywania bada! laboratoryjnych;
12) wykonuje czynno#ci
zw$ok
zwierz"cych;
ci pomocnicze w trakcie sekcyjnego badania zw$
zw
$ok zwierz
13) pos$uguje si" dokumentacj z zakresu diagnostyki chorób zwierz t.
2. Wykonywanie czynno ci pomocniczych zwi"zanych
zanych z profilaktyk"
profilaktyk i leczeniem
chorób zwierz"t
Ucze!:
1) ocenia stan zdrowia zwierz"cia
zagro%enia
cia w momencie zagro%
zagro
%enia jego %ycia;
%ycia;
2) rozpoznaje czynniki wywo$uj ce choroby u zwierz t;
3) okre#la wp$yw ró%nych
nych czynników chorobotwórczych na stan zdrowia zwierz t;
4) okre#la drogi szerzenia si" chorób zwierz"cych
zwierz"cych i odzwierz"cych;
zwierz"
odzwierz
5) wykonuje czynno#ci maj ce na celu ratowanie %ycia zwierz t i zapobieganie
powik$aniom;
6) rozpoznaje objawy chorób zwierz t;
7) rozró%nia
nia weterynaryjne produkty lecznicze i przechowuje je zgodnie
z obowi zuj cymi zasadami;
8) stosuje racjonalny sposób %%ywienia
ywienia ró%nych
ró
gatunków zwierz t w zale%no#ci od stanu
ich zdrowia;
zwierz"ta
czynno#ci lekarsko-weterynaryjnych;
9) poskramia i przygotowuje zwierz"
zwierz
"ta do czynno
10) rozró%nia
nia drogi podawania leków zwierz"tom;
zwierz
11) podaje leki zwierz"tom
tom wed$ug
wed ug zalece!
zalece lekarza weterynarii;
materia$y do wykonania zabiegów
12) dobiera i przygotowuje instrumentarium oraz materia
lekarsko-weterynaryjnych;
narz"dzi i sprz"tu weterynaryjnego zgodnie
13) dokonuje mycia, sterylizacji i konserwacji narz
z obowi zuj cymi procedurami;
14) wykonuje czynno#ci
czynno#ci pomocnicze podczas weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych,
czynno#
leczniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych;
15) sprawuje opiek"
opiek nad zwierz"tami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych;
16) dobiera materia$y
ok$ady u zwierz t;
materia$y oraz wykonuje opatrunki i ok
materia$
17) dobiera i wykonuje zabiegi rehabilitacyjne u zwierz t.
3. Wykonywanie zabiegów piel#gnacyjnych
i zootechnicznych u zwierz"t
piel
Ucze!:
Ucze!
Ucze
!:
1) ocenia stan utrzymania zwierz"cia;
zwierz
2) okre#la
potrzeb" wykonania zabiegów piel"gnacyjnych;
okre
piel
3) dobiera metody poskramiania i przygotowywania zwierz t do zabiegów
piel"gnacyjnych
piel"
piel
"gnacyjnych i zootechnicznych;
4) przygotowuje zwierz"ta
do wykonania zabiegów piel"gnacyjnych i zootechnicznych;
zwierz
5) dobiera metody i techniki piel"gnacji
w zale%no#ci od gatunku zwierz"cia i jego stanu;
piel
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6) dobiera materia y oraz sprz!t do wykonywania zabiegów
i zootechnicznych u zwierz"t;
7) wykonuje zabiegi piel!gnacyjne i zootechniczne u zwierz"t.
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R.11. Wykonywanie czynno ci pomocniczych z zakresu realizacji zada!
zada!
inspekcji weterynaryjnej

Wykonywanie czynno ci pomocniczych z zakresu bezpiecze!stwa
stwa
nych zwierz$t
"ywno ciowego oraz w zwalczaniu chorób zaka#nych
Ucze#:
1) stosuje przepisy prawa dotycz"ce
ce kontroli i nadzoru weterynaryjnego oraz zwalczania
chorób zaka$nych zwierz"t;
2) wykonuje czynno%ci
ci pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru warunków
weterynaryjnych utrzymania zwierz"t;
3) stosuje przepisy prawa dotycz"ce
ce identyfikacji i rejestracji zwierz"t
zwierz
oraz
przemieszczania zwierz"t;
4) wykonuje czynno%ci
ci pomocnicze prowadzone w ramach kontroli zdrowia zwierz"t
zwierz
i ochrony ich zdrowia;
5) wykonuje czynno%ci
ci pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru
weterynaryjnego, dotycz"ce
ce przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji oraz
przemieszczania zwierz"t;
6) wykonuje czynno%ci
ci pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru
weterynaryjnego dotycz"ce
ce bezpiecze#stwa &ywno%ci
&ywno
ywno%%ci pochodzenia zwierz!cego;
zwierz
7) wykonuje czynno%ci
ci pomocnicze zwi"zane
zwi"zane z prowadzeniem nadzoru weterynaryjnego
zwi"
dotycz"cego bezpiecze#stwa
stwa pasz i materia ów paszowych;
8) wykonuje czynno%ci
ci pomocnicze prowadzone w ramach monitoringu i zwalczania
chorób zaka$nych zwierz"t.
2. Wykonywanie czynno ci pomocniczych podczas badania przedubojowego
zwierz$tt i poubojowego mi%sa
Ucze#:
1) stosuje przepisy prawa oraz instrukcje dotycz"ce
wykonywania czynno%ci
podczas
dotycz
czynno
badania przedubojowego zwierz"t
mi!sa;
zwierz t i poubojowego mi
2) kontroluje warunki dobrostanu zwierz"t
zwierz kierowanych do uboju;
pomocnicze
dotycz"ce
weterynaryjnego
badania
3) wykonuje
czynno%ci
ci
dotycz
przedubojowego zwierz"t;
4) wykonuje czynno%ci
weterynaryjnego badania poubojowego
ci pomocnicze dotycz"ce
dotycz
mi!sa;
post!powania z ubocznymi produktami
5) przestrzega zasad kategoryzacji i post
zwierz!cego;
pochodzenia zwierz!
zwierz
!cego;
6) przestrzega procedur post!powania
post
weterynaryjnego w przypadku podejrzenia
wyst"pienia
zwierz"t;
pienia chorób zwierz"
zwierz
"t;
7) wykonuje zabiegi sanitarne.
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R.12. Pe&nienie
nienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim
1.

Planowanie i realizacja podró
podró"y oraz po&owów morskich
Ucze#:
Ucze
nawigacj! na wodach otwartych i przybrze&nych, z
1) planuje podró&
podró i prowadzi nawigacj
uwzgl!dnieniem
uwzgl!
uwzgl
!dnieniem systemów rozgraniczenia ruchu oraz monitorowania ruchu statku;
wydawnictwami nawigacyjnymi oraz
2) pos uguje si! polskimi i angielskimi mapami i wy
dokonuje ich korekty;
ró&ne systemy podzia u horyzontu obserwatora do okre%lania
3) wykorzystuje ró
kierunków, kursów i namiarów;
warto%ci poprawek kompasów magnetycznych i &yrokompasowych i dokonuje
4) okre%la
okre
warto
!
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zamiany kursów i namiarów kompasowych, yrokompasowych, magnetycznych i
rzeczywistych;
5) okre!la dewiacj" kompasów magnetycznych oraz sporz#dza tabel" dewiacji;
6) okre!la wspó$rz"dne pozycji zliczonej przy biernym i czynnym uwzgl"dnianiu
dnianiu wiatru
i pr#du;
7) wykorzystuje pomiary parametrów nawigacyjnych do okre!lania
lania pozycji
obserwowanej jednostki i oceny dok$adno!ci tej pozycji;
8) okre!la wspó$rz"dne
dne pozycji obserwowanej przy wykorzystaniu systemów
nawigacyjnych, w tym systemów satelitarnych;
9) wykorzystuje systemy nawigacji zintegrowanej oraz systemy obrazowania
elektronicznych map do prowadzenia nawigacji;
10) prowadzi eglug" po optymalnej drodze z wykorzystaniem praktycznej eglugi po
loksodromie;
11) eksploatuje urz#dzenia nawigacyjne i ocenia dok$adno!%
adno!% ich wskaza&;
wskaza
12) wykorzystuje radar oraz urz#dzenie
dzenie do automatycznego wykonywania nakresów
radarowych do prowadzenia nawigacji oraz do celów antykolizyjnych;
13) wykorzystuje 'ród$a
a informacji hydrometeorologicznej do planowania i realizacji
eglugi pogodowej;
14) uwzgl"dnia
za$adowania
dnia cechy manewrowe statku i jego stan za$
za
$adowania oraz warunki hydrometeorologiczne podczas podró y morskiej, manewrowania w porcie oraz na innych
wodach ograniczonych;
narz"dzi
po$owowych oraz
15) manewruje statkiem podczas wydawania i wybierania narz"
narz
"dzi po
w czasie po$owów w ró nych warunkach pogodowych;
16) dobiera narz"dzia i techniki po$owu
owu do gatunku ryb morskich z zastosowaniem
przepisów prawa dotycz#cych
cych ochrony rybo$ówstwa;
rybo ówstwa;
17) klasyfikuje oraz rozró nia i definiuje parametry charakteryzuj
charakteryzuj#ce statki, a tak e
pos$uguje si" podstawowymi poj"ciami
ciami z zakresu transportu ryb morskich;
18) przestrzega zasad za$adunku
za$adunek
adunku i transportu ryb morskich oraz nadzoruje za
i roz$adunek ryb;
19) wykorzystuje $adownie
adownie ch$odnicze
odnicze i izotermiczne do przewozu ryb morskich,
20) rozró nia podstawowe gatunki ryb u ytkowych Morza Ba
Ba$tyckiego oraz wskazuje
rozmieszczenie $owisk;
owisk;
wp$yw na transport ryb oraz stosuje
21) przeprowadza kontrol" parametrów maj#cych
maj
wp
materia$y
okre!la ilo!% $adunku na podstawie
y sztauerskie i separacyjne oraz okre
zanurzenia statku;
22) uwzgl"dnia
zdj"cia
si" towaru, zapasów
dnia wp$yw
yw przyj"cia,
przyj
zdj"
"cia i przemieszczenia si
wytrzyma$o!% statku oraz interpretuje dokumentacj"
i balastów na stateczno!%
stateczno
i wytrzyma$o
wytrzyma
stateczno!ciow#;
stateczno!ciow
ciow#
#;
Mi"dzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu
23) stosuje przepisy Kodeksu morskiego, Mi
Zderzeniom na Morzu (MPDM) oraz stosuje system oznakowania nawigacyjnego
(IALA);
dotycz#cych przygotowania jednostki
24) przestrzega procedur wachtowych i awaryjnych dotycz
wyj!cia
do wyj!
!cia w morze, prowadzenia dokumentacji statku oraz stosowania przepisów
dotycz#cych
za$ogi.
prawa dotycz#
dotycz
#cych eglugi morskiej i spraw socjalnych za
2. Eksploatacja silników i mechanizmów pomocniczych si owni okr!towych oraz
urz"dze#
urz"dze
dze#
# i systemów okr!towych
okr
Ucze&:
Ucze
wyja!nia
zasad" dzia$ania podstawowych systemów si$owni okr"towej oraz
1) wyja!
wyja
!nia budow"
budow i zasad
mechanizmów pomocniczych;
obs$uguje podczas pracy silniki oraz
2) przygotowuje silniki do uruchomienia i obs
si$owni okr"towej;
mechanizmy pomocnicze si
przegl#dów i napraw w si$owni okr"towej
3) przestrzega zasad prowadzenia remontów, przegl
specyfik";
oraz zna ich specyfik
okr"towe urz#dzenia elektroniczne, systemy automatyki oraz pos$uguje
4) eksploatuje okr
!
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si przyrz!dami pomiarowymi w celach diagnostycznych;
5) pos"uguje si schematami obwodów elektrycznych i systemów energetycznych statku
oraz obs"uguje elementy elektrycznych sieci okr towych;
6) eksploatuje narz dzia po"owowe oraz dokonuje ich naprawy;
7) przestrzega procesów technologicznych w przetwórstwie rybnym;
8) dobiera ryby morskie do przetwórstwa oraz przygotowuje je do transportu
i sprzeda#y;
9) wykonuje obróbk wst pn! surowców rybnych oraz dobiera, obs"uguje
uguje i konserwuje
maszyny przetwórstwa rybnego;
10) rozpoznaje rodzaje i przeznaczenie poszczególnych elementów omasztowania
i olinowania statku;
11) eksploatuje urz!dzenia oraz osprz t prze"adunkowy
znajduj!cy
adunkowy i pomocniczy znajduj!
znajduj
!cy si na
statku;
12) okre$la obci!#enie niszcz!ce
ce i dopuszczalne obci!#enie
enie robocze lin i osprz tu
ruchomego statku oraz dobiera wyposa#enie
enie osprz tu do wykonywanej pracy;
wyposa#enie
13) eksploatuje windy kotwiczne, kabestany oraz inne wyposa#
wyposa
#enie cumownicze
i holownicze statku;
14) stosuje procedury pok"adowe
adowe oraz organizuje prac na stanowiskach manewrowych
na statku;
15) dobiera metody walki z korozj! oraz przygotowuje i prowadzi prace konserwacyjne na
statku;
16) przygotowuje ró#ne
ne powierzchnie do malowania oraz dobiera i stosuje odpowiednie
narz dzia do malowania;
17) stosuje konwencje dotycz!ce
rybo"ówstwa
ce ochrony rybo
ówstwa i $$rodowiska
rodowiska morskiego;
18) prowadzi wymagan! dokumentacj na statku i wype"nia
wype nia zalecenia inspekcyjne.
3. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu
Ucze%:
1) korzysta z Mi dzynarodowego Kodu Sygna"owego
Sygna owego (MKS);
wykorzystuj!c ka#dy ze sposobów
2) rozpoznaje i stosuje sygna"y
y wzywania pomocy, wykorzystuj
Sygna"owym;
sygnalizacji zawarty w Mi dzynarodowym Kodzie Sygna
3) nadaje i odbiera sygna"y $wietlne
wietlne w alfabecie Morse'a;
wiadomo$ci
Sygna"owego
4) nadaje i odbiera wiadomo$
wiadomo
$ci za pomoc!
pomoc! flag Mi dzynarodowego Kodu Sygna
(MKS);
5) pos"uguje si sta"ymi
przeno$nymi
ymi i przeno$
przeno
$nymi radiowymi $$rodkami wzywania pomocy;
6) korzysta z publikacji niezb dnych do prowadzenia "!czno$ci;
7) pos"uguje si urz!dzeniami
pracuj!cymi w &wiatowym Morskim Systemie
dzeniami radiowymi pracuj
'!czno$ci
ci Alarmowej i Bezpiecze%stwa
Bezpiecze
(GMDSS), przeprowadza ich testy
i konserwacj ;
ka#dym
"!czno$ci radiowej;
8) komunikuje si w ka#
ka
#dym z rodzajów "!
9) wykorzystuje Mi dzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania
(IAMSAR) podczas manewrowania statkiem w akcji poszukiwawczo-ratowniczej;
10) opracowuje plany, rozk"ady
rozk
alarmowe oraz instrukcje post powania w przypadku
alarmu;
11) przestrzega procedur post powania w przypadku holowania ratowniczego;
12) przestrzega procedur post powania w przypadkach zagro#e% i awarii na statku;
pos"uguje
13) pos"
"uguje si indywidualnymi i zbiorowymi $rodkami ratunkowymi;
14) obs"uguje
obs uguje urz!dzenia
urz dzenia s"
ss"u#!ce do wodowania i podnoszenia "odzi i tratw ratunkowych;
zagro#enia po#arowego na statku oraz przestrzega procedur walki
15) wskazuje obszary zagro
dniaj!c w"a$ciwo$ci przewo#onego "adunku;
z po#arem,
po arem, uwzgl dniaj
16) pos"uguje
pos
si
sprz tem przeciwpo#arowym, sta"ymi instalacjami ga$niczymi,
alarmow! i instalacj! wykrywaj!c! po#ar;
instalacj! alarmow
instalacj
17) udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu, wykonuje reanimacj i pos"uguje si
defibrylatorem;
18) stosuje Mi dzynarodowy kodeks zarz!dzania bezpieczn! eksploatacj! statków
!
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i zapobieganiem zanieczyszczeniu (Kodeks ISM);
19) stosuje przepisy dotycz ce warunków socjalnych oraz praw i obowi zków cz!onków
onków
za!ogi statku;
20) pos!uguje si" j"zykiem angielskim w komunikacji morskiej.

R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów le nych

Prowadzenie prac zwi!zanych z ochron! lasu
Ucze#:
1) opracowuje plany prac zwi zanych z zagospodarowaniem lasu;
2) organizuje prace zwi zane z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych
podnosz cych odporno$% drzewostanów;
3) rozpoznaje szkodliwe owady i grzyby patogeniczne;
4) ocenia zagro&enie wywo!ane
ane przez grzyby patogeniczne oraz szkodliwe owady we
wszystkich fazach rozwojowych drzewostanu;
5) rozpoznaje i szacuje szkody powodowane przez ptaki i ssaki le$ne;
le
6) dobiera rodzaje zabiegów ratowniczych stosowanych w warunkach le$nych
oraz
le
okre$la ich zakres;
7) organizuje prace zwi zane z ochron
lasu przed szkodliwymi czynnikami
abiotycznymi i biotycznymi;
8) organizuje i nadzoruje prowadzenie akcji zwalczania chorób lasu oraz
przeciwdzia!ania szkodnikom;
9) przestrzega zasad stosowania $rodków
rodków chemicznych w le$nictwie;
le$nictwie;
le$
10) ocenia skuteczno$% zabiegów ratowniczych prowadzonych w lesie;
11) ocenia stopie# zagro&enia po&arowego
arowego lasu;
arom lasu, ich wykrywania i gaszenia;
12) stosuje metody zapobiegania po&arom
powsta!e w wyniku po
powsta!
13) ocenia straty materialne i ekologiczne powsta!e
po&arów le$nych;
14) charakteryzuje rodzaje szkodnictwa le$nego;
le nego;
le
15) organizuje prace zwi zane z ochron lasów przed szkodnictwem le$nym;
16) stosuje przepisy prawa dotycz ce funkcjonowania stra&y
stra le$nej;
dokumentacj".
17) dokonuje odbioru wykonanych prac i sporz dza dokumentacj
2. Prowadzenie prac zwi!zanych
zanych z hodowl!
hodowl lasu
Ucze#:
1) opracowuje plany hodowli lasu;
2) organizuje zbiór nasion z drzew $ci"tych
tych i stoj cych oraz krzewów le$nych;
wy!uszczania,
3) dobiera metody wy!
wy
!uszczania, przechowywania i przygotowania nasion drzew
i krzewów le$nych
nych do wysiewu;
4) dokonuje selekcji drzew le$
le
$nych we wszystkich fazach produkcji le$nej;
le
le$nych
gospodarki szkó!karskiej;
5) organizuje prace zwi zane z prowadzeniem le$nej
le
szczegó!ow hodowl drzew i krzewów le$nych;
6) prowadzi prace zwi zane ze szczegó
le$nych;
7) okre$la
la funkcj"
funkcj" lasu i kompleksów le
przyrodniczo-le$nej kraju;
8) przestrzega zasad regionalizacji przyrodniczo-le
9) klasyfikuje siedliska le$ne;
le
dzia!ania zwi zane z jego kszta!towaniem;
10) ocenia struktur"
struktur" drzewostanu i planuje dzia
rozró&nia
11) rozró&
rozró
&nia metody sztucznego i naturalnego odnowienia lasu;
12) planuje sposoby przygotowania gleby do odnowienia lasu i zalesiania,
uwzgl"dnieniem
z uwzgl"
uwzgl
"dnieniem warunków terenowych;
sk!ad gatunkowy nowych upraw le$nych;
13) ustala orientacyjny sk
14) zak!ada
zak
i prowadzi uprawy plantacyjne oraz plantacje drzew szybko rosn cych;
15) ocenia udatno$%
udatno upraw le$nych;
piel"gnacyjne na wszystkich etapach wzrostu i rozwoju drzewostanów
16) planuje zabiegi piel
oraz organizuje prace zwi zane z ich wykonaniem;
le$ne prace fitomelioracyjne i agromelioracyjne;
17) organizuje le
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okre la mo!liwo ci zagospodarowania nieu!ytków i gruntów porolnych;
organizuje prace zwi"zane z rekultywacj" gleb zdegradowanych;
obs#uguje sprz$t i narz$dzia mechaniczne stosowane w hodowli lasu;
dzi mechanicznych
udziela instrukta!u dotycz"cego obs#ugi sprz$tu i narz$dzi
stosowanych w hodowli lasu;
zane z zalesieniami, zadrzewieniami, dolesieniami oraz
22) organizuje prace zwi"zane
uzupe#nieniami drzewostanów;
23) organizuje prace zwi"zane z poprawkami upraw le nych;
24) organizuje prace zwi"zane z przebudow" drzewostanów;
25) dokonuje odbioru wykonanych prac i sporz"dza
dza ich dokumentacj$.
3. Prowadzenie gospodarki owieckiej
Ucze%:
1) wykorzystuje wiedz$ z zakresu historii #owiectwa;
2) przestrzega zasad prowadzenia ekologicznej gospodarki #owieckiej;
owieckiej;
3) okre la liczebno & zwierzyny #ownej;
4) planuje zagospodarowanie #owisk;
5) przestrzega zasad hodowli i ochrony zwierzyny w #owisku;
owisku;
owieckie i dokonuje ich wyceny;
6) rozpoznaje szkody #owieckie
7) organizuje prace zwi"zane z ochron" lasu przed szkodami powodowanymi przez
zwierzyn$ #own";
8) przestrzega zasad gospodarki populacjami zwierz"t
zwierz #ownych;
ownych;
9) okre la pojemno & #owisk i obszarów #owieckich;
owieckich;
owieckiego;
10) stosuje przepisy prawa #owieckiego;
11) przestrzega zasad bezpiecznego pos#ugiwania
pos ugiwania si$
si$ broni
broni"
" my liwsk" oraz jej
przechowywania i konserwacji;
12) rozpoznaje akcesoria i trofea my liwskie;
dzenia ##owieckie;
owieckie;
13) projektuje oraz dobiera urz"dzenia
14) organizuje polowania indywidualne i zbiorowe;
15) przestrzega zasad wykorzystania psów my liwskich w #owiectwie;
16) charakteryzuje znaczenie sokolnictwa w #owiectwie;
owiectwie;
dotycz"ce
17) stosuje przepisy prawa dotycz"
dotycz
"ce ##owiectwa
owiectwa i zasady etyki #owieckiej.
4. Prowadzenie dzia a! zwi"zanych
turystyk" i edukacj"
zanych z ochron"
ochron" przyrody, turystyk
Ucze%:
1) przestrzega zasad funkcjonowania systemu ochrony przyrody w kraju;
yw turystyki na rodowisko le ne;
2) okre la wp#yw
wzgl$dem atrakcyjno ci turystycznej;
3) dokonuje oceny obszarów le nych pod wzgl
4) okre la znaczenie le nych kompleksów promocyjnych w edukacji spo
spo#ecze%stwa;
5) planuje i organizuje prace zwi"zane
zwi zane z wykonaniem obiektów edukacji le nej;
dzia#ania
dotycz"ce ochrony przyrody;
6) planuje i dokumentuje dzia#
dzia
#ania edukacyjne dotycz
spo#ecze%stwa
dotycz"ce wiedzy o lesie;
7) prowadzi edukacj$
edukacj$ spo
spo#
#ecze
ecze%
%stwa dotycz
8) organizuje prace zwi"
zwi
"zane z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym lasu;
zwi"zane
9) koordynuje ruch turystyczny na terenie le nym;
10) propaguje dzia#ania
dzia ania na rzecz ochrony rodowiska i ochrony przyrody;
11) stosuje sposoby zabezpieczania i ochrony cennych obiektów przyrodniczych.
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18)
19)
20)
21)
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U#ytkowanie
le$nych
R.14. U#
U
#ytkowanie zasobów le
1.

Wykonywanie prac pomiarowych i szacunkowych w drzewostanach
Ucze%
Ucze
%:
Ucze%:
pos#uguje si$
pos#
si planem urz"dzenia
urz
1) pos#uguje
lasu;
obs#uguje rejestrator le niczego;
obs#
2) obs#uguje
pos
si le n" map" numeryczn";
3) pos#uguje
si$
!"
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4) okre la mi!"szo # drzew stoj!cych i le"!cych;
5) okre la zasobno # drzewostanów;
6) okre la wiek drzew i drzewostanów;
7) okre la przyrost masy drzew i drzewostanów;
8) rozpoznaje rodzaje i okre la w$a ciwo ci i przeznaczenie surowca drzewnego;
9) wykonuje pomiary geodezyjne.
2. Organizowanie prac zwi zanych z u!ytkowaniem zasobów le"nych
nych
Ucze%:
1) okre la rodzaje u"ytków le nych;
2) sporz!dza
dza roczne plany pozyskiwania surowca drzewnego;
3) sporz!dza harmonogramy prac le nych;
4) pos$uguje si& Systemem Informatycznym Lasów Pa%stwowych;
stwowych;
5) sporz!dza dokumentacj& dotycz!c! pozyskania surowca drzewnego i u"ytków
u
ubocznych;
6) okre la 'ród$a finansowania prac le nych;
7) prowadzi dokumentacj& dotycz!c! sprzeda"y
y surowca drzewnego;
8) planuje sk$ad zespo$ów roboczych, okre la ilo # sprz
sprz&tu
sprz&
&tu oraz paliw potrzebnych
w procesach pozyskiwania drewna;
9) przygotowuje drzewostan do pozyskiwania surowca drzewnego;
10) organizuje i nadzoruje prace zwi!zane
zane z pozyskiwaniem surowca drzewnego;
11) dobiera maszyny i urz!dzenia
dzenia do pozyskiwania surowca drzewnego oraz biomasy;
12) dobiera sposoby sk$adowania
adowania i konserwacji surowca drzewnego;
13) klasyfikuje, odbiera i cechuje pozyskiwany surowiec drzewny;
14) planuje prace zwi!zane
u"ytków
zane z pozyskiwaniem runa le nego i innych u
niedrzewnych.

R.15. Organizacja prac rybackich
backich w akwakulturze

Planowanie produkcji ryb i raków w akwakulturze
Ucze%:
1) pos$uguje si& ksi&g!
g! stawow
stawow!
! i jeziorow!
jeziorow oraz operatem rybackim obwodu
rybackiego;
2) dobiera technologi& produkcji ryb odpowiedni!
odpowiedni do gospodarstwa rybackiego;
3) oblicza wska'niki
niki wielko ci produkcji obiektu rybackiego na podstawie parametrów
wody i jego wyposa"enia;
4) oblicza liczebno # obsad i wielko # produkcji ryb i raków;
5) oblicza zapotrzebowanie na pasz&
preliminarz "ywienia;
pasz& i sporz!dza
sporz
6) sporz!dza
dza harmonogramy prac rybackich dla obiektu rybackiego;
7) sporz!dza
wyposa"enia obiektu rybackiego;
!dza
dza zestaw technicznego wyposa
8) projektuje narz&dzia
po$owu
ryb i raków;
narz&dzia po$
narz&
po
$owu i od$owu
od
9) oblicza koszty budowy narz&dzi
po$owu
i od$owu.
narz
po
2. Organizowanie prac rybackich w intensywnym chowie i hodowli ryb i raków
Ucze%:
1) dobiera metody intensywnego chowu ryb i raków;
2) prowadzi chów ryb i raków z zastosowaniem intensywnych metod chowu;
3) przygotowuje tarlaki ryb i raków do rozrodu sztucznego;
zwi!zane ze zwalczaniem chorób ryb i raków;
4) wykonuje czynno ci zwi
zwi!zane z leczeniem ryb i raków pod nadzorem lekarza
5) wykonuje czynno ci zwi
weterynarii;
rasy, formy i odmiany ryb i raków;
6) rozró"nia
rozró
selekcj&, dobór i krzy"owanie ryb i raków.
7) przeprowadza selekcj
wst#pnego przetwórstwa ryb i raków
3. Wykonywanie wst
Ucze%:
Ucze%
Ucze
%:
wst&pnie przetworzonych ryb i raków;
1) rozpoznaje asortyment wst
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okre la przydatno ! ryb i raków do spo"ycia i przetwarzania;
wykonuje prace zwi#zane z przed$u"aniem trwa$o ci surowca rybnego;
wykonuje prace w zakresie wst%pnego przetwarzania ryb i raków;
oblicza ceny asortymentu wst%pnie przetworzonych ryb i raków;
ce bezpiecze&stwa
bezpiecze
wykonuje prace przetwórcze, stosuj#c przepisy prawa dotycz#ce
"ywno ci.
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2)
3)
4)
5)
6)

! "#$ !

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Organizowanie produkcji ro linnej
Ucze&:
1) przewiduje pogod% na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz
obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody,
2) pos$uguje si% przyrz#dami meteorologicznymi;
3) wykonuje przegl#dy techniczne urz#dze& melioracyjnych oraz planuje ich
konserwacj% i napraw%;
4) planuje sposoby przeciwdzia$ania
ania procesom degradacji i dewastacji gleb;
5) projektuje zmianowania ro lin w zale"no ci od warunków klimatyczno-glebowych;
6) planuje i organizuje prace zwi#zane
ochron# ro lin
zane z upraw#
# roli, nawo"eniem
nawo"eniem i ochron
nawo"
uprawnych;
7) dobiera maszyny i narz%dzia
dzia do rodzaju zabiegów uprawowych z uwzgl%dnieniem
uwzgl
wymaga& ro lin uprawnych;
8) dobiera technologie produkcji ro lin uprawnych oraz produkcji pasz na u
u"ytkach
zielonych;
9) prowadzi plantacje nasienne;
10) organizuje proces produkcji ro linnej zgodnie ze Zwyk$#
Zwyk Dobr#
Dobr Praktyk# Rolnicz#
i z Zasadami Wzajemnej Zgodno ci;
11) organizuje przechowywanie i sprzeda"
sprzeda" produktów ro linnych z zachowaniem norm
jako ci i bezpiecze&stwa
stwa "ywno ci;
12) planuje produkcj% ro linn#
# w gospodarstwie rolnym na podstawie analizy
ekonomicznej;
13) nadzoruje realizacj%
% zada&
zada& w zakresie produkcji ro linnej;
dotycz#ce
14) stosuje przepisy prawa dotycz#
dotycz
#ce nasiennictwa, ochrony rodowiska, ochrony ro lin
i bezpiecze&stwa
stwa "ywno ci;
15) korzysta z programów komputerowych do wspomagania organizacji i kontroli procesu
produkcji ro linnej.
zwierz!cej
2. Organizowanie produkcji zwierz!
zwierz
!cej
Ucze&:
1) okre la funkcje oraz znaczenie narz
narz#dów i uk$adów organizmu zwierz#t
gospodarskich;
zwierz#t gospodarskich;
2) okre la warunki niezb%dne
niezb dne do zabezpieczenia dobrostanu zwierz
zwierz%cej oraz wymogi dobrostanu zwierz#t
3) analizuje uwarunkowania produkcji zwierz
gospodarskich;
zwierz#t gospodarskich do okre lonych warunków
4) dobiera rasy i typy u"ytkowe
u
zwierz
gospodarstwa i technologii produkcji;
zwierz#t gospodarskich;
5) organizuje prace zwi#zane
zwi
z rozrodem zwierz
6) okre la fizjologiczne podstawy "ywienia zwierz#t gospodarskich;
zwierz#t gospodarskich;
7) ustala normy "ywienia i dawki pokarmowe dla zwierz
8) analizuje wp$yw
wp
racjonalnego "ywienia oraz warunków zoohigienicznych na zdrowie
zwierz#t gospodarskich;
zwierz
zwi#zane z konserwowaniem i przechowywaniem pasz;
9) planuje i organizuje prace zwi
zwi#zane z przygotowaniem i zadawaniem pasz;
10) organizuje prace zwi
sprzeda" produktów zwierz%cych z zachowaniem norm
11) organizuje przechowywanie i sprzeda
bezpiecze&stwa "ywno ci;
jako ci zdrowotnej i bezpiecze
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12) prowadzi prace hodowlane w gospodarstwie rolnym;
13) okre la wp!yw chowu i hodowli zwierz"t na rodowisko naturalne;
14) organizuje produkcj# zwierz#c" zgodnie ze Zwyk!" Dobr" Praktyk"
Praktyk Rolnicz"
Rolnicz
i z Zasadami Wzajemnej Zgodno ci;
15) planuje produkcj# zwierz#c" w gospodarstwie rolnym na podstawie rachunku
ekonomicznego;
16) nadzoruje realizacj# zada$ wykonywanych w produkcji zwierz#cej;
cej;
17) korzysta z programów komputerowych wspomagaj"cych
cych organizacj#
organizacj! i nadzorowanie
produkcji zwierz#cej.

R.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

Organizowanie produkcji ro linnej
Ucze$:
1) planuje zmianowanie ro lin w zale%no ci od warunków klimatyczno-glebowych;
2) planuje i organizuje prace zwi"zane z upraw" roli, nawo%eniem
nawo eniem i ochron"
nawo"eniem
ochron ro lin
uprawnych;
dzia do rodzaju zabiegów uprawowych;
3) dobiera maszyny, urz"dzenia i narz#dzia
4) dobiera technologie produkcji ro lin uprawnych;
5) organizuje proces produkcji ro linnej zgodnie ze Zwyk!"
Zwyk# Dobr"
Zwyk#
Dobr Praktyk"
Praktyk Rolnicz"
i z Zasadami Wzajemnej Zgodno ci;
ro$$linnej;
6) nadzoruje realizacj# zada$ w zakresie produkcji ro
7) stosuje przepisy prawa dotycz"ce
rodowiska, ochrony ro lin uprawnych
ce ochrony $rodowiska,
i pszczó! oraz bezpiecze$stwa %ywno
ci.
ywno$ci.
ywno
cej
2. Organizowanie produkcji zwierz!cej
Ucze$:
1) okre la funkcje oraz znaczenie narz"dów
organizmu zwierz"t
narz dów i uk!adów
uk
uk#adów
zwierz
gospodarskich;
2) okre la warunki niezb#dne
dne do zabezpieczenia dobrostanu zwierz"t
zwierz gospodarskich;
3) dobiera rasy i typy u%ytkowe
lonych warunków gospodarstwa
"ytkowe
ytkowe zwierz"t
zwierz t do okre
okre$lonych
i technologii produkcji;
4) okre la fizjologiczne podstawy %ywienia
"ywienia
ywienia zwierz"t
zwierz t gospodarskich;
5) ustala normy i dawki pokarmowe dla zwierz"t
zwierz t gospodarskich;
6) planuje prace z konserwacj"
konserwacj i przechowywaniem pasz;
7) organizuje proces produkcji zwierz#cej
zwierz!cej zgodnie ze Zwyk!"
zwierz!
Zwyk Dobr" Praktyk" Rolnicz"
i z Zasadami Wzajemnej Zgodno
ci;
Zgodno$ci;
8) planuje produkcj#
produkcj! zwierz#c"
zwierz!c w gospodarstwie rolnym w oparciu o rachunek
zwierz
ekonomiczny;
9) nadzoruje realizacj#
realizacj! zada$
realizacj!
zada%
zada
% wykonywanych w produkcji zwierz#cej;
zwierz
10) korzysta z programów komputerowych wspomagaj"cych
organizacj# i nadzorowanie
wspomagaj
produkcji zwierz#cej.
zwierz cej.
zwierz!cej.
3. Organizowanie produkcji pszczelarskiej
Ucze$:
Ucze%:
1) dobiera rasy pszczó!
pszczó do okre
pszczó#
okre$lonych warunków klimatycznych i po%ytkowych rejonu;
2) planuje pasieczysko i pracowni#
pracowni pszczelarsk";
3) planuje liczb#
liczb! rodzin pszczelich;
liczb!
4) nadzoruje zak!adanie
zak#adanie pasieki i jej wyposa%enie;
zak#
wyposa
5) dobiera sprz#t
przegl"du rodzin pszczelich;
sprz do przegl
sprz!t
6) przeprowadza przegl"dy
rodzin pszczelich;
przegl
gospodark# w#drown" pszczó!;
7) prowadzi gospodark
pszczó!;
8) okre$la
okre la przyczyny nastroju rojowego pszczó
ci"gu roku;
9) kieruje rozwojem rodzin pszczelich w ci
10) prowadzi wychów matek pszczelich;
11) przygotowuje rodziny pszczele do przezimowania;
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prowadzi pozyskiwanie produktów pszczelarskich;
dobiera sposoby zapobiegania chorobom pszczó oraz szkodnikom i zwalczania ich;
prowadzi dokumentacj! gospodarstwa pasiecznego;
sporz"dza kalkulacj! kosztów produkcji pszczelarskiej;
cych organizowanie
korzysta z programów komputerowych wspomagaj"cych
i nadzorowanie produkcji pasiecznej.
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13)
14)
15)
16)
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R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Planowanie prac zwi zanych z upraw ro!lin
lin sadowniczych
Ucze#:
1) planuje upraw! ro$lin sadowniczych;
eniem ro$
ro
$lin sadowniczych;
2) planuje i organizuje prace zwi"zane z upraw" roli, nawo%eniem
ro$lin
lin sadowniczych;
3) planuje i organizuje prace zwi"zane z ochron" ro$lin
gnacyjne upraw sadowniczych;
4) planuje zabiegi piel!gnacyjne
5) organizuje proces produkcji ogrodniczej zgodnie ze Zwyk " Dobr"
" Praktyk"
Praktyk Rolnicz"
Rolnicz
i z Zasadami Wzajemnej Zgodno$ci;
zane ze zbiorem ró%nych
nych gatunków owoców;
6) planuje i organizuje prace zwi"zane
7) organizuje prace zwi"zane
zane z przechowywaniem i sprzeda%"
sprzeda%" ró
ró%nych gatunków
owoców;
8) stosuje przepisy prawa dotycz"ce
ce nasiennictwa;
9) korzysta z programów komputerowych do planowania prac zwi"zanych
zwi
z upraw
upraw"
ro$lin sadowniczych;
10) oblicza op acalno$& produkcji sadowniczej;
ce ochrony $rodowiska,
rodowiska, ochrony ro
11) stosuje przepisy prawa dotycz"ce
ro$lin sadowniczych
i bezpiecze#stwa %ywno$ci.
2. Planowanie prac zwi zanych z upraw ro
ro!lin
ro!
!lin warzywnych
Ucze#:
lin warzywnych i przyprawowych oraz grzybów jadalnych;
1) planuje upraw! ro$lin
2) planuje i organizuje prace zwi"
"zane z upraw"
upraw roli, nawo
zwi"zane
nawo%eniem i ochron" ro$lin
warzywnych i przyprawowych oraz grzybów jadalnych;
3) planuje i organizuje prace zwi"zane
zwi zane z siewem nasion, pikowaniem, przesadzaniem
i sadzeniem ro$lin;
lin;
4) planuje i organizuje prace zwi"
zwi
"zane z rozmna%aniem
rozmna
ip
zwi"zane
p!dzeniem warzyw;
5) planuje zabiegi piel!gnacyjne
gnacyjne upraw warzywnych;
ro$lin przyprawowych oraz
6) planuje i organizuje prace zwi"zane
zwi zane ze zbiorem warzyw, ro
grzybów jadalnych;
7) organizuje prace zwi"zane
warzyw, ro$lin
zwi"zane z przechowywaniem i sprzeda%"
zwi"
sprzeda
przyprawowych oraz nasion i grzybów jadalnych;
8) przestrzega przepisów prawa dotycz"cych
nasiennictwa;
dotycz
9) przestrzega przepisów prawa dotycz"cych
ochrony $rodowiska, ochrony ro$lin
dotycz
warzywnych i bezpiecze#stwa
%ywno$ci;
bezpiecze
%ywno
10) oblicza op acalno$&
przyprawowych oraz grzybów jadalnych;
acalno$& produkcji warzyw, ro$lin
ro
11) korzysta z programów komputerowych do planowania prac zwi"zanych
z upraw"
zwi
ro$lin
ro$
$lin warzywnych.
3. Planowanie prac zwi zanych z upraw ro!lin ozdobnych
Ucze#:
Ucze
sporz"dza
1) sporz"
sporz
"dza szkice inwentaryzacyjne terenów zieleni;
2) opracowuje projekty zagospodarowania terenów zieleni z wykorzystaniem walorów
i specyfiki terenu;
zwi"zane z siewem nasion, pikowaniem, przesadzaniem
3) planuje i organizuje prace zwi
i sadzeniem ro$lin
ozdobnych;
ro
4) organizuje prace zwi"zane
z upraw" roli, nawo%eniem i ochron" ro$lin ozdobnych
zwi
uprawianych w gruncie i pod os onami;
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5) planuje i organizuje prace zwi zane z upraw roli, nawo!eniem
eniem i ochron drzew
i krzewów ozdobnych;
6) planuje i organizuje prace zwi zane z urz dzaniem i renowacj terenów zieleni;
7) sporz dza harmonogramy prac zwi zanych z upraw ro"lin
piel#gnacj
lin ozdobnych i piel#
piel
#gnacj
terenów zieleni;
8) planuje i organizuje prace zwi zane z sadzeniem drzew i krzewów ozdobnych;
9) planuje wykonanie prac na poszczególnych etapach produkcji okre"lonych
lonych gatunków
drzew i krzewów ozdobnych;
10) planuje i organizuje zbiór, przechowywanie i sprzeda! ro"lin
lin ozdobnych;
11) oblicza op$acalno"% produkcji ro"lin ozdobnych;
12) korzysta z programów komputerowych do planowania prac zwi zanych z upraw
ro"lin ozdobnych.

R.19. Organizacja chowu i hodowli koni

Organizowanie produkcji w gospodarstwie rolnym
Ucze&:
lin uprawianych na pasze;
1) planuje i organizuje produkcj# ro"lin
2) wykonuje zabiegi agrotechniczne stosowane w produkcji ro"lin
ro"lin uprawianych na
ro"
pasze;
3) wykonuje czynno"ci zwi zane z zbiorem, konserwacj i przechowywaniem pasz;
4) planuje i organizuje produkcj# zwierz#c
#c w gospodarstwie;
5) prowadzi chów zwierz t gospodarskich;
6) stosuje ekologiczne metody produkcji rolniczej;
Zwyk
7) prowadzi produkcj# rolnicz
zgodnie ze Zwyk$
Dobr
Praktyk
Rolnicz
i z Zasadami Wzajemnej Zgodno"ci;
8) prowadzi sprzeda! zwierz t oraz produktów pochodzenia rolniczego;
9) oblicza op$acalno"% produkcji rolniczej.
rodków technicznych w rolnictwie
2. Obs ugiwanie !rodków
Ucze&:
1) pos$uguje si# dokumentacj techniczn , normami i katalogami;
2) analizuje informacje techniczne, wykorzystuj c ró!ne 'ród$a;
3) rozpoznaje materia$yy stosowane w konstrukcjach maszyn i urz dze& technicznych;
4) wykorzystuje energi# elektryczn i niekonwencjonalne 'ród$a energii;
5) dobiera oraz eksploatuje narz#dzia
narz#dzia i maszyny do kompleksowej mechanizacji
narz#
procesów technologicznych w produkcji ro"linnej
i zwierz#cej;
ro
zwierz
6) kontroluje jako"% wykonywanych prac;
7) dobiera pojazdy i "rodki
rodki transportu do prac w rolnictwie;
8) przygotowuje pojazdy, maszyny, narz#dzia
i urz dzenia rolnicze zgodnie z zasadami
narz
narz#
bezpiecze&stwa
stwa i higieny pracy, przepisami prawa dotycz cymi ochrony
przeciwpo!arowej
przeciwpo!
przeciwpo
!arowej i ochrony "rodowiska;
9) wykonuje czynno"ci
czynno"ci zwi zane z przegl dami technicznymi oraz konserwacj
czynno"
pojazdów, maszyn i urz dze& rolniczych;
10) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas eksploatowania pojazdów,
maszyn i narz#dzi
narz#dzi rolniczych.
narz#
3. Prowadzenie chowu i hodowli koni
Ucze&:
Ucze
1) dobiera typy u!ytkowe
i rasy koni do warunków przyrodniczych i ekonomicznych
u
gospodarstwa rolnego;
2) dobiera systemy utrzymania dla ró!nych
ras i grup koni;
ró
3) wykonuje czynno"ci
zwi zane z codzienn piel#gnacj koni i obs$ug stajni;
czynno
4) planuje wyposa!enie
stajni i budynków towarzysz cych z uwzgl#dnieniem potrzeb
wyposa
koni i zasad dobrostanu zwierz t;
5) okre"la
wymagania zoohigieniczne pomieszcze&
okre
pomieszcze dla koni;
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wykonuje pomiary czynników mikroklimatycznych w pomieszczeniach dla koni;
dokonuje pomiarów parametrów fizjologicznych koni;
dokonuje oceny zachowania i stanu zdrowia koni;
rozpoznaje narowy i na ogi koni i zapobiega im;
rozpoznaje objawy chorób koni;
przestrzega zasad profilaktyki weterynaryjnej w stadzie koni;
udziela koniom pierwszej pomocy w nag ych wypadkach;
cych zwalczania chorób zaka"nych
nych zwierz!t
zwierz!t
zwierz!
przestrzega przepisów prawa dotycz!cych
oraz przepisów sanitarno-epidemiologicznych w chowie koni;
14) sporz!dza dokumentacj# dotycz!c! pracy hodowlanej;
ci i odmiany koni oraz dokonuje opisu identyfikacyjnego koni;
15) rozpoznaje ma$ci
16) ocenia kondycj# i pokrój koni oraz dokonuje pomiarów zoometrycznych koni;
17) organizuje i prowadzi rozród koni;
18) wychowuje i oswaja m ode konie;
dza kalkulacje kosztów chowu i hodowli koni.
19) sporz!dza
4.
ywienie koni
Ucze%:
ywienie i pojenie do specyfiki budowy i fizjologii uk adu pokarmowego
1) dostosowuje &ywienie
koni;
ywieniu koni;
2) okre$la znaczenie sk adników pasz w &ywieniu
3) dobiera pasze stosowane w &ywieniu
ywieniu koni oraz ocenia ich jako$';
jako$';
jako$'
4) okre$la
la potrzeby pokarmowe koni oraz warto$' pokarmow!
pokarmow! pasz;
nych grup koni;
5) uk ada dawki pokarmowe dla ró&nych
6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze dla koni;
7) przestrzega zasad higieny &ywienia
ywienia i pojenia koni;
dza preliminarz i bilans pasz dla koni;
8) sporz!dza
dza kalkulacje kosztów &ywienia
ywienia koni.
9) sporz!dza
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
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R.20. Szkolenie i u!ytkowanie
ytkowanie koni

Szkolenie oraz przygotowanie koni do zawodów, pokazów i sprzeda
sprzeda!y
Ucze%:
ce na warto$'
warto u&ytkow! koni;
1) okre$la cechy wp ywaj!ce
2) dobiera rasy koni pod k!tem
tem przydatno$ci
przydatno
ró
do ró&nych
form u&ytkowania;
3) szkoli konie zgodnie z zasadami rozgrywania zawodów je
je"dzieckich;
czynno$
$ci pomocnicze w przygotowaniu i przebiegu zawodów konnych
4) wykonuje czynno$ci
i pokazów hodowlanych;
5) przygotowuje konie do zawodów, pokazów hodowlanych i sprzeda&y;
sprzeda
piel#gnacyjne i prewencyjne u koni;
piel#
6) wykonuje zabiegi piel#gnacyjne
sprzeda
7) prezentuje konie na pokazach hodowlanych i przy sprzeda&y;
schorze% i urazów u koni sportowych i im zapobiega;
8) rozpoznaje objawy schorze%
9) ocenia stan wytrenowania na podstawie parametrów fizjologicznych;
pomieszcze i wyposa&enia
wyposa
10) wybiera rodzaje pomieszcze%
dla koni sportowych.
2. U!ytkowanie
ytkowanie i transport koni
Ucze%:
%:
1) przygotowuje konia do jazdy wierzchem i w zaprz#gu;
zaprz
2) dosiada konia i je"dzi
st#pem,
k usem anglezowanym i 'wiczebnym oraz galopem;
je
st
3) wykonuje elementy i figury uje&d&eniowe
w st#pie, k usie i galopie;
uje
4) dobiera i dopasowuje sprz#t
sprz je"dziecki do formy u&ytkowania konia;
5) dobiera i kompletuje ubiór je"dziecki;
je
6) powozi ko%mi;
ko
7) wykonuje czynno$ci
zwi!zane z konserwacj! i napraw! sprz#tu je"dzieckiego;
czynno
8) przygotowuje sprz#t
sprz i dokumentacj# potrzebne do transportu koni;
9) dobiera typy pojazdów do transportu koni;
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10) przygotowuje konia do transportu;
adunkiem koni;
11) wykonuje czynno ci zwi!zane z za"adunkiem, transportem i roz"adunkiem
12) wykonuje czynno ci zwi!zane z opiek! nad koniem w czasie transportu.
3. Prowadzenie rekreacji i turystyki konnej w gospodarstwie rolnym
Ucze#:
ytkowania koni w rekreacji
1) dostosowuje gospodarstwo rolne do utrzymania i u$ytkowania
i turystyce konnej;
2) dobiera formy rekreacji i turystyki konnej;
dzieckiej;
3) dobiera konie pod k!tem ich przydatno ci w rekreacji i turystyce je%dzieckiej;
4) organizuje rekreacj& i turystyk& konn! w gospodarstwie;
dzieckiej;
5) przygotowuje konie do pracy w rekreacji i turystyce je%dzieckiej;
6) kontroluje stan fizyczny i stan zdrowia koni wykorzystywanych w rekreacji i turystyce
je%dzieckiej;
ytkowaniu koni;
7) przestrzega zasad bezpiecze#stwa w u$ytkowaniu
8) organizuje imprezy je%dzieckie
dzieckie oraz wycieczki i rajdy konne w terenie;
9) wykorzystuje walory przyrodnicze i kulturowe regionu w turystyce;
pnych szlaków konnych w regionie;
10) korzysta z dost&pnych
11) organizuje turystyk& je%dzieck!;
je%dzieckiej;
je%
12) przestrzega zasad zdobywania odznak turystyki je%dzieckiej;
13) oblicza op"acalno ' organizowania rekreacji i turystyki konnej w gospodarstwie
rolnym.

R.21. Projektowanie, urz dzanie i piel!gnacja ro"linnych
ro"
"linnych obiektów architektury
krajobrazu

Przygotowywanie ro"lin
lin ozdobnych do urz dzania obiektów architektury
krajobrazu
Ucze#:
1) okre la funkcje ro lin ozdobnych w kszta"towaniu
kszta towaniu krajobrazu;
2) okre la zastosowanie podstawowych grup ro lin w obiektach architektury krajobrazu;
3) dobiera narz&dzia
dzia i sprz&t
sprz&
&t do prac zwi!zanych
zwi!zanych z upraw!
zwi!
upraw i piel&gnacj! ro lin
ozdobnych;
4) wykonuje podstawowe prace uprawowe i piel&gnacyjne
w szkó"kach ro lin
piel
ozdobnych;
5) dobiera technologie produkcji ro lin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych;
6) ocenia stan ro lin przeznaczonych do urz!dzania
obiektów architektury krajobrazu;
urz
7) przygotowuje materia"
materia" ro linny do ekspedycji zgodnie ze specyfikacj!;
specyfikacj
8) przygotowuje ro liny do transportu, sk"adowania
i sadzenia;
sk
9) przygotowuje materia"y
materia"y do wykonywania dekoracji ro linnych.
materia"

2.

Wykonywanie i piel!gnacja ro
ro"linnych obiektów architektury krajobrazu
Ucze#:
1) charakteryzuje walory przyrodnicze krajobrazu;
2) przeprowadza inwentaryzacj&
inwentaryzacj szaty ro linnej;
wn
3) przeprowadza analizy funkcjonalno-przestrzenne wn&trz
ogrodowych;
4) wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu obiektów ro linnych architektury
krajobrazu;
5) opracowuje projekty koncepcyjne i techniczne obiektów ro linnych;
6) projektuje uk"ady
ro linne z uwzgl&dnieniem warunków siedliskowych i warto ci
uk
dekoracyjnych;
7) planuje rozmieszczenie zadrzewie#
zadrzewie w krajobrazie;
8) opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów ro linnych;
9) planuje organizacj&
organizacj prac zwi!zanych z sadzeniem ro lin;
10) dobiera metody sadzenia ro lin ozdobnych;
!"
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pos uguje si! narz!dziami, urz"dzeniami i sprz!tem ogrodniczym;
przygotowuje gleb! do sadzenia ro#lin ozdobnych;
wykonuje czynno#ci zwi"zane z sadzeniem ro#lin;
wykonuje zabiegi piel!gnacyjne ro#lin;
dobiera metody nawadniania ro#lin;
zanych z wykonywaniem i piel!gnacj"
" obiektów
rozlicza koszt robót i materia ów zwi"zanych
ro#linnych;
17) projektuje i wykonuje dekoracje ro#linne.
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11)
12)
13)
14)
15)
16)

,&-./&,&

R.22. Organizacja prac zwi zanych z budow oraz konserwacj obiektów ma!
ma
ma!ej
!ej
architektury krajobrazu

Kszta!towanie i projektowanie obiektów ma!ej
ej architektury krajobrazu
Ucze$:
1) okre#la walory kulturowe oraz zasady kszta towania i ochrony krajobrazu obszarów
zurbanizowanych i niezurbanizowanych;
nych obiektów architektury krajobrazu;
2) dobiera elementy wyposa%enia do ró%nych
enia terenów zieleni;
3) wykonuje inwentaryzacj! wyposa%enia
4) dokonuje analizy funkcjonalno-przestrzennej elementów ma ej architektury
ogrodowej;
5) wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu elementów ma ej architektury
krajobrazu;
6) wykonuje projekty koncepcyjne i techniczne ma ych form architektonicznych;
7) opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów architektury
krajobrazu;
8) dobiera materia y budowlane do wykonania ma ych form architektury krajobrazu.
2. Urz dzanie i konserwacja obiektów ma!ej
ma!ej architektury krajobrazu
ma!
Ucze$:
1) korzysta z dokumentacji projektowo-technicznej dotycz"cej
dotycz
wykonywania elementów
ma ej architektury;
2) planuje organizacj! prac zwi"zanych
zwi"zanych z budow"
zwi"
budow ma ych form architektonicznych;
3) wykonuje roboty ziemne zwi"zane
zwi"zane z budow"
zwi"
budow ma ych form architektonicznych;
4) dobiera techniki wykonywania elementów ma ej architektury krajobrazu;
5) pos uguje si! narz!dziami,
urz"dzeniami
sprz!tem do robót budowlanych;
dziami, urz"
urz
"dzeniami i sprz
6) wykonuje czynno#ci zwi"zane
zane z budow"
budow obiektów architektury krajobrazu;
7) wykonuje zabiegi zwi"zane
zwi"zane z konserwacja elementów ma ej architektury krajobrazu;
zwi"
zane z rewaloryzacj"
rewaloryzacj zabytkowych elementów ma ej architektury
8) planuje prace zwi"zane
krajobrazu;
9) rozlicza koszt robót i materia ów zwi"zanych z urz"dzaniem
i konserwacj" elementów
urz
ma ej architektury krajobrazu.

w.

1.

ww

R.23. Organizacja i prowadzenie
prowadzenie robót zwi zanych z budow obiektów
in"ynierii
ynierii #
#rodowiska
rodowiska
1.

Organizowanie i prowadzenie robót zwi zanych z budow obiektów gospodarki
wodnej
Ucze$:
Ucze$
1) rozpoznaje obiekty gospodarki wodnej i okre#la
ich przeznaczenie;
okre
2) pos uguje si!
si dokumentacj"
dokumentacj projektow", katalogami i instrukcjami dotycz"cymi
budowy obiektów gospodarki wodnej;
3) dobiera materia y, narz!dzia i sprz!t do budowy obiektów gospodarki wodnej;
4) przygotowuje harmonogramy robót wodno-in%ynieryjnych;
wodno-in
5) organizuje roboty zwi"zane
z budow" uj!& wody;
zwi
6) organizuje roboty zwi"zane
z wykonaniem stacji uzdatniania wody;
zwi
!"
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7) koordynuje prace zwi zane z wykonaniem lokalnych sieci wodoci gowo-kanalizacyjnych;
8) prowadzi prace zwi zane z wykonaniem oczyszczalni !cieków;
9) planuje zagospodarowanie osadów !ciekowych;
10) organizuje prace zwi zane z budow przydomowych oczyszczalni !cieków;
cieków;
11) organizuje prace zwi zane z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej
w wymaganym stanie technicznym;
12) prowadzi dokumentacj" budowy obiektów gospodarki wodnej;
13) ocenia jako!# wykonania obiektów gospodarki wodnej;
14) rozlicza materia$y, sprz"t i robocizn" zwi zane z budow obiektów gospodarki
wodnej.
2. Organizowanie i prowadzenie robót zwi zanych z budow obiektów gospodarki
odpadami
Ucze%:
1) klasyfikuje odpady wed$ug okre!lonych kryteriów;
2) rozpoznaje obiekty zwi zane z gospodark odpadami;
3) pos$uguje si" dokumentacj projektow , katalogami i instrukcjami dotycz cymi
obiektów gospodarki odpadami;
4) dobiera technologie sk$adowania
adowania odpadów;
5) planuje i prowadzi budow" sk$adowisk,
adowisk, kompostowni, sortowni;
6) organizuje prace zwi zane z eksploatacj i konserwacj urz dze%
dze technicznych na
sk$adowiskach
adowiskach odpadów, w kompostowniach i sortowniach;
7) planuje prace zwi zane z gospodark wodno-!ciekow
ciekow na terenach wiejskich;
8) planuje i organizuje gospodark" odpadami na terenach wiejskich;
9) ocenia jako!# wykonania robót zwi zanych z budow obiektów gospodarki odpadami;
10) rozlicza materia$y, sprz"tt i robocizn"
robocizn" zwi zane z budow obiektów gospodarki
odpadami.
3. Organizowanie i prowadzenie robót zwi zanych z budow dróg dojazdowych
do gruntów rolnych
Ucze%:
1) rozpoznaje rodzaje dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
2) pos$uguje si" dokumentacj projektow , katalogami i instrukcjami dotycz cymi
budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
3) planuje i organizuje prace zwi zane z budow dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
4) dobiera materia$yy do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
dzia, urz dzenia i sprz"t
sprz do budowy dróg dojazdowych do gruntów
5) dobiera narz"dzia,
rolnych;
6) organizuje prace zwi zane z wykonywaniem drogowych robót ziemnych;
7) organizuje prace zwi zane z wykonywaniem nawierzchni dróg dojazdowych do
gruntów rolnych;
8) prowadzi prace zwi zane z utrzymaniem w wymaganym stanie technicznym dróg
dojazdowych do gruntów rolnych;
jako!# wykonania robót zwi zanych z budow dróg dojazdowych do gruntów
9) ocenia jako!#
rolnych;
10) rozlicza materia$y,
materia
sprz"t i robocizn"
robocizn zwi zane z budow dróg dojazdowych do
gruntów rolnych.

R.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych
1.

Badanie stanu cieków wodnych i stosunków wodno-powietrznych w glebie
Ucze%:
1) planuje prace zwi zane z badaniem stanu cieków wodnych i stosunków wodno-powietrznych w glebie;
2) dobiera metody prowadzenia bada
bada% stanu cieków wodnych i stosunków wodno!"
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-powietrznych w glebie;
3) obs uguje aparatur! kontrolno-pomiarow" do bada# stanu cieków wodnych i
stosunków wodno-powietrznych w glebie;
4) wykonuje pomiary parametrów powietrza atmosferycznego, opadów oraz wód
powierzchniowych i podziemnych;
5) opracowuje i interpretuje wyniki pomiarów hydrometeorologicznych;
6) dokonuje oceny stanu stosunków wodno-powietrznych w glebie;
7) okre$la przydatno$% rolnicz" gleb;
8) dobiera metody ochrony i rekultywacji gleb;
9) dobiera $rodki
rodki agromelioracyjne do poprawy stosunków wodno-powietrznych
w glebie.
2. Organizowanie i prowadzenie robót zwi zanych z regulacj ma!ych cieków
wodnych oraz budow obiektów przeciwpowodziowych
Ucze#:
1) okre$la przyczyny i skutki wezbra# cieków wodnych;
2) rozpoznaje stany zagro&e# powodziowych;
3) dobiera metody ochrony przed powodzi";
4) pos uguje si! dokumentacj" projektow",, katalogami i instrukcjami dotycz"cymi
dotycz
regulacji ma ych cieków wodnych oraz budowy obiektów przeciwpowodziowych;
5) dobiera metody regulacji ma ych cieków wodnych;
6) dobiera materia y, narz!dzia i sprz!tt do regulacji ma ych cieków wodnych;
7) organizuje roboty zwi"zane
regulacj" ma ych cieków
zane z wykonywaniem umocnie#
umocnie oraz regulacj
wodnych;
8) obs uguje urz"dzenia i sprz!tt stosowane podczas regulacji ma ych cieków wodnych i
obiektów przeciwpowodziowych zgodnie z zasadami ich eksploatacji;
9) organizuje prace zwi"zane
konserwacj" i napraw" wa ów
zane z wykonywaniem, konserwacj
przeciwpowodziowych i ma ych budowli pi!
pi!trz"cych
pi
!trz
trz"
"cych oraz pompowni melioracyjnych;
10) ocenia jako$% wykonania robót zwi"
zwi"zanych
zwi
"zanych z regulacj"
regulacj ma ych cieków wodnych oraz
budow" obiektów przeciwpowodziowych;
11) rozlicza materia y, sprz!tt i robocizn!
regulacj" ma ych cieków wodnych
robocizn zwi"zane
zane z regulacj
oraz budow" obiektów przeciwpowodziowych.
3. Organizowanie i prowadzenie robót zwi zanych z odwadnianiem terenów
Ucze#:
1) okre$la
la przyczyny nadmiaru wody w glebie;
w celu poprawy w a$ciwo$ci
2) dobiera rodzaje zabiegów odwadniaj"cych
odwadniaj
u ytków zielonych;
produkcyjnych gleby i u&ytków
3) dobiera parametry techniczne rowów melioracyjnych;
4) przestrzega zasad wykonywania
wykonywania systemów drenarskich;
5) pos uguje si!
katalogami i instrukcjami dotycz"cymi
! dokumentacj"
dokumentacj projektow",
projektow
odwadniania terenów;
6) wytycza tras!
tras! przebiegu systemów wodno-melioracyjnych i drenarskich;
7) dobiera materia y, maszyny i narz!dzia
do wykonywania rowów melioracyjnych
narz
i budowli wodno-melioracyjnych;
8) dobiera systemy odwadniania terenów osiedlowych, budynków wiejskich
oraz obiektów komunalnych;
9) planuje wykonanie melioracji przeciwerozyjnych;
10) dobiera technologie wykonania zabezpiecze#
zabezpiecze przeciwerozyjnych;
11) przestrzega zasad konserwacji rowów melioracyjnych i budowli wodno-melioracyjnych;
12) ocenia jako$%
z odwadnianiem terenów;
jako wykonania robót zwi"zanych
zwi
13) rozlicza materia y, sprz!t i robocizn! zwi"zane z odwadnianiem terenów.
4. Nawadnianie u
u"ytków rolnych
Ucze#:
Ucze#
1) okre$la
okre
sposoby nawadniania u
u&ytków rolnych;
!"
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2) okre la !ród"a wody do zasilania systemów nawadniaj#cych;
3) rozpoznaje rodzaje i uk"ady systemów nawadniania u$ytków rolnych;
dotycz
#cymi
4) pos"uguje si% dokumentacj# projektow#,, katalogami i instrukcjami dotycz#
dotycz#cymi
nawadniania u$ytków rolnych;
ytków rolnych;
5) dobiera technologie wykonywania systemów nawadniania u$ytków
6) planuje roboty zwi#zane z nawadnianiem u$ytków rolnych;
7) wytycza tras% przebiegu systemów nawadniania u$ytków
ytków rolnych;
8) dobiera materia"y, urz#dzenia, maszyny i narz%dzia
dzia do nawadniania u$ytków
ytków rolnych;
9) organizuje i nadzoruje prace zwi#zane z eksploatacj#,, konserwacj#
konserwacj# i modernizacj#
modernizacj
systemów nawadniania u$ytków rolnych;
10) ocenia jako & wykonania robót zwi#zanych
zanych z nawadnianiem u$ytków
ytków rolnych;
11) rozlicza materia"y, sprz%t i robocizn% zwi#zane
u$ytków
zane z nawadnianiem u$
u
$ytków rolnych.
5. Organizowanie i prowadzenie robót zwi zanych z wykonywaniem stawów rybnych
Ucze':
1) okre la oddzia"ywanie
ywanie stawów rybnych na stosunki wodne w rodowisku;
2) rozpoznaje rodzaje stawów rybnych;
3) rozpoznaje urz#dzenia i budowle stawowe;
4) pos"uguje si% dokumentacj# projektow#,, katalogami i instrukcjami dotycz#cymi
dotycz
wykonywania stawów rybnych;
5) planuje wykonywanie stawów rybnych;
6) dobiera maszyny i sprz%tt do wykonywania stawów rybnych;
7) przestrzega zasad eksploatacji, konserwacji i modernizacji stawów rybnych, urz#dze'
urz
i budowli stawowych;
8) ocenia jako & wykonania robót zwi#zanych
zwi#zanych z wykonywaniem stawów rybnych;
zwi#
9) rozlicza materia"y, sprz%tt i robocizn%
robocizn% zwi#zane
zwi#
zwi
#zane z wykonywaniem stawów rybnych.

R.25. Wykonywanie prac geologicznych

Wykonywanie terenowych bada!
! geologicznych, hydrogeologicznych
i geologiczno-in"ynierskich
Ucze':
1) charakteryzuje zjawiska i procesy geologiczne;
2) przestrzega zasad kartografii geologicznej;
3) ocenia rze!b% terenu i stosuje sposoby przedstawiania jej na mapie;
4) interpretuje zdj%cia
cia lotnicze i satelitarne;
5) odwzorowuje obserwacje geologiczne na mapie;
6) rozpoznaje podstawowe grupy skamienia"o
skamienia ci;
skamienia"
7) charakteryzuje etapy rozwoju skorupy ziemskiej;
8) dokonuje analizy i syntezy podstaw mineralogii i petrografii;
9) charakteryzuje ska"y
ska"y i minera"y;
ska"
minera
10) analizuje procesy geochemiczne;
11) okre la w"a
geologiczno-in$ynierskie ska";
w"a ciwo ci hydrogeologiczne i geologiczno-in
w"
12) korzysta z metod geofizycznych stosowanych w badaniach geologicznych;
13) analizuje zadania i zakres hydrogeologii, geologii in$ynierskiej
i geofizyki;
in
14) charakteryzuje zró$nicowanie
genetyczne z"ó$
kopalin i prawid"owo ci ich
zró
z
wyst%powania;
wyst%
wyst
%powania;
15) sporz#dza
sporz#dza dokumentacj%
sporz#
dokumentacj wyników bada' z zastosowaniem ró$nych metod.
2. Wykonywanie geologicznego dozoru wierce
wierce!
Ucze':
Ucze
1) rozró$nia
rozró
typy urz
urz#dze' wiertniczych i ich cz% ci sk"adowe oraz rodzaje sprz%tu
i osprz%tu;
osprz
ró$ne technologie metod wiertniczych;
2) klasyfikuje i charakteryzuje ró
rozró$nia prace instrumentacyjne;
3) rozpoznaje awarie wiertnicze i ich przyczyny oraz rozró
4) stosuje prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony rodowiska i przestrzega norm;
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5) charakteryzuje wyposa enie i przestrzega zasad obs!ugi
ugi laboratorium geologicznego
na wiertni;
6) wykonuje opróbowanie otworu wiertniczego;
7) nadzoruje pobieranie próbek z próbników bocznych;
8) wykonuje polowe badania geologiczne;
9) charakteryzuje metodyk" bada# geofizycznych w otworach wiertniczych;
10) wykonuje geologiczn$ dokumentacj" otworu wiertniczego.
3. Wykonywanie bada laboratoryjnych minera!ów, ska!, wód i gruntów
Ucze#:
1) charakteryzuje w!a%ciwo%ci
ci fizyczne i mechaniczne próbek geologicznych;
2) przestrzega zasad i procedur bada# próbek geologicznych;
3) przygotowuje preparaty z próbek geologicznych do bada# laboratoryjnych;
4) opracowuje wyniki bada# laboratoryjnych próbek geologicznych ró nymi metodami;
5) ocenia wyniki bada# laboratoryjnych próbek geologicznych.
4. Okre"lanie przydatno"ci
ci obiektów geologicznych i górniczych do celów
geoturystycznych
Ucze#:
1) okre%la walory i przydatno%& form geologicznych jako stanowiska geoturystycznego;
2) ocenia walory naukowe, krajobrazowe i turystyczne form i zjawisk geologicznych;
3) projektuje trasy geoturystyczne;
4) organizuje ruch geoturystyczny;
ce dzia!alno%ci
ci geoturystycznej.
5) stosuje przepisy prawa dotycz$ce

R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Projektowanie kompozycji i dekoracji ro"linnych
linnych
Ucze#:
warto%&
%& ro%lin
lin ozdobnych;
1) okre%la dekoracyjn$ i u ytkow$ warto
materia
!u ro%linnego
ro linnego i %rodków technicznych;
2) okre%la jako%& oraz zastosowanie materia!
materia!u
3) odczytuje i sporz$dza
dza dokumentacj"
dokumentacj projektow$
projektow dekoracji ro%linnych;
ro
obcoj"zycznej dokumentacji projektowej oraz innych 'róde!
obcoj"
4) korzysta z polskiej i obcoj"zycznej
informacji;
j
5) korzysta z norm, katalogów i poradników opracowanych w j"zyku
polskim i j"zyku
obcym;
6) dobiera materia! ro%linny,
linny, dekoracyjny i %rodki techniczne do wykonania okre%lonych
okre
kompozycji florystycznych;
7) dobiera materia!yy florystyczne do aran acji wn"trz,
tarasów i balkonów;
wn
8) okre%la
la techniki wykonania dekoracji ro%linnych.
ro
ro%
2. Wykonywanie i sprzeda# wyrobów florystycznych
Ucze#:
1) ocenia jako%&
materia!u ro%linnego i %rodków technicznych do
jako%& oraz przydatno%&
przydatno
materia
wykonania wyrobów i dekoracji;
narz"dziami
stosowanymi we florystyce;
2) pos!uguje
uguje si"
si narz
narz"
"dziami i urz$dzeniami
urz
3) wykonuje zabiegi piel"gnacyjne
piel
ro
ro%lin, kwiatów i zieleni ci"tej;
4) stosuje metody i techniki utrwalania ro
ro%lin oraz przed!u ania trwa!o%ci kwiatów
ci"tej;
i zieleni ci"
ci
"tej;
5) stosuje ró norodne techniki florystyczne oraz techniki pomocnicze;
6) wykonuje kompozycje i dekoracje ro%linne
zgodnie z aktualnymi trendami
ro
florystycznymi;
ro%linne wn"trz, balkonów i tarasów;
7) wykonuje dekoracje ro
8) okre%la
okre
koszty wykonania wyrobów oraz realizacji us
us!ug florystycznych;
9) ocenia jako%&
jako wykonania kompozycji florystycznych i dekoracji ro
ro%linnych;
10) przyjmuje i realizuje zamówienia na wyroby florystyczne;
ro%lin ozdobnych, materia!ów dekoracyjnych i wyrobów
11) prowadzi sprzeda
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florystycznych;
ami florystycznymi.
12) przestrzega norm i wytycznych dotycz cych obrotu materia!ami
3. Przechowywanie oraz transport materia u ro!linnego
linnego i wyrobów florystycznych
Ucze":
1) wykonuje zabiegi piel#gnacyjne
gnacyjne wyrobów i kompozycji florystycznych;
2) stosuje metody i techniki przed!u$ania trwa!o%ci
ci wyrobów florystycznych;
3) okre%la warunki przechowywania materia!u ro%linnego
linnego i kompozycji florystycznych
oraz przestrzega zasad w tym zakresie;
4) dobiera materia!y do pakowania ro%lin
lin i wyrobów florystycznych;
5) stosuje metody pakowania i transportu ro%lin,
lin, wyrobów florystycznych i %rodków
rodków
technicznych.

OBSZAR TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY
GASTRONOMICZNY (T)

T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach !wiadcz"cych
!wiadcz
wiadcz"cych
cych us ugi
hotelarskie

Wykonywanie prac pomocniczych w hotelowej cz#!
cz#!ci
cz
#!ci
ci obiektu
Ucze":
1) rozró$nia elementy wyposa$enia
enia pomieszcze" cz#%ci
cz ci hotelowej obiektu;
2) rozró$nia rodzaje prac porz dkowych w cz#%ci
ci hotelowej obiektu;
3) stosuje sprz#t, %rodki i narz#dzia
dzia do utrzymania czysto%ci
czysto ci i porz dku w cz#%ci
hotelowej obiektu;
cz
#%ci
ci ogólnodost#
ogólnodost
#pnej obiektu;
4) utrzymuje czysto%& i porz dek w cz#%
cz#%ci
ogólnodost#pnej
5) rozró$nia
nia rodzaje jednostek mieszkalnych;
w
#'le
le higieniczno-sanitarnym z zastosowaniem
6) wykonuje czynno%ci porz dkowe w w#'
w#'le
rodków dezynfekcyjnych;
%rodków czysto%ci i %rodków
7) przygotowuje jednostk# mieszkaln do przyj#
przyj#cia
przyj
#cia go%ci;
go
8) korzysta z hotelowych %rodków
rodków transportu wewn#trznego;
wewn
wyposa
$enie pralni hotelowej;
9) obs!uguje urz dzenia stanowi ce wyposa$
wyposa$enie
10) dobiera %rodki
rodki ochrony indywidualnej do rodzaju prac porz dkowych w jednostkach
mieszkalnych i w cz#%ci
ci ogólnodost#pnej
ogólnodost
obiektu;
go%ci hotelowych;
11) wykonuje prace pomocnicze zwi zane z obs!ug
obs
12) przestrzega zasad post#powania
powania w sytuacjach nietypowych i niebezpiecznych.
cz#!ci obiektu
2. Wykonywanie prac pomocniczych w gastronomicznej cz
Ucze":
nia pomieszczenia gastronomii hotelowej;
1) rozró$nia
2) rozró$nia
pomieszcze" gastronomii hotelowej;
nia elementy wyposa$enia
wyposa
pomieszcze
sprz#t,
czysto%ci i porz dku
3) stosuje sprz#
#t, %%rodki
rodki i urz dzenia do utrzymania czysto
w pomieszczeniach gastronomii hotelowej;
4) wykonuje prace porz dkowe w sali konsumpcyjnej, w kuchni i na zapleczu;
naczy" i sprz#tu kuchennego;
5) wykonuje prace zwi zane z myciem naczy
sprz#t,
6) stosuje sprz#
sprz
#t, maszyny i urz dzenia do wykonania czynno%ci zwi zanych z obróbk
wst#pn
wst#
wst
#pn surowców spo$ywczych;
spo
7) wykonuje prace zwi zane z obróbk wst#pn surowców spo$ywczych;
8) segreguje odpady i surowce wtórne;
9) wykonuje prace pomocnicze zwi zane z przygotowaniem sali do obs!ugi
konsumentów;
czysto%& na stanowisku pracy oraz przestrzega zasad higieny;
10) utrzymuje porz dek i czysto
11) stosuje %rodki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac w pomieszczeniach
gastronomii hotelowej.
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Wykonywanie prac pomocniczych w otoczeniu obiektu wiadcz!cego
cego us!ugi
us"ugi
hotelarskie
Ucze :
1) rozpoznaje elementy otoczenia eksploatacyjnego obiektu !wiadcz"cego
us#ugi
wiadcz%cego
cego us#
us
#ugi
hotelarskie;
2) rozró$nia rodzaje prac porz"dkowych w otoczeniu obiektu !wiadcz"cego
wiadcz%cego
cego us#ugi
us
hotelarskie;
3) stosuje r%czny i zmechanizowany sprz%t do prac porz"dkowych
dkowych w otoczeniu obiektu
!wiadcz"cego us#ugi hotelarskie;
4) wykonuje prace zwi"zane z utrzymaniem czysto!ci
ci i porz"dku
porz%dku
dku w otoczeniu obiektu
!wiadcz"cego us#ugi
ugi hotelarskie, na parkingu i drogach dojazdowych;
5) stosuje metody, !rodki i sprz%t do piel%gnacji ro!lin;
6) stosuje urz"dzenia, narz%dzia i sprz%tt do prac ogrodniczych;
7) wykonuje czynno!ci zwi"zane z piel%gnacj" ro!lin
lin i terenów zieleni;
8) stosuje narz%dzia i materia#yy do prac zwi"zanych
sprz%tu
zwi%zanych
zanych z konserwacj"
konserwacj
konserwacj%
sprz
rekreacyjnego;
9) wykonuje prace zwi"zane z konserwacj" sprz%tu
$tu
tu rekreacyjnego.
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T.2. Produkcja wyrobów spo#ywczych
ywczych z wykorzystaniem maszyn i urz
urz!dze$

Przygotowywanie surowców, dodatków do #ywno
ywno ci i materia"ów
materia
pomocniczych
Ucze :
1) dobiera surowce, dodatki do $ywno!ci
materia#y
ywno ci i materia#
materia
#y pomocnicze do produkcji wyrobów
spo$ywczych;
organoleptyczn%
organoleptyczn
% surowców, dodatków do $ywno!ci i materia#ów
2) przeprowadza ocen% organoleptyczn"
pomocniczych;
3) wykonuje czynno!ci zwi"zane
zane z przygotowywaniem surowców, dodatków do
$ywno!ci i materia#ów
ów pomocniczych;
4) u$ytkuje maszyny i urz"dzenia
%dzenia
dzenia stosowane do przygotowywania surowców, dodatków
do $ywno!ci i materia#ów
ów pomocniczych;
5) dokumentuje przebieg pracy maszyn i urz"dze
urz%dze" zgodnie z procedurami systemu
urz%
HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point)
Point w przemy le spo!ywczym.
2. Prowadzenie procesów produkcji wyrobów spo ywczych
Ucze":
nia technologie produkcji wyrobów spo
1) rozró!nia
spo!ywczych;
2) dobiera parametry technologiczne do produkcji wyrobów spo
spo!ywczych;
uguje si$ dokumentacj
dokumentacj%
% technologiczn%
technologiczn
3) pos#uguje
dotycz%c% produkcji wyrobów
ywczych;
spo!ywczych;
zwi
4) wykonuje czynno ci zwi%zane
z prowadzeniem procesów produkcji wyrobów
spo!ywczych;
!ywczych;
ytkuje maszyny i urz%dzenia
urz dzenia stosowane w produkcji wyrobów spo!ywczych;
spo
5) u!ytkuje
ocen$ organoleptyczn%
organoleptyczn
6) przeprowadza ocen$
pó#produktów i wyrobów gotowych
w poszczególnych fazach procesu technologicznego;
7) prowadzi procesy technologiczne z zachowaniem Zasad Dobrej Praktyki
Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice
Practice), Dobrej Praktyki Higienicznej
Practice oraz systemem HACCP (ang. Hazard Analysis
GHP (ang. Good Hygiene Practice)
and Critical Control Point
Point).
3. Magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do wysy
wysy!ki
Ucze":
Ucze
1) okre la warunki magazynowania wyrobów gotowych;
2) wykonuje czynno ci zwi%zane z magazynowaniem wyrobów gotowych;
3) wykonuje czynno ci zwi%zane z ekspedycj% wyrobów gotowych;
4) u!
u
u!ytkuje
!ytkuje rodki transportu wewn
wewn$trznego;
5) przestrzega Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing
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Practice), Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice)) oraz
systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point)) podczas
magazynowania wyrobów gotowych i przygotowania ich do wysy ki.

T.3. Produkcja wyrobów piekarskich

Magazynowanie surowców piekarskich
Ucze!:
1) rozpoznaje surowce, dodatki do "ywno#ci i materia y pomocnicze stosowane do
produkcji wyrobów piekarskich;
2) przyjmuje dostawy surowców i pó produktów piekarskich zgodnie z procedurami;
3) przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowców piekarskich;
4) ocenia jako#$ surowców piekarskich;
5) przestrzega zasad rozmieszczania surowców i pó produktów piekarskich oraz
warunków ich magazynowania;
& stosowan&
stosowan& w magazynach;
6) pos uguje si% sprz%tem i aparatur& kontrolno-pomiarow&
7) obs uguje urz&dzenia magazynowe;
8) prowadzi dokumentacj% magazynow&;
ci zdrowotnej "ywno#ci.
"ywno
ywno##ci.
9) przestrzega procedur zapewnienia jako#ci
2. Wytwarzanie ciasta oraz kszta towanie wyrobów piekarskich
Ucze!:
1) okre#la
la rodzaje wyrobów piekarskich oraz sposoby ich sporz&dzania;
sporz&dzania;
sporz&
2) pos uguje si% recepturami piekarskimi;
3) dobiera surowce do produkcji ciasta przeznaczonego na wyroby piekarskie;
4) przygotowuje surowce, dodatki do "ywno#ci
"ywno
ywno#ci
ci oraz materia y pomocnicze do produkcji
ciasta;
5) dobiera metody wytwarzania ciasta na wyroby piekarskie;
6) ustala parametry technologiczne produkcji ciasta;
7) sporz&dza
dza ciasta na wyroby piekarskie;
8) dokonuje oceny organoleptycznej pó produktów piekarskich;
9) dobiera sposoby dzielenia i formowania ciasta;
10) dobiera maszyny i urz&dzenia
dzielenia
dzenia do przygotowania surowców i sporz&dzania,
sporz
i formowania ciast;
11) obs uguje maszyny i urz&dzenia
urz&
&dzenia do przygotowania surowców, sporz&dzania,
sporz
dzielenia i formowania ciasta;
12) wykonuje czynno#ci
z r%cznym
ci zwi&zane
zwi
cznym i mechanicznym dzieleniem ciasta oraz
sów.
kszta towaniem k%sów.
k!sów ciasta do wypieku i wypiek ciasta
k!
3. Przygotowanie k!sów
Ucze!:
1) planuje operacje technologiczne przed rozrostem k%sów
ciasta i w trakcie rozrostu;
k
2) wykonuje operacje technologiczne przed rozrostem ko!cowym
i w trakcie rozrostu
ko
k%sów ciasta;
k%
uformowanych k%sów
3) obs uguje maszyny i urz&dzenia
do ko!cowego
rozrostu k%sów ciasta;
urz
ko
4) poddaje rozrostowi uformowane wyroby zgodnie z ustalonymi parametrami;
5) kontroluje jako#$
jako#$ k%sów ciasta w trakcie rozrostu;
6) planuje zabiegi technologiczne przed wypiekiem ciasta;
7) wykonuje czynno#ci
ko!cowe
przed w o"eniem wyrobów do pieca;
czynno
ko!
8) rozró"nia
rozró"nia piece piekarskie;
rozró"
9) obs uguje piece piekarskie;
zachodz
10) analizuje przemiany zachodz&ce
w cie#cie w trakcie wypieku;
11) wykonuje czynno#ci
zwi&zane z wypiekiem pieczywa;
czynno
12) monitoruje krytyczne punkty kontroli zgodnie z systemem HACCP (ang. Hazard
Analysis and Critical Control Point).
Point
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Przygotowanie pieczywa do dystrybucji
Ucze :
1) ocenia jako!" gotowego pieczywa;
2) rozpoznaje wady pieczywa oraz okre!la przyczyny ich powstawania;
3) planuje sposób konfekcjonowania pieczywa;
4) dobiera urz#dzenia do konfekcjonowania pieczywa;
5) obs$uguje urz#dzenia do konfekcjonowania pieczywa;
6) wykonuje czynno!ci zwi#zane ze sch$adzaniem
adzaniem i konfekcjonowaniem wyrobów
piekarskich;
7) okre!la
la warunki magazynowania gotowych wyrobów piekarskich;
8) magazynuje gotowe wyroby piekarskie
ie i przygotowuje je do ekspedycji;
9) obs$uguje !rodki transportu wewn%trznego;
10) monitoruje krytyczne punkty kontroli z systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and
Critical Control Point), które maj# wp$yw
yw na bezpiecze stwo gotowych wyrobów.
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T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

Magazynowanie surowców cukierniczych
Ucze :
1) rozpoznaje surowce cukiernicze, dodatki do &ywno!ci
&ywno
ywno!!ci oraz materia$y
materia pomocnicze do
produkcji cukierniczej;
produktów cukierniczych zgodnie z procedurami;
2) przyjmuje dostawy surowców i pó$produktów
3) przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowców cukierniczych;
4) ocenia jako!" surowców cukierniczych;
5) przestrzega zasad rozmieszczania surowców i pó$produktów
pó produktów cukierniczych oraz
warunków ich magazynowania;
6) pos$uguje si% sprz%tem
stosowan# w magazynach
tem i aparatur#
# kontrolno-pomiarow
kontrolno-pomiarow# stosowan
surowców cukierniczych;
7) obs$uguje urz#dzenia
dzenia magazynowe;
8) prowadzi dokumentacj%
% magazynow
magazynow#;
9) przestrzega procedur zapewnienia jako!ci
jako ci zdrowotnej &ywno!ci.
2. Wytwarzanie wyrobów cukierniczych
Ucze :
1) okre!la
sporz#dzania;
la rodzaje wyrobów cukierniczych oraz sposoby ich sporz
2) pos$uguje si% dokumentacj# technologiczn
technologiczn# oraz korzysta z receptur cukierniczych;
3) planuje proces technologiczny produkcji wyrobów cukierniczych;
4) dobiera surowce, dodatki do &&ywno!ci
materia$y pomocnicze do produkcji wyrobów
ywno!ci i materia
ywno
cukierniczych;
i materia$y pomocnicze do produkcji
5) przygotowuje surowce, dodatki do &ywno!ci
&
wyrobów cukierniczych;
sprz%t cukierniczy do produkcji wyrobów
6) dobiera maszyny, urz#dzenia
urz dzenia i drobny sprz
cukierniczych;
7) obs$uguje
uguje maszyny i urz#dzenia
urz
stosowane w procesie produkcji cukierniczej;
organoleptyczn# wyrobów cukierniczych w poszczególnych
8) przeprowadza ocen%
ocen organoleptyczn
fazach procesu technologicznego;
sporz#dza
pó$produkty
9) sporz#
sporz
#dza pó$
pó
$produkty wyrobów cukierniczych i gotowe wyroby cukiernicze;
10) przestrzega Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing
Practice),
Practice
), Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice) oraz
systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).
3. Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji
Ucze :
1) opracowuje projekty dekoracji wyrobów cukierniczych;
2) dobiera surowce i pó$produkty
do dekoracji wyrobów cukierniczych;
pó
urz#dzenia i drobny sprz%t cukierniczy do dekorowania wyrobów
3) dobiera urz
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cukierniczych;
dzeniami cukierniczymi do dekorowania wyrobów
4) pos uguje si! sprz!tem i urz"dzeniami
cukierniczych;
5) wykonuje elementy do dekorowania wyrobów cukierniczych;
6) dekoruje wyroby cukiernicze;
7) dobiera sposoby konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych;
dzenia do pakowania i konfekcjonowania wyrobów cukierniczych;
8) obs uguje urz"dzenia
9) konfekcjonuje wyroby cukiernicze;
10) dobiera urz"dzenia
dzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych;
11) obs uguje urz"dzenia
dzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych;
12) magazynuje gotowe wyroby cukiernicze i przygotowuje je do ekspedycji;
13) monitoruje krytyczne punkty kontroli systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and
stwo zdrowotne gotowych
Critical Control Point), które maj" wp yw na bezpiecze
bezpiecze#stwo
wyrobów cukierniczych.

T.5. Produkcja przetworów mi snych i t!uszczowych
uszczowych
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1. Rozbiór i wykrawanie mi sa
Ucze#:
1) przestrzega norm i stosuje instrukcje technologiczne dotycz"ce
dotycz!ce rozbioru i wykrawania
dotycz!
mi!sa zwierz"t rze$nych;
2) rozpoznaje elementy struktury uk adu kostnego i mi"$niowego
mi
mi!%niowego
niowego zwierz
zwierz"t rze$nych;
ci zasadnicze;
3) wyznacza linie podzia u tusz i pó tusz na cz"$ci
cz!%ci
4) planuje kolejno%& czynno%ci
mi!sa;
ci podczas rozbioru mi"sa;
mi
sa;
5) obs uguje maszyny, urz"dzenia
dzenia i sprz!t
sprz"t podczas rozbioru i wykrawania mi!sa;
sprz"
mi
6) wykonuje czynno%ci zwi"zane
tusz i &wier&tusz na cz!%ci
zane z rozbiorem tusz, pó
pó#tusz
zasadnicze;
7) wykonuje obróbk! cz!%ci
mi!sa;
ci zasadniczych uzyskanych z rozbioru mi
8) planuje kolejno%& czynno%ci
mi!sa;
czynno$ci
ci wykrawania mi"
mi
"sa;
9) wykonuje czynno%ci
ci wykrawania mi!sa;
mi
mi"sa;
10) dokonuje klasyfikacji produktów wykrawania mi!sa;
mi
mi"sa;
11) prowadzi dokumentacj!
dokumentacj" dotycz"c"
dotycz!c! rozbioru i wykrawania mi!sa.
dotycz
mi
2. Magazynowanie i przygotowanie mi
sa do dystrybucji
mi!sa
Ucze#:
1) okre%la
la warunki przechowywania mi!sa
mi"sa w ch
mi"
ch#odniach;
2) dobiera metody i techniki wych
adzania oraz zamra'ania
mi!sa i t uszczów surowych;
wych#adzania
zamra
3) wykonuje czynno%ci
adzaniem oraz zamra'aniem
mi!sa i t uszczów
czynno$ci
ci zwi"zane
zwi zane z wych
zwi!zane
wych#adzaniem
zamra
surowych;
4) obs uguje
urz"dzenia
i
aparatur!
kontrolno-pomiarow"
stosowan"
urz!dzenia
urz!
aparatur
w pomieszczeniach ch
ch##odni i zamra'alniach;
zamra
zamra%
5) dobiera metody i techniki rozmra'ania
mi!sa;
rozmra
rozmra%ania
mi
6) wykonuje czynno%ci
z rozmra'aniem
mi!sa;
czynno$ci zwi"zane
czynno$
zwi
zwi!zane
rozmra
7) rozpoznaje zmiany zachodz"ce
w mi!sie
w czasie przechowywania w ch odniach
zachodz
zachodz!ce
mi
zamra'alniach
i zamra%alniach
alniach oraz w czasie jego rozmra'ania;
rozmra
8) ocenia jako%&
jako$& mi!sa
jako$&
mi"sa w czasie wych adzania, zamra'ania i rozmra'ania na podstawie
mi
wygl"du;
jego wygl!
wygl
!du;
9) obs
urz"dzenia
obs#uguje
uguje urz!dzenia
urz
dzenia stosowane do konfekcjonowania mi!sa;
mi
czynno%ci zwi
zwi"zane z konfekcjonowaniem mi!sa przeznaczonego do
10) wykonuje czynno$ci
czynno
dystrybucji;
dokumentacj! dotycz"c" magazynowania i konfekcjonowania mi!sa.
11) prowadzi dokumentacj
3. Wykonywanie prac zwi zanych z produkcj przetworów mi!snych i t"uszczowych
Ucze :
1) stosuje receptury oraz przestrzega norm obowi!zuj!cych
w produkcji przetworów
obowi
mi"snych
i t#uszczowych;
mi
t
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2) dobiera surowce, dodatki oraz materia y pomocnicze do produkcji przetworów
mi!snych i t uszczowych;
3) przygotowuje surowce, dodatki oraz materia y pomocnicze do produkcji przetworów
mi!snych i t uszczowych;
4) dobiera maszyny i urz"dzenia, sprz!t oraz aparatur! kontrolno-pomiarow
kontrolno-pomiarow" do
produkcji przetworów mi!snych i t uszczowych;
5) planuje operacje technologiczne produkcji przetworów mi!snych
snych i t uszczowych;
6) obs uguje maszyny i urz"dzenia, sprz!t oraz aparatur!
! kontrolno-pomiarow"
kontrolno-pomiarow"
stosowane w produkcji przetworów mi!snych i t uszczowych;
7) wykonuje czynno#ci zwi"zane z produkcj" w!dlin,
garma$eryjnych,
dlin, wyrobów garma$
$eryjnych, konserw
i przetworów t uszczowych;
8) oblicza zu$ycie surowców oraz okre#la wydajno#% produkcji przetworów mi!snych
mi
i
t uszczowych;
9) prowadzi dokumentacj! produkcyjn" przetworów mi!snych
!snych
snych i t uszczowych.
4. Magazynowanie i przygotowanie przetworów mi snych i t!uszczowych
t!uszczowych do
t!
dystrybucji
Ucze&:
1) ocenia jako#% przetworów mi!snych i t uszczowych;
2) rozpoznaje wady produkcyjne przetworów mi!snych
snych i t uszczowych;
3) wykonuje prace zwi"zane
zane z przygotowaniem przetworów mi!snych
mi!snych i t uszczowych do
mi!
dystrybucji;
4) dobiera i obs uguje urz"dzenia
i
dzenia do konfekcjonowania przetworów mi!snych
mi
t uszczowych;
5) dobiera i obs uguje #rodki
rodki transportu wewn!trznego
wewn trznego przetworów mi!snych
mi
i t uszczowych;
6) okre#la
la warunki magazynowania przetworów mi!snych
mi snych i t uszczowych;
7) prowadzi dokumentacj! dotycz"c"
dotycz"
"c" magazynowania i dystrybucji przetworów
mi!snych i t uszczowych.

T.6. Sporz"dzanie
dzanie potraw i napojów

Przechowywanie #ywno$ci
ywno$ci
ci
Ucze&:
1) ocenia $ywno#%
#% pod wzgl!dem
dem towaroznawczym;
2) klasyfikuje $ywno#%
ywno#% w zale$no#ci
zale$no##ci od trwa o#ci, pochodzenia, warto#ci od$ywczej
ci kulinarnej;
i przydatno#ci
3) przestrzega zasad oceny jako#ciowej
jako#ciowej $ywno#ci;
jako#
$ywno
4) dobiera warunki do przechowywania $ywno
$ywno#ci;
5) rozpoznaje zmiany zachodz"ce
w przechowywanej $ywno#ci;
zachodz
bezpiecze&stwa zdrowotnego $ywno#ci;
6) rozró$nia
nia systemy zapewniania bezpiecze
7) dobiera metody utrwalania $ywno#ci;
$ywno#
8) rozró$nia
wyposa$enie
pomieszcze& magazynowych;
nia urz"dzenia
urz"dzenia stanowi"ce
urz"
stanowi
wyposa
9) u$ytkuje
ytkuje urz"dzenia
urz dzenia do przechowywania $ywno#ci.
2. Sporz"dzanie
Sporz"
"dzanie i ekspedycja potraw i napojów
Ucze&:
Ucze&
&:
okre#la
1) okre#
okre
#la rol!
rol! funkcjonalnego uk adu pomieszcze& w organizacji pracy zak adu
gastronomicznego;
2) rozró$nia
bezpiecze&stwa zdrowotnego
rozró$nia i przestrzega procedur zapewnienia bezpiecze
rozró$
$$ywno#ci;
ywno#
ywno
#ci;
3) stosuje receptury gastronomiczne;
sporz"dzania potraw i napojów;
4) rozró$nia
rozró
metody i techniki sporz
sporz"dzania potraw i napojów;
5) dobiera surowce do sporz
6) sporz"dza
sporz
pó produkty oraz potrawy i napoje;
7) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki $ywno#ci";
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rozpoznaje zmiany zachodz ce w !ywno"ci podczas sporz dzania potraw i napojów;
rozró!nia sprz#t i urz dzenia do sporz dzania i ekspedycji potraw i napojów;
u!ytkuje sprz#t i urz dzenia do sporz dzania i ekspedycji potraw i napojów;
ocenia organoleptycznie !ywno"$;
dobiera zastaw# sto%ow do ekspedycji potraw i napojów;
porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje;
dzia%ania
monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje dzia%
dzia
%ania
koryguj ce zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good
Hygiene Practice),
), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing
Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).
Point).
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

,&-.-&,&

T.7. Prowadzenie dzia alno!ci
ci turystycznej na obszarach wiejskich

Przygotowanie i sprzeda" imprez i us ug turystycznych
Ucze&:
1) klasyfikuje imprezy i us%ugi turystyczne;
2) rozpoznaje oczekiwania klientów dotycz ce imprez i us%ug
us%%ug turystycznych;
3) korzysta z dost#pnych 'róde% informacji geograficznej i turystycznej;
4) wykorzystuje wiedz# z zakresu geografii turystycznej Polski i ""wiata;
wiata;
5) opracowuje programy imprez turystycznych;
ugodawców do rodzaju imprez i us%ug
ug turystycznych;
6) dobiera us%ugodawców
ug turystycznych;
7) kalkuluje koszty imprez i us%ug
ug turystycznych;
8) prowadzi rezerwacj# imprez i us%ug
us%ug
9) stosuje instrumenty marketingu w sprzeda!y
sprzeda y imprez i us%
us
%ug turystycznych;
pracuje z uczestnikami rynku turystycznego;
10) wspó%pracuje
11) sporz dza dokumenty zwi zane z przygotowaniem i sprzeda
sprzeda! imprez i us%ug
turystycznych.
2. Realizowanie imprez i us ug turystycznych
Ucze&:
1) stosuje przepisy prawa dotycz ce realizacji imprez i us
us%ug turystycznych;
2) wspó%pracuje z us%ugodawcami
ugodawcami realizuj cymi us%ugi
us
turystyczne;
3) udziela informacji turystycznych;
4) realizuje imprezy i us%ugi
ugi turystyczne na obszarach wiejskich z uwzgl
uwzgl#dnieniem
specyfiki regionu;
us%ug turystycznych;
5) prowadzi dokumentacj# realizacji imprez i us
6) monitoruje przebieg realizacji imprez i us%ug
us
turystycznych.
3. Rozliczanie imprez i us ug turystycznych
Ucze&:
1) gromadzi dokumentacj#
dokumentacj# imprez i us%ug
us
turystycznych na etapie ich rozliczania;
us%ug turystycznych;
2) sporz dza zestawienie przychodów i kosztów imprez i us
turystycznych.
3) dokonuje rozlicze&
rozlicze& finansowych us%ug
us

w.

1.

T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym
Ucze&::
1) dobiera grupy i gatunki ro
ro"lin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych
gospodarstwa rolnego;
2) planuje, organizuje i wykonuje zabiegi agrotechniczne w produkcji ro"lin
ro
na gruntach
u
zielonych;
ornych i u!ytkach
zak%ada
3) zak%
zak
%ada i piel#gnuje
piel
ogród warzywny i sad przydomowy;
4) dobiera gatunki i grupy zwierz t do warunków przyrodniczych i ekonomicznych
gospodarstwa rolnego;
5) planuje i organizuje produkcj
produkcj# zwierz#c w gospodarstwie rolnym;
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6) prowadzi prace zwi zane z !ywieniem, rozrodem oraz piel"gnacj$ zwierz
zwierz$
$t
gospodarskich;
7) wykonuje zabiegi zwi zane z higien zwierz t i pomieszcze# gospodarskich;
8) dobiera i eksploatuje narz"dzia
dzia i maszyny do kompleksowej mechanizacji procesów
technologicznych w produkcji ro$linnej i zwierz"cej;
9) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji zwierz t gospodarskich oraz obrotu nimi;
10) kontroluje jako$% wykonywanych prac zwi zanych z prowadzeniem produkcji w
gospodarstwie rolnym;
11) eksploatuje pojazdy, maszyny, narz"dzia i urz dzenia przestrzegaj
c zasad
przestrzegaj$c
dotycz$ce
bezpiecze#stwa i higieny pracy i stosuj c przepisy prawa dotycz
ce ochrony
przeciwpo!arowej i ochrony $rodowiska;
12) stosuje ekologiczne metody produkcji rolniczej;
Zwyk&$ Dobr
Dobr$ Praktyk
Praktyk$
$ Rolnicz
13) prowadzi produkcj" rolnicz
zgodnie ze Zwyk&
i z Zasadami Wzajemnej Zgodno$ci;
14) prowadzi sprzeda! zwierz t oraz produktów pochodzenia rolniczego;
15) oblicza op&acalno$% produkcji rolniczej.
2. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do dzia!alno"ci
alno!ci
ci agroturystycznej
Ucze#:
1) okre$la
la warunki adaptacji gospodarstwa rolnego na potrzeby dzia&alno$ci
dzia
agroturystycznej;
ady funkcjonalne i wyposa#enie
enie gospodarstwa rolnego na potrzeby
2) projektuje uk&ady
wyposa!enie
klientów;
3) planuje i dobiera wyposa!enie
us&ug noclegowych,
enie bazy do prowadzenia us
!ywieniowych i towarzysz cych;
4) planuje dzia&alno$% turystyczn w gospodarstwie rolnym i oblicza jej op
op&acalno$%;
5) dostosowuje produkcj" rolnicz$
rolnicz w gospodarstwie rolnym do potrzeb klientów;
dotycz ce minimalnych wymaga
wymaga# dla obiektów $wiadcz cych
6) stosuje przepisy prawa dotycz$ce
us&ugi noclegowe;
7) przestrzega zasad kategoryzacji bazy noclegowej.
3. Obs uga klienta w gospodarstwie agroturystycznym
Ucze#:
1) organizuje i realizuje us&ugi
ugi noclegowe;
zwi zane z utrzymaniem porz$dku
czysto$ci w gospodarstwie;
2) wykonuje prace zwi$zane
porz dku i czysto
3) uk&ada jad&ospisy
ró!nych
uwzgl"dnieniem potraw regionalnych
ospisy dla ró#nych
nych grup klientów z uwzgl
oraz przetworów w&asnej
asnej produkcji;
4) sporz dza potrawy i napoje przestrzegaj c zasad racjonalnego !ywienia oraz
bezpiecze#stwa
jako$ci
!ywno$ci;
bezpiecze
stwa i jako!
jako
!ci zdrowotnej #ywno
obs&ugi
5) przestrzega zasad obs&
obs
&ugi klienta.

T.9. Wykonywanie us!
us!ug kelnerskich

Sporz dzanie potraw i napojów
Ucze :
spo#ywczych;
1) ocenia jako!"
jako!" surowców spo
okre!la
2) okre!
okre
!la warunki przechowywania #ywno!ci;
3) dobiera metody i techniki sporz$dzania
potraw i napojów;
sporz
4) dobiera surowce do sporz$dzania
potraw i napojów;
sporz
5) dobiera sprz%t
potraw i napojów;
sprz i urz$dzenia do sporz$dzania
sporz
6) wykonuje czynno!ci
zwi$zane
ze wst%pn$ obróbk$ surowców do sporz$dzania
czynno
zwi
potraw i napojów;
7) sporz$dza
potrawy i napoje zgodnie z recepturami;
sporz
8) dokonuje oceny organoleptycznej potraw i napojów;
9) wykonuje czynno!ci
zwi$zane z ekspedycj$ potraw i napojów;
czynno
10) przestrzega procedur i stosuje instrukcje stanowiskowe systemów zapewnienia

ww

1.

!"

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

,&-./&,&

Poz. 184

rcl
.go
v.p
l

jako ci i bezpiecze!stwa zdrowotnego "ywno ci podczas sporz#dzania
dzania i ekspedycji
potraw i napojów;
dzia$ania
dzia$
11) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje dzia$ania
ce zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good
koryguj#ce
Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing
Point).
Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).
2. Obs ugiwanie go!ci
Ucze!:
1) rozró"nia stanowiska pracy i systemy obs$ugi kelnerskiej;
dne do wykonywania zada!
zada
2) okre la predyspozycje, wymagania i umiej%tno ci niezb%dne
zawodowych kelnera;
3) planuje czynno ci zwi#zane z obs$ug# go ci;
cymi standardami;
4) obs$uguje go ci zgodnie z obowi#zuj#cymi
5) opracowuje karty menu;
6) doradza go ciom w wyborze potraw i napojów;
7) przyjmuje i rejestruje zamówienia go ci;
8) dobiera urz#dzenia, bielizn% i zastaw% sto$ow#
ow# oraz sprz%t
sprz%t serwisowy do podawania
sprz%
potraw i napojów;
9) nakrywa stó$ zgodnie z zamówieniem go ci;
10) sporz#dza potrawy i napoje w obecno ci go ci;
11) ocenia jako & oraz estetyk% potraw i napojów;
12) dobiera metody serwowania potraw i napojów;
13) wykonuje us$ugi
ugi kelnerskie podczas przyj%& okoliczno ciowych oraz imprez poza
zak$adem gastronomicznym;
14) wykonuje czynno ci zwi#zane
zane z realizacj#
realizacj# zamówie!
! room service;
service
15) wykonuje czynno ci porz#dkowe,
dkowe, rozlicza sprz%t,
sprz%t, zastaw%
sprz%
zastaw i bielizn% sto$ow# po
wykonaniu us$ugi.

T.10. Organizacja us ug gastronomicznych
1. Planowanie us ug gastronomicznych

ww
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Ucze!:
ugi gastronomiczne;
1) klasyfikuje us$ugi
2) okre la zakres us$ug wiadczonych przez zak$ady
zak$ady gastronomiczne;
zak
ugi gastronomiczne;
3) planuje us$ugi
obs
przyj%& okoliczno ciowych oraz imprez poza zak$adem
przyj
4) planuje i organizuje obs$ug%
gastronomicznym;
us$ug
5) przygotowuje oferty us$
us
$ug gastronomicznych;
6) planuje dzia$ania
promocj# us$ug gastronomicznych;
ania zwi#zane
zwi#zane z promocj
zwi#
yw uk$adu
uk$adu funkcjonalnego pomieszcze!
uk$
pomieszcze zak$adu gastronomicznego na
7) okre la wp$yw
organizacj%
organizacj
% pracy;
8) przygotowuje miejsca realizacji us$ug
gastronomicznych;
us
9) dobiera urz#dzenia
urz#dzenia i sprz%t
urz#
sprz do wykonania us$ugi
us
gastronomicznej;
10) stosuje kryteria oceny jako ci us$ug
gastronomicznych.
us
2. Rozliczanie us ug gastronomicznych
Ucze!:
sporz#dza
spo"ywcze;
1) sporz#
sporz
#dza zapotrzebowanie na surowce i pó$produkty
pó
2) sporz#dza
sporz#dza kalkulacj%
sporz#
kalkulacj cen potraw i napojów;
3) przestrzega zasad rachunkowo ci podczas rozliczania us$ug kelnerskich;
us$ug gastronomicznych;
4) rozlicza koszty us
dokumentacj% us$ug gastronomicznych;
5) sporz#dza
sporz
dokumentacj
rozlicze! gotówkowych i bezgotówkowych;
6) dokonuje rozlicze
urz#dzenia rejestruj#ce i kasy kelnerskie;
7) obs$uguje
obs uguje elektroniczne urz
wspomagaj#ce rozliczanie us$ug gastronomicznych.
8) stosuje programy komputerowe wspomagaj
!
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T.11. Planowanie i realizacja us ug w recepcji
Rezerwacja us ug hotelarskich
Ucze :
1) rozró!nia zadania oraz wyposa!enie recepcji hotelowej;
2) dobiera oferty hotelowe zgodnie z potrzebami go"ci;
3) stosuje instrumenty promocji us#ug hotelarskich;
ci indywidualnych i grup;
4) przestrzega zasad rezerwacji us#ug dla go"ci
c z systemów rezerwacyjnych;
5) rezerwuje us#ugi hotelarskie, korzystaj$c
6) sporz$dza dokumentacj% zwi$zan$ z rezerwacj$ us#ug
ug hotelarskich;
ug rezerwowanych dla innych komórek
7) przygotowuje dane dotycz$ce us#ug
ugi hotelarskie.
organizacyjnych obiektu "wiadcz$cego us#ugi
2. Obs uga go!ci przyje"d"aj#cych i wyje"d"aj#cych
Ucze :
ci w recepcji;
1) przestrzega procedur zwi$zanych z obs#ug$ go"ci
2) rozpoznaje oczekiwania go"ci zwi$zane
us#ugi
zane z pobytem w obiekcie "wiadcz$cym
"wiadcz
wiadcz$cym us
hotelarskie;
3) sporz$dza dokumentacj% zwi$zan$ z procedurami check-in i check-out;
check-out
4) udziela informacji turystycznej;
ugi dodatkowe zgodnie z ofert$ obiektu "wiadcz$cego
"wiadcz
wiadcz$
$cego us#ugi
us
5) oferuje us#ugi
hotelarskie;
6) przygotowuje informacje dotycz$ce
ce przyby#ych
przyby#ych go"ci
przyby#
go"ci dla innych komórek
go"
organizacyjnych obiektu;
ci stosowane w sprzeda!y
sprzeda!!y us#ug
us#ug hotelarskich;
us#
7) rozró!nia formy p#atno"ci
8) przestrzega zasad rozliczania kosztów pobytu go"ci
go ci w obiekcie "wiadcz$cym us#ugi
hotelarskie;
9) sporz$dza dokumentacj% zwi$zan$
go"ci.
$zan$ z rozliczaniem kosztów pobytu go
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T.12. Obs uga go!ci
ci w obiekcie !wiadcz
!wiadcz#cym
wiadcz#cym
cym us ugi hotelarskie

Utrzymywanie czysto!ci
ci i porz#dku
dku w jednostkach mieszkalnych
Ucze :
1) rozró!nia
nia stanowiska pracy w dziale s#
ss#u!by
#u!by pi%ter;
pi
2) rozró!nia
wyposa!enie;
nia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposa
3) rozró!nia
nia rodzaje prac porz$dkowych;
porz$
$dkowych;
4) dobiera techniki sprz$tania
tania w jednostkach mieszkalnych, odpowiednie urz$dzenia,
urz
sprz%t i "rodki
rodki do rodzaju wykonywanych prac porz$dkowych;
porz
5) obs#uguje
uguje urz$dzenia
dzenia i sprz%t
sprz t do utrzymywania czysto"ci;
czysto
6) stosuje "rodki
rodki czyszcz$ce
czyszcz$ce i dezynfekcyjne;
czyszcz$
7) przygotowuje jednostki mieszkalne do przyj%cia
go"ci;
przyj
8) utrzymuje czysto"&
ogólnodost%pnej obiektu;
czysto"& i porz$dek
porz$dek w cz%"ci
porz$
cz
cz%"
9) przestrzega zasad odpowiedzialno"ci
materialnej dotycz$cej wyposa!enia obiektu
odpowiedzialno
i mienia go"ci;
go"ci;
go"
10) przestrzega procedur post%powania
z rzeczami pozostawionymi przez go"ci.
post
go
2. Przygotowywanie i podawanie !niada$
Ucze :
1) przestrzega zasad przechowywania !ywno"ci;
2) przestrzega zasad sporz$dzania
jad#ospisów;
sporz
3) rozró!nia
rozró!nia rodzaje "niada hotelowych;
rozró!
4) rozró!nia
rozró!nia metody i techniki przygotowania "niada ;
rozró!
5) dobiera surowce do sporz$dzania
potraw i napojów;
sporz
6) u!ytkuje
pomocnicze do przygotowywania i podawania potraw
u!ytkuje sprz%t
u!
sprz i urz$dzenia
urz
i napojów;
7) przygotowuje potrawy i napoje;
8) rozró!nia
formy i przestrzega zasad podawania "niada ;
rozró
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9) dobiera formy podawania niada! do potrzeb go ci i mo"liwo ci obiektu;
10) rozró"nia bielizn# i zastaw# sto$ow%;
11) stosuje techniki nakrywania sto$u;
12) dobiera sprz#t i zastaw# sto$ow% do ekspedycji niada!;
13) przygotowuje sal# konsumpcyjn% do obs$ugi go ci;
14) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne dotycz%ce sporz%dzania
dzania potraw.
3. Organizacja us ug dodatkowych w obiekcie !wiadcz"cym us ugi hotelarskie
Ucze!:
1) klasyfikuje hotelarskie us$ugi dodatkowe;
2) przestrzega zasad i rozró"nia
nia formy przyjmowania i realizacji zamówie!
zamówie# dotycz%cych
zamówie#
dotycz!
dotycz
!cych
us$ug dodatkowych;
3) przyjmuje oraz realizuje zamówienia go ci w zakresie us$ug
us ug dodatkowych;
4) organizuje us$ugi dodatkowe zgodnie z zamówieniem;
5) sporz%dza dokumentacj# dotycz%c% przyjmowania i realizacji zamówie!
zamówie# dotycz%cych
zamówie#
dotycz!cych
dotycz
us$ug dodatkowych.

T.13. Planowanie i realizacja imprez i us ug turystycznych

Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i us ug turystycznych
Ucze!:
1) wykorzystuje wiedz# z zakresu geografii turystycznej Polski i %wiata;
&róde$ informacji;
2) korzysta z map geograficznych i innych &róde
3) dobiera us$ugi
ugi turystyczne do potrzeb klientów;
4) opracowuje programy imprez turystycznych;
dza programy konferencji, kongresów, targów i gie
d turystycznych;
5) sporz%dza
gie$d
6) kalkuluje koszty us$ug
ug turystycznych;
7) oblicza koszty imprez turystycznych dla grup oraz koszty jednostkowe;
8) ustala ceny imprez i us ug turystycznych;
9) sporz!dza dokumentacj" dotycz
dotycz!c!
dotycz!
!c! kalkulacji imprez i us ug turystycznych.
2. Rezerwacja imprez i us ug turystycznych
Ucze#:
1) dobiera us ugodawców do realizacji imprez i us ug turystycznych;
2) dobiera najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego;
3) zamawia us ugi turystyczne;
4) prowadzi rezerwacj" imprez i us ug turystycznych;
5) dokonuje rezerwacji us ug on-line;
6) korzysta ze specjalistycznych programów
programów komputerowych stosowanych do obs ugi
ruchu turystycznego;
7) opracowuje dokumentacj"
dokumentacj" zwi
zwi!zan! z zamawianiem us ug turystycznych.
3. Realizacja imprez i us ug turystycznych
Ucze#::
pilota$u wycieczek;
1) stosuje metody przewodnictwa turystycznego oraz pilota
2) przestrzega zasad $$ywienia
ywienia uczestników ruchu turystycznego;
3) planuje i organizuje czas wolny klientów;
ró$nych grup klientów;
4) obs uguje imprezy turystyczne dla ró
5) wspó pracuje z us ugodawcami w zakresie realizacji imprez i us ug turystycznych;
6) obs uguje konferencje, kongresy, targi i gie dy turystyczne;
7) przestrzega zasad obs ugi klienta;
sporz!dza
dokumentacj" dotycz!c! imprez i us ug turystycznych;
8) sporz!
sporz
!dza i prowadzi dokumentacj
9) gromadzi dokumenty finansowe potwierdzaj
potwierdzaj!ce realizacj" imprez i us ug
turystycznych;
10) monitoruje przebieg realizacji imprez i us ug turystycznych.
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Prowadzenie informacji turystycznej
Ucze :
1) tworzy i aktualizuje bazy danych informacji turystycznej;
2) udziela informacji turystycznej;
3) okre!la
la walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne i dost"pno!#
dost
komunikacyjn$ Polski oraz wybranych regionów !wiata;
4) korzysta ze %róde& informacji geograficznej i turystycznej;
5) wspó&pracuje z uczestnikami rynku turystycznego;
6) opracowuje materia&y promocyjne, informatory i katalogi us&ug
ug turystycznych.
2. Prowadzenie sprzeda y us!ug i imprez turystycznych
Ucze :
1) stosuje komputerowe systemy rezerwacji us&ug
ug i imprez turystycznych;
2) stosuje ró'ne formy sprzeda'y us&ug i imprez w&asnych
asnych oraz innych podmiotów rynku
turystycznego;
3) rejestruje sprzeda' us&ug i imprez turystycznych;
4) stosuje ró'ne formy p&atno!ci podczas sprzeda'y
y us&ug
ug i imprez turystycznych;
5) sporz$dza dokumenty potwierdzaj$ce p&atno!#
!# za us&ugi
ugi i imprezy turystyczne;
6) sporz$dza umowy cywilnoprawne dotycz$ce
ce us&ug
ug i imprez turystycznych;
7) stosuje instrumenty marketingu w sprzeda'y
'y us&ug
ug i imprez turystycznych.
3. Rozliczanie imprez i us!ug
ug turystycznych
Ucze :
1) rozlicza koszty us&ug turystycznych !wiadczonych
wiadczonych przez us&ugodawców;
us&ugodawców;
us&
2) sporz$dza rozliczenie wp&ywów
ywów i kosztów imprezy turystycznej;
3) przestrzega zasad opodatkowania us&ug
us ug i imprez turystycznych;
4) rozlicza koszty konferencji, targów i gie&d
gie&d turystycznych;
gie&
5) prowadzi ewidencj" ksi"gow$
zasad
gow$ imprez i us&ug
us ug turystycznych przestrzegaj$c
przestrzegaj
rachunkowo!ci;
6) sporz$dza dokumentacj" dotycz$c$
turystycznych.
dotycz$
dotycz
$c$ rozlicze imprez i us&ug
us
us&
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T.15. Organizacja ywienia i us!ug
ug gastronomicznych

Planowanie i ocena ywienia
Ucze :
1) klasyfikuje sk&adniki
ich %ród&a;
adniki pokarmowe oraz okre!la
okre
2) wyja!nia wp&yw
yw sk&adników
adników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu cz&owieka;
cz
sk adników pokarmowych w organizmie cz&owieka;
cz
3) charakteryzuje przemiany sk&adników
4) przestrzega norm i przestrzega zasad planowania 'ywienia;
5) planuje posi&ki
ki oraz uk&ada
uk&ada jad&ospisy;
uk&
jad ospisy;
6) przestrzega zasad zamienno!ci
produktów;
zamienno
7) oblicza warto!#
!# energetyczn$
energetyczn i od'ywcz$
od'ywcz potraw;
8) stosuje metody oceny sposobów 'ywienia;
'
9) ocenia jad&ospisy
koryguj$ce, przestrzegaj$c zasad
jad&ospisy i podejmuje dzia&ania
jad&
dzia
racjonalnego 'ywienia;
ywienia;
10) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania
i oceny 'ywienia;
'ywienia;
11) rozró'nia
rozró'nia alternatywne sposoby 'ywienia;
rozró'
12) rozró'nia
z nieracjonalnego 'ywienia;
rozró'nia zagro'enia
rozró'
zagro'enia zdrowotne wynikaj$ce
zagro'
wynikaj
okre!la rol"
okre!
rol" instytucji zajmuj$cych
zajmuj
13) okre!la
si" problematyk$ 'ywienia.
2. Organizowanie produkcji gastronomicznej
Ucze :
1) przestrzega zasad planowania produkcji potraw i napojów;
2) planuje produkcj"
produkcj potraw i napojów;
3) kontroluje procesy produkcji potraw i napojów;
4) ocenia jako!#
jako sporz$dzonych potraw i napojów;
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rozró nia rodzaje kart menu;
opracowuje karty menu zawieraj!ce informacje dotycz!ce warto"ci od ywczej potraw;
oblicza zapotrzebowanie na surowce i pó#produkty;
sporz!dza kalkulacj$ cen potraw i napojów;
opracowuje receptury gastronomiczne;
korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania
produkcji gastronomicznej.
3. Planowanie i wykonywanie us ug gastronomicznych
Ucze%:
1) klasyfikuje us#ugi gastronomiczne;
2) przygotowuje oferty us#ug gastronomicznych;
3) klasyfikuje us#ugi gastronomiczne;
4) przygotowuje oferty us#ug gastronomicznych;
ug gastronomicznych;
5) planuje dzia#ania zwi!zane z promocj! us#ug
6) kalkuluje koszty us#ug gastronomicznych;
7) prowadzi sprzeda us#ug gastronomicznych;
8) planuje us#ugi gastronomiczne;
9) dobiera metody i techniki obs#ugi
ugi do rodzaju us#ug
ug gastronomicznych;
ug gastronomicznych;
10) przygotowuje miejsca wykonania us#ug
11) dobiera zastaw$ i bielizn$ sto#ow!;
12) dobiera urz!dzenia i sprz$tt do wykonania us#ug
ug gastronomicznych;
dzenia do wykonania us#ug
ug gastronomicznych;
13) u ytkuje sprz$t i urz!dzenia
14) wykonuje czynno"ci porz!dkowe,
sprz$t,
bielizn$ sto#ow! po
dkowe, rozlicza sprz$
sprz
$t, zastaw$
zastaw i bielizn
wykonaniu us#ug
ug gastronomicznych;
15) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania
ug gastronomicznych.
kosztów us#ug
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8)
9)
10)
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T.16. Organizacja i nadzorowanie
anie produkcji wyrobów spo
spo!ywczych

Organizowanie produkcji wyrobów spo!ywczych
spo ywczych
Ucze%:
1) ustala warunki przechowywania surowców, pó#produktów
pó
i wyrobów gotowych;
2) planuje procesy produkcji wyrobów spo ywczych;
ywno
materia
3) dobiera surowce, dodatki do ywno"ci
i materia#y
pomocnicze do produkcji
poszczególnych wyrobów spo ywczych;
4) pos#uguje
uguje si$ dokumentacj!
dokumentacj technologiczn!
technologiczn i normami w produkcji wyrobów
spo ywczych;
5) dobiera operacje i procesy stosowane w produkcji wyrobów spo ywczych;
6) ustala harmonogramy produkcji wyrobów spo ywczych;
7) dobiera i obs#uguje
stosowane w procesach przetwórstwa
uguje maszyny i urz!dzenia
urz
ywno"ci;
ci;
i gotowych wyrobów spo ywczych;
8) dobiera metody utrwalania pó#produktów
pó
wewn$trznego;
9) dobiera ""rodki
rodki transportu wewn
10) klasyfikuje produkty uboczne i odpady poprodukcyjne;
11) planuje zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów poprodukcyjnych.
spo!ywczych
2. Nadzorowanie produkcji wyrobów spo
Ucze%:
Ucze
1) nadzoruje przebieg procesów produkcji wyrobów spo ywczych zgodnie
z dokumentacj!
dokumentacj produkcyjn
produkcyjn! i technologiczn!;
2) monitoruje przebieg produkcji wyrobów spo ywczych pod k!tem zgodno"ci
jako"ci;
z systemami zapewnienia jako
dzia#ania koryguj!ce nieprawid#owy przebieg procesów produkcji wyrobów
3) podejmuje dzia
spo ywczych;
bada% próbki surowców, pó#produktów i produktów, dodatków do ywno"ci
4) pobiera do bada
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oraz materia ów pomocniczych;
5) dobiera sprz!t i odczynniki do badania surowców, pó produktów i wyrobów
spo"ywczych;
zane z przygotowywaniem i przechowywaniem odczynników
6) wykonuje czynno#ci zwi$zane
stosowanych w analizie "ywno#ci;
jako
7) pos uguje si! sprz!tem i aparatur$ laboratoryjn$ stosowanymi do badania jako#ci
"ywno#ci;
8) przeprowadza analiz! sensoryczn$ surowców, pó produktów i produktów gotowych
oraz dodatków do "ywno#ci;
9) wykonuje badania fizykochemiczne "ywno#ci;
10) interpretuje wyniki bada% fizykochemicznych "ywno#ci;
"ywno
ywno##ci i materia ów
11) rozlicza zu"ycie surowców, pó produktów, dodatków do "ywno#ci
pomocniczych;
12) okre#la wydajno#& produkcji wyrobów spo"ywczych;
ywczych;
rodowiska dotycz$ce
dotycz
13) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony #rodowiska
badania
"ywno#ci.

T.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

Organizowanie produkcji wyrobów mleczarskich
Ucze%:
1) dobiera surowce, dodatki do "ywno#ci
ywno#ci
ci i materia y pomocnicze do produkcji
poszczególnych wyrobów mleczarskich;
2) pos uguje si! dokumentacj$ technologiczn$
technologiczn i normami w produkcji wyrobów
mleczarskich;
3) dobiera operacje i procesy stosowane w produkcji wyrobów mleczarskich;
4) ustala harmonogramy produkcji wyrobów mleczarskich;
5) dobiera maszyny i urz$dzenia
dzenia do produkcji wyrobów mleczarskich;
6) dobiera #rodki
rodki transportu wewn!trznego
wewn!
!trznego w zak adach przetwórstwa mleczarskiego;
7) rozlicza zu"ycie
ycie surowców, pó produktów i materia ów pomocniczych do produkcji
wyrobów mleczarskich;
8) okre#la wydajno#& produkcji wyrobów mleczarskich;
9) planuje zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów produkcyjnych.
2. Nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich
Ucze%:
1) monitoruje przebieg produkcji wyrobów mleczarskich pod k$tem
zgodno#ci
k
z systemami zapewnienia jako#ci;
jako#ci;
jako#
2) podejmuje dzia ania koryguj$ce
w procesie
koryguj ce w przypadku stwierdzenia niezgodno#ci
niezgodno
produkcji wyrobów mleczarskich;
3) pobiera do bada%
bada% próbki surowców, dodatków do "ywno#ci, pó produktów i wyrobów
mleczarskich;
4) wykonuje analizy sensoryczne surowców, dodatków do "ywno#ci, pó produktów i
wyrobów mleczarskich;
5) dobiera sprz!t
sprz!t i odczynniki do badania surowców, dodatków do "ywno#ci,
sprz!
pó produktów i wyrobów mleczarskich;
6) wykonuje czynno#ci
czynno#ci zwi$zane z przygotowywaniem i przechowywaniem odczynników
czynno#
stosowanych w analizie "ywno#ci;
7) przeprowadza badania fizyczne, chemiczne surowców, dodatków do "ywno#ci,
pó produktów i wyrobów mleczarskich;
8) interpretuje wyniki bada%
bada fizykochemicznych wyrobów;
9) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony #rodowiska dotycz$ce badania
"ywno#ci.
"ywno
ywno#
#ci.
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OBSZAR MEDYCZNO-SPO ECZNY (Z)
Z.1. wiadczenie us!ug w zakresie masa"u

Wykonywanie masa"u medycznego
Ucze :
1) charakteryzuje budow! i czynno"ci uk#adów i narz$dów cz#owieka;
owieka;
2) okre"la
masa%u
la wskazania i przeciwwskazania do poszczególnych rodzajów masa%
masa
%u
medycznego;
3) przestrzega zasad wykonywania poszczególnych rodzajów masa%u
u medycznego;
4) wyja"nia mechanizmy dzia#ania
ania poszczególnych rodzajów masa%u
u medycznego na
organizm cz#owieka;
5) dobiera pozycje u#o%eniowe
eniowe pacjenta i przygotowuje go do masa%u
masa%u medycznego;
masa%
6) lokalizuje palpacyjnie struktury anatomiczne cz#owieka;
owieka;
7) ocenia struktury anatomiczne cz#owieka
owieka na potrzeby masa%u
masa%u medycznego;
masa%
8) charakteryzuje przebieg kliniczny i leczenie jednostek chorobowych;
9) okre"la korelacj! mi!dzy masa%em
fizykoterapi$
em medycznym, kinezyterapi$
kinezyterapi$ i fizykoterapi
stosowanymi w danej jednostce chorobowej;
10) dobiera metody masa%u
u medycznego do jednostek chorobowych pacjenta;
11) dobiera metodyk! wykonywania masa%u
u medycznego w jednostkach chorobowych
pacjenta;
12) stosuje techniki odkszta#ce na podstawie oceny topograficznej i strukturalnej tkanek
i narz$dów cz#owieka;
13) wykonuje masa% klasyczny;
14) wykonuje masa% medyczny w "rodowisku
rodowisku wodnym;
15) wykonuje masa% limfatyczny;
16) wykonuje masa% odruchowy w podstawowym zakresie (segmentarny,
#$cznotkankowy,
cznotkankowy, punktowy);
17) wykonuje masa%:: Shantala, izometryczny, tensegracyjny, stawowy;
18) wykonuje masa% z u%yciem
przyrz$dów.
yciem przyrz$
przyrz
$dów.
2. Wykonywanie masa"u
u sportowego
Ucze :
1) wyja"nia
ró%nych dyscyplinach sportu;
nia biomechanik! organizmu cz#owieka
cz
w ró
2) dobiera rodzaje masa%u
u sportowego do dyscypliny sportu i cyklu treningowego;
3) dobiera metody masa%u
u sportowego stosowane w odnowie biologicznej organizmu;
4) stosuje "rodki
u#atwiaj$ce
wspomagaj$ce masa% sportowy w zale%no"ci od
rodki u#atwiaj
atwiaj$ce
ce lub wspomagaj
wskaza ;
zale%no"ci od cyklu
5) wykonuje masa%
masa% sportowy w wybranych dyscyplinach sportu w zale
treningowego i stanu zdrowia zawodnika;
6) wykonuje masa%
masa% sportowy u zawodnika kontuzjowanego.
3. Wykonywanie masa"u kosmetycznego i profilaktycznego
Ucze :
masa%u
1) dobiera rodzaje masa%
masa
%u relaksacyjnego;
2) przestrzega zasad masa%u
masa kosmetycznego;
3) przestrzega zasad masa%u
masa profilaktycznego;
4) wykonuje masa%
masa% relaksacyjny;
5) wykonuje masa%
masa% profilaktyczny;
masa kosmetyczny.
6) wykonuje masa%
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Z.2. Wykonywanie i dobieranie pr
przedmiotów ortopedycznych oraz #rodków
pomocniczych
1.

Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie ortez i protez
Ucze :
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1) nawi zuje kontakt z pacjentem, jego rodzin , !rodowiskiem
rodowiskiem zawodowym
i spo"ecznym;
2) przeprowadza badanie podmiotowe wraz z ocen stanu funkcjonalnego pacjenta;
3) pos"uguje si# dokumentacj# medyczn w celu opracowania indywidualnego planu
zaopatrzenia ortopedycznego;
ci od ich funkcji i przeznaczenia;
4) projektuje ortezy i protezy w zale$no!ci
5) dobiera metody wykonania miary i negatywu ortez i protez;
ow
6) sporz dza dokumentacj# eksploatacyjn , technologiczn , ewidencyjn i materia"ow
na ka$dym etapie pracy;
7) wykonuje miary i negatywy ortez i protez;
8) dobiera metody wykonania pozytywu i wykonuje pozytywy ortez i protez;
ci od rodzaju dysfunkcji, wieku pacjenta oraz
9) przygotowuje ortezy i protezy w zale$no!ci
od zastosowanego materia"u i pó"fabrykatów;
10) dobiera oprzyrz dowanie do wykonywania zaprojektowanych ortez i protez;
11) dobiera proces technologiczny wykonania ortez i protez;
12) stosuje metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materia"ów
materia ów wykorzystywanych
podczas wykonywania ortez i protez;
13) przymierza i wydaje wykonane ortezy i protezy;
równie
14) ocenia jako!% wykonania ortez i protez w fazie do przymiarki, jak równie$
przygotowanej do odbioru;
ytkowania ortez i protez;
15) przeprowadza instrukta$ u$ytkowania
uczestniczy we wczesnym usprawnianiu narz du ruchu pacjenta z ortez
16) wspó"uczestniczy
i protez .
2. Wykonywanie obuwia ortopedycznego
Ucze&:
1) nawi zuje kontakt z pacjentem, jego rodzin , !rodowiskiem zawodowym
i spo"ecznym;
2) przeprowadza badanie podmiotowe oraz ocenia stan funkcjonalny pacjenta w celu
zaprojektowania lub doboru obuwia ortopedycznego;
3) sporz dza dokumentacj# eksploatacyjn , technologiczn , ewidencyjn i materia"ow
na ka$dym
dym etapie procesu pracy;
4) przeprowadza pomiary antropometryczne stopy;
od rodzaju schorzenia lub rodzaju
5) dobiera obuwie ortopedyczne w zale$no!ci
zale
niepe"nosprawno!ci;
nosprawno!ci;
zale$no!ci od jego przeznaczenia;
6) opracowuje projekt obuwia ortopedycznego w zale
7) dobiera metody wykonania miary i negatywy obuwia ortopedycznego;
8) wykonuje miary i negatywy obuwia ortopedycznego;
9) wykonuje kopyta lub pozytywy obuwia ortopedycznego;
10) dobiera proces technologiczny, oprzyrz dowanie i materia"y do wykonania obuwia
ortopedycznego;
11) wykonuje obuwie ortopedyczne z dobranych materia"ów;
materia
12) ocenia jako!%
jako!% wykonanego obuwia ortopedycznego w kolejnych fazach wykonania;
13) przymierza i wydaje wykonane obuwie ortopedyczne.
3. Dobieranie przedmiotów ortopedycznych i rodków pomocniczych
Ucze&
&:
Ucze&:
1) przeprowadza badanie podmiotowe oraz ocenia stan funkcjonalny pacjenta;
2) dobiera przedmioty ortopedyczne (z wy
wy" czeniem ortez i protez) i !rodki pomocnicze
w zale$
zale
$no
no!
!ci od rodzaju schorzenia, wieku pacjenta oraz jego indywidualnych
zale$no!ci
potrzeb;
wy" czeniem ortez i protez) i !rodki pomocnicze
3) dobiera przedmioty ortopedyczne (z wy
z uwzgl#dnieniem
uwzgl
biomechaniki ortopedycznej;
4) ocenia funkcjonalno
funkcjonalno!% dobranego przedmiotu ortopedycznego (z wy" czeniem ortez
i protez) i !rodka pomocniczego;
5) przymierza i wydaje pr
przedmioty ortopedyczne (z wy" czeniem ortez i protez) i !rodki
!"
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pomocnicze.
Eksploatowanie przedmiotów ortopedycznych i rodków pomocniczych
Ucze :
1) przeprowadza instrukta! u!ytkowania i obs"ugi
ugi przedmiotów ortopedycznych
i #rodków pomocniczych;
2) dokonuje okresowych przegl$dów
dów przedmiotów ortopedycznych i #rodków
#rodków
pomocniczych;
3) naprawia przedmioty ortopedyczne i #rodki pomocnicze;
dostosowuj c
4) modernizuje standardowe konstrukcje przedmiotów ortopedycznych, dostosowuj$c
do indywidualnych potrzeb pacjenta;
5) wspó"pracuje w zespole interdyscyplinarnym;
6) przygotowuje dokumentacj% eksploatacyjn$ przedmiotów ortopedycznych i #rodków
pomocniczych.
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Z.3. Ochrona osób i mienia

Organizowanie ochrony osób
Ucze :
enia ochranianej osoby;
1) analizuje potencjalne zagro!enia
2) gromadzi informacje dotycz$ce
ce potencjalnych zagro!e
zagro!e na podstawie wywiadu
zagro!
ochronnego;
3) okre#la oraz planuje stan ilo#ciowy
ciowy ochrony osobistej (szyki ochronne);
4) okre#la wyposa!enie
enie i uzbrojenie pracowników ochrony;
5) okre#la
la sektory obserwacji dla poszczególnych pracowników ochrony osobistej;
enia ochranianej osoby;
6) reaguje na zaistnia"e zagro!enia
rodki przymusu bezpo#redniego
redniego w sytuacji zagro!enia
zagro
ochranianej osoby,
7) stosuje #rodki
zgodnie z przepisami prawa;
dkowe zgodnie z przepisami prawa.
8) stosuje #rodki porz$dkowe
stwa na imprezie masowej
2. Zapewnienie bezpiecze!stwa
Ucze :
1) rozpoznaje rodzaj imprezy masowej;
la stan osobowy i wyposa!enie
wyposa enie s"
ss"u!b
"u!b porz$dkowych
porz
i ss"u!b informacyjnych;
2) okre#la
3) wyznacza strefy do ochrony dla poszczególnych pracowników;
4) okre#la
porz$dkowym
la zadania s"u!bom
bom porz$
porz
$dkowym i informacyjnym;
5) okre#la stopie zagro!enia
enia imprezy masowej;
6) zapobiega powstawaniu paniki i innych niebezpiecznych sytuacji;
rodki przymusu bezpo#
bezpo
#redniego w sytuacji zagro
7) stosuje #rodki
bezpo#redniego
zagro!enia bezpiecze stwa
uczestników imprezy zgodnie z przepisami prawa;
porz$dkowe
8) stosuje #rodki
rodki porz$
porz
$dkowe zgodnie z przepisami prawa;
wspó"pracy z innymi formacjami ochronnymi;
wspó"
9) przestrzega zasad wspó"pracy
10) wspó"pracuje
pracuje z innymi formacjami ochronnymi.
3. Organizowanie ochrony mienia
Ucze :
1) wyznacza strefy ochrony mienia;
okre#la
2) okre#
okre
#la stan osobowy ochrony obiektu;
ochrony, w celu wykonania ochrony mienia;
3) wyznacza zadania pracownikom ochr
4) okre#la
okre la stopie zagro
zagro!enia obiektu;
zagro!enia mienia;
5) reaguje na zaistnia"e
zaistnia zagro
dokumentacj% zwi$zan$ z realizacj$ ochrony mienia;
6) prowadzi dokumentacj
porz$dkowe zgodnie z przepisami prawa.
7) stosuje #rodki
rodki porz
4. Dozór urz"dze!
urz
i systemów alarmowych
Ucze :
1) wyznacza strefy ochrony obiektu;
2) rozró!nia
rozró
techniczne #rodki zabezpieczenia obiektu;
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3) przestrzega norm i stosuje homologacje i certyfikaty przy dozorze systemów
alarmowych;
4) podejmuje dzia ania po sygnale z systemu alarmowego;
5) stosuje !rodki porz"dkowe zgodnie z przepisami prawa.
5. Organizowanie ochrony warto ci pieni!"nych
Ucze#:
1) rozpoznaje przedmiot konwojowania;
2) okre!la potrzeby transportowe i wyznacza sk ad osobowy konwoju;
3) okre!la uzbrojenie i wyposa$enie konwoju;
4) okre!la czas trwania i tras% konwoju;
nych;
5) prowadzi dokumentacj% zwi"zan" z konwojowaniem warto!ci pieni%$nych;
stwa konwoju;
6) rozpoznaje i usuwa zagro$enia bezpiecze#stwa
dkowe zgodnie z przepisami prawa.
7) stosuje !rodki porz"dkowe

Z.4. #wiadczenie us$ug opieku%czych
czych osobie chorej i niesamodzielnej

Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
Ucze#:
1) charakteryzuje rozwój psychofizyczny cz owieka w poszczególnych fazach $ycia;
2) okre!la wp yw choroby na stan psychiczny, sytuacj%
sytuacj% spo eczn
eczn" jednostki i jej rodziny;
3) wykorzystuje metody i &ród a zbierania danych do rozpoznawania problemów
i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej;
4) uczestniczy w rozpoznawaniu problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej;
5) reaguje na zmieniaj"ce si% problemy i potrzeby osoby chorej i niesamodzielnej;
6) rozpoznaje poziom wiedzy, umiej%
umiej
%tno
tno!ci,
ci, motywacji i mo
umiej%tno!ci,
mo$liwo!ci w zakresie
samoopieki osoby chorej i niesamodzielnej.
2. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynno ci higienicznych
gnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej
i piel!gnacyjnych
Ucze#:
ci higienicznych i piel%gnacyjnych;
piel gnacyjnych;
1) okre!la cele czynno!ci
2) okre!la
wskazania,
przeciwwskazania
i
niebezpiecze#stwa
zwi"zane
la
niebezpiecze
czynno!
!ci higienicznych i piel%gnacyjnych
piel
piel%
z wykonywaniem czynno!ci
wobec osoby chorej
i niesamodzielnej;
3) planuje i organizuje czynno!ci
z uwzgl%dnieniem stanu
czynno!ci higieniczne i piel%gnacyjne
czynno!
piel
osoby chorej i niesamodzielnej;
4) przestrzega zasad wykonywania czynno!ci
higienicznych i piel%gnacyjnych
wobec
czynno
piel
osoby chorej i niesamodzielnej;
5) dobiera metody i techniki wykonywania czynno!ci
higienicznych i piel%gnacyjnych
czynno
wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
6) stosuje algorytmy czynno!ci
czynno!ci higienicznych i piel%gnacyjnych
czynno!
piel
wobec osoby chorej
i niesamodzielnej;
7) przestrzega zasad post%powania
w sytuacjach trudnych wobec osoby chorej
post
i niesamodzielnej;
8) ocenia stan higieniczny chorego;
9) wykonuje s anie ó$ka pustego oraz z osob"
osob chor" i niesamodzieln";
10) wykonuje toalet%
toalet% ca ego cia a osoby chorej i niesamodzielnej z uwzgl%dnieniem
toalety i zabiegów piel%gnacyjnych
w obr%bie
jamy ustnej;
piel
obr
11) wykonuje mycie g owy osoby chorej i niesamodzielnej le$"cej
w ó$ku i zak ada
le
czepiec przeciwwszawiczy;
12) wykonuje zmian%
zmian bielizny osobistej i po!cielowej;
po
zmian pieluchomajtek i innych !rodków absorpcyjnych oraz pomaga w
13) wykonuje zmian%
czynno
czynno!ciach
fizjologicznych osobie chorej i niesamodzielnej;
14) wykonuje wymian%
wymian cewnika zewn%trznego, worka stomijnego i worka na mocz osobie
chorej i niesamodzielnej;
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15) wykonuje zabiegi przeciwzapalne i k piele lecznicze osobie chorej i niesamodzielnej
na zlecenie lekarza lub piel!gniarki;
16) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków zleconych przez
lekarza;
17) stosuje profilaktyk! i piel!gnacj! przeciwodle"ynow
u osoby chorej
i niesamodzielnej;
18) zapewnia osobie chorej i niesamodzielnej wygodne i bezpieczne u#o"enie w #ó"ku;
#ó""ku;
19) pomaga przy zmianie pozycji, wstawaniu i przemieszczaniu si! osoby chorej
i niesamodzielnej;
20) wykonuje czynno$ci usprawniaj ce ruchowo osob! chor i niesamodzieln ;
21) karmi osob! chor i niesamodzieln lub pomaga podczas jej karmienia;
22) zapewnia bezpiecze%stwo i intymno$& podczas wykonywania czynno$ci
czynno
higienicznych i piel!gnacyjnych
gnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej;
23) przekazuje piel!gniarce
gniarce informacje o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia
osoby chorej i niesamodzielnej;
24) przestrzega procedur post!powania z brudn bielizn i zu"ytym
zu"ytym sprz!tem;
zu"
sprz!tem;
sprz!
25) stosuje przepisy prawa dotycz ce praw pacjenta;
26) przeprowadza edukacj! w zakresie higieny osobistej i zabiegów piel!gnacyjnych;
piel!gnacyjnych;
piel!
27) pos#uguje si! sprz!tem,
tem, przyborami, materia#ami
materia#ami i $rodkami
materia#
$rodkami zgodnie z ich
przeznaczeniem.
3. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynno ci opieku!czych
opieku!czych nad osob"
opieku!
osob
chor" i niesamodzieln"
Ucze%:
1) przestrzega zasad, okre$la
la cele, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania
czynno$ci opieku%czych;
2) planuje i organizuje czynno$ci
ci opieku%cze
opieku%cze nad osob chor i niesamodzieln z
opieku%
uwzgl!dnieniem
dnieniem jej stanu zdrowia;
3) zapewnia higien! i estetyczny wygl d otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej;
4) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w wykonywaniu czynno$ci
"ycia
czynno
codziennego;
5) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w u"ytkowaniu
sprz!tu
ortopedycznego
u
sprz
i rehabilitacyjnego;
6) aktywizuje osob! chor i niesamodzieln i organizuje jej czas wolny;
7) wspó#pracuje
na rzecz osoby chorej
pracuje z zespo#em
em terapeutycznym i opieku%czym
opieku
i niesamodzielnej;
8) zapewnia bezpiecze%stwo
bezpiecze%stwo fizyczne i psychiczne osobie chorej i niesamodzielnej
bezpiecze%
podczas wykonywania czynno$ci
czynno$ci opieku%czych;
czynno$
opieku
9) pomaga w adaptacji osoby chorej i niesamodzielnej do warunków "ycia
w placówkach ochrony zdrowia oraz pomocy spo#ecznej;
spo
10) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do zmian zwi zanych
z przewlek#
;
przewlek# chorob lub staro$ci
staro
11) udziela wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej w sytuacjach trudnych;
12) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej
w podtrzymywaniu aktywno$ci ruchowej;
niesamodz
13) przekazuje piel!gniarce
informacje o zmianach w stanie zdrowia osoby chorej
piel
i niesamodzielnej zaobserwowanych podczas wykonywania czynno$ci
opieku%czych;
czynno
14) przestrzega procedur post!powania
ze sprz!tem i materia#em podczas wykonywania
post
czynno$ci
nad osob chor i niesamodzieln ;
czynno$
czynno
$ci opieku%czych
opieku
15) dezynfekuje oraz myje przybory i sprz!t
sprz u"ywane podczas wykonywania zabiegów
piel!gnacyjnych
piel gnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej.

Z.5. #
#wiadczenie
wiadczenie us$ug
us
us$
opieku!czych
1.

Organizowanie prac opieku
opieku!czych
Ucze%:
Ucze
!
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1) rozpoznaje objawy chorobowe ze strony poszczególnych uk adów i narz!dów
dów osoby
podopiecznej;
" zdrowotn!
zdrowotn! i
2) rozpoznaje, na podstawie analizy dokumentacji i obserwacji, sytuacj"
spo eczn! osoby podopiecznej oraz warunki jej #ycia;
ce z wieku, stanu
3) ocenia mo#liwo$ci i ograniczenia osoby podopiecznej wynikaj!ce
zdrowia fizycznego i psychicznego oraz niepe nosprawno$ci;
4) okre$la potrzeby bio-psycho-spo eczne cz owieka i sposoby ich zaspakajania;
5) rozpoznaje potrzeby i problemy osoby podopiecznej;
6) organizuje $rodowisko #ycia
ycia osoby podopiecznej z uwzgl"dnieniem
dnieniem jej potrzeb
i problemów;
czej, odpowiedniej do potrzeb osoby
7) dobiera metody i techniki pracy opieku%czej,
podopiecznej;
osob! podopieczn!
podopieczn
8) przestrzega zasad opracowania indywidualnego planu opieki nad osob!
i pomocy tej osobie;
podopieczn!
podopieczn
!;
9) opracowuje plan pomocy i opieki nad osob! podopieczn!;
dzia pracy z osob!
! podopieczn!
podopieczn! w warunkach
10) planuje techniki, metody i narz"dzia
domowych;
dzia pracy do realizacji zaplanowanych dzia a%
11) dobiera techniki, metody i narz"dzia
opieku%czych;
$rodowisku lokalnym;
12) planuje formy i metody wsparcia osoby podopiecznej w $rodowisku
13) organizuje wsparcie na rzecz osoby podopiecznej i wspó prac"
prac z jej $rodowiskiem
rodzinnym i lokalnym;
czych;
14) planuje techniki monitorowania dzia a% opieku%czych;
15) prowadzi dokumentacj" pracy z osob!
osob podopieczn!.
2. Wykonywanie czynno ci opieku!czych
!czych
czych i piel"gnacyjnych
piel gnacyjnych
Ucze%:
cze zgodnie z procedurami i standardami opieki;
1) $wiadczy us ugi opieku%cze
2) rozpoznaje objawy zaburze% psychosomatycznych zagra#aj!cych
zdrowiu i #yciu
zagra
osoby podopiecznej;
zagro
3) stosuje metody i techniki udzielania pierwszej pomocy w stanach zagro#enia
zdrowia
i #ycia
ycia osoby podopiecznej;
4) przestrzega zasad i okre$la
higienicznych
okre$la metody i techniki wykonywania czynno$ci
okre$
czynno
i piel"gnacyjnych
gnacyjnych osoby podopiecznej;
la rodzaje narz"dzi
dzi pracy oraz $rodków i materia ów do wykonywania czynno$ci
5) okre$la
gnacyjnych i zaspakajania potrzeb fizjologicznych osoby
higienicznych, piel"gnacyjnych
podopiecznej;
6) wykonuje zabiegi higieniczne u osoby niesamodzielnej;
7) przestrzega zasad i metod zapobiegania odle#ynom
i odparzeniom osoby
odle
podopiecznej;
8) opiekuje si" osob!
fazach choroby przewlek ej;
osob! podopieczn!
podopieczn w ró#nych
ró
okre
9) przestrzega zasad i okre$la
rodzaje i techniki wykonywania zabiegów
przeciwzapalnych u osoby podopiecznej;
10) wykonuje zlecone przez lekarza ok ady i kompresy osobie podopiecznej;
drog doustn! osobie
11) przestrzega zasad przygotowywania i podawania leków drog!
podopiecznej;
12) pomaga osobie podopiecznej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza;
13) pomaga osobie podopiecznej w korzystaniu ze $wiadcze% opieki zdrowotnej;
14) okre$la
okre$la rodzaje i techniki wykonywania &wicze% usprawniaj!cych ruchowo oraz
okre$
osob podopieczn!;
gimnastyki oddechowej przez osob"
specjalist!;
15) prowadzi &wiczenia gimnastyczne uzgodnione ze specjalist
okre$la
16) okre$
okre
$la zasady obs ugi sprz"tu rehabilitacyjnego i stosowania przedmiotów
osob" podopieczn!;
ortopedycznych przez osob
17) pomaga osobie niepe nosprawnej w korzystaniu ze sprz"tu rehabilitacyjnego
i przedmiotów ortopedycznych;
!"
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18) przygotowuje osob podopieczn! oraz jej rodzin do samoopieki i samopiel gnacji;
dzaniu
19) pomaga osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego i zarz!dzaniu
finansami osobistymi;
20) dobiera metody i "rodki do utrzymania mieszkania w czysto"ci;
21) przestrzega zasad #ywienia dietetycznego;
22) pomaga osobie podopiecznej w korzystaniu ze "wiadcze$ pomocy spo%ecznej;
ecznej;
23) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne podczas wykonywania czynno"ci
czynno"ci
czynno"
opieku$czych.
3. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielno ci !yciowej
yciowej
Ucze$:
1) analizuje przyczyny wyst powania i metody rozwi!zywania
zywania problemów spo%ecznych;
spo ecznych;
2) pomaga osobie podopiecznej w rozwi!zywaniu
zywaniu problemów spo%ecznych
spo%ecznych i osobistych;
spo%
3) okre"la metody integracji osoby podopiecznej ze "rodowiskiem
rodowiskiem lokalnym;
4) inicjuje i podtrzymuje relacje mi dzyludzkie w najbli#szym
najbli#szym otoczeniu osoby
najbli#
podopiecznej;
5) okre"la
la formy i metody organizowania czasu wolnego;
6) organizuje ró#ne formy aktywnego sp dzania czasu wolnego i rozwijania
zainteresowa$ osoby podopiecznej z uwzgl dnieniem jej potrzeb, mo#liwo"ci
oraz
mo
mo#liwo
zasobów "rodowiska lokalnego;
7) analizuje metody usprawniania i aktywizowania osoby podopiecznej w zale#no"ci
od
zale
jej wieku, stanu jej zdrowia i niepe%nosprawno"ci;
nosprawno"ci;
ci;
8) planuje metody, formy, techniki i "rodki
rodki terapii zaj ciowej osoby podopiecznej;
9) dobiera metody przygotowania osoby podopiecznej do korzystania z pomocy
technicznych;
10) pomaga osobie podopiecznej w korzystaniu z pomocy technicznych u%atwiaj!cych
u
samodzielne wykonywanie codziennych czynno"ci;
czynno ci;
11) przestrzega zasad bezpiecze$stwa
stwa podczas aktywizowania osoby podopiecznej.

Z.6. "wiadczenie us#ug
ug opieku$czo-wspieraj
opieku$czo-wspieraj%cych
czo-wspieraj%
%cych osobie podopiecznej

Organizowanie prac opieku$
opieku$czo-wspieraj%cych
$czo-wspieraj
czo-wspieraj%
%cych u osoby podopiecznej
Ucze$:
1) pos%uguje si dokumentacj!
sytuacji zdrowotnej i spo%ecznej
osoby
dokumentacj! dotycz!c!
dotycz
spo
podopiecznej;
2) rozpoznaje warunki #ycia
ycia osoby podopiecznej;
mo#
#liwo
liwo"ci
ci psychofizycznych osoby podopiecznej;
3) ocenia poziom mo#liwo"ci
4) ocenia mo#liwo"ci
ci i ograniczenia osoby podopiecznej w zaspokajaniu potrzeb
biologicznych, psychicznych i spo%ecznych
wynikaj!ce
z wieku i niepe%nosprawno"ci;
spo
wynikaj
5) rozpoznaje i wykorzystuje zasoby "rodowiska
rodzinnego oraz instytucjonalnego
"
osoby podopiecznej;
6) rozpoznaje potrzeby i problemy osoby podopiecznej;
7) opracowuje plan pomocy i procesu opieki nad osob!
osob podopieczn!;
8) dobiera metody, techniki i narz dzia pracy do zaplanowanych dzia%a$ opieku$czych
osoby podopiecznej;
9) wspó%pracuje
zespo%u
wspó%pracuje z cz%onkami
wspó%
cz
zespo terapeutycznego;
10) wykorzystuje metody i techniki zapobiegaj!ce
skutkom d%ugotrwa%ego stresu
zapobiegaj
i przeciwdzia%aj!ce
przeciwdzia%aj
przeciwdzia%
aj!
!ce wypaleniu zawodowemu osoby podopiecznej;
11) dokonuje systematycznej ewaluacji pracy z osob!
osob podopieczn!.
2. Wykonywanie czynno ci opieku$czo-wspieraj%cych u osoby podopiecznej
Ucze$:
Ucze
1) "wiadczy
opieku$czo-wspieraj!ce
zgodnie z procedurami i standardami opieki;
"wiadczy us%ugi
us
opieku
2) rozpoznaje symptomy zaburze$
zaburze psychofizycznych u osoby podopiecznej;
3) przeciwdzia%a
przeciwdzia zagro#eniom zdrowia i #ycia osoby podopiecznej;
przeciwdzia%
4) udziela pierwszej pomocy w stanach zagro#enia
zdrowia i #ycia osoby podopiecznej;
zagro
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5) dokonuje pomiaru parametrów yciowych osoby podopiecznej;
ci opieku#czych
czych
6) dobiera metody, techniki i narz!dzia do wykonywanych czynno"ci
i higienicznych osoby podopiecznej;
7) wykonuje czynno"ci opieku#cze i higieniczne u osoby podopiecznej;
8) opiekuje si! osob$ podopieczn$ w terminalnej fazie choroby i udziela jej wsparcia
emocjonalnego;
9) pomaga osobie podopiecznej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-spo%ecznych;
ecznych;
10) pomaga osobie podopiecznej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza;
11) prowadzi profilaktyk! przeciwodle ynow$ u osoby podopiecznej;
12) przestrzega zasad i okre"la
la rodzaje i techniki wykonywania zabiegów
przeciwzapalnych u osoby podopiecznej;
13) udziela pomocy w korzystaniu ze sprz!tu
tu ortopedycznego i udogodnie#
udogodnie# technicznych
dla osób niepe%nosprawnych;
14) przygotowuje osob! podopieczn$ do samoopieki, samopiel!
samopiel!gnacji
samopiel
!gnacji oraz prowadzenia
zdrowego stylu ycia;
15) pomaga osobie podopiecznej w organizowaniu gospodarstwa domowego
w warunkach domu pomocy spo%ecznej.
3. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielno ci !yciowej
!yciowej
Ucze#:
1) inicjuje i podtrzymuje pozytywne relacje osoby podopiecznej z osobami z
najbli szego otoczenia;
2) pomaga i udziela wsparcia w rozwi$zywaniu
spo%ecznych
$zywaniu
zywaniu problemów osobistych i spo
osoby podopiecznej;
3) mobilizuje i wspiera osob! podopieczn
sp!dzania czasu
podopieczn$ w wyborze aktywnych form sp
wolnego sprzyjaj$cych
cych samorealizacji, z uwzgl!dnieniem
uwzgl dnieniem potrzeb i mo liwo"ci osoby
podopiecznej;
4) mobilizuje i wspiera osob! podopieczn
podopieczn$ do aktywno"ci
aktywno
w zale no"ci od jej wieku,
stanu jej zdrowia i niepe%nosprawno"ci;
nosprawno""ci;
nosprawno
5) aktywizuje wa ne dla podopiecznego osoby z najbli szego "rodowiska i wspó%dzia%a z
nimi;
6) pomaga podopiecznemu w korzystaniu z przedmiotów ortopedycznych i "rodków
pomocniczych u%atwiaj$cych
atwiaj$cych
cych samodzielne wykonywanie codziennych czynno"ci;
czynno
7) wspomaga osob!
! podopieczn$
podopieczn$ w usprawnianiu psychofizycznym.

Organizowanie prac opieku$czo-wspieraj
opieku$czo-wspieraj%cych
opieku
czo-wspieraj%
u osoby starszej
Ucze#:
1) pos%uguje
dotycz$c$ sytuacji zdrowotnej i spo%ecznej osoby
uguje si!
! dokumentacj
dokumentacj$ dotycz
starszej;
2) rozpoznaje warunki ycia osoby starszej;
3) ocenia poziom mo liwo
liwo"ci psychofizycznych osoby starszej;
liwo"ci
4) ocenia mo liwo
liwo"
"ci i ograniczenia osoby starszej w zaspakajaniu potrzeb
spo%ecznych wynikaj$ce z wieku i niepe%nosprawno"ci;
biologicznych, psychicznych, spo
5) rozpoznaje potrzeby i problemy osoby starszej;
6) rozpoznaje i wykorzystuje zasoby "rodowiska osoby starszej;
uwzgl!dnieniem potrzeb i bezpiecze#stwa
7) organizuje "rodowisko
rodowisko mieszkaniowe z uwzgl
osoby starszej;
8) opracowuje plan pomocy, wsparcia i opieki d%ugoterminowej
osoby starszej;
d
9) planuje dzia%ania
opieku#czo-wspieraj$ce osobie starszej i dobiera metody, techniki i
dzia
opieku
narz!dzia
narz!
narz
!dzia do tych dzia%a#;
dzia
10) prowadzi dokumentacj!
dokumentacj pracy z osob$ starsz$.
2. Wykonywanie czynno ci opieku$czo-wspieraj%cych u osoby starszej
Ucze#:
Ucze

ww

1.

w.

Z.7. "wiadczenie
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1) dba o jako ! us"ug wiadczonych, przestrzegaj#cc procedur medycznych i standardu
opieki;
2) rozpoznaje symptomy zaburze$ psychofizycznych u osoby starszej;
3) przeciwdzia"a zagro%eniom zdrowia i %ycia osoby starszej;
4) udziela pierwszej pomocy w stanach zagro%enia zdrowia i %ycia
ycia osoby starszej;
5) wykonuje czynno ci opieku$cze i higieniczne u osoby starszej;
6) opiekuje si& osob# starsz# w fazie terminalnej choroby i udziela jej wsparcia
emocjonalnego;
7) dokonuje pomiaru parametrów %yciowych osoby starszej;
8) pomaga osobie starszej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-spo"ecznych;
ecznych;
9) prowadzi profilaktyk& przeciwodle%ynow# u osoby starszej;
10) przestrzega zasad i okre la rodzaje i techniki wykonywania zabiegów
przeciwzapalnych;
11) wykonuje zabiegi przeciwzapalne u osoby starszej;
12) pomaga osobie starszej w przyjmowaniu leków zaleconych przez lekarza;
13) pomaga osobie starszej w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
14) organizuje osobie starszej korzystanie ze wiadcze$ podstawowej i specjalistycznej
opieki zdrowotnej;
15) pomaga osobie starszej w u%ytkowaniu
ytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i rodków
pomocniczych;
16) przygotowuje osob& starsz# we wspó"pracy
pracy z rodzin#
rodzin
do samoopieki,
samopiel&gnacji
gnacji oraz prowadzenia zdrowego stylu %ycia;
17) podejmuje problematyk& mierci i godnego umierania w kontaktach z osob
osob# starsz#.
3. Aktywizowanie osoby starszej do samodzielno ci !yciowej
!yciowej
Ucze$:
1) inicjuje i podtrzymuje pozytywne relacje osoby starszej z osobami z najbli%szego
najbli
otoczenia;
2) pomaga i udziela wsparcia osobie starszej w rozwi#zywaniu
problemów osobistych
rozwi
i spo"ecznych;
3) wspiera i mobilizuje osob&
sp&dzania czasu wolnego,
& starsz#
starsz do aktywnego sp
uwzgl&dniaj#cc jej potrzeby i mo%liwo
mo liwo ci psychofizyczne;
4) organizuje czas wolny osobie starszej z wykorzystaniem zasobów rodowiska
lokalnego;
5) pomaga osobie starszej w korzystaniu z pomocy technicznych u"atwiaj#cych
u
samodzielne wykonywanie codziennych czynno ci;
6) wspiera osob& starsz#
starsz w usprawnianiu psychofizycznym.
4. Wspó"praca
praca z podmiotami dzia"aj#cymi
dzia"aj
dzia"
aj#
#cymi na rzecz osoby starszej
Ucze$:
1) pobudza wra%liwo
otoczenia na potrzeby i problemy osoby
wra%
%liwo ! osób z najbli%szego
najbli
starszej;
2) motywuje rodzin&
do dzia"ania na rzecz osoby
rodzin& i lokalne rodowisko spo"eczne
spo
starszej;
3) wspó"pracuje
pracuje z osobami z otoczenia na rzecz osoby starszej;
4) organizuje pomoc instytucji wsparcia spo"ecznego
dzia"aj#cych na rzecz osoby
spo
starszej;
5) organizuje rodowiskowe grupy wsparcia na rzecz osoby starszej;
6) organizuje pomoc materialn#
materialn na rzecz osoby starszej we wspó"pracy z o rodkiem
pomocy spo"ecznej;
spo
7) wspó"pracuje
w zakresie udzielania pomocy osobie
wspó"pracuje z organizacjami pozarz#dowymi
wspó"
pozarz
starszej;
8) wspó"pracuje
z cz"onkami
zespo"u terapeutycznego zak"adu opieku$czowspó
cz
-leczniczego.

Z.8. Udzielanie pomocy i organi
organizowanie wsparcia osobie niepe"nosprawnej
!!
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Organizowanie pracy z osob niepe!nosprawn
Ucze :
ecznej osoby
1) analizuje dokumentacj! dotycz"c" sytuacji zdrowotnej i spo#ecznej
niepe#nosprawnej;
2) rozpoznaje warunki $ycia osoby niepe#nosprawnej;
nosprawnej z danych zawartych w dokumentacji;
3) wnioskuje o sytuacji osoby niepe#nosprawnej
nosprawnej ze strony poszczególnych
4) rozpoznaje objawy chorobowe u osoby niepe#nosprawnej
uk#adów i narz"dów;
5) rozró$nia rodzaje i stopnie niepe#nosprawno%ci;
nosprawnej wynikaj"ce
wynikaj#ce
ce z wieku, stanu
6) ocenia mo$liwo%ci i ograniczenia osoby niepe#nosprawnej
zdrowia fizycznego, psychicznego i niepe#nosprawno%ci;
eczne osoby niepe#nosprawnej;
niepe"nosprawnej;
nosprawnej;
7) diagnozuje potrzeby i problemy psychospo#eczne
podmiotowo$ci
ci w zaspakajaniu potrzeb
8) przestrzega zasad indywidualizacji i podmiotowo%ci
i rozwi"zywaniu problemów osoby niepe#nosprawnej;
nosprawnej;
9) organizuje %rodowisko $ycia osoby niepe#nosprawnej
uwzgl!dnieniem
nosprawnej z uwzgl!
uwzgl
!dnieniem jej potrzeb
i problemów;
wspó#dzia#ania
osob"
10) przestrzega zasad opracowywania indywidualnego planu wspó"dzia
wspó
dzia"ania z osob
niepe#nosprawn";
nosprawn#
#;
11) opracowuje plan wspó#dzia#ania z osob" niepe"nosprawn
niepe#nosprawn";
dzia pracy z osob#
osob
# niepe
niepe"
"nosprawn
nosprawn#;
12) planuje metody, techniki i narz!dzia
osob"
niepe#nosprawn";
dzia do realizacji zaplanowanych dzia
13) dobiera metody, techniki i narz!dzia
dzia#a z osob"
niepe#nosprawn";
!tych dzia"a
14) planuje techniki monitorowania podj!tych
dzia#a ;
15) prowadzi dokumentacje pracy z osob#
osob
# niepe"nosprawn
nosprawn#
#.
osob"
niepe#nosprawn".
2. Wykonywanie czynno"ci opieku#czych
czych
Ucze :
1) przestrzega procedur i standardów opieki %rodowiskowej;
$rodowiskowej;
niepe
2) rozpoznaje objawy zaburze psychosomatycznych u osoby niepe#nosprawnej;
3) rozpoznaje stany zagro$enia
enia zdrowia i $ycia
%ycia
ycia osoby niepe#nosprawnej;
niepe
zagro
zagro%enia
4) udziela pierwszej pomocy w stanach zagro$enia
zdrowia i $ycia osoby
niepe#nosprawnej;
okre la metody i techniki wykonywania czynno%ci
okre$la
czynno
5) przestrzega zasad i okre%la
piel!gnacyjnych
gnacyjnych i higienicznych;
6) okre%la
do wykonywania czynno%ci
la rodzaje narz!dzi
dzi pracy oraz %rodków
$rodków i materia#ów
materia
gnacyjnych i higienicznych u osoby niepe#nosprawnej;
niepe
piel!gnacyjnych
7) pomaga osobie niepe#nosprawnej
niepe nosprawnej w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych;
niepe"nosprawnej
8) przestrzega zasad i okre%la
okre la metody zapobiegania odle$ynom
okre$la
odle
i odparzeniom u osoby
niepe#nosprawnej;
nosprawnej;
niepe"nosprawnej w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
niepe"
9) pomaga osobie niepe#nosprawnej
10) pomaga osobie niepe#nosprawnej
niepe"nosprawnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza;
niepe"
11) analizuje rodzaje i techniki wykonywania &wicze usprawniaj"cych ruchowo oraz
niepe
gimnastyki oddechowej u osoby niepe#nosprawnej;
12) prowadzi podstawowe &wiczenia
&wiczenia gimnastyczne uzgodnione ze specjalist";
specjalist
13) pomaga osobie niepe#nosprawnej
w korzystaniu ze %wiadcze opieki zdrowotnej;
niepe
niepe"nosprawnej
14) przestrzega zasad obs#ugi
sprz!tu
rehabilitacyjnego i stosowania przedmiotów
obs
obs"ugi
sprz
ortopedycznych;
15) pomaga osobie niepe#nosprawnej
w korzystaniu ze sprz!tu rehabilitacyjnego
niepe
i przedmiotów ortopedycznych;
16) przestrzega zasad wspó#pracy
wspó
z wolontariatem w opiece nad osob"
niepe#nosprawn";
niepe"nosprawn#;
niepe
17) wspó#pracuje
z wolontariuszami w opiece nad osob"
wspó
wspó"pracuje
osob niepe#nosprawn".
3. Aktywizowanie osoby niepe
niepe!nosprawnej do samodzielno"ci $yciowej
Ucze :
1) inicjuje i podtrzymuje relacje mi
mi!dzyludzkie oraz wspó"dzia"a z osobami
!"
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z najbli szego !rodowiska wa nymi dla osoby niepe"nosprawnej;
zywania problemów spo"ecznych
ecznych
2) analizuje przyczyny wyst#powania i metody rozwi$zywania
i osobistych osoby niepe"nosprawnej;
zywaniu problemów
3) pomaga i udziela wsparcia osobie niepe"nosprawnej w rozwi$zywaniu
spo"ecznych i osobistych;
nosprawnej do korzystania ze sprz#tu
sprz
4) planuje metody przygotowania osoby niepe"nosprawnej
i pomocy technicznych;
tu i pomocy technicznych
5) pomaga osobie niepe"nosprawnej w korzystaniu ze sprz#tu
u"atwiaj$cych
cych samodzielne wykonywanie codziennych czynno!ci;
6) planuje metody przygotowania osoby niepe"nosprawnej
nosprawnej i jej rodziny do samoopieki;
7) przygotowuje osob# niepe"nosprawn$ oraz jej rodzin# do samoopieki;
niepe"nosprawnej;
niepe"
8) charakteryzuje metody organizowania czasu wolnego osoby niepe"nosprawnej;
nosprawnej z wykorzystaniem zasobów
9) organizuje czas wolny osobie niepe"nosprawnej
!rodowiska lokalnego;
#ciowej
ciowej osoby niepe"nosprawnej;
niepe
10) planuje metody, formy, techniki i !rodki terapii zaj#ciowej
sp dzania czasu wolnego
11) motywuje osob# niepe"nosprawn$ do aktywnego sp#dzania
i rozwijania zainteresowa% z uwzgl#dnieniem
dnieniem jej potrzeb i mo liwo!ci;
ci;
nosprawnej w zale no!ci
no!!ci od jej wieku,
no
12) dobiera metody aktywizowania osoby niepe"nosprawnej
stanu jej zdrowia i niepe"nosprawno!ci;
nosprawnej w korzystaniu z kompleksowej rehabilitacji;
13) pomaga osobie niepe"nosprawnej
14) przestrzega zasad bezpiecze%stwa
stwa podczas aktywizowania osoby niepe"nosprawnej.
niepe
4. Wspieranie osoby niepe nosprawnej w trudnych sytuacjach !yciowych
Ucze%:
la metody integracji osoby niepe"nosprawnej
niepe nosprawnej ze !!rodowiskiem
rodowiskiem lokalnym;
1) okre!la
$ w integracji ze spo"ecze
spo
ecze%
%stwem;
2) wspiera osob# niepe"nosprawn$
spo"ecze%stwem;
eczne do dzia"
dzia
"a% na rzecz osoby niepe
3) aktywizuje !rodowisko spo"eczne
dzia"a%
niepe"nosprawnej;
nosprawnej w pe"nieniu
pe"nieniu ról spo"ecznych;
pe"
spo
4) asystuje osobie niepe"nosprawnej
osob$ niepe
niepe"
"nosprawn
nosprawn$;
5) dobiera metody i techniki pracy z osob$
niepe"nosprawn$;
6) przestrzega zasad opracowywania planu wsparcia osoby niepe
niepe"nosprawnej;
7) opracowuje, monitoruje i ocenia realizacj#
realizacj planu wsparcia osoby niepe
niepe"nosprawnej;
nosprawn$
$ w negocjacjach z instytucjami, organizacjami,
8) reprezentuje osob# niepe"nosprawn
niepe"nosprawn$
specjalistami i indywidualnymi osobami !!wiadcz$cymi
wiadcz$cymi ró ne formy pomocy;
wiadcz
pracuje ze specjalistami w opracowaniu programu kompleksowej pomocy
9) wspó"pracuje
nosprawnej;
osobie niepe"nosprawnej;
10) analizuje systemy wsparcia i poradnictwa spo
spo"ecznego osoby niepe"nosprawnej;
pracuje z grupami wsparcia, organizacjami pozarz$dowymi
pozarz
11) wspó"pracuje
i jednostkami
du terytorialnego dzia"aj$cymi
dzia
niepe
samorz$du
na rzecz osoby niepe"nosprawnej
w !rodowisku
rodowisku lokalnym;
spo
12) przestrzega zasad pozyskiwania !rodków finansowych z pomocy spo"ecznej
i innych
instytucji;
niepe nosprawnej w uzyskaniu !rodków finansowych na rehabilitacj#;
13) pomaga osobie niepe"nosprawnej
14) analizuje funkcje i zadania instytucji i organizacji !wiadcz$cych pomoc osobie
niepe"nosprawnej;
nosprawnej;
niepe
w korzystaniu ze !wiadcze% pomocy spo"ecznej
15) pomaga osobie niepe"nosprawnej
i innych instytucji;
16) pomaga osobie niepe"nosprawnej
w korzystaniu z ofert edukacyjnych, poradnictwa
niepe
zawodowego i w podejmowaniu zatrudnienia;
architek
17) ocenia rodzaje barier architektonicznych
i komunikacyjnych;
dzia
prowadz
18) organizuje dzia"ania
prowadz$ce
do usuwania barier architektonicznych
i komunikacyjnych;
Kart Praw Osób Niepe"nosprawnych;
Niepe
19) analizuje Kart#
20) stosuje przepisy prawa dotycz$ce
opieki zdrowotnej pa%stwa, prawa opieku%czego,
dotycz
prawa o ubezpieczeniach spo"ecznych
spo
i pomocy spo"ecznej;
21) stosuje przepisy prawa dotycz$ce
dotycz
uprawnie% osoby niepe"nosprawnej i ochrony jej
!"
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interesów;
22) pomaga osobie niepe nosprawnej w za atwianiu spraw urz!dowych.

Z.9. wiadczenie us!ug w zakresie terapii zaj"ciowej

Nawi#zywanie kontaktu interpersonalnego
Ucze":
1) okre#la sposoby komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
2) stosuje techniki aktywnego s uchania w kontaktach z podopiecznym;
3) dobiera sposoby udzielania informacji zwrotnych;
4) rozpoznaje rodzaje barier i b !dów w komunikowaniu si! z podopiecznym;
5) przestrzega zasad asertywnego zachowania w kontaktach z podopiecznym;
6) rozwi$zuje sytuacje konfliktowe z zastosowaniem ró%nych
nych metod;
zania problemów podopiecznych;
7) prowadzi negocjacje w celu rozwi$zania
8) komunikuje si! z podopiecznym, jego rodzin$ i zespo em terapeutycznym.
2. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-spo
bio-psycho-spo!ecznych
ecznych podopiecznego
Ucze":
1) uzyskuje informacje o podopiecznym na podstawie dokumentacji medycznej,
wywiadu #rodowiskowego oraz innej dost!pnej
pnej dokumentacji;
rodzin$, opiekunem prawnym oraz
rodzin$
2) przeprowadza wywiad z podopiecznym, jego rodzin$,
cymi dla podopiecznego;
innymi osobami znacz$cymi
3) prowadzi obserwacj! terapeutyczn$ podopiecznego;
wyst!puj$ce
4) rozpoznaje zaburzenia w zakresie procesów poznawczych wyst
u podopiecznego;
5) diagnozuje stan funkcjonowania podopiecznego w sferze fizycznej, psychicznej
i spo ecznej;
6) okre#la hierarchi! potrzeb podopiecznego;
dotycz cych podopiecznego;
7) sporz$dza list! problemów i potrzeb dotycz$cych
#ci
ci podopiecznego;
8) okre#la zasoby i mo%liwo#ci
9) okre#la
la etapy diagnozy terapeutycznej podopiecznego;
10) formu uje diagnoz! terapeutyczn$
terapeutyczn$ podopiecznego;
11) motywuje podopiecznego do rozwijania zainteresowa"
zainteresowa w celu podwy%szenia
kompetencji spo ecznych.
3. Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zaj
zaj"ciowej
Ucze":
! terminologi$
terminologi z zakresu terapii zaj
1) pos uguje si!
zaj!ciowej;
2) okre#la
la cechy planu terapii zaj!
zaj
zaj!ciowej;
!ciowej;
dza indywidualny plan terapii zaj
3) sporz$dza
zaj!ciowej dla podopiecznego na podstawie
diagnozy;
4) stosuje zalecenia specjalistów w pracy z podopiecznym;
5) okre#la
la cele i zadania terapii zaj!ciowej;
zaj
6) dobiera formy, metody i techniki terapii zaj
zaj!ciowej;
7) dobiera ##rodki
rodki i pomoce dydaktyczne do realizacji planu terapii zaj
zaj!ciowej;
zaj!& z terapii zaj!ciowej;
8) opracowuje scenariusze do zaj
9) planuje etapy terapii zaj!ciowej;
zaj
10) planuje przebieg treningów rozwijaj
rozwijaj$cych aktywno#& spo eczn$ podopiecznego;
11) dobiera sposoby oceny efektów terapii zaj
zaj!ciowej prowadzonej z podopiecznym.
4. Prowadzenie terapii zaj
zaj"ciowej ró$nymi metodami i technikami
Ucze
Ucze":
aktywizuj
1) charakteryzuje metody aktywizuj$ce
stosowane w terapii zaj!ciowej;
2) przestrzega zasad stosowania metod i technik w terapii zaj!ciowej;
zaj
zaj
3) dobiera i stosuje metody i techniki terapii zaj!ciowej
adekwatne do sytuacji bio-psycho-spo ecznej podopiecznego;
4) przestrzega zasad prowadzenia zaj!&
zaj
z zakresu indywidualnej i grupowej terapii
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zaj ciowej;
dobiera sposoby motywowania podopiecznego do udzia!u w zaj ciach;
prowadzi terapi zaj ciow" z zastosowaniem ró#nych metod i technik;
wyja$nia znaczenie kinezyterapii w procesie usprawniania;
przestrzega zasad organizacji pracy terapeuty zaj ciowego w pracowni
terapeutycznej oraz w placówkach ochrony zdrowia i pomocy spo!ecznej;
ecznej;
9) planuje wyposa#enie pracowni terapii zaj ciowej;
10) opracowuje regulamin pracowni terapeutycznej.
5. Prowadzenie dokumentacji przez terapeut zaj ciowego
Ucze%:
1) charakteryzuje dokumentacj prowadzon" przez terapeut zaj ciowego;
2) opracowuje kwestionariusze, arkusze, karty informacyjne oraz inne narz dzia do
oceny efektów pracy z podopiecznym;
3) analizuje efekty uzyskane w pracy z podopiecznym;
4) stosuje techniki informatyczne w dokumentowaniu pracy terapeuty zaj ciowego;
5) dokumentuje dzia!ania z zakresu terapii zaj ciowej;
6) modyfikuje i aktualizuje dokumentacj prowadzon" przez terapeut zaj ciowego.
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5)
6)
7)
8)

Z.10. !wiadczenie us"ug
ug medycznych w zakresie ortoptyki

Wykonuje badania ortoptyczne
Ucze%:
1) charakteryzuje budow i funkcjonowanie narz"du
du wzroku;
2) okre$la wp!yw
wzroku;
yw chorób i wad rozwojowych na funkcjonowanie narz"du
narz
3) charakteryzuje choroby narz"du
du wzroku z uwzgl dnieniem choroby zezowej;
4) okre$la
na narz"d wzroku;
la objawy chorób wieku dzieci cego mog"cych
mog cych mie&
mie wp!yw
wp!
5) przeprowadza wywiad w celu rozpoznania przyczyn zeza i niedowidzenia;
6) ocenia stan psychofizyczny pacjenta z zaburzeniami funkcjonowania narz"du
wzroku;
narz
okre$lonych bada%
7) dobiera metody wykonywania bada%
bada
ortoptycznych i okre
okulistycznych;
8) przygotowuje pacjenta do bada%
bada ortoptycznych i okulistycznych;
9) pos!uguje si specjalistyczn
bada% ortoptycznych
specjalistyczn" aparatur
aparatur"
" do wykonywania bada
i okre$lonych
lonych bada% okulistycznych;
10) interpretuje wyniki bada% ortoptycznych i okulistycznych.
2. Prowadzenie #wicze$ ortoptycznych
Ucze%:
1) dobiera rodzaje, metody i techniki &wicze% stosowanych w niedowidzeniu
i zaburzeniach widzenia obuocznego;
2) stosuje $rodki
rodki farmakologiczne rozszerzaj
rozszerzaj"ce 'renice i pora#aj"ce akomodacj
w celach diagnostycznych i podczas prowadzenia &wicze%;
3) dobiera metody i okre$la
okre la kryteria doboru &wicze% stosowanych w niedowidzeniu;
4) dobiera metody i okre$la
okre
kryteria doboru &wicze% stosowanych w zaburzeniach
widzenia obuocznego;
5) wykonuje &&wiczenia
wiczenia w niedowidzeniu i dostosowuje tok &wicze% do mo#liwo$ci
pacjenta;
6) wykonuje &&wiczenia
wiczenia w zaburzeniach widzenia obuocznego i dostosowuje tok &wicze%
do mo#
mo
mo#liwo$ci
#liwo
liwo$ci
ci pacjenta;
7) interpretuje wyniki przeprowadzonych &wicze% w niedowidzeniu i zaburzeniach
widzenia obuocznego;
8) rozpoznaje zaburzenia powoduj
powoduj"ce trudno$ci w czytaniu i pisaniu.
3. Dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych
Ucze%
Ucze
%:
Ucze%:
1) identyfikuje wady refrakcji;
rozró
2) rozró#nia
rodzaje soczewek i innych pomocy optycznych i nieoptycznych;
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3) charakteryzuje pomoce optyczne i nieoptyczne stosowane w leczeniu choroby
zezowej i niedowidzenia;
!wicze
wicze"
"
4) dobiera pomoce optyczne i nieoptyczne niezb dne do wykonywania !wicze"
w procesie leczenia choroby zezowej i niedowidzenia.

Z.11. wiadczenie us!ug opieku"czych i wspomagaj#cych
cych rozwój dziecka

Piel$gnowanie dziecka zdrowego
Ucze":
1) zapewnia bezpiecze"stwo dziecku;
2) rozpoznaje i okre#la
la potrzeby dziecka zdrowego, dostrzega zwi$
zwi
zwi$zek
$zek mi dzy
zaspakajaniem potrzeb a rozwojem dziecka;
3) zaspakaja potrzeby biologiczne dziecka stosownie do jego wieku oraz stanu
psychofizycznego;
4) wykonuje zabiegi higieniczno-piel gnacyjne zgodnie z obowi$
obowi$zuj$cymi
obowi
$zuj
zuj$cymi zasadami
i procedurami;
5) planuje profilaktyk próchnicy i schorze" wieku dzieci cego;
6) prowadzi dzia%ania profilaktyczne oraz kszta%tuje
tuje nawyki prozdrowotne;
7) okre#la
la normy rozwoju fizycznego dziecka i dobiera metody jego oceny;
8) obserwuje i ocenia rozwój fizyczny dziecka;
9) rozpoznaje symptomy krzywdzenia dziecka oraz przestrzega procedur post powania
w przypadku ich podejrzenia;
10) dba o od&ywianie
ywianie dziecka zgodne z normami &ywieniowymi;
ywieniowymi;
11) analizuje jad%ospisy pod k$tem
sk%adników
tem zawarto#ci
zawarto
adników pokarmowych;
12) przygotowuje podstawowe posi%ki,
ki, uwzgl dniaj$ce
ce zalecenia dietetyczne;
13) analizuje i prowadzi dokumentacj piel gnacyjn$
gnacyjn dziecka zdrowego;
14) planuje formy i zasady wspó%pracy
pracy oraz wspó%pracuje
wspó pracuje z pracownikami placówki
w zakresie piel gnowania dziecka;
15) planuje i organizuje czynno#ci
ci piel gnacyjne u dziecka zdrowego, uwzgl dniaj$c
specyfik placówki, w której przebywa dziecko;
16) okre#la
la cele, zadania i wymagania zdrowotno-higieniczne dla instytucji opieku"czoopieku
-wychowawczych sprawuj$cych
dzieckiem.
sprawuj$
$cych opiek nad ma%ym
ma
2. Piel$gnowanie
gnowanie dziecka chorego i niepe!nosprawnego
niepe
Ucze":
1) zapewnia bezpiecze"stwo
stwo dziecku choremu i niepe%nosprawnemu;
niepe
2) rozpoznaje potrzeby dziecka chorego i niepe%nosprawnego;
niepe
3) zaspakaja
potrzeby
biologiczne
i
psychospo%eczne
dziecka
chorego
psychospo
i niepe%nosprawnego
nosprawnego z uwzgl dnieniem jego wieku i stanu zdrowia;
4) przestrzega zasad piel gnowania dziecka ze schorzeniami poszczególnych uk%adów
uk
i narz$dów;
5) wykonuje zabiegi higieniczno-piel gnacyjne, dostosowuj$c technik ich wykonania do
zespo%u terapeutycznego;
stanu zdrowia dziecka i zalece"
zalece zespo
6) okre#la
la przyczyny i objawy kliniczne chorób wieku dzieci cego, metody ich leczenia i
zapobiegania im;
7) ocenia wyp%yw
wyp yw choroby na stan psychiczny dziecka;
8) reaguje na zmiany w wygl$dzie
i zachowaniu dziecka chorego;
wygl
9) dokonuje pomiaru parametrów &yciowych u dziecka oraz interpretuje wyniki;
rozró&nia
niepe%nosprawno#ci oraz metody rehabilitacji;
10) rozró&
rozró
&nia rodzaje niepe
niepe%nosprawnego;
11) uczestniczy w rehabilitacji dziecka niepe
12) przestrzega zasad i drogi podawania leków;
13) podaje dziecku leki na zlecenie lekarza;
14) okre#la
okre#la rol mechanizmów obronnych i adaptacyjnych organizmu dziecka;
okre#
15) prowadzi dokumentacj piel gnacyjn$ dziecka chorego;
16) dobiera formy i przestrzega zasad wspó%pracy
z zespo%em terapeutycznym;
wspó
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17) charakteryzuje organizacj i specyfik pracy w placówce opieki nad dzieckiem oraz
wspó!pracuje z zespo!em terapeutycznym;
18) towarzyszy dziecku podczas bada" i zabiegów specjalistycznych.
3. Wychowanie i edukowanie dziecka
Ucze":
1) przestrzega norm i okre#la fazy rozwoju ma!ego
ego dziecka, charakteryzuje podstawowe
procesy psychiczne dziecka;
2) ocenia rozwój psychomotoryczny dziecka w zakresie poszczególnych sfer;
3) dobiera materia!yy i pomoce dydaktyczne dla dzieci w poszczególnych grupach
rozwojowych;
4) prowadzi zabawy stymuluj$ce
ce rozwój dziecka w zakresie poszczególnych sfer
z uwzgl dnieniem wieku dziecka i jego mo%liwo#ci
ci psychofizycznych;
5) analizuje i dobiera utwory literackie do wieku i mo%liwo#ci
liwo#ci
ci percepcyjnych dziecka;
6) stymuluje aktywno#& werbaln$ dziecka, wykorzystuj$cc ró%ne
ró%ne techniki i utwory
ró%
literackie;
7) przygotowuje i przedstawia inscenizacje dla dzieci;
8) charakteryzuje czynniki wp!ywaj$ce
ce na kszta!towanie
towanie osobowo#ci
osobowo#ci i zachowanie
osobowo#
dziecka;
9) kszta!tuje
tuje u dziecka pozytywne zachowania i cechy osobowo#ci;
osobowo#ci;
osobowo#
10) stosuje metody zapobiegania negatywnym zachowaniom dziecka;
11) dobiera metody rozwijania samodzielno#ci
ci dziecka;
12) rozwija samodzielno#& dziecka ró%nymi
nymi metodami;
13) okre#la
la rodzaje i etapy procesu adaptacji dziecka do nowych warunków oraz wspiera
dziecko w okresie adaptacji;
14) stosuje metody !agodzenia
agodzenia negatywnych emocji u dziecka;
15) okre#la istot i fazy choroby sierocej oraz stwarza warunki zapobiegaj$ce
zapobiegaj
powstawaniu i rozwojowi choroby sierocej;
16) okre#la
la zaburzenia rozwojowe i problemy wychowawcze wyst puj$ce u ma!ego
dziecka;
17) dobiera metody pracy wychowawczej z dzieckiem niepe!nosprawnym
i stwarzaj$cym
niepe
problemy wychowawcze;
18) planuje i prowadzi indywidualne zaj cia wyrównawcze;
19) organizuje prac wychowawcz$
wychowawcz$ w poszczególnych grupach rozwojowych;
20) planuje formy wspó!pracy
pracy z opiekunami dziecka oraz specjalistami w zakresie
wspomagania rozwoju i wychowania;
21) wspó!pracuje
pracuje z opiekunami dziecka oraz specjalistami w zakresie wspomagania
rozwoju i wychowania;
22) ocenia efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej.
4. Rozwijanie wra liwo!ci artystycznej dziecka
Ucze":
okoliczno#ciowe, scenografie oraz lalki,
1) wykonuje pomoce dydaktyczne, dekoracje okoliczno
kukie!ki
ki i kostiumy do inscenizacji i balów, pos!uguj$c
pos
si ró%nymi technikami
plastycznymi;
2) dobiera techniki plastyczne i metody prowadzenia zaj & do wieku i mo%liwo#ci
dziecka;
3) prowadzi zaj cia techniczne i plastyczne z dzie&mi
w poszczególnych grupach
dzie
rozwojowych;
4) wykonuje z dzie&mi
i dla dzieci zabawki i prace plastyczne z ró%norodnych
materia!ów
dzie
ró
i surowców;
5) rozwija zainteresowania dzieci twórczo#ci$
plastyczn$ i techniczn$;
twórczo
6) okre#la
osobowo#ci dziecka;
okre#la rol utworów muzycznych w rozwoju i kszta!towaniu
okre#
kszta
7) dobiera utwory muzyczne dla dzieci w poszczególnych grupach rozwojowych;
8) #piewa
piewa piosenki dzieci ce i gra na wybranych instrumentach muzycznych;
9) tworzy proste uk!ady
taneczne do muzyki z uwzgl dnieniem wieku, poziomu rozwoju i
uk
!
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mo liwo!ci dzieci;
10) prowadzi zabawy muzyczno-ruchowe z uwzgl"dnieniem
dnieniem wieku, poziomu rozwoju
i mo liwo!ci dzieci.

Z.12. Wykonywanie medycznych czynno ci ratunkowych i innych wiadcze!
wiadcze
enia zdrowotnego oraz
opieki zdrowotnej w stanach nag"ego zagro#enia
prowadzenie edukacji w tym zakresie

Wykonywanie podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych
Ucze#:
1) charakteryzuje struktury organizmu ludzkiego: komórek, tkanek, narz$dów,
narz$
$dów, uk%adów;
uk adów;
2) okre!la topografi" narz$dów i uk%adów;
3) analizuje rol" poszczególnych narz$dów i uk%adów
adów w prawid%owym
prawid%owym funkcjonowaniu
prawid%
organizmu cz%owieka;
4) rozpoznaje zaburzenia wyst"puj$ce
ce w strukturach komórkowych, tkankowych,
narz$dowych i uk%adowych wywo%anych chorob$
$ lub urazem;
5) charakteryzuje przyczyny i objawy nag%ego
ego zatrzymania kr$
kr$ enia;
6) charakteryzuje przyczyny i objawy utraty przytomno!ci,
przytomno!ci, w tym z u yciem skal
przytomno!
punktowych;
7) rozró nia i stosuje sprz"tt ochronny znajduj$cy
znajduj$cy si"
znajduj$
si" w wyposa eniu zestawów
ratunkowych;
8) ocenia i monitoruje podstawowe funkcje yciowe poszkodowanego metodami
nieinwazyjnymi;
9) okre!la wskazania i metody udra niania górnych dróg oddechowych;
10) okre!la
la algorytm i przestrzega zasad wykonywania podstawowych i
zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób w ró nym wieku oraz w stanach
zagro enia zdrowia i ycia;
11) wykonuje podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób w ró nym
wieku w stanach nag%ego
ego zagro enia zdrowotnego zgodnie z algorytmem;
12) wykonuje odsysanie dróg oddechowych z wykorzystaniem urz$dzenia
ss$cego;
urz
13) przywraca i zabezpiecza dro no!&
metod$ bezprzyrz$dow$ oraz
no!& dróg oddechowych metod
przyrz$dow$;
14) okre!la zasadno!&
!& podj"cia
cia tlenoterapii biernej, wspomagania oddechu lub wentylacji
zast"pczej
pczej powietrzem i tlenem z zastosowaniem ró nych metod;
15) stosuje tlenoterapi" biern$,, podejmuje wentylacj"
wentylacj zast"pcz$ powietrzem i tlenem
z zastosowaniem ró nych metod;
16) wykonuje intubacj"
bez u ycia !rodków
" dotchawicz$
dotchawicz$ w laryngoskopii bezpo!redniej,
bezpo
zwiotczaj$cych
cych i prowadzi wentylacj"
wentylacj zast"pcz$;
zast
17) wykonuje pod nadzorem lekarza intubacj"
dotchawicz$ w laryngoskopii
intubacj
bezpo!redniej
i prowadzi wentylacj" zast"pcz$.
redniej z u yciem !rodków
!rodków zwiotczaj$cych
zwiotczaj
2. Podejmowanie i prowadzenie medycznych czynno ci ratunkowych w stanach
nag"ego
ego zagro#enia zdrowotnego
Ucze#:
1) charakteryzuje rodzaje, przyczyny,
pr
objawy urazów i obra e# cia%a;
wed
2) charakteryzuje zasady wykonania i wykonuje badanie poszkodowanego wed%ug
ITLS
(ang. International Trauma Life Support);
Support
3) rozpoznaje stany nag%ego
zagro enia zdrowotnego;
nag
4) rozró nia wyposa enie zestawów ratunkowych i pos%uguje
si" nim;
pos
5) charakteryzuje i przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki;
czynno
6) charakteryzuje i stosuje medyczne czynno!ci
ratunkowe podejmowane w przypadku
wyst$pienia
zagro enia zdrowotnego u dzieci i doros%ych;
wyst$
wyst
$pienia stanów nag%ego
nag
7) ocenia stan pacjenta w celu ustalenia post"powania
i decyzji o podj"ciu medycznych
post
czynno!ci
ratunkowych lub odst$pieniu
od nich;
czynno
odst
8) analizuje i dobiera sposoby u%o
u enia poszkodowanego w zale no!ci od rodzaju
!"
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schorzenia lub odniesionych obra e! cia"a;
a;
9) opatruje rany ró nych okolic cia"a i zabezpiecza amputowane cz#$ci cia"a;
10) przestrzega zasad post#powania
powania ratunkowego w sytuacji krwotoku zewn#trznego
zewn#
#trznego
i wewn#trznego;
11) wykonuje odbarczenie odmy pr# nej drog% nak"ucia jamy op"ucnowej;
ucnowej;
12) wykonuje unieruchomienie kr#gos"upa
upa i miednicy z wykorzystaniem dost#pnego
dost#pnego
dost#
sprz#tu ratunkowego;
13) wykonuje unieruchomienia ko!czyn w przypadku z"ama!,, zwichni#& i skr#ce!;
14) charakteryzuje przyczyny, objawy i rodzaje wstrz%su;
15) wdra a post#powanie przeciwwstrz%sowe;
16) wykonuje i interpretuje zapis EKG w zakresie podstawowych zaburze!
zaburze! przewodzenia
i rytmu serca;
17) wykonuje
pod
nadzorem
lekarza
systemu
kardiowersj#
elektryczn%
kardiowersj#
elektryczn
i elektrostymulacj# zewn#trzn%;
18) wykonuje kaniulacj# y" obwodowych ko!czyn
czyn górnych i dolnych oraz y"y szyjnej
zewn#trznej;
19) pobiera krew yln% i w"o$niczkow% do bada! laboratoryjnych;
20) okre$la warto$ci prawid"owe
owe i interpretuje wyniki bada!
bada poziomu glukozy i elektrolitów
w surowicy oraz badania gazometrycznego krwi w"o$niczkowej;
w"o$niczkowej;
w"
21) wykonuje doj$cie doszpikowe przy u yciu gotowego zestawu;
22) obja$nia zasady podawania i dzia"ania
ania leków stosowanych w stanach nag"ego
nag
zagro enia zdrowotnego, ró nicuje postaci leków, drogi ich podawania, interakcje,
wskazania do ich podania oraz oblicza dawki leków;
23) podaje leki i p"yny ró nymi drogami przy u yciu gotowego zestawu na zlecenie
lekarza systemu;
24) zak"ada cewnik do p#cherza
cherza moczowego pod nadzorem lekarza systemu i monitoruje
diurez#;
25) zak"ada sond# o"%dkow%
% i wykonuje p"ukanie
p ukanie o"%dka pod nadzorem lekarza
systemu;
26) rozró nia drogi wnikania trucizn do organizmu i przestrzega zasad post#powania
post
ratunkowego w przypadku zatru&;
zatru&;
zatru&
27) odbiera poród nag"yy w warunkach pozaszpitalnych;
28) asystuje przy ma"ych
ych zabiegach chirurgicznych pod nadzorem lekarza systemu.
3. Ewakuowanie i transportowanie poszkodowanych
Ucze!:
1) przygotowuje specjalistyczny $rodek
rodek transportu sanitarnego do gotowo
gotowo$ci
obs"uguje sprz#t,
obs"
sprz
wyjazdowej, kompletuje i obs"uguje
aparatur#, zestawy leków oraz innych
$rodków
rodków i materia"ów
materia ów stanowi%cych
stanowi cych jego wyposa enie;
obs
2) wykonuje zadania na stanowisku dyspozytora medycznego oraz obs"uguje
dost#pne
rodki "%czno$ci;
ci;
$rodki
3) charakteryzuje zasady i dobiera sposoby przenoszenia i ewakuacji poszkodowanych
no$
no
$ci od ich stanu ogólnego, doznanych obra e! cia"a, rodzaju zagro enia,
w zale no$ci
odr
liczby osób uprawnionych na podstawie odr#bnych
przepisów do podejmowania
czynno
medycznych czynno$ci
ratunkowych i kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz
przyrz
posiadania przyrz%dów
pomocniczych;
opiek medyczn%
4) przygotowuje poszkodowanego do transportu i zapewnia mu opiek#
w czasie transportu;
5) organizuje transport poszkodowanych w nocy i w ró nych niekorzystnych warunkach
atmosferycznych;
czynno
6) przekazuje informacje o poszkodowanym i wykonanych medycznych czynno$ciach
zespo
ratunkowych personelowi innych zespo"ów
ratownictwa medycznego oraz szpitalnych
oddzia"ów
ratunkowych;
oddzia
czynno
7) dokumentuje wykonane medyczne czynno$ci
ratunkowe i inne $wiadczenia
w zakresie opieki zdrowotnej.
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Udzielanie wsparcia psychicznego
Ucze :
1) charakteryzuje uwarunkowania psychologiczne zachowa indywidualnych oraz relacji
z poszkodowanym, jego rodzin! lub opiekunem, najbli"szym
szym otoczeniem
i spo#ecze stwem w sytuacjach zagro"enia "ycia i zdrowia;
2) identyfikuje problemy poszkodowanego i grupy spo#ecznej;
3) rozró"nia problemy w komunikacji wynikaj!ce z niepe#nosprawno$ci
nosprawno$ci
ci i choroby
przewlek#ej;
4) charakteryzuje rodzaje pozawerbalnych
si%;
balnych sposobów porozumiewania si%
si
%;
5) skutecznie komunikuje si% z poszkodowanym, jego rodzin! lub opiekunem,
$wiadkami zdarzenia;
6) wyja$nia poszkodowanemu istot% jego dolegliwo$ci
ci i uzasadnia decyzj%
decyzj% o sposobie
dalszego post%powania;
7) zapewnia poszkodowanemu wsparcie psychiczne;
8) ocenia zachowania osób znajduj!cych si% w strefie zagro"
zagro"enia
dzia#ania
zagro
"enia oraz stosuje dzia#
dzia
zapobiegaj!ce wyst!pieniu paniki;
9) wspó#pracuje z innymi cz#onkami
onkami jednostek systemu;
10) skutecznie komunikuje si% z pracownikami s#u"b
s#u""b i organizacji powo#anych
powo
do
niesienia pomocy poszkodowanym;
11) okre$la skutki wp#ywu
ywu sytuacji trudnych na poszkodowanych i uczestników akcji
ratunkowej;
12) charakteryzuje i stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem zwi!zanym
zwi
z uczestniczeniem w akcji ratunkowej;
13) charakteryzuje i stosuje zasady organizacji wsparcia psychologicznego dla ofiar
zdarzenia oraz uczestników akcji ratunkowej;
post%powaniem wobec osób
14) charakteryzuje i stosuje przepisy prawa zwi!zane
zwi zane z post%
post
z zaburzeniami psychicznymi.
5. Post powanie ratunkowe w wypadkach masowych i katastrofach
Ucze :
1) okre$la poj%cie
cie wypadku, wypadku masowego i katastrofy;
2) charakteryzuje i stosuje zasady oceny sytuacji i bezpiecze stwa na miejscu wypadku,
wypadku masowego i katastrofy;
3) zapewnia bezpiecze stwo sanitarnohigieniczne w czasie akcji ratunkowej;
nia zestawy ratunkowe, ich przeznaczenie, mo"liwo$ci
mo
4) rozró"nia
wykorzystania i zasady
u"ycia;
zagro
5) dokonuje oceny sytuacji oraz identyfikuje zagro"enia
dla poszkodowanego
i ratowników na miejscu wypadku, wypadku masowego i katastrofy;
6) charakteryzuje zasady wyznaczania stref bezpiecze stwa na miejscu zdarzenia;
7) podejmuje dzia#ania
zwi%kszeniu
liczby ofiar zdarzenia i degradacji
dzia#ania zapobiegaj!ce
dzia#
zapobiegaj
zwi
$rodowiska;
rodowiska;
8) zapewnia bezpiecze stwo poszkodowanym na miejscu wypadku, wypadku
masowego i katastrofy;
9) charakteryzuje poj%
poj
%cia segregacji medycznej, oznaczenia i karty segregacyjnej oraz
poj%cia
wykonuje wst%
wst
%pn! segregacj
wst%pn!
segregacj% medyczn! poszkodowanych;
wst%pn! poszkodowanych;
10) wykonuje dekontaminacj%
dekontaminacj wst
11) modyfikuje post%powanie
zale"no$ci od rodzaju
post%powanie ratunkowe na miejscu zdarzenia w zale
post%
zagro"enia;
zagro"
zagro
"enia;
12) charakteryzuje zasady organizacji
i funkcjonowania systemu Pa stwowe
organi
Ratownictwo Medyczne;
zasady organizacji innych systemów i organizacji ratowniczych w Polsce
13) rozró"nia
rozró
i Unii Europejskiej oraz charakteryzuje zasady wspó
wspó#pracy w zintegrowanym systemie
ratownictwa;
si% z podmiotami wchodz!cymi w sk#ad zintegrowanego systemu
14) komunikuje si
ratownictwa.
!"
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Organizowanie i prowadzenie zaj ! z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej
pierwszej pomocy, medycznych czynno"ci ratunkowych
Ucze :
1) charakteryzuje zasady i metody nauczania stosowane w dydaktyce pierwszej
pomocy, kwalifikowanej pierwszejj pomocy oraz medycznych czynno!ci
ci ratunkowych;
cia z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej
2) organizuje i prowadzi zaj"cia
pomocy oraz medycznych czynno!ci ratunkowych;
3) dobiera odpowiednie metody nauczania z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej
ci ratunkowych w zale#
zale
#no!ci
ci od wieku
pierwszej pomocy oraz medycznych czynno!ci
zale#no!ci
uczniów, tre!ci nauczania, celów i zada pracy dydaktyczno-wychowawczej,
organizacji i !rodków, które zamierza u#y$ w trakcie szkolenia;
4) charakteryzuje i stosuje efektywne metody nauczania zasad zachowania
bezpiecze stwa w miejscach publicznych i w domu oraz post"
post"powania
post
"powania
w przypadkach nag%ych
ych i nadzwyczajnych zagro#e !!rodowiskowych,
rodowiskowych, kl"sk
kl
i
katastrof;
5) popularyzuje wiedz" z zakresu pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy
w ró#nych !rodowiskach;
6) motywuje ludzi do zapobiegania zagro#eniom
eniom ekologicznym.
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Z.13. Zarz#dzanie bezpiecze$stwem w "rodowisku
rodowisku pracy

Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych okre"laj#cych wymagania
bezpiecze$stwa i higieny pracy
Ucze :
1) okre!la obowi&zki
zki i odpowiedzialno!$
odpowiedzialno!$ pracodawcy i pracownika w obszarze
bezpiecze stwa i higieny pracy;
dotycz&ce kobiet, m%odocianych
2) nadzoruje stosowanie przepisów ochrony pracy dotycz&
dotycz
i niepe%nosprawnych;
3) ocenia odpowiedzialno!$
tytu%u naruszenia przepisów
!$ pracodawcy i pracownika z tytu
prawa pracy;
4) formu%uje
przegl&dów
uje wnioski z przegl&
przegl
&dów obiektów, pomieszcze i stanowisk pracy pod
wzgl"dem zgodno!ci
ci z przepisami bezpiecze stwa i higieny pracy;
wzgl"dem zgodno!ci
5) opracowuje regulaminy i instrukcje stanowiskowe pod wzgl
z przepisami bezpiecze stwa i higieny pracy;
urz&dze technicznych pod k&tem
6) wykonuje czynno!ci zwi&zane
zane z kontrol&
kontrol maszyn i urz
przestrzegania przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy;
odzie#y
7) kontroluje przydzia%
przydzia% i stosowanie !rodków ochrony indywidualnych oraz odzie
i obuwia roboczego.
2. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
Ucze :
nia dzia%alno
dzia
alno!$
!$ ergonomiczn&
ergonomiczn koncepcyjn& od korekcyjnej;
1) odró#nia
dzia%alno!$
2) wyja!nia
nia skutki zdrowotne ograniczonej aktywno
aktywno!ci fizycznej pracownika;
obci&#enie
3) ocenia obci&#
obci
&#enie
enie psychiczne pracownika na stanowisku pracy;
4) dobiera do pracy pracowników odpowiednich pod wzgl
wzgl"dem wydolno!ci
psychofizycznej;
zmys%ów w odbiorze informacji;
5) charakteryzuje rol"
rol narz&dów
narz&
6) okre!la
okre la wp%yw
wp yw aktywno!ci
aktywno
aktywno!
ruchowej na uk%ad kostno-stawowy;
zachodz
7) opisuje relacje zachodz&ce
w uk%adzie cz%owiek – maszyna – !rodowisko;
8) pos%uguje
pos uguje si"
si dokumentacj&
dokumentacj do projektowania i korygowania elementów stanowisk
pracy.
3. Ocenianie ryzyka zawodowego
Ucze :
1) stosuje przepisy prawa dotycz&ce
oceny ryzyka zawodowego;
dotycz
2) rozró#nia
czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne wyst"puj&ce
rozró
wyst
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w rodowisku pracy;
3) identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uci!"liwe i niebezpieczne;
4) wykonuje badania i pomiary czynników rodowiska pracy;
5) ocenia poziom ryzyka zawodowego;
6) wskazuje metody redukcji ryzyka zawodowego;
7) sporz!dza dokumentacj# analizy i oceny zagro"e$.
4. Ustalanie okoliczno ci i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
Ucze$:
1) stosuje przepisy prawa dotycz!ce
ce wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
2) okre la obowi!zki pracodawcy w razie wyst!pienia
pienia wypadku przy pracy i chorób
zawodowych;
3) ustala okoliczno ci i przyczyny wypadków przy pracy;
4) sporz!dza dokumentacj# powypadkow!;
u wypadków przy pracy i chorób
5) okre la dzia%ania zapobiegawcze z tytu%u
zawodowych.
5. Organizowanie i prowadzenie szkole! oraz wiadczenie us"ug
us ug z zakresu
bezpiecze!stwa i higieny pracy
Ucze$:
ych;
1) okre la warunki sprzyjaj!ce uczeniu si# doros%ych;
2) analizuje i ró"nicuje cele kszta%cenia
ci i postaw;
cenia w kategoriach wiedzy, umiej#tno
umiej
3) okre la cele ogólne i szczegó%owe
i higieny pracy;
owe szkole$ z zakresu bezpiecze$stwa
bezpiecze
4) dobiera tre ci, metody nauczania i rodki dydaktyczne do okre lonych celów
szkolenia oraz do specyfiki grupy szkoleniowej;
5) stosuje aktywizuj!ce
ce metody prowadzenia szkole$
szkole i wykorzystuje nowoczesne rodki
szkole osób doros%ych;
doros%ych;
doros%
przekazu, zasady andragogiki i metodyki szkole$
ce problematyk#
problematyk# bezpiecze$stwa
bezpiecze
6) opracowuje materia%yy popularyzuj!ce
i higieny pracy.

Z.14. Prowadzenie dzia"alno ci profilaktyczno-leczniczej
profilaktyczno-leczni
pod nadzorem i na
zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowo ci do pracy i
prowadzenie promocji zdrowia

Asystowanie lekarzowi denty cie ró#nymi metodami
Ucze$:
1) przestrzega zasad pracy na cztery r#ce
r
i sze & r!k przy le"!cym pacjencie;
le"!cym pacjencie;
2) stosuje metody pracy na cztery r#
rr#ce
#ce przy le"!
le
ró"nymi
3) asystuje czynnie lekarzowi denty cie podczas zabiegów wykonywanych ró
metodami;
4) przygotowuje pacjenta do zabiegów ogólnostomatologicznych i specjalistycznych;
5) rozró"nia
nia
zabiegi
wykonywane
w
poszczególnych
specjalno ciach
stomatologicznych;
dentyst! w czasie wykonywania zabiegów
6) wspó%pracuje
pracuje z lekarzem dentyst
specjalistycznych;
ró"nym wieku;
7) przewiduje zachowania pacjentów gabinetu stomatologicznego w ró
zalece$ pozabiegowych i formu%uje je
8) przestrzega zasad przekazywania pacjentom zalece
na pi mie;
9) przekazuje pacjentom zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej
i pisemnej;
pos%uguje
10) pos%
pos
%uguje si#
si# urz!dzeniami do kontroli ci nienia krwi i t#tna;
wspó%pracuje
dentyst! w czasie udzielania pierwszej pomocy.
11) wspó%
wspó
%pracuje z lekarzem dentyst
2. Wspó
Wspó"dzia"anie z lekarzem dentyst$ w wykonywaniu zabiegów profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych
Ucze$:
Ucze$
Ucze
$:
1) pos%uguje
pos%uguje si#
pos%
si podstawow! terminologi! z zakresu profilaktyki, leczenia i rehabilitacji
narz!du "ucia;
narz
!!
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2) przestrzega zasad wykonywania zabiegów profilaktycznych pod nadzorem i na
zlecenie lekarza dentysty;
3) wykonuje zabiegi profilaktyczne pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
4) okre la metody leczenia i rehabilitacji narz!du "ucia;
5) przestrzega zasad post#powania higienistki stomatologicznej w ró"nych
nych przypadkach
klinicznych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
6) przestrzega zasad przygotowywania potrzebnych materia$ów;
7) rozró"nia materia$y i przygotowuje je zgodnie z procedurami;
8) rozró"nia leki stomatologiczne, okre la ich zastosowanie oraz warunki
przechowywania;
9) przestrzega procedur konserwacji i obs$ugi sprz#tu
tu oraz aparatury stomatologicznej;
10) wykonuje czynno ci zwi!zane z konserwacj! sprz#tu
tu zgodnie z procedurami;
11) przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zu"ycia
materia$ów;
ycia leków i materia$
materia
$ów;
12) sporz!dza zapotrzebowanie na materia$y
y i leki na zlecenie lekarza dentysty oraz
dokumentuje ich zu"ycie;
13) identyfikuje instrumenty stosowane w gabinetach ogólnych i specjalistycznych;
14) dobiera instrumentarium podstawowe i specjalistyczne w gabinecie dentystycznym
pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
15) wspó$pracuje z nadzorem sanitarnym.
3. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
Ucze%:
bada%;
bada%
1) przestrzega zasad dokumentowania zabiegów i wyników bada%;
2) sporz!dza dokumentacj# medyczn! na zlecenie lekarza dentysty i przechowuje
wyniki bada%;
!ce
ce dost#pu
dost#pu do dokumentacji medycznej;
dost#
3) stosuje przepisy prawa dotycz!ce
ugiwania si#
si# komputerem oraz programem do obs
4) przestrzega zasad pos$ugiwania
obs$ugi
gabinetu dentystycznego;
elektroniczn! gabinetu dentystycznego;
5) sporz!dza dokumentacj# elektroniczn!
us ug stomatologicznych;
6) prowadzi ewidencj# pacjentów i us$ug
7) prowadzi terminarz przyj#& oraz sporz!dza
sporz dza dokumentacj#
dokumentacj zbiorcz! i sprawozdawcz!;
8) przedstawia wzory dokumentacji stomatologicznej i metody jej uzupe$niania;
uzupe
9) korzysta z gotowych wzorów dokumentacji i uzupe$nia
j!;
uzupe
10) przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zasobów gabinetu dentystycznego;
11) prowadzi ewidencj# zasobów gabinetu dentystycznego;
12) kontaktuje si#
# z pracowni! techniki dentystycznej;
pracuje ze stacj!
stacj sanitarno-epidemiologiczn!
sanitarno-epidemiologiczn i stosuje jej zalecenia;
13) wspó$pracuje
14) przestrzega zasad post#powania
post powania w kontaktach z pacjentami;
15) post#puje
puje w kontaktach z pacjentami taktownie i z poszanowaniem ich praw.
4. Wykonywanie bada i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na
zlecenie lekarza dentysty
Ucze%:
%:
"ucia;
1) pos$uguje
uguje si#
si# terminologi
terminologi! z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narz!du
narz
patologi# narz!du "ucia;
2) okre la budow#,
budow , fizjologi#
fizjologi i patologi
przyz#bia;
3) przedstawia wska'niki
wska
higieny jamy ustnej, próchnicy, chorób przyz
4) ocenia zdrowie jamy ustnej na zlecenie lekarza dentysty;
5) rozpoznaje techniki diagnozowania "ywotno ci miazgi z#bów;
6) diagnozuje na zlecenie lekarza dentysty zz#by na "ywotno & ró"nymi metodami;
7) rozpoznaje aparaty do diagnostyki jamy ustnej i stosuje odpowiedni
odpowiedni! procedur#
badawcz!;
badawcz!
badawcz
!;
8) diagnozuje stan jamy ustnej pacjenta pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
porz!dkuje
dokumentacj#, archiwizuje dane i wyniki bada%;
9) porz!
porz
!dkuje dokumentacj
wype$nie% do zgryzu pod nadzorem i na
10) przestrzega procedur dopasowywania wype
zlecenie lekarza dentysty;
wype$nienia zgodnie z procedurami pod nadzorem i na zlecenie lekarza
11) koryguje wype
!"
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dentysty;
12) opisuje procedury wykonywania wycisku oraz odlewania modeli orientacyjnych
uz bienia;
13) sporz!dza wyciski i odlewa modele orientacyjne uz bienia dla celów diagnostycznych
pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
14) dobiera metody profilaktyki indywidualnej i grupowej dla wszystkich grup wiekowych
pacjentów;
15) prowadzi ró"nymi metodami profilaktyk indywidualn! i grupow!
grupow dostosowan
dostosowan!
!
do wieku pacjentów;
16) prezentuje podstawowe #wiczenia ortodontyczne;
17) wykonuje z pacjentem zlecone przez lekarza dentyst #wiczenia
wiczenia ortodontyczne i
nadzoruje je;
18) przestrzega zasad wspó$pracy
pracy w ramach praktyki ortodontycznej;
19) organizuje ci!g$o%# leczenia pacjentów w trakcie u"
u"ytkowania
u
"ytkowania aparatów
ortodontycznych.
5. Edukowanie pacjentów w zakresie promocji zdrowia
Ucze&:
1) dobiera ró"ne
pos$uguj!c
ne formy edukacji zdrowotnej pacjentów, pos$uguj
pos
uguj!
!c si wiedz
wiedz! z zakresu
socjologii, psychologii i pedagogiki;
2) stosuje ró"ne
ne formy i metody edukacji indywidualnej i grupowej w zakresie promocji
zdrowia jamy ustnej;
ywiania w celu zachowania zdrowia jamy
3) udziela porad na temat racjonalnego od"ywiania
ustnej u pacjentów w ró"nym
nym wieku;
4) dobiera pomoce dydaktyczne do tematu z zakresu promocji zdrowia i do wieku grupy
odbiorców;
5) sporz!dza
wieku;
dza pomoce dydaktyczne dla indywidualnych odbiorców w ró"nym
ró
6) dobiera metody wspó$dzia$ania
ania z opiekunami dziecka w realizacji programu promocji
zdrowia;
7) stosuje strategie promowania zdrowia jamy ustnej w zale"no%ci
od %rodowiska;
zale
8) organizuje dzia$ania
%rodowiskach
ania na rzecz zdrowia jamy ustnej w ró"nych
ró
spo$ecznych;
nymi metodami w celu promocji zdrowia jamy ustnej.
9) wykonuje instrukta" ró"nymi
6. Pos ugiwanie si! wybran" aparatur
aparatur" zgodnie z procedurami pod nadzorem i na
zlecenie lekarza dentysty
Ucze&:
zgodnie z procedurami;
1) przygotowuje aparatur i sprz t do u"ytku
u
2) obs$uguje
uguje aparatur i sprz t stomatologiczny zgodnie z instrukcjami obs$ugi
obs
i u"ytkowania
ytkowania pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
dotycz
u"
3) stosuje przepisy prawa dotycz!ce
u"ytkowania
i obs$ugi aparatury stomatologicznej;
4) wykonuje pomiary i interpretuje uzyskane wyniki pod nadzorem i na zlecenie lekarza
dentysty;
czynno%ci zwi!zane
czynno%
zwi
konserwacj sprz tu w gabinecie dentystycznym;
5) wykonuje czynno%ci
z konserwacj!
6) utrzymuje aparatur stomatologiczn!
stomatologiczn i sprz t w sprawno%ci.

Z.15. Asystowanie lekarzowi denty
denty#cie i utrzymanie gabinetu w gotowo#ci do
pracy
1.

Przygotowywanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowi
obowi"zuj"cymi w
stomatologii
Ucze&
Ucze
&:
Ucze&:
1) okre%
okre
%la metody pracy i wyposa
okre%la
wyposa"enie gabinetów dentystycznych w zale"no%ci od
specjalno%ci;
specjalno
2) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki w codziennej pracy;
denty
3) przestrzega zasad asystowania lekarzowi denty%cie
podczas wykonywania zabiegów
!"
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profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;
4) rozró nia materia!yy medyczne i przygotowuje je zgodnie z procedurami pod
nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
5) rozró nia leki stomatologiczne i przestrzega
ega zasad ich przygotowywania, podawania
i przechowywania pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
6) przestrzega procedur dotycz"cych obs!ugi
ugi oraz konserwacji aparatury
stomatologicznej i sprz#tu;
7) przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zu ycia leków i materia!ów;
8) sporz"dza zapotrzebowanie na materia!yy i leki oraz dokumentuje ich zu ycie na
zlecenie lekarza dentysty;
9) rozró nia instrumenty stosowane w gabinetach dentystycznych ogólnych
i specjalistycznych;
10) dobiera instrumentarium do okre$lonego
lonego zabiegu pod nadzorem i na zlecenie lekarza
dentysty;
11) segreguje odpady zgodnie z przepisami prawa;
12) wspó!pracuje z nadzorem sanitarnym.
2. Asystowanie lekarzowi denty cie ró!nymi metodami
Ucze%:
1) opisuje stany patologiczne narz"du ucia;
2) wyja$nia
nia przyczyny powstawania zmian patologicznych w jamie ustnej;
3) pos!uguje si# terminologi" z zakresu profilaktyki, leczenia i rehabilitacji narz"du
ucia;
narz
4) okre$la metody pracy i wyposa enia gabinetów dentystycznych w zale no$ci od
specjalno$ci;
5) przygotowuje do pracy stanowiska lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej
zgodnie ze specjalno$ci" gabinetu dentystycznego i zasadami ergonomii;
ce i sze$&
sze r"kk przy le "cym pacjencie;
6) przestrzega zasad pracy na cztery r#ce
7) asystuje ró nymi metodami lekarzowi denty$cie
denty$cie w trakcie wykonywania zabiegów;
denty$
8) wspó!pracuje
pracuje z lekarzem dentyst"
dentyst" w trakcie wykonywania zabiegów;
9) kompletuje i podaje zestawy instrumentów, materia!ów
i leków w zale no$ci od
materia
rodzaju zabiegu na zlecenie lekarza dentysty;
10) sporz"dza materia!yy i p!yny
yny zgodnie z poleceniem lekarza dentysty;
11) korzysta z aparatów i urz"dze%
urz"dze
urz"
dze% dost#pnych
dost#
dost
#pnych w gabinetach dentystycznych ró nych
specjalno$ci
ci pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
12) kontroluje pole zabiegowe, utrzymuj"c
utrzymuj jego sucho$&
sucho i dost#p wzrokowy;
13) podaje i na$wietla
wietla materia!yy stomatologiczne;
14) przestrzega zasad porz"dkowania
porz dkowania stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki
stomatologicznej;
15) porz"dkuje
dkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej w trakcie
i po zabiegu oraz na zako%czenie
zako%czenie przyj#&
zako%
przyj pacjentów;
16) przewiduje zachowania pacjentów w ró nym wieku;
17) przygotowuje psychicznie pacjentów do zabiegów stomatologicznych;
18) przestrzega zasad przekazywania pacjentom zalece%
zalece pozabiegowych i formu!uje je
na pi$mie;
mie;
19) przekazuje zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej;
20) wspó!pracuje
wspó!pracuje z lekarzem dentyst"
wspó!
dentyst w czasie udzielania pierwszej pomocy;
21) kontroluje t#tno
krwi.
t#tno i ci$nienie
t#
ci
3. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
Ucze%
Ucze
%:
Ucze%:
sporz"dza dokumentacj#
sporz"
dokumentacj medyczn" na zlecenie lekarza dentysty i przechowuje
1) sporz"dza
bada
wyniki bada%;
dotycz
2) stosuje przepisy prawa dotycz"ce
dost#pu do dokumentacji medycznej;
3) pos!uguje
pos!uguje si#
pos!
si programem do obs!ugi
obs
gabinetu dentystycznego;
sporz
dokumentacj elektroniczn" w gabinecie dentystycznym;
4) sporz"dza
dokumentacj#
dotycz
5) stosuje
przepisy
prawa
dotycz"ce
ewidencjonowania,
dokumentowania
!"

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

Poz. 184

i sprawozdawczo ci;
niania;
przedstawia wzory dokumentacji stomatologicznej i metody jej uzupe!niania;
uzupe!nia dokumentacj", korzystaj#c z opracowanych wzorów jej wype!niania;
niania;
przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zasobów gabinetu stomatologicznego;
prowadzi ewidencj" zasobów poradni dentystycznej;
charakteryzuje zasady ewidencjonowania pacjentów i us!ug
ug stomatologicznych;
sporz#dza terminarz przyj"$ pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne;
okre la sposoby wspó!pracy z pracowni# techników dentystycznych;
kontaktuje si" z pracowni# techników dentystycznych;
wspó!pracuje ze stacj# sanitarno-epidemiologiczn# i stosuje si" do jej zalece%.
zalece
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
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Z.16. wiadczenie us!ug w zakresie dietetyki

Planowanie "ywienia osób zdrowych i chorych
Ucze%:
1) rozró&nia produkty spo&ywcze pod wzgl"dem
dem ich przydatno ci w &ywieniu
dietetycznym;
2) pos!uguje si" aktualnymi tabelami sk!adu
adu i warto ci od&ywczej
od&ywczej produktów
od&
spo&ywczych;
3) przestrzega zasad racjonalnego &ywienia
ywienia ró&nych
nych grup populacyjnych;
4) przestrzega norm &ywienia
ywienia i stosuje standardy &ywienia
&ywienia dietetycznego;
5) opracowuje dzienne racje pokarmowe;
6) opracowuje i wykorzystuje receptury sporz#dzania
dzania potraw i napojów;
7) planuje i ocenia jad!ospisy
ospisy pod wzgl"dem
wzgl"dem ilo ciowym i jako ciowym;
wzgl"
8) pos!uguje si" programami komputerowymi do planowania i oceny jad!ospisów;
jad
9) sporz#dza kalkulacj" kosztów potraw i posi!
posi!ków
posi
!ków w &ywieniu indywidualnym
i zbiorowym.
2. Prowadzenie i nadzorowanie "ywienia
ywienia osób zdrowych i chorych
Ucze%:
1) rozró&nia
nia asortyment produktów spo&ywczych;
spo ywczych;
2) analizuje warto $ od&ywcz#
&ywcz#
# produktów spo&ywczych
spo&ywczych i potraw;
spo&
3) stosuje system HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) oraz
przestrzega Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing
Practice)) i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice);
4) organizuje i nadzoruje proces produkcyjny potraw;
wst
spo
5) dobiera metody i techniki obróbki wst"pnej
produktów spo&ywczych;
6) przygotowuje potrawy z wykorzystaniem ró&nych
technik kulinarnych dla osób
ró
zdrowych i chorych;
&ywieniowe na zlecenie, przy wspó!pracy
wspó
7) prowadzi leczenie &ywieniowe
i pod nadzorem lekarza;
ekspedycj potraw;
8) organizuje i nadzoruje ekspedycj"
9) prowadzi dokumentacj"
&ywienia;
dokumentacj dotycz#c#
dotycz
10) dobiera metody utrwalania &ywno ci;
11) opisuje zmiany warto ci od&ywczej
&ywno ci zachodz#ce w czasie jej
od
przechowywania;
12) prowadzi instrukta&
instrukta dla pracowników zatrudnionych przy produkcji &ywno ci pod
tem organizacji stanowisk pracy i przestrzegania Zasad Dobrej Praktyki
k#tem
Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i Dobrej Praktyki Higienicznej
GHP (ang. Good Hygiene Practice).
Practice
3. Ocena sposobu "ywienia osób zdrowych i chorych
Ucze%:
Ucze
makrosk!adniki i mikrosk!adniki pokarmowe oraz okre la ich rol"
1) charakteryzuje makrosk
w organizmie;
2) analizuje metabolizm sk!adników
sk
pokarmowych;
3) identyfikuje 'ród!a pokarmowe sk!adników od&ywczych;
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4) stosuje standardowe metody oceny sposobu ywienia;
5) oblicza warto!" energetyczn# i od ywcz# napojów i potraw;
6) pos$uguje si% programami komputerowymi do oceny sposobu ywienia;
7) porównuje warto!" energetyczn# i od ywcz# racji pokarmowych z normami;
8) okre!la b$%dy ywieniowe i rozpoznaje skutki nieprawid$owego ywienia;
9) monitoruje i koryguje sposób ywienia na podstawie okre!lonych
lonych wska&ników;
ników;
10) okre!la rol% i zadania instytucji zajmuj#cych si% ywieniem cz$owieka.
owieka.
4. Prowadzenie poradnictwa dietetycznego i dzia alno!ci o!wiatowej w zakresie
"ywienia
Ucze':
1) rozró nia i stosuje metody edukacyjne w zakresie ywienia;
2) promuje zasady ywienia dietetycznego;
3) stosuje standardy post%powania dietetycznego;
4) prowadzi wywiad ywieniowy;
5) wyja!nia skutki nieprawid$owego ywienia lub braku po ywienia;
6) analizuje wp$yw sk$adników nieod ywczych i u ywek na organizm;
7) wyja!nia zwi#zek pomi%dzy ywieniem a wyst%powaniem
%powaniem
powaniem chorób dietozale nych;
8) prowadzi edukacj% w zakresie profilaktyki chorób dietozale nych i przeciwdzia
przeciwdzia$ania
toksykomanii;
9) okre!la spo$eczne
eczne i ekonomiczne uwarunkowania chorób dietozale nych;
10) rozró nia alternatywne metody ywienia;
11) interpretuje wyniki bada' pacjentów na podstawie norm;
12) udziela porad osobom chorym w doborze diet;
13) stosuje markery stanu od ywienia;
14) propaguje zasady racjonalnego ywienia;
15) realizuje strategi% promocji zdrowia wed$ug
przyj%tych w Polsce, Europie i
wed$ug programów przyj%
wed$
przyj
na !wiecie;
16) stosuje przepisy prawa ywno!ciowego.
ciowego.

Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów
wyrobów medycznych z zakresu protetyki
dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

Wykonywanie protez dentystycznych
Ucze':
1) obja!nia
budow% i funkcje uk$adu
nia budow% anatomiczn# g$owy,
g$$owy, w szczególno!ci
g
szczególno
stomatognatycznego;
2) obja!nia
nia budow% i dzia$anie
dzia anie stawów skroniowo- uchwowych oraz rozró nia
nieprawid$owo!ci
ci zgryzowe i z%bowe;
z bowe;
3) okre!la
zaburze' i zmian chorobowych w obr%bie
la objawy i przyczyny wybranych zaburze
uk$adu
adu stomatognatycznego;
4) wykonuje rysunki z%bów
z%bów w rzutach przestrzennych i modeluje korony zz%bów sta$ych
z%
okre!lonej
w okre!
!lonej skali;
rol% punktów
5) rozró nia z%by
z by na podstawie opisu anatomicznego i wskazuje rol
stycznych;
6) rozró nia i charakteryzuje cechy $uków z%bowych i klasyfikacje braków uz%bienia;
7) rozró nia i stosuje systemy oznaczania zz%bów;
8) rozró nia normy okluzji i wzajemne relacje przestrzenne zz%bów przeciwstawnych;
stosowane w technice dentystycznej oraz okre!la
ich
9) rozró nia materia$y
materia
okre
oddzia$ywanie
cz$owieka;
oddzia$
oddzia
$ywanie na tkanki i ustrój cz
10) dobiera materia$y
materia u ywane do wykonywania protez dentystycznych;
11) rozró nia nowoczesne technologie stosowane w pracy technika dentystycznego;
obs$uguje urz#dzenia w zale no!ci od wybranej technologii wykonania
12) dobiera i obs
protez dentystycznych;
13) analizuje otrzymane wyciski protetyczne;
!
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14) wykonuje modele gipsowe (w tym modele dzielone) z zastosowaniem ró nych
technik;
15) wykonuje !y ki indywidualne i wzorniki zwarciowe z zastosowaniem ró nych
technologii;
16) montuje modele w artykulatorze na podstawie warto"ci "rednich
rednich i przekazanych
indywidualnych pomiarów artykulometrycznych;
17) rozró nia i stosuje metody ustawiania z#bów
bów w protezach ruchomych;
18) wykonuje dentystyczne protezy ruchome z zastosowaniem ró nych technologii;
19) wykonuje ruchome protezy nieosiadaj$ce
nak!adowe);
ce (protezy szkieletowe i nak!
nak
!adowe);
20) wykonuje protezy sta!e
e zgodnie z zasadami biomechaniki i zastosowaniem ró nych
technologii;
21) okre"la b!#dy
dy w wykonawstwie protez dentystycznych oraz zapobiega ich
powstawaniu;
22) ocenia jako"% wykonanych prac protetycznych;
23) wykonuje wszystkie protezy dentystyczne zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty.
2. Wykonywanie aparatów ortodontycznych
Ucze&:
cz owieka;
1) rozró nia normy zgryzu w poszczególnych okresach rozwoju cz!owieka;
$du ucia i rozpoznaje przyczyny ich
2) rozró nia zaburzenia w obr#bie narz$du
powstawania;
u, charakteryzuje zasady dzia!ania
dzia ania i zastosowania aparatów
3) dokonuje podzia!u,
ortodontycznych;
4) analizuje wyciski ortodontyczne;
p!aszczyzn przestrzennych;
p!
5) wykonuje modele ortodontyczne w odniesieniu do p!aszczyzn
dzia ania ruchomych i sta!ych
sta
6) charakteryzuje budow# oraz zasady dzia!ania
aparatów
ortodontycznych;
7) dobiera techniki i metody wykonania aparatów ortodontycznych;
dzia i urz$dzenia
urz$dzenia stosowane do wykonania aparatów
urz$
8) dobiera materia!y, narz#dzia
ortodontycznych;
9) wykonuje aparaty stosowane w profilaktyce i wczesnym leczeniu szcz#kowoszcz
-ortodontycznym;
jednoszcz
10) wykonuje aparaty ortodontyczne lecznicze jednoszcz#kowe
i dwuszcz#kowe;
11) wykonuje aparaty retencyjne;
12) wykonuje protezy dzieci#ce;
13) okre"la
la zastosowanie "rub
rub ortodontycznych;
14) dobiera, wykonuje i montuje elementy druciane i akrylowe do aparatów
ortodontycznych;
15) identyfikuje b!#dy
b!#
!#dy
dy w wykonawstwie aparatów ortodontycznych oraz zapobiega ich
powstawaniu;
16) ocenia jako"% wykonanych aparatów ortodontycznych;
17) wykonuje aparaty ortodontyczne zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty.
3. Wykonywanie szyn, protez pooperacyjnych i epitez twarzy
Ucze&:
1) rozró nia rodzaje i okre"la
okre
zastosowanie szyn;
2) dobiera metody oraz materia
materia!y i urz$dzenia do wykonania szyn;
nak
3) wykonuje szyny terapeutyczne, pourazowe, ochronne oraz nak!adki
do wybielania;
4) wykonuje szyny z zastosowaniem ró nych technologii;
5) wykonuje protezy pooperacyjne (z obturatorem);
6) wykonuje protezy zewn$trzustne
(epitezy twarzy);
zewn
okre
7) okre"la
b!#dy w wykonawstwie szyn i protez pooperacyjnych oraz zapobiega ich
powstawaniu;
jako wykonanych szyn, protez pooperacyjnych i epitez twarzy;
8) ocenia jako"%
9) wykonuje szyny, protezy pooperacyjne i epitezy twarzy zgodnie ze zleceniem lekarza
dentysty.
!"
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Wykonywanie rekonstrukcji i napraw protez dentystycznych, aparatów
ortodontycznych i szyn
Ucze :
1) okre!la rodzaje i przyczyny powstawania uszkodze protez ruchomych;
2) wykonuje pod!cielenie protez ca"kowitych, w tym z pe"n# wymian# p"yty
yty (rebazacja);
3) wykonuje rekonstrukcje i naprawy protez ruchomych, w tym z zastosowaniem
technologii "#czenia metali;
nie sta"ych;
4) okre!la rodzaje i przyczyny powstawania uszkodze uzupe"nie
5) okre!la rodzaje i przyczyny powstawania uszkodze aparatów ortodontycznych;
ych aparatów ortodontycznych;
6) wykonuje naprawy i rekonstrukcje ruchomych i sta"ych
nia metody wykonywania napraw szyn terapeutycznych i pourazowych;
7) rozró$nia
8) rozró$nia
nia metody wykonywania napraw protez pooperacyjnych;
9) ocenia jako!% wykonanych napraw i rekonstrukcji.
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Z.18. wiadczenie us!ug
ug medycznych w zakresie protetyki s!uchu
s!uchu
s!

Wykonywanie bada" s!uchu
Ucze :
1) charakteryzuje anatomi& i fizjologi& narz#du
du s"uchu;
uchu;
2) opisuje drog& przewodzenia bod'ców s"uchowych
uchowych i wskazuje rodzaje zaburze w tym
przewodzeniu;
3) charakteryzuje czynniki wp"ywaj#ce
ce na powstawanie niedos"uchu;
niedos"uchu;
niedos"
4) rozró$nia rodzaje niedos"uchu zale$nie
narz#du s"uchu;
$nie
nie od lokalizacji uszkodzenia narz
5) organizuje i wyposa$a
a stanowisko do badania s"
ss"uchu
"uchu zgodnie z wymaganiami
zawodowymi oraz zasadami ergonomii;
niedos"ysz#cym;
6) przeprowadza wywiad z pacjentem niedos"
niedos
"ysz
ysz#cym;
cym;
7) informuje pacjenta o przebiegu planowanego badania s"uchu;
s
8) opisuje prawid"owy
zewn&trznego
wygl#d;
owy obraz ucha zewn&
zewn
&trznego i analizuje jego wygl
9) przeprowadza badanie otoskopowe;
10) charakteryzuje metody badania s"
ss"uchu
"uchu u doros"ych
doros
i dzieci;
11) rozró$nia aparatur& do badania s"
ss"uchu
"uchu u doros"ych
doros
i dzieci;
12) pos"uguje si& przetwornikami elektroakustycznymi, takimi jak: g
g"o!nik, mikrofon,
uchawka oraz podstawowymi przyrz#dami
przyrz
do pomiarów elektroakustycznych;
s"uchawka
urz#dze analogowych i cyfrowych
13) nagrywa i odtwarza d'wi&ki
ki z wykorzystaniem urz
oraz pos"uguje
d'wi&ku;
uguje si& typowymi programami do edycji i obróbki d
14) wyja!nia
nia specyfik&
& przeprowadzania bada audiometrycznych u dzieci;
pos"uguje si& odpowiednimi
15) wykonuje badania s"
ss"uchu
"uchu u doros"ych
doros
i dzieci, w tym pos
technikami zag"uszania
zag uszania ucha niebadanego;
16) opisuje zachowania pacjenta podczas badania ss"uchu, na które nale$y zwraca%
uwag&;
17) obserwuje zachowanie pacjenta podczas badania ss"uchu u doros"ych i dzieci;
18) analizuje i ocenia ubytek s"uchu
s
na podstawie badania ss"uchu.
2. Dobieranie i dopasowywanie aparatów s
s!uchowych i urz#dze" wspomagaj#cych
s!yszenie
yszenie
Ucze :
1) okre!
okre
!la i analizuje potrzeby pacjenta pod k#tem
k
okre!la
doboru aparatów s"uchowych
urz dze wspomagaj#cych
wspomagaj#
wspomagaj
i urz#dze
s"yszenie;
2) pos"uguje
pos"uguje si&
pos"
si& terminologi#
terminologi z zakresu akustyki i psychoakustyki;
okre!la etapy doboru aparatów s"uchowych
okre!
s
3) okre!la
i urz#dze wspomagaj#cych s"yszenie;
4) okre!la
okre
cele i przestrzega zasad przy wykonywaniu odlewów ucha;
materia stosowane w otoplastyce;
5) ocenia i porównuje materia"y
6) przestrzega zasad modelowania przestrzennego w otoplastyce;
7) wykonuje odlew ucha;
wk
8) opisuje etapy procesu technologicznego wykonania indywidualnej wk"adki
usznej
!"
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i obudowy aparatu wewn trzusznego;
adek usznych oraz obudów
9) bierze udzia! w procesie wytwarzania indywidualnych wk!adek
aparatów wewn trzusznych;
10) rozpoznaje odczyny alergiczne na materia!y i "rodki
rodki stosowane w protetyce s!uchu;
s!uchu;
s!
11) opisuje budow# aparatu s!uchowego i rozró$nia
nia dane techniczne aparatów
s!uchowych ró$nych producentów;
12) wyja"nia funkcje uk!adów obróbki sygna!u
u stosowanych w aparatach s!uchowych;
uchowych;
13) ocenia na podstawie pomiarów w!a"ciwo"ci ró$nych %róde!
róde! zasilania aparatów
s!uchowych;
14) klasyfikuje rodzaje aparatów s!uchowych wed!ug okre"lonych
lonych kryteriów;
15) wykonuje pomiary podstawowych charakterystyk aparatów s!uchowych;
uchowych;
16) ró$nicuje urz dzenia wspomagaj ce s!yszenie u doros!ych
ych i dzieci;
17) korzysta z osi gni#& techniki w dziedzinie produkcji aparatów s!uchowych
s!uchowych i urz dze'
s!
wspomagaj cych s!yszenie;
18) wspó!pracuje z lekarzem specjalist przy doborze aparatów s!uchowych;
s!uchowych;
s!
19) korzysta z programów komputerowych wspomagaj cych dopasowywanie aparatów
s!uchowych;
20) opisuje metody protezowania s!uchu u doros!ych
!ych
ych i dzieci;
21) dobiera i dopasowuje aparaty s!uchowe
i dzieci;
uchowe do potrzeb pacjentów doros!ych
doros
22) dobiera i dopasowuje urz dzenia wspomagaj ce s!yszenie
s!yszenie do potrzeb pacjentów
s!
doros!ych i dzieci;
23) ocenia skuteczno"& protezowania na podstawie testów kontrolnych;
24) wymienia i dobiera urz dzenia do indywidualnej ochrony s!uchu.
s!uchu.
s!
3. Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad osob niedos!ysz
niedos ysz c po doborze
aparatów s!uchowych
Ucze':
1) przygotowuje plan sprawowania indywidualnej opieki nad pacjentem po doborze
aparatów s!uchowych
uchowych i urz dze' wspomagaj cych s!yszenie;
s
upo ledzeniem s!uchu
s!uchu w ró$nych
s!
ró
2) klasyfikuje potrzeby pacjenta z upo"ledzeniem
okresach $ycia;
3) okre"la
upo"ledzenia s!uchu;
la ogólnorozwojowe i spo!eczne
spo eczne nast#pstwa
nast pstwa upo"
upo
4) opisuje sposoby rehabilitacji zaburze'
i dzieci;
zaburze' s!uchu
s uchu u doros!ych
doros
5) wskazuje instytucje specjalistyczne udzielaj ce wymaganej pomocy i zaopatruj ce
pacjenta w pomoce audioprotetyczne;
u$ytkowania aparatów
6) sprawuje systematyczn opiek
opiek#
# nad pacjentem w okresie u
s!uchowych
uchowych i urz dze' wspomagaj cych s!yszenie;
s
u$ytkowania oraz konserwacji aparatów
7) udziela pacjentowi instrukta$u
instrukta u w zakresie u
s!uchowych,
uchowych, wk!adek
adek i urz dze'
dze' wspomagaj cych s!yszenie;
8) analizuje instrukcje obs!ugi
poszczególnych producentów;
obs!ugi aparatów s!uchowych
obs!
s
9) ocenia stan i rodzaj uszkodzenia aparatu s!uchowego;
s
czynno"ci
10) opisuje zakres czynno"
czynno
"ci zwi zanych z wymian wskazanych przez producenta
cz#"ci
#"ci
ci i napraw aparatów s!uchowych;
s
11) wykonuje dozwolone przez producenta naprawy aparatu ss!uchowego i wk!adki
usznej;
12) dokonuje wymiany elementów aparatu ss!uchowego zgodnie z zaleceniami
producenta.

Z.19. Sporz dzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie
obrotu "rodkami
"rodkami farmaceutycznymi i materia
materia!ami medycznymi
1.

Sporz dzanie i wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Ucze'
Ucze
':
Ucze':
1) rozró$
rozró
$nia surowce farmaceutyczne i metody ich pozyskiwania;
rozró$nia
2) rozró$
rozró
$nia substancje czynne i substancje pomocnicze oraz dobiera substancje
rozró$nia
pomocnicze stosowane przy sporz dzaniu poszczególnych postaci leku;
!"
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3) charakteryzuje postacie leków recepturowych i aptecznych;
4) korzysta z farmakopei i Zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania w celu wykonania leku
recepturowego i aptecznego;
5) interpretuje zapis na recepcie lekarskiej i przepis farmakopealny w aspekcie
wykonania leku recepturowego i leku aptecznego;
6) okre la typy niezgodno ci recepturowych oraz stosuje techniki zapobiegania im;
7) wykonuje obliczenia st!"e# i dawek sk$adników
adników leku oraz kontroluje prawid$owo
prawid$owo %
prawid$
zapisu ilo ci sk$adników, dla których okre lono dawki i st!"enia
enia maksymalne;
8) stosuje metody obliczeniowe w celu ustalenia ilo ci surowców farmaceutycznych
potrzebnych do wykonania leku aptecznego i leku recepturowego;
9) planuje przebieg prac zwi&zanych
zanych z wykonaniem leku aptecznego i leku
recepturowego;
10) dobiera metody i warunki wykonania leku recepturowego do zapisanej postaci leku;
11) rozró"nia sprz!t i dobiera aparatur!, urz&dzenia
dzenia i opakowania do wykonywanej
postaci leku;
12) planuje wykonywanie segmentów technologicznych w procesie produkcyjnym
i dobiera aparatur! potrzebn& do zadanego procesu technologicznego;
13) przygotowuje siebie, sprz!tt i pomieszczenia recepturowe (w tym przeznaczone do
sporz&dzania ja$owych postaci leku);
14) obs$uguje aparatur!, urz&dzenia
dzenia i sprz!tt wykorzystywany w aptece i przemy le
farmaceutycznym;
15) wykonuje wszystkie postacie leków recepturowych i leków aptecznych zgodnie
z uprawnieniami zawodowymi;
16) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania leków;
17) wykonuje fasowanie leków i etykietowanie opakowa#;
opakowa#;
opakowa#
18) wykonuje czynno ci pomocnicze w zakresie uprawnie#
uprawnie# zawodowych;
19) sporz&dza niezb!dn& dokumentacj!
dokumentacj! dotycz&c&
dotycz&
dotycz
&c& wytwarzanych preparatów.
2. Przeprowadzanie analizy i kontroli produktów leczniczych oraz wyrobów
medycznych
Ucze#:
1) rozró"nia sprz!t, urz&dzenia
&dzenia
dzenia i aparatur!
aparatur! laboratoryjn&;
laboratoryjn
2) dobiera metody i rodzaje bada#
bada produktów leczniczych i surowców ro linnych zgodne
z przepisami farmakopealnymi;
3) dobiera odczynniki, sprz!t,
t, urz&dzenia
urz&dzenia i aparatur!
urz&
aparatur do wykonywanych zada#;
4) obs$uguje
uguje aparatur!, urz&dzenia
dzenia i sprz!t
sprz w laboratorium;
5) realizuje prace laboratoryjne zwi&zane
zwi zane z analiz&
analiz i kontrol& produktów leczniczych
i wyrobów medycznych;
6) przeprowadza oznaczenia z zakresu analizy jako ciowej i ilo ciowej substancji
leczniczych, surowców farmaceutycznych (w tym surowców ro linnych) i produktów
leczniczych;
7) wykonuje obliczenia z zakresu analizy jako ciowej i ilo ciowej;
8) charakteryzuje i interpretuje b$!dy
analityczne;
b
9) pobiera i przechowuje próbki archiwalne zgodnie z przepisami;
10) sporz&dza
sporz dza dokumentacj!
dokumentacj laboratoryjn&;
laboratoryjn
11) stosuje Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w analizie i kontroli produktów
leczniczych i wyrobów medycznych.
3. Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
Ucze#
Ucze
#:
Ucze#:
rozró"nia i stosuje nazwy polskie, $aci#skie, mi!dzynarodowe i synonimy nazw
rozró"
1) rozró"nia
surowców farmaceutycznych;
2) pos$
pos
$uguje si!
si terminologi
pos$uguje
terminologi& z zakresu fizjologii, patofizjologii, anatomii cz$owieka
i biofarmacji w zakresie niezb!dnym
niezb
do wykonywania zada# zawodowych;
wzgl
3) identyfikuje grupy leków ze wzgl!du
na w$a ciwo ci farmakologiczne i okre la zakres
dzia
dzia$ania
farmakologicznego produktów leczniczych;
!"

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

,&-./&,&

Poz. 184

rcl
.go
v.p
l

4) identyfikuje farmakologiczne interakcje leków;
5) charakteryzuje postacie produktów leczniczych i rodzaje wyrobów medycznych;
6) korzysta z Urz dowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykazu leków refundowanych;
7) analizuje rynek w celu okre!lenia
lenia zapotrzebowania na produkty lecznicze, wyroby
medyczne i pozosta"e
e produkty dopuszczone do obrotu na podstawie przepisów
prawa;
8) przygotowuje zamówienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
9) przestrzega zasad przyjmowania leków (znaczenie serii, terminu wa#no!ci);
wa#no
wa#
no!ci);
10) przyjmuje i magazynuje produkty lecznicze i wyroby medyczne, uwzgl dniaj$c
dniaj$
dniaj
$c ich
posta%, sk"ad i w"a!ciwo!ci
ci zgodnie z zaleceniami wytwórcy i inspekcji
farmaceutycznej;
11) ocenia zmiany zachodz$ce
ce w lekach podczas ich przechowywania i przestrzega
procedur post powania z lekiem przeterminowanym;
12) stosuje przepisy prawa dotycz$ce
ce zasad wystawiania i realizacji recept;
13) analizuje recept pod wzgl dem formalno-prawnym;
14) oblicza dawki i st #enia
enia substancji czynnych w produktach leczniczych
z uwzgl dnieniem drogi podania i wieku pacjenta;
15) okre!la sk"adowe
adowe kosztu leku recepturowego i dokonuje jego wyceny;
16) wydaje produkty lecznicze i wyroby medyczne oraz inne produkty dost pne w aptece
obowi$zuj$cym
zgodnie z uprawnieniami zawodowymi i obowi$
$zuj
zuj$cym
cym prawem;
mo#liwo!ci
wyst$pienia dzia"a&
17) informuje pacjenta o sposobie dzia"ania
ania leków, mo#liwo
mo
liwo!!ci wyst
niepo#$danych, wp"ywie
ywie na sprawno!% psychofizyczn
psychofizyczn$
$ oraz warunkach
przechowywania i sposobie u#ycia
ycia produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
18) przestrzega procedur wstrzymywania i wycofywania produktów leczniczych z obrotu
w zwi$zku ze zg"oszeniem
oszeniem niepo#$danego
danego dzia"ania
dzia ania leku;
19) rozró#nia
nia rodzaje dokumentów aptecznych;
20) obs"uguje
uguje programy komputerowe przeznaczone do ewidencjonowania przychodu
i rozchodu produktów leczniczych, w tym leków recepturowych i leków aptecznych.

Z.20. Wykonywanie dezynfekcji
dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Dobieranie metody dezynfekcji lub sterylizacji w zale no!ci od rodzaju sprz"tu
i wyrobu medycznego
Ucze&:
1) rozró#nia
nia sprz t i wyroby medyczne pod k$tem
k
zastosowania, metod mycia,
dezynfekcji i sterylizacji medycznej;
materia y, z których wykonane ss$ sprz t i wyroby medyczne, oraz ich
2) identyfikuje materia"y,
odporno!% na stresy fizyko-chemiczne w myciu, dezynfekcji i sterylizacji medycznej;
3) przeprowadza demonta#
demonta# i monta
monta# sprz tu oraz wyrobów medycznych
o zró#nicowanej
nicowanej budowie geometrycznej w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji
i sterylizacji medycznej;
4) wykonuje testy funkcyjne i czynno
czynno!ci diagnostyczne sprz tu i wyrobów medycznych;
5) kwalifikuje sprz t i wyroby medyczne do dezynfekcji, sterylizacji oraz renowacji lub
kasacji;
6) konserwuje sprz t i wyroby medyczne zgodnie z instrukcjami producenta;
7) kompletuje instrumentarium chirurgiczne do zestawów zabiegowych.
2. Wykonywanie mycia i dezynfekcji
Ucze&:
Ucze
1) przeprowadza mycie i dezynfekcj przy zastosowaniu ró#nych metod i urz$dze&;
nawil#ania, bakteriostatycznego mycia, oczyszczania i dezynfekcji
2) stosuje !rodki do nawil
manualnej oraz maszynowej;
u#ytkowe !rodków dezynfekcyjnych o wskazanym st #eniu;
3) przygotowuje roztwory u
4) dobiera technologi dekontaminacji zgodnie z klasyfikacj$ Spauldinga;
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identyfikuje parametry wody u ytej w procesach dekontaminacji;
stosuje odpowiednie testy kontroli procesów dezynfekcji;
obs!uguje sprz"t i urz#dzenia u ywane w technologii mycia i dezynfekcji;
wykonuje testy urz#dze$ w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i
orzeka o dopuszczeniu urz#dze$ do pracy;
9) przeprowadza kontrol" sprawno%ci urz#dze$ wykorzystywanych do mycia
i dezynfekcji;
10) kontroluje parametry procesu dezynfekcji i interpretuje wyniki, w tym podejmuje
decyzje o skuteczno%ci dezynfekcji i zwolnieniu wsadu;
11) zwalnia sprz"t po procesie dezynfekcji.
3. Wykonywanie sterylizacji
Ucze$:
tu i wyrobów medycznych przy zastosowaniu ró nych
1) przeprowadza sterylizacj" sprz"tu
metod i urz#dze$;
2) obs!uguje sprz"t i urz#dzenia u ywane w technologii sterylizacji;
3) przeprowadza kontrol" sprawno%ci urz#dze$ wykorzystywanych do sterylizacji;
4) rozró nia rodzaje opakowa$ u ywanych w procesach sterylizacji;
5) przygotowuje pakiety wyrobów medycznych
cznych do sterylizacji zgodnie z przyj"tymi
przyj
ustaleniami;
%ci od rodzaju sprz"tu
sprz
i wyrobów
6) stosuje materia! opakowaniowy w zale no%
no%ci
medycznych,
zalecanej
metody
systemu
sterylizacji
oraz
przyj
przyj"tego
opakowaniowego;
7) klasyfikuje i dobiera testy do kontroli procesów sterylizacji;
8) przeprowadza kontrol" urz#dze$ s!u
opakowania;
ss!!u #cych
#cych do zapewnienia szczelno%ci
szczelno
9) wykonuje testy urz#dze$ w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i
orzeka o dopuszczeniu urz#dze$
dze$ do pracy;
10) przeprowadza kontrol" cyklu sterylizacji, interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje
o skuteczno%ci
ci sterylizacji i zwolnieniu wsadu;
11) kontroluje wizualnie integralno%&
%& opakowania;
12) magazynuje pakiety po procesie sterylizacji;
13) zwalnia sprz"tt i wyroby medyczne po procesie sterylizacji
st
i przekazuje odbiorcy;
14) sporz#dza
dza dokumentacj" dekontaminacji;
15) stosuje w technologii dekontaminacji Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej;
16) wspó!pracuje
pracuje z nadzorem sanitarnym na podstawie przepisów prawa;
17) aktualizuje wiedz" i prowadzi szkolenia z zakresu dekontaminacji;
18) analizuje i oblicza zapotrzebowanie na materia!y
niezb"dne w technologii
materia
dekontaminacji;
19) kalkuluje koszty dekontaminacji.
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5)
6)
7)
8)
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Z.21. wiadczenie us!
us
us!ug
!ug medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej,
elektromedycznej i radioterapii

ww

1. Wykonywanie bada" i zabiegów z zakresu rentgenodiagnostyki
Ucze$:
1) rozró nia struktury anatomiczne poszczególnych narz
narz#dów i uk!adów organizmu
cz!owieka
owieka na obrazach radiologicznych;
2) rozpoznaje i lokalizuje zmiany patologiczne w strukturach organizmu ludzkiego;
3) wykorzystuje w!a%ciwo%ci
promieniowania rentgenowskiego i jego oddzia!ywania
w
w!a%ciwo
z materi#
bada$ rentgenowskich;
materi# do wykonywania bada
4) charakteryzuje metody bada$
bada radiologicznych;
5) stosuje %rodki ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w rentgenodiagnostyce;
6) obs!uguje
komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania,
obs!uguje sprz"t
obs!
sprz
przekazywania i archiwizacji obrazu;
7) obs!uguje
sprz"t
obs
sprz i aparatur" diagnostyczn# wykorzystywane w rentgenodiagnostyce;
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8) stosuje wymagania systemu zarz dzania jako!ci w rentgenodiagnostyce;
9) przygotowuje i organizuje stanowisko pracy w gabinecie rentgenowskim;
10) dobiera projekcje, parametry ekspozycji i wykonuje badanie rentgenowskie zgodnie z
procedurami i standardami;
11) wspó"pracuje z zespo"em
em diagnostycznym przy wykonywaniu bada# i zabiegów w
radiologii interwencyjnej, hemodynamice i rentgenoskopii;
12) wykonuje obróbk$ chemiczn i techniczn , cyfrow (po!redni i bezpo!redni
redni ) zdj$%
zdj$%
rentgenowskich;
13) ocenia warto!% techniczn i diagnostyczn zdj$% i bada# rentgenowskich;
14) sporz dza dokumentacj$ medyczn po wykonanym badaniu rentgenowskim.
2. Wykonywanie bada z u!yciem rezonansu magnetycznego
Ucze#:
1) rozró&nia
nia obrazy struktur anatomicznych poszczególnych narz dów i uk"adów
uk
organizmu cz"owieka
owieka w badaniach z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego;
2) rozpoznaje i lokalizuje patologiczne struktury organizmu ludzkiego;
3) okre!la w"a!ciwo!ci
ci pola magnetycznego i jego oddzia"ywania
ywania z materi ;
4) okre!la metody bada# zgodnie ze standardami w rezonansie magnetycznym;
5) obs"uguje sprz$tt komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania,
przekazywania i archiwizacji obrazu;
6) obs"uguje sprz$t i aparatur$ diagnostyczn wykorzystywane w pracowni rezonansu
magnetycznego;
7) przygotowuje stanowisko w pracowni rezonansu magnetycznego;
8) przygotowuje pacjenta do badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego;
9) dobiera sekwencje i ich parametry
etry w rezonansie magnetycznym;
10) ocenia warto!% techniczn i diagnostyczn badania rezonansu magnetycznego;
11) sporz dza dokumentacj$ medyczn
po wykonanym badaniu rezonansu
magnetycznego.
3. Wykonywanie bada i zabiegów z zakresu medycyny nuklearnej
Ucze#:
1) rozró&nia
nia struktury anatomiczne poszczególnych narz dów i uk"adów organizmu
cz"owieka
owieka w medycynie nuklearnej;
2) rozpoznaje i lokalizuje patologiczne struktury organizmu ludzkiego na podstawie
bada# z zakresu medycyny nuklearnej;
3) wykorzystuje w"a!ciwo!ci
ci promieniowania jonizuj cego i jego oddzia"ywania
z materi ;
la metody bada#
bada zgodnie ze standardami medycyny nuklearnej;
4) okre!la
5) stosuje !rodki
rodki ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w medycynie nuklearnej;
6) obs"uguje
uguje sprz$t
sprz$t komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania,
sprz$
przekazywania i archiwizacji obrazu;
7) obs"uguje
uguje sprz$t
sprz$
$t i aparatur$
aparatur$ diagnostyczn wykorzystywane w medycynie nuklearnej;
8) stosuje wymagania systemu zarz dzania jako!ci ;
9) przygotowuje stanowisko w pracowni medycyny nuklearnej;
10) przygotowuje pacjenta do badania radioizotopowego lub terapii radioizotopowej;
11) wykonuje badanie i zabiegi radioizotopowe zgodnie ze skierowaniem lekarskim;
12) wykonuje badania pozytonowej emisyjnej tomografii oraz badania radioizotopowe in
vitro;
vitro;
terapeutycznym podczas terapii izotopowej;
13) wspó"pracuje
wspó pracuje z zespo"em
zespo
14) ocenia warto!%
warto techniczn i diagnostyczn badania radioizotopowego w medycynie
nuklearnej;
15) sporz dza dokumentacj
dokumentacj$ medyczn po wykonanym badaniu w medycynie nuklearnej.
4. Wykonywanie radioterapii
Ucze#:
Ucze#
Ucze
#:
w"a!ciwo!ci promieniowania jonizuj cego i jego oddzia"ywania z materi
1) wykorzystuje w
w radioterapii;
!"
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2) rozró nia metody terapii zgodnie ze standardami w radioterapii;
ony potrzebne do przeprowadzenia
3) wykonuje i stosuje unieruchomienia oraz os!ony
radioterapii;
4) stosuje "rodki
rodki ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w radioterapii;
5) obs!uguje sprz#t komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania,
przekazywania i archiwizacji obrazu;
6) obs!uguje sprz#t i aparatur# stosowane w procesie planowania leczenia promieniami
i radioterapii;
7) stosuje wymagania systemu zarz$dzania jako"ci$;
8) przygotowuje stanowisko w pracowni radioterapii;
9) przestrzega zasad planowania napromieniania oraz uczestniczy w planowaniu
leczenia;
10) wykonuje napromienianie zgodnie ze zleceniem lekarskim i planem leczenia;
11) wspó!pracuje z zespo!em
em terapeutycznym podczas brachyterapii;
12) udziela pacjentowi informacji na temat metody, przebiegu, czasu i miejsca leczenia
oraz rozpoznaje odczyn popromienny;
13) prowadzi dokumentacj# medyczn$ po wykonanej radioterapii.
5. Wykonywanie bada elektromedycznych
Ucze%:
1) rozró nia struktury anatomiczne i funkcjonowanie poszczególnych narz
narz$dów
i uk!adów organizmu cz!owieka;
2) rozpoznaje i lokalizuje patologiczne struktury organizmu ludzkiego;
3) wykorzystuje podstawy akustyki w diagnostyce elektromedycznej;
4) obs!uguje sprz#tt komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania,
bada% elektromedycznych;
przekazywania i archiwizacji bada%
diagnostyczn$ wykorzystywane w diagnostyce
5) obs!uguje sprz#tt i aparatur# diagnostyczn
elektromedycznej;
6) przygotowuje stanowisko w pracowni diagnostyki elektromedycznej;
7) przygotowuje pacjenta do badania elektromedycznego;
8) wykonuje badania w zakresie diagnostyki elektromedycznej zgodnie ze skierowaniem
lekarskim: elektrokardiograficzne, elektroencefalograficzne, elektromiograficzne,
spirometryczne, audiometryczne i ultrasonograficzne;
techniczn$ i diagnostyczn$
diagnostyczn bada%
bada oraz rozpoznaje i eliminuje
9) ocenia warto"& techniczn$
artefakty wyst#puj$ce
puj$ce
ce podczas bada%
bada elektromedycznych;
10) sporz$dza
bada% elektromedycznych.
dza dokumentacj# medyczn$
medyczn$ wykonanych bada

Z.22. Wykonywanie dzia!
dzia!a
dzia
!a ratowniczych
Obs!uga
uga sprz"tu
tu ratowniczo-ga#niczego
ratowniczo-ga
Ucze%:
1) rozró nia sprz#t
sprz t ratowniczo-ga"niczy;
ratowniczo-ga
2) przygotowuje sprz#t
ratowniczo-ga"niczy do dzia!a% ratowniczych;
sprz#t ratowniczo-ga
sprz#
3) u ytkuje sprz#t
sprz t ochrony dróg oddechowych;
4) obs!uguje
uguje sprz#t
sprz ratowniczo-ga"niczy;
ratowniczo-ga
5) rozró nia "rodki
rodki ga"nicze;
ga
ratowniczo-ga"nicze;
6) rozró nia pojazdy ratowniczo-ga
7) obs!uguje
specjalne;
obs uguje uk!ady
uk ady wodno-pianowe i urz$dzenia
urz
8) rozró nia stanowiska wodne i ga"nicze;
ga
9) buduje stanowiska wodne i ga"nicze;
ga
10) sprawia linie w#
w owe w ró nych warunkach;
11) rozró nia systemy !$czno"ci.
2. Wykonywanie czynno#ci
ratowniczych podczas po$arów, kl"sk $ywio!owych
czynno
Ucze%:
Ucze%
Ucze
%:
1) wyja"nia
procesy spalania substancji;
wyja
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
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rozró nia rodzaje i fazy po arów;
identyfikuje zjawiska wyst!puj"ce podczas po arów;
rozpoznaje zagro enia po arowe, wybuchowe i toksyczne;
pos#uguje si! poj!ciami z zakresu taktyki ga$niczej i ratowniczej;
prowadzi korespondencj! radiow" oraz komunikuje si! za pomoc" znaków;
kieruje ruchem drogowym w trakcie wykonywania czynno$ci
ci zwi"zanych
zwi"zanych
zwi"
z prowadzeniem akcji ratowniczej;
podaje pr"dy ga$nicze w natarciu i obronie;
rozró nia rodzaje pododdzia#ów;
rozró nia zasady dzia#ania
ania specjalistycznych grup ratowniczych;
prowadzi ewakuacj! ludzi, zwierz"tt i mienia ze strefy zagro enia;
wykonuje czynno$ci
ci ratownicze podczas gaszenia po arów i likwidacji zagro e%
miejscowych;
charakteryzuje organizacj! ratownictwa medycznego;
ocenia stan poszkodowanego;
prowadzi segregacj! wst!pn" poszkodowanych;
udziela kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z procedurami;
pos#uguje si! sprz!tem
tem ratownictwa medycznego.
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

! "#$ !

Z.23. Zarz dzanie dzia!aniami
aniami ratowniczymi

Identyfikowanie zagro"e#
Ucze%:
1) klasyfikuje i charakteryzuje materia#
materia
#y budowlane;
materia#y
2) analizuje wp#yw warunków po arowych na materia#y
materia y budowlane;
3) rozró nia konstrukcje budowlane i ich podstawowe elementy;
4) rozró nia instalacje u ytkowe w obiektach budowlanych oraz zastosowane
zabezpieczenia przeciwpo arowe;
5) korzysta z dokumentacji budowlanej;
6) szacuje odporno$& ogniow" elementów konstrukcyjnych;
7) okre$la wp#yw ró nych czynników na rozprzestrzenianie si
si! po aru w obiektach
budowlanych;
8) rozró nia kategorie zagro enia ludzi;
$& obci" enia ogniowego;
9) wyznacza g!sto$&
10) ustala klas! odporno$ci po arowej budynku;
11) okre$la
la wymagania ewakuacyjne w obiektach budowlanych;
12) ocenia stan przygotowania obiektu budowlanego do dzia
dzia#a% ratowniczo-ga$niczych;
13) rozró nia rodzaje wentylacji po arowej;
podr
14) przestrzega zasad doboru i rozmieszczenia podr!cznego
sprz!tu ga$niczego;
$la
la warunki równowagi uk#adu
uk
si zbie nych i dowolnego p#askiego uk#adu si#;
15) okre$la
si#
16) wskazuje przekroje niebezpieczne konstrukcji;
17) rozró nia i wyznacza strefy zagro one wybuchem;
18) rozró nia rodzaje prac niebezpiecznych po arowo i okre$la ogólne wskazania
prewencyjne;
19) rozró nia zagro enia w procesie produkcji, magazynowania i transportu oraz
przedstawia metody ich ograniczania;
20) przestrzega zasad profilaktyki po arowej na stacjach paliw i w bazach paliw;
21) rozró nia zagro enia po arowe i wybuchowe wyst!puj"ce na terenie bazy paliw;
22) rozró nia zagro enia po arowe urz"dze% elektrycznych i stosuje metody ich
ograniczania;
23) identyfikuje zagro enia po arowe w lasach;
24) dobiera metody zabezpieczenia przeciwpo arowego obszarów le$nych;
sprz
25) wykorzystuje sprz!t
po arniczy podczas podawania wody i innych $rodków
ga
ga$niczych
zgodnie z prawami i zasadami hydrostatyki i hydrodynamiki ogólnej;
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rozró nia i stosuje urz!dzenia instalacji przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod";
wod ;
rozró nia systemy sygnalizacji po arowej;
wykorzystuje urz!dzenia sygnalizacji alarmowo-po arowej podczas po!aru;
aru;
rozró nia sta#e urz!dzenia ga$nicze;
rozpoznaje przyczyny zdarze% stanowi!cych zagro enie dla ycia i zdrowia oraz
mienia i $rodowiska.
2. Kierowanie dzia aniami ratowniczymi podczas po!arów, kl"sk !ywio owych
i innych miejscowych zagro!e#
Ucze%:
1) przewiduje zagro enia, które mog! wyst!pi& w trakcie prowadzenia dzia#a%
dzia
dzia"a#
ratowniczo-ga$niczych;
2) ocenia stopie% zagro enia w miejscu zdarzenia;
3) wykonuje pomiary parametrów cieczy, gazów i cia#
cia" sta#ych
sta"ych
ych oraz interpretuje ich
wyniki;
4) analizuje stan zagro enia w obszarze chronionym;
pu, sekcji, plutonu;
5) rozró nia dzia#ania ratowniczo-ga$nicze zast"pu,
6) okre$la mo liwo$ci taktyczne pododdzia#ów;
7) charakteryzuje zasady organizacji
cji Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga$niczego;
Ratowniczo-Ga
8) przeprowadza inspekcje gotowo$ci
ci bojowej jednostek ratowniczo-ga$niczych;
ratowniczo-ga
9) rozró nia typy kierowania dzia#aniami
aniami ratowniczo-ga$niczymi;
ratowniczo-ga niczymi;
10) charakteryzuje uprawnienia kieruj!cego
cego akcj!
akcj% ratowniczo-ga$nicz!;
ratowniczo-ga$$nicz
ratowniczo-ga
nicz%;
11) kieruje akcj! ratowniczo-ga$nicz! na poziomie interwencyjnym;
dne do likwidacji zagro!
zagro!enia;
12) dobiera si#y i $rodki niezb"dne
13) dobiera taktyk" ratownicz! i sprz"t
enia;
sprz t do rodzaju zagro
zagro!enia;
14) kieruje ewakuacj! ludzi, zwierz!t
%tt i mienia ze strefy zagro
zagro!!enia;
15) podejmuje decyzje podczas akcji ratowniczo-ga$niczej;
ratowniczo-ga niczej;
wspomagaj!cych dzia
dzia#ania ratowniczo16) korzysta ze specjalistycznych programów wspomagaj%cych
wspomagaj
-ga$nicze;
17) korzysta z planów ratowniczych podczas dzia"a#
dzia
dzia#a% ratowniczych;
#!czno$&
dzia#a% ratowniczych;
18) organizuje i utrzymuje "%czno
czno$&
$& na miejscu dzia"a#
dzia
19) wspó#pracuje
dzia#a%
pracuje z innymi s"
ss#u
"u!bami i podmiotami ratowniczymi podczas dzia
niczych;
ratowniczo-ga$niczych;
rodkami masowego przekazu;
20) wspó#pracuje ze $rodkami
dza dokumentacj
%zan
zan%
% z prowadzeniem dzia
21) sporz!dza
dokumentacj" zwi%
zwi!zan!
dzia#a% ratowniczo-ga$niczych;
dzia#a% ratowniczych;
22) analizuje przebieg dzia"a#
dzia
$ci
ci maszyn i urz%dze#
urz
23) rozró nia cz
cz"$ci
urz!dze% stosowanych przez jednostki ochrony
przeciwpo!arowej,
ss#u
"u!%
!%cych
cych do prowadzenia akcji ratowniczych;
przeciwpo arowej, s"
!cych
sprz"tu ratowniczo-ga$niczego;
24) charakteryzuje wymagania techniczne sprz
25) okre$la
la mo!liwo
mo liwo$
liwo$ci
$ci taktyczno-techniczne sprz
sprz"tu ratowniczo-ga$niczego;
26) dobiera rodzaj sprz"tu
sprz tu do prowadzonych dzia#a%
dzia
ratowniczo-ga$niczych;
czynno
obs
27) wykonuje dozwolone czynno$ci
codziennej obs#ugi
sprz"tu ratowniczego;
28) monitoruje czynno$ci
obs#ug!
techniczn! sprz"tu ratowniczo-ga$niczego;
czynno$ci zwi!zane
czynno$
zwi
zwi%zane
obs
przegl d jednostek sprz"towych;
przegl%d
sprz
29) organizuje przegl!d
eksploatacj sprz"tu
eksploatacj%
sprz tu transportowego;
30) kieruje eksploatacj!
31) przyjmuje zg#oszenie
obcym;
zg"oszenie telefoniczne w j"zyku
zg"
j
32) komunikuje si"
si w j"zyku
j zyku obcym z poszkodowanymi i z ratownikami.
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S.1. Wykonywanie i naprawa wyrobów z otniczych i jubilerskich
1.
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Ucze :
1) analizuje dokumentacje techniczn! i technologiczn! w zakresie obróbki elementów i
wyrobów z"otniczych i jubilerskich i pos"uguje si# nimi;
2) rozró$nia metale szlachetne;
3) rozró$nia i dobiera materia"y stosowane w z"otnictwie i jubilerstwie;
4) rozró$nia i sporz!dza stopy metali szlachetnych;
5) okre%la wady stopów metali szlachetnych;
6) prowadzi racjonaln! gospodark# odpadami metali szlachetnych;
7) dobiera technologie i wykonuje obróbk# metali szlachetnych i ich stopów;
8) rozró$nia i dobiera narz#dzia
dzia do wykonywania obróbki metali szlachetnych i ich
stopów i pos"uguje si# nimi;
9) wykonuje szkice i rysunki wyrobów z"otniczych
otniczych i jubilerskich;
10) rozró$nia i wykonuje elementy wyrobów z"otniczych
otniczych i jubilerskich;
11) dobiera specjalistyczne narz#dzia i przyrz!dy
dy kontrolno-pomiarowe do oznaczania
masy i próby wyrobów z"otniczych
otniczych i jubilerskich i pos"uguje
uguje si#
si# nimi;
12) wykonuje czynno%ci zwi!zane
przyrz!dów,
urz!dze
zane z konserwacj! narz#dzi,
narz#
narz
#dzi, przyrz!
przyrz
!dów, urz
i maszyn stosowanych podczas obróbki metali szlachetnych i ich stopów;
13) stosuje przepisy prawa probierczego.
2.
!czenie elementów wyrobów z"otniczych
otniczych i jubilerskich
Ucze :
1) analizuje dokumentacje techniczn! i technologiczn!
technologiczn w zakresie "!czenia elementów
wyrobów z"otniczych
otniczych i jubilerskich i pos"uguje
uguje si#
si# nimi;
2) dobiera techniki "!czenia
czenia elementów wyrobów z"otniczych
otniczych i jubilerskich;
3) rozró$nia i dobiera narz#dzia
dzia i urz!dzenia
urz dzenia niezb#dne
niezb#dne do wykonywania po"!cze
niezb#
po
elementów wyrobów z"otniczych
otniczych i jubilerskich i pos"uguje
pos uguje si#
si# nimi;
4) dobiera rodzaje lutów oraz materia"yy pomocnicze do wykonywania po"!cze
wyrobów
po
z"otniczych i jubilerskich;
5) wykonuje po"!czenia
czenia elementów wyrobów z"otniczych
z otniczych i jubilerskich;
6) okre%la wady wyst#puj!ce
!ce
ce przy monta$u
monta u wyrobów, sposoby zapobiegania im i ich
usuwania;
7) wykonuje czynno%ci
przyrz!dów i urz!dze
ci zwi!zane
zane z konserwacj!
konserwacj narz#dzi,
narz
wykorzystywanych do wykonywania po"!cze
po"!cze elementów wyrobów z"otniczych
po"!
z
i jubilerskich;
8) ocenia jako%& wykonanych po"!cze
i jubilerskich.
po"!cze
po"!
cze elementów wyrobów z"otniczych
z
3. Oprawianie kamieni jubilerskich
Ucze :
1) okre%la
w"a%ciwo%ci
la budow# i w"
w
"a%ciwo
ciwo%ci
ci minera"ów;
minera
technologiczn! w zakresie oprawiania kamieni
2) analizuje dokumentacje techniczn!
techniczn i technologiczn
pos"uguje
jubilerskich i pos"
pos
"uguje si#
si# nimi;
3) dobiera technologie oprawiania kamieni jubilerskich uwzgl
uwzgl#dniaj!c szlif i rodzaj
kamienia;
przyrz!dy i urz!dzenia do wykonywania oprawek i
4) rozró$nia
nia i dobiera narz#dzia,
narz
przyrz
pos"uguje si# nimi;
oprawiania kamieni jubilerskich i pos
5) wykonuje oprawki kamieni jubilerskich;
6) oprawia kamienie jubilerskie;
okre%la
7) okre%
okre
%la wady powsta"e
powsta w procesie oprawiania kamieni, ustala sposoby zapobiegania
wadom i usuwania ich.
4. Wykonywanie obróbki wyka
wyka#czaj!cej wyrobów z"otniczych i jubilerskich
Ucze :
techniczn
1) analizuje dokumentacje techniczn!
i technologiczn! w zakresie obróbki
wyka czaj!cej i pos
pos"uguje si# nimi;
2) rozpoznaje materia"y
materia stosowane do obróbki wyka czaj!cej wyrobów z"otniczych
i jubilerskich;
rozró
narz
3) rozró$nia
i dobiera narz#dzia,
przyrz!dy i urz!dzenia do obróbki wyka czaj!cej
!"

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

,&-./&,&

Poz. 184

rcl
.go
v.p
l

wyrobów z otniczych i jubilerskich i pos uguje si! nimi;
dów i urz#dze$
$
4) wykonuje czynno"ci zwi#zane z konserwacj# narz!dzi, przyrz#dów
stosowanych do obróbki wyka$czaj#cej wyrobów z otniczych i jubilerskich;
5) dobiera technologi! i wykonuje zdobienia wyrobów z otniczych i jubilerskich;
6) okre"la wady powsta e w procesie zdobienia wyrobów z otniczych i jubilerskich oraz
dobiera sposoby ich usuwania;
7) dobiera technologi! obróbki wyka$czaj#cej wyrobów z otniczych i jubilerskich oraz
wykonuje t! obróbk!;
8) okre"la wady powsta e w procesie obróbki wyka$czaj#cej
cej i dobiera sposoby ich
usuwania.
5. Naprawianie i przerabianie wyrobów z otniczych i jubilerskich
Ucze$:
1) ocenia stan oraz mo%liwo"ci poddania wyrobów z otniczych i jubilerskich naprawie lub
przeróbce;
2) dobiera technologi! napraw lub przeróbek wyrobów z otniczych i jubilerskich;
3) dobiera narz!dzia, przyrz#dy i urz#dzenia
dzenia do wykonywania napraw lub przeróbek
wyrobów z otniczych i jubilerskich i pos uguje si! nimi;
4) wykonuje naprawy lub przeróbki wyrobów z otniczych i jubilerskich;
5) ocenia jako"& wykonanych napraw lub przeróbek wyrobów z otniczych i jubilerskich.

S.2. Realizacja nagra!

Rejestrowanie materia u d"wi#kowego
kowego
Ucze$:
1) rozró%nia elementy oraz okre"la
la w a"ciwo"ci
a"ciwo
ciwo"ci
ci mikserów d'wi!ku
d'wi
d'
wi!
!ku i przedwzmacniaczy
mikrofonowych;
2) konfiguruje i obs uguje sprz!towe
!towe
towe konsolety mikserskie;
cych rejestracji materia u d
3) dokonuje analizy zlece$ dotycz#cych
d'wi!kowego;
4) planuje i wykonuje adaptacj! akustyczn#
akustyczn planu nagraniowego;
5) wykonuje pomiary akustyki pomieszcze$;
pomieszcze
dotycz#
#c# procesów i urz#dze$
urz
urz#
6) pos uguje si! terminologi# dotycz
dotycz#c#
elektroakustycznych;
7) charakteryzuje zjawiska akustyczne i psychoakustyczne;
8) organizuje plan nagraniowy;
9) dobiera rodzaje i modele mikrofonów do rejestracji "cie%ki d'wi!kowej;
ne techniki mikrofonowania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu
10) stosuje ró%ne
instrumentoznawstwa;
11) rozró%nia
nia parametry instrumentów muzycznych istotne dla rejestracji d'wi!ku;
d
12) stosuje kompresory, ograniczniki, bramki szumów;
13) obs uguje urz#dzenia
materia d'wi!kowy;
urz#dzenia rejestruj#ce
urz#
rejestruj
no"niki do zapisu d'wi!ku;
no"
d
d'wi
14) charakteryzuje no"niki
15) pos uguje si!
elektroakustycznych;
si! instrukcjami obs ugi urz#dze$
urz
16) rozpoznaje style muzyczne na podstawie analizy s uchowej;
d
17) charakteryzuje techniki wydobywania d'wi!ku
z instrumentów akustycznych;
18) odtwarza na fortepianie prosty zapis nutowy;
19) wykorzystuje wiedz!
zada$;
wiedz z historii muzyki do realizacji okre"lonych
okre
20) rozró%nia
rozró%nia elementy dzie a muzycznego;
rozró%
21) dokonuje subiektywnej oceny jako"ci
nagra$ d'wi!kowych.
jako
2. Postprodukcja materia ów d"wi#kowych
Ucze$:
Ucze
1) konfiguruje i obs uguje konsolety mikserskie;
2) konfiguruje i obs uguje programy do wielo"ladowego miksowania d'wi!ku;
3) stosuje techniki automatyzacji procesu miksowania materia u d'wi!kowego;
4) przetwarza d'wi!k
z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;
d
5) rozró%nia
procesory przetwarzaj#ce
intonacj!, barw!, dynamik! i przestrze$ d'wi!ku;
rozró
przetwarzaj
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6) stosuje standardy po !cze" procesorów przetwarzaj!cych d#wi$k;
ce intonacj#,
barw#,
7) obs uguje sprz$towe i programowe procesory przetwarzaj!ce
intonacj$, barw$,
dynamik$ i przestrze" d#wi$ku;
8) okre%la zastosowanie procesorów przekszta caj!cych w nagraniach d#wi$ku;
wi#ku;
ku;
9) charakteryzuje metody i urz!dzenia do edycji d#wi$ku;
10) stosuje programy komputerowe do monta&u d#wi$ku;
11) wykonuje prace z zakresu monta&u cyfrowego i analogowego d#wi$ku;
wi#ku;
12) sporz!dza kopie materia ów d#wi$kowych na ró&nych no%nikach;
nikach;
13) sporz!dza opisy no%ników d#wi$ku;
14) wykonuje materia y d#wi$kowe o ró&nym charakterze;
15) przestrzega zasad archiwizacji materia u d#wi$kowego;
16) rozró&nia parametry techniczne plików d#wi$kowych;
17) obs uguje programy do konwersji plików d#wi$kowych;
kowych;
18) obs uguje programy edycji danych uzupe niaj!cych
d#wi$kowych;
cych w plikach d"
d
"wi
wi#
#kowych;
19) wykonuje konserwacj$ konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy mikrofonowych,
procesorów przetwarzaj!cych d#wi$k.
3. Edycja komunikatów systemu MIDI
Ucze":
1) charakteryzuje w a%ciwo%ci systemu MIDI;
2) dokonuje po !cze" sprz$towych
towych i programowych w systemie MIDI;
3) dobiera programy sekwencerowe;
4) rejestruje i odtwarza zdarzenia MIDI;
5) zapisuje i odczytuje pliki MIDI;
6) edytuje zdarzenia MIDI;
7) identyfikuje rozszerzenia standardu MIDI;
przesy ania ustawie
8) pos uguje si$ komunikatami System Exclusive do przesy$ania
ustawie" MIDI;
9) pos uguje si$ komunikatami MMC (ang. MIDI Machine Control
Control), MTC (ang. MIDI Time
Beat) do synchronizacji MIDI z innymi
Code)) i BeatClock (ang. MIDI Clock Beat)
#kowego.
kowego.
urz!dzeniami studia d#wi$kowego.
4. Edycja instrumentów MIDI
Ucze":
sprz$towe
1) konfiguruje programowe i sprz#towe
sprz
towe instrumenty MIDI;
2) rozró&nia
steruj!ce
nia elementy steruj%
%ce instrumentów MIDI;
3) rozró&nia
nia bloki generuj!ce
generuj%ce d#wi$k
d"
"wi
wi#
#k w instrumentach MIDI;
4) edytuje obwiednie i generatory LFO (ang. Low Frequency Oscillator)
Oscillator w instrumentach
MIDI;
5) stosuje i programuje arpeggiator w instrumentach MIDI;
6) dokonuje mapowania kontrolerów MIDI;
7) obs uguje programy do edycji instrumentów MIDI;
8) wykonuje konserwacj$
konserwacj# instrumentów MIDI.
konserwacj#

S.3. Realizacja nag%
nag%o nie!
nie!

Dobór urz"dze
urz"dze!
dze!
! d#wi$kowych do realizacji nag
nag%o nienia
Ucze :
rozró!nia elementy mikserów d
rozró!
1) rozró!nia
d"wi#ku oraz przedwzmacniaczy mikrofonowych;
2) konfiguruje i obs$
obs
$uguje sprz
obs$uguje
sprz#towe konsolety mikserskie;
urz
3) dobiera i rozmieszcza urz%dzenia
nag$a&niaj%ce we wspó$pracy z realizatorem
d"wi#ku;
ku;
d"wi#ku;
d
4) przestrzega zasad organizacji planu realizacji d"wi#ku;
urz
5) dokonuje analizy danych znamionowych urz%dze
przed ich zastosowaniem;
pos$uguje si#
pos$
si instrukcjami obs
6) pos$uguje
obs$ugi urz%dze do realizacji nag$o&nienia;
okre&la sprawno&'
okre&
sprawno i przydatno&' urz%dze oraz sprz#tu pomocniczego do wykonania
7) okre&la
nag
nag$o&nienia;
!"
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8) lokalizuje i usuwa uszkodzenia urz dze!;
9) charakteryzuje urz dzenia do realizacji d"wi#ku;
10) stosuje ró$ne po% czenia i zestawienia urz dze! do realizacji d"wi#ku;
11) przestrzega zasad sporz dzania kosztorysu oraz zapotrzebowania materia%owego.
materia owego.
2. Wykonywanie nag o!nienia
nienia plenerowego, estradowego i teatralnego
Ucze!:
1) organizuje plan nag%a&niania i rozmieszczania urz dze! nag%a&niaj
cych we
nag a!niaj"cych
wspó%pracy z realizatorem d"wi#ku;
2) konfiguruje i obs%uguje
uguje konsolety mikserskie do realizacji nag%o&nienia
nag o!!nienia i realizacji
ods%uchu;
3) obs%uguje systemy mikrofonowe;
4) stosuje sposoby przetwarzania i odtwarzania d"wi#ku;
5) zestawia urz dzenia do realizacji d"wi#ku za pomoc" ró$nych
cze!;
ró#nych
nych po%
po "
"cze
cze$
$;
6) wspó%pracuje z podleg%ymi
ymi pracownikami w trakcie prac nag%o&nieniowych;
nag o!nieniowych;
7) pos%uguje si# specjalistyczn terminologi zawodow
zawodow"..

S.4. Monta" nagra# d$wi%kowych
1.

Preprodukcja nagra# d$wi%kowych
Ucze!:
d%
%wi
wi&kowych;
kowych;
1) pos%uguje si# dokumentacj produkcji nagra$
nagra! d
d"wi#kowych;
cych monta#
monta
#u nagra$
nagra
$d
d%
%wi
wi&
&kowych;
2) prowadzi dokumentacj# prac dotycz"cych
monta$u
nagra!
d"wi#kowych;
nia parametry techniczne nagra$
d
%wi
wi&
&kowych;
3) rozró$nia
nagra! i plików d%
d"wi#kowych;
4) dobiera i przygotowuje programy do monta#u
monta
$d
d%
%wi
wi&
&kowych.
monta$u nagra$
nagra!
d"wi#kowych.
2. Edytowanie nagra# d$wi%kowych
Ucze!:
1) dokonuje monta$u nagra! d"wi#kowych
%wi&kowych
kowych na podstawie dokumentacji;
kowe zgodnie z dokumentacj
dokumentacj";;
2) normalizuje pliki d"wi#kowe
3) obs%uguje
uguje programy do konwersji plików d"wi#kowych;
d%wi
d%
wi&
&kowych;
4) dokonuje edycji znaczników w plikach d"wi#kowych;
d &kowych;
d%wi&
5) sporz dza kopie materia%ów
no&nikach;
materia ów d"wi#kowych
d%wi
d%
wi&
&kowych na ró$nych
ró
ró#nych
no
6) przestrzega zasad archiwizacji materia%u
materia u d"wi#kowego.
d%wi
d%
wi&kowego.

S.5. Realizacja nagra
nagra# studyjnych

Rejestrowanie d!wi"
d$wi%ku
"ku
Ucze!:
uguje si&
dokumentacj" produkcji nagra
1) pos%uguje
si# dokumentacj
nagra! d"wi#kowych;
dza harmonogram prac dotycz cych rejestracji d"wi#ku;
2) sporz"dza
3) pos%uguje
uguje si&
si# terminologi
terminologi"
" dotycz
dotycz"cc procesów i urz dze! elektroakustycznych;
4) przygotowuje i pod
"cza
cza mikrofony oraz osprz
pod%"
osprz#t pomocniczy do rejestracji d"wi#ku;
5) charakteryzuje urz"
urz"dzenia rejestruj ce d"wi#k;
no!niki do zapisu d
no!
6) charakteryzuje no&niki
d"wi#kowego;
obs uguje analogowe i cyfrowe urz dzenia do rejestracji d"wi#ku;
7) obs%uguje
8) charakteryzuje rodzaje mikserów fonicznych;
9) rozró#
rozró
#nia elementy mikserów fonicznych;
rozró$nia
obs%uguje
sprz#towe konsolety mikserskie;
10) konfiguruje i obs
uguje sprz
11) charakteryzuje rodzaje przedwzmacniaczy mikrofonowych;
rozró#nia elementy przedwzmacniaczy mikrofonowych;
rozró#
12) rozró$nia
13) dobiera rodzaje i modele mikrofonów do rejestracji &cie$ki d"wi#kowej;
14) stosuje ró$ne
ró
ró#ne
techniki mikrofonowania "róde% d"wi#ku;
15) wykonuje konserwacj#
konserwacj mikrofonów, rejestratorów i osprz#tu pomocniczego;
pos uguje si#
si instrukcjami obs%ugi urz dze! elektroakustycznych;
16) pos%uguje
17) charakteryzuje zjawiska akustyczne i psychoakustyczne;
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18) wykorzystuje wiedz z zakresu instrumentoznawstwa;
19) charakteryzuje style muzyczne na podstawie analizy s!uchowej;
lone elementy wiedzy z historii muzyki w trakcie realizacji
20) wykorzystuje okre"lone
okre"lonych zada#;
21) rozró$nia elementy dzie!a muzycznego;
cznych istotne dla rejestracji d%wi ku;
22) rozró$nia parametry instrumentów muzycznych
23) wykorzystuje wiedz dotycz&c& skali instrumentów muzycznych;
24) charakteryzuje techniki wydobywania d%wi ku z instrumentów akustycznych;
25) odtwarza na fortepianie prosty zapis nutowy;
26) korzysta z ró$nych %róde! informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
27) dokonuje subiektywnej oceny jako"ci nagra# d%wi kowych.
2. Postprodukcja d wi!ku
Ucze#:
1) konfiguruje i obs!uguje sprz towe konsolety mikserskie;
2) konfiguruje i obs!uguje programy do wielo"ladowego
ladowego miksowania d%wi
d%wi ku;
d%
3) stosuje techniki automatyzacji procesu miksowania;
4) stosuje standardy produkcji d%wi ku;
5) przetwarza d%wi k z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;
6) rozró$nia procesory przetwarzaj&ce
ce intonacj , barw , dynamik i przestrze#
przestrze d%wi ku;
7) stosuje standardy po!&cze# procesorów przetwarzaj&cych
przetwarzaj cych d%wi
d%wi k;
d%
8) obs!uguje sprz towe i programowe procesory przetwarzaj&ce
przetwarzaj&ce intonacj , barw ,
przetwarzaj&
dynamik i przestrze# d%wi ku;
9) okre"la
la zastosowanie procesorów przekszta!caj&cych
przekszta!caj&
&cych nagrania d%wi
d%wi kowe;
d%
10) wykonuje konserwacj konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy d%wi
ku oraz
d
procesorów przetwarzaj&cych
cych d%wi
wi k.
3. Edycja komunikatów systemu MIDI
Ucze#:
1) charakteryzuje w!a"ciwo"ci
ci systemu MIDI;
2) dokonuje sprz towych i programowych po!&cze#
po!&cze
po!&
cze# w systemie MIDI;
3) dobiera programy sekwencerowe;
4) rejestruje i odtwarza zdarzenia MIDI;
5) zapisuje i odczytuje pliki MIDI;
6) edytuje zdarzenia MIDI;
7) identyfikuje rozszerzenia standardu MIDI;
przesy
8) pos!uguje si komunikatami System Exclusive do przesy!ania
ustawie# MIDI;
uguje si komunikatami MMC, MTC i BeatClock do synchronizacji MIDI z innymi
9) pos!uguje
dzeniami studia d%
d
%wi kowego.
urz&dzeniami
d%wi
4. Edycja instrumentów MIDI
Ucze#:
1) konfiguruje programowe i sprz towe instrumenty MIDI;
2) rozró$nia
nia elementy steruj&ce
steruj
instrumentów MIDI;
3) rozró$nia
nia bloki generuj&
generuj
&ce d%wi k w instrumentach MIDI;
generuj&ce
4) edytuje obwiednie i generatory LFO (Low Frequency Oscillator) w instrumentach
MIDI;
5) stosuje i programuje arpeggiator w instrumentach MIDI;
6) dokonuje mapowania kontrolerów MIDI;
7) obs!
obs
!uguje programy do edycji instrumentów MIDI;
obs!uguje
8) wykonuje konserwacj instrumentów MIDI.

S.6. Budowa fortepianów i pianin
1.

Wytwarzanie elementów i podzespo
podzespo"ów fortepianów i pianin
Ucze#:
Ucze
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rozró nia rodzaje instrumentów muzycznych;
rozpoznaje instrumenty muzyczne;
adowe fortepianów i pianin;
rozró nia zespo!y, podzespo!y i elementy sk!adowe
sporz"dza rysunki techniczne oraz dokumentacj# techniczn" fortepianów i pianin;
dzenia do wytwarzania elementów i podzespo!ów
podzespo
dobiera materia!y, maszyny i urz"dzenia
fortepianów i pianin;
6) wykonuje prace z zakresu obróbki r#cznej
cznej i maszynowej materia!ów
ów do wytwarzania
fortepianów i pianin;
7) dobiera techniki !"czenia materia!ów
ów do wytwarzania elementów i podzespo!ów
podzespo ów
fortepianów i pianin;
8) dobiera przyrz"dy
dy pomiarowe do pomiaru parametrów wytwarzanych zespo!ów,
zespo
podzespo!ów i elementów fortepianów i pianin;
techniczn"
techniczn
".
9) sprawdza zgodno$% wykonywanych prac z dokumentacj" techniczn".
ów fortepianów i pianin
2. Monta podzespo!ów i zespo!ów
Ucze&:
1) okre$la kolejno$% monta u podzespo!ów
ów i zespo!ów
ów fortepianów i pianin;
2) dobiera narz#dzia do monta u podzespo!ów
ów i zespo!ów
ów fortepianów i pianin;
3) dobiera podzespo!y i zespo!y do monta u fortepianów i pianin;
4) wykonuje monta fortepianów i pianin zgodnie z dokumentacj"
dokumentacj" techniczn";
techniczn"
techniczn
5) dobiera przyrz"dy
dy pomiarowe do pomiaru parametrów zmontowanych fortepianów
i pianin;
6) rozró nia i stosuje metody oceny jako$ci
ci fortepianów i pianin;
7) sprawdza zgodno$% monta u fortepianów i pianin z dokumentacj"
dokumentacj" techniczn";
techniczn
8) okre$la
warunki
odbioru
technicznego
fortepianów
i
pianin;
la
9) ustala warunki przechowywania oraz transportu fortepianów i pianin;
10) ustala warunki eksploatowania fortepianów i pianin w pomieszczeniach.
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1)
2)
3)
4)
5)

,&-..&,&

S.7. Naprawa fortepianów i pianin

Naprawa podzespo!ów
ów i zespo!ów
ów fortepianów i pianin
Ucze&:
niezb#dne
1) przygotowuje materia!y
y i elementy niezb#
niezb
#dne do konserwacji fortepianów i pianin;
2) dobiera metody konserwacji fortepianów i pianin;
dokumentacj techniczn";
3) konserwuje fortepiany i pianina zgodnie z dokumentacj"
4) wykonuje renowacj# zewn#trznych
trznych powierzchni fortepianów i pianin;
5) ocenia stan techniczny fortepianów i pianin;
6) rozpoznaje typowe uszkodzenia fortepianów i pianin;
7) rozró nia objawy uszkodze&
uszkodze fortepianów i pianin;
8) lokalizuje usterki i uszkodzenia fortepianów i pianin;
9) dobiera materia!y
materia!y i narz#dzia
materia!
narz#dzia do naprawy fortepianów i pianin;
narz#
10) dobiera podzespo!y
zespo!y
podzespo!y i zespo!
podzespo!
zespo
!y do naprawy fortepianów i pianin;
11) wymienia uszkodzone podzespo
podzespo!y i zespo!y fortepianów i pianin.
podzespo!ów fortepianów i pianin
2. Regulacja mechanizmów i podzespo
Ucze&:
1) rozró nia rodzaje instrumentów muzycznych;
fortepianów i pianin;
2) rozró nia elementy sk!adowe
sk
3) ocenia stan techniczny fortepianów i pianin;
4) dobiera materia!y,
materia maszyny i urz
urz"dzenia do wykonania podzespo!ów fortepianów
i pianin;
5) wykonuje prace z zakresu obróbki rr#cznej i maszynowej materia!ów do wykonania
podzespo!ów
fortepianów i pianin (w ograniczonym zakresie w przypadku kszta!cenia
podzespo
kszta
osób s!abowidz"cych
i niewidomych);
s
s!abowidz
6) dobiera narz#dzia
do monta u i regulacji mechanizmów i podzespo!ów fortepianów
narz
i pianin;
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7) wymienia uszkodzone mechanizmy i podzespo y fortepianów i pianin;
8) reguluje mechanizmy i podzespo y zgodnie z dokumentacj! techniczn! fortepianów
i pianin;
9) dobiera przyrz!dy
dy pomiarowe do pomiaru parametrów technicznych mechanizmów
i podzespo ów fortepianów i pianin;
10) wykonuje konserwacj" i renowacj" fortepianów i pianin;
11) ocenia jako#$ i zgodno#$ wykonywanych prac z dokumentacj!;
12) ustala warunki przechowywania oraz transportu fortepianów i pianin.
3. Regulacja d wi!ków w fortepianach i pianinach
Ucze%:
1) dobiera metody i systemy strojenia fortepianów i pianin;
2) przestrzega zasad strojenia fortepianów i pianin;
3) dobiera narz"dzia i przyrz!dy
dy kontrolno-pomiarowe stosowane podczas strojenia
fortepianów i pianin i pos uguje si" nimi;
4) przeprowadza strojenie fortepianów i pianin ró&nymi
nymi metodami i systemami;
5) rozró&nia
nia sposoby przeprowadzania intonacji fortepianów i pianin;
6) dobiera narz"dzia
dzia do intonacji fortepianów i pianin;
7) intonuje fortepiany i pianina;
8) koryguje czysto#$ i równo#$ stroju fortepianów i pianin;
9) ocenia czysto#$ stroju fortepianów i pianin;
10) dostosowuje d'wi"czno#$ i brzmienie fortepianów i pianin do warunków otoczenia;
11) przeprowadza kontrol" artystyczn! fortepianów i pianin.

S.8. Strojenie fortepianów i pianin

Regulacja mechanizmów i podzespo"
podzespo"ów
"ów fortepianów i pianin
Ucze%:
nia rodzaje instrumentów muzycznych;
1) rozró&nia
2) rozró&nia elementy sk adowe fortepianów i pianin;
3) ocenia stan techniczny fortepianów i pianin;
urz!dzenia do wykonania podzespo ów fortepianów
urz!
4) dobiera materia y, maszyny i urz!dzenia
i pianin;
r
5) wykonuje prace z zakresu obróbki r"cznej
i maszynowej materia ów do wykonania
podzespo ów fortepianów i pianin (w ograniczonym zakresie w przypadku kszta cenia
cych i niewidomych);
osób s abowidz!cych
dzia do monta&u
monta u i regulacji mechanizmów i podzespo ów fortepianów
6) dobiera narz"dzia
i pianin;
7) wymienia uszkodzone mechanizmy i podzespo y fortepianów i pianin;
dokumentacj techniczn! fortepianów
8) reguluje mechanizmy i podzespo y zgodnie z dokumentacj!
i pianin;
przyrz dy pomiarowe do pomiaru parametrów technicznych mechanizmów
9) dobiera przyrz!dy
i podzespo ów fortepianów i pianin;
konserwacj" i renowacj"
renowacj fortepianów i pianin;
10) wykonuje konserwacj"
11) ocenia jako#$
jako#$ i zgodno#$
zgodno wykonywanych prac z dokumentacj!;
dokumentacj
12) ustala warunki przechowywania oraz transportu fortepianów i pianin.
wi!
wi
!ków w fortepianach i pianinach
2. Regulacja d wi!ków
Ucze%:
Ucze
1) dobiera metody i systemy strojenia fortepianów i pianin;
2) przestrzega zasad strojenia fortepianów i pianin;
narz
przyrz
3) dobiera narz"dzia
i przyrz!dy
kontrolno-pomiarowe stosowane podczas strojenia
fortepianów i pianin i pos uguje si" nimi;
4) przeprowadza strojenie fortepianów i pianin ró&nymi
metodami i systemami;
ró
rozró&nia sposoby przeprowadzania intonacji fortepianów i pianin;
rozró&
5) rozró&nia
6) dobiera narz"dzia
do intonacji fortepianów i pianin;
narz
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intonuje fortepiany i pianina;
koryguje czysto ! i równo ! stroju fortepianów i pianin;
ocenia czysto ! stroju fortepianów i pianin;
dostosowuje d"wi#czno ! i brzmienie fortepianów i pianin do warunków otoczenia;
przeprowadza kontrol# artystyczn$ fortepianów i pianin.
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7)
8)
9)
10)
11)
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S.9. Przygotowanie i organizacja
a produkcji filmowej/telewizyjnej

Przygotowanie produkcji filmowej/telewizyjnej
Ucze%:
1) przestrzega zasad planowania procesu produkcji filmowej/telewizyjnej;
2) przestrzega zasad sporz$dzania
dzania dokumentacji produkcyjnej audycji telewizyjnej
i filmu;
ów realizacyjnych w produkcji filmowej/telewizyjnej
3) przestrzega zasad doboru zespo&ów
oraz doboru obsady aktorskiej;
4) rezerwuje us&ugi niezb#dne
dne do realizacji produkcji filmowej/telewizyjnej;
5) rozró'nia rodzaje no ników stosowanych do rejestracji audycji telewizyjnych i filmów;
nia rodzaje filmowego i telewizyjnego sprz#tu
sprz tu zdj#ciowego,
zdj#ciowego, d"wi
zdj#
d
6) rozró'nia
d"wi#kowego
i o wietleniowego oraz materia&ów
ów do produkcji filmowej/telewizyjnej;
7) sporz$dza
dza zapotrzebowania na sprz#tt i materia&y
materia&y do okre lonej produkcji
materia&
filmowej/telewizyjnej;
8) przestrzega procedur wyboru obiektów zdj#ciowych;
ciowych;
9) przygotowuje dane i sporz$dza
dza kosztorys planowanej produkcji;
10) przygotowuje projekty umów z wykonawcami, podwykonawcami i aktorami.
2. Realizacja produkcji filmowej/telewizyjnej
Ucze%:
produkcyjn$
$;
1) sporz$dza bie'$c$ dokumentacj# produkcyjn
produkcyjn$;
2) przestrzega zasad monitorowania kosztów produkcji filmowej/telewizyjnej;
zdj
3) przestrzega procedur zabezpieczenia mienia grupy zdj#ciowej
podczas produkcji
yczonego;
oraz mienia wypo'yczonego;
4) monitoruje przebieg produkcji oraz analizuje jej zgodno ! z harmonogramem;
zane z planem zdj#ciowym
zdj#ciowym i jego likwidacj$.
zdj#
likwidacj
5) organizuje prace zwi$zane
3. Postprodukcja filmowa/telewizyjna
Ucze%:
monta'owe;
monta'
1) dobiera i zamawia zestawy monta'owe;
2) przygotowuje materia&y
materia y do wykonania postsynchronów;
3) organizuje prac# aktorów podczas realizacji postsynchronów;
nia etapy opracowywania warstwy d
4) rozró'nia
d"wi#kowej filmu i audycji telewizyjnej;
5) przestrzega zasad kopiowania filmów i przegrywania audycji telewizyjnych;
przegl$dy
6) organizuje przegl$
przegl
$dy techniczne audycji gotowych do emisji;
7) organizuje pomieszczenia do przeprowadzenia kolaudacji filmów i audycji
telewizyjnych;
8) wykonuje czynno ci zwi$zane
zwi
z rozwi
rozwi$zaniem grupy zdj#ciowej;
9) wykonuje czynno ci zwi$zane z rozliczeniem kosztów produkcji;
10) przygotowuje materia&y
materia do metryki filmu;
sporz$dza dokumentacj#
sporz$
dokumentacj do wykonania teledysków i zwiastunów;
11) sporz$dza
materia informacyjno-reklamowe, fotosy i listy dialogowe;
12) przygotowuje materia&y
13) przygotowuje dane do sporz$dzenia
sprawozdania organizacyjno-ekonomicznego
sporz
z realizacji filmu lub audycji telewizyjnej;
dokumentacj do rozliczenia dotacji ze rodków publicznych;
14) przygotowuje dokumentacj#
15) przygotowuje i przekazuje dokumentacj#
dokumentacj filmu lub audycji telewizyjnej do archiwum.
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