
 

 

3.2.  SIECI KANALIZACYJNE  

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

 
 

 
 

ołączeń instalacji kanalizacyjnej z przewodami sieci kanalizacyjnej.  
 

 
 

 
kanalizacyjnej.  

 
 

 
 

  
erwacja, naprawa i modernizacja sieci kanalizacyjnej.  

 
 

  
 

alizacyjnej.  

BHP(7)2 określić zasady organizacji stanowiska pracy;  
BHP(8)1 zidentyfikować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej  
BHP(8)4 zidentyfikować system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i 
życia oraz sposoby powiadamiania;  
BHP(9)1 dokonać analizy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych  
BHP(9)3 dokonać analizy przepisów ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych  
PKZ(BD.e)(9)3 rozpoznać urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów 
sieci kanalizacyjnych;  
PKZ(BD.e)(9)4 wyjaśnić budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych 
stanowiących wyposażenie obiektów sieci kanalizacyjnych;  
BD.05.2(1)1 rozpoznać rodzaje sieci kanalizacyjnych;  
BD.05.2(1)2 rozpoznać układy sieci kanalizacyjnych; 
 BD.05.2(1)3 rozpoznać technologie wykonania sieci kanalizacyjnych; 
 BD.05.2(2)1 rozpoznać obiekty sieci kanalizacyjnych;  
BD.05.2(2)2 określić funkcje obiektów sieci kanalizacyjnych;  
BD.05.2(3)2 zinterpretować informacje dotyczące przebiegu trasy sieci kanalizacyjnych 
na planach sytuacyjnych;  
BD.05.2(4)1 określić zasady doboru materiałów do budowy i remontu sieci 
kanalizacyjnych;  
BD.05.2(4)2 określić zasady doboru narzędzi do budowy i remontu sieci 
kanalizacyjnych;  
BD.05.2(5)1 określić zasady planowania kolejność robót związanych z wykonaniem 
sieci kanalizacyjnych;  
BD.05.2(5)2 zaplanować kolejność robót związanych z wykonaniem sieci 
kanalizacyjnych;  
BD.05.2(6)1 określić zasady wykonywania prac przygotowawczych związanych z 
budową i remontem sieci kanalizacyjnych;  
BD.05.2(6)2 określić zasady oznakowywania terenu robót związanych z budową i 
remontem sieci kanalizacyjnych;  
BD.05.2(6)3 określić zasady zabezpieczania terenu robót związanych z budową i 



 

 

remontem sieci kanalizacyjnych; 
 BD.05.2(7)1 określić zasady wykonywania wykopów pod budowę sieci 
kanalizacyjnych;  
BD.05.2(7)2 określić zasady zabezpieczania wykopów pod budowę sieci 
kanalizacyjnych;  
BD.05.2(7)3 określić zasady ułożenia dna wykopów pod budowę sieci kanalizacyjnych; 
BD.05.2(7)4 określić zasady ułożenia przewodów sieci kanalizacyjnych;  
BD.05.2(7)5 określić zasady wykonywania obsypki i nadsypki w wykopie pod budowę 
sieci kanalizacyjnych; 
 BD.05.2(7)6 określić zasady wykonywania niwelacji terenu;  
BD.05.2(8)1 rozpoznać uzbrojenie sieci kanalizacyjnych; 
 BD.05.2(8)2 rozpoznać urządzenia sieci kanalizacyjnych;  
BD.05.2(9)1 rozpoznać rodzaje połączeń przewodów sieci kanalizacyjnych; 
 BD.05.2(9)2 określić zasady wykonywania połączenia przewodów sieci 
kanalizacyjnych; 
 BD.05.2(10)1 określić procedury związane z uruchomieniem sieci kanalizacyjnych; 
BD.05.2(10)2 określić procedury związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnych; 
BD.05.2(11)1 ustalić kolejność prac związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych; 
BD.05.2(11)2 określić procedury związane z eksploatacją przyłączy kanalizacyjnych; 
BHP(7)2 zorganizować stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i 
remontowych sieci kanalizacyjnych;  
KPS(1)11 okazać szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy; KPS(1)12 
stosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w swoim 
środowisku  
KPS(2)7 zastosować właściwą technikę twórczego myślenia przy rozwiązaniu 
problemu;  
KPS(3)3 zaplanować pracę zespołu; 
 KPS(3)4 zrealizować działania w wyznaczonym czasie;  
KPS(3)5 monitorować realizację zaplanowanych działań;  
KPS(3)6 dokonać modyfikacji zaplanowanych działań;  
KPS(11)2 stosować w życiu codziennym zasady komunikacji społecznej; KPS(11)3 
właściwie interpretować mowę ciała w komunikacji;  
KPS(11)4 aktywnie słuchać innych;  
KPS(12)4 przeprowadzić mediacje do rozwiązania problemu;  

Planowane zadania  



 

 

Zaproponuj materiały podstawowe i pomocnicze, sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony osobistej a także skład zespołu roboczego do wykonania studni rewizyjnej DN 800 na 
kanale przełazowym. Aby wykonać zadanie uczeń powinien przeanalizować dostępne katalogi i literaturę w zakresie treści zadania, przewidzieć zagrożenia mogące wystąpić 
podczas budowy studni rewizyjnej. Powinien wykonać zestawienie materiałów podstawowych i pomocniczych oraz sprzętu i narzędzi. Powinien ponadto zaproponować skład 
zespołu roboczego wraz z wyposażeniem w środki ochrony osobistej.  
 

3.3. SIECI GAZOWE 

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

 
 

 
ch.  

 
 

 
 

aniem środowiska gazów palnych i toksycznych. 
  

 
 

– podział i klasyfikacja.  
ociągów i przyłączy gazowych.  

 
 

  
lowania kurków głównych.  

 
 

  

związanych z budową gazociągów i przyłączy gazowych.  

gazociągów i przyłączy gazowych.  
 

 ągów, przyłączy i obiektów sieci gazowych.  
 

BHP(7)2 określić zasady organizacji stanowiska pracy;  
BHP(8)1 zidentyfikować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej  
BHP(8)4 zidentyfikować system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i 
życia oraz sposoby powiadamiania;  
BHP(9)1 dokonać analizy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych  
BHP(9)3 dokonać analizy przepisów ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych  
PKZ(BD.e)(9)5 rozpoznać urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów 
sieci gazowych;  
PKZ(BD.e)(9)6 wyjaśnić cel i warunki instalowania urządzeń energetycznych 
stanowiących wyposażenie obiektów sieci gazowych;  
BD.05.3(1)1 rozpoznać rodzaje i układy sieci gazowych; 
 BD.05.3(1)2 rozpoznać technologie wykonania sieci gazowych; 
 BD.05.3(2)1 rozpoznać obiekty sieci gazowych na podstawie oznaczeń graficznych, 
schematów technologicznych, budowy oraz przeznaczenia;  
BD.05.3(2)2 wyjaśnić funkcje zbiorników do magazynowania gazu w zależności od ich 
przeznaczenia i usytuowania; 
 BD.05.3(2)3 rozpoznać pompy i pompownie gazowych;  
BD.05.3(2)4 wyjaśnić funkcje wyposażenia pompowni gazowych;  
BD.05.3(3)2 zinterpretować informacje dotyczące przebiegu trasy sieci gazowych na 
planach sytuacyjnych;  
BD.05.3(3)1 określić zasady doboru materiałów do budowy oraz remontu sieci 
gazowych;  
BD.05.3(3)2 określić zasady doboru uzbrojenia do budowy oraz remontu sieci 
gazowych;  
BD.05.3(3)3 określić zasady doboru narzędzi do budowy oraz remontu sieci gazowych; 



 

 

gazowych oraz ich dokumentowanie.  
niebezpiecznych obowiązujące podczas prac 

związanych z budową gazociągów i przyłączy gazowych oraz prac konserwacyjnych, 
naprawczych i modernizacyjnych. 
 
środowiska podczas wykonywania sieci gazowych, ich eksploatacji, konserwacji i 
naprawy.  

BD.05.3(3)4 określić zasady doboru urządzeń do budowy oraz remontu sieci 
gazowych;  
BD.05.3(3)5 określić zasady doboru aparatury kontrolno – pomiarowej i 
zabezpieczającą do budowy oraz remontu sieci gazowych;  
BD.05.3(5)1 określić zasady planowania kolejności robót związanych z wykonaniem 
sieci gazowych;  
BD.05.3(5)2 zaplanować kolejność robót związanych z wykonaniem sieci gazowych; 
BD.05.3(6)1 określić zasady wykonywania prac przygotowawczych związanych z 
budową i remontem sieci gazowych; 
 BD.05.3(6)2 określić zasady oznakowywania i zabezpieczania terenu robót związanych 
z budową i remontem sieci gazowych; 
 BD.05.3(7)2 określić zasady zabezpieczania wykopów pod budowę sieci gazowych; 
BD.05.3(7)3 określić zasady ułożenia dna wykopu pod budowę sieci gazowych; 
BD.05.3(7)4 określić zasady ułożenia przewodów sieci gazowych;  
BD.05.3(7)5 określić zasady wykonywania obsypki i nadsypki w wykopie pod budowę 
sieci gazowych; 
 BD.05.3(7)6 określić zasady wykonywania niwelacji terenu;  
BD.05.3(8)1 rozpoznać materiały stosowane do budowy sieci gazowych;  
BD.05.3(8)2 rozpoznać uzbrojenie sieci gazowych;  
BD.05.3(8)3 rozpoznać urządzenia sieci gazowych; 
 BD.05.3(9)1 rozpoznać rodzaje połączeń przewodów sieci gazowych;  
BD.05.3(9)2 określić zasady wykonywania połączenia przewodów sieci gazowych; 
BD.05.3(10)1 określić procedury związane z uruchomieniem sieci gazowych; 
BD.05.3(10)2 określić procedury związane z eksploatacją sieci gazowych;  
BD.05.3(11)1 ustalić kolejność prac związanych z budową przyłączy gazowych; 
BD.05.3(11)2 określić procedury związane z eksploatacją przyłączy gazowych;  
BHP(7)7 zorganizować stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i 
remontowych instalacji gazowych;  
KPS(1)11 okazać szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy; KPS(1)12 
stosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w swoim 
środowisku  
KPS(2)7 zastosować właściwą technikę twórczego myślenia przy rozwiązaniu 
problemu;  
KPS(3)3 zaplanować pracę zespołu; 
 KPS(3)4 zrealizować działania w wyznaczonym czasie;  
KPS(3)5 monitorować realizację zaplanowanych działań;  



 

 

KPS(3)6 dokonać modyfikacji zaplanowanych działań;  
KPS(11)2 stosować w życiu codziennym zasady komunikacji społecznej; KPS(11)3 
właściwie interpretować mowę ciała w komunikacji;  
KPS(11)4 aktywnie słuchać innych;  
KPS(12)4 przeprowadzić mediacje do rozwiązania problemu;  

Planowane zadania  
Zaproponuj w formie opisowej i graficznej sposób przekroczenia przeszkody terenowej np. takiej jak: tory kolejowe, gazociągiem stalowym o średnicy DN 100. Dobierz 
elementy uzbrojenia przejścia, sposób zabezpieczenia rury przewodowej i miejsce usytuowania elementów zaporowych. Aby wykonać zadanie uczeń powinien zgromadzić i 
przeanalizować literaturę i dokumentację techniczną związaną z przekraczaniem przeszkód terenowych. Powinien wykonać zestawienie elementów uzbrojenia gazociągu i 
wskazać ich lokalizację oraz wykonać szkic przekroczenia przeszkody terenowej uwzględniając umowne oznaczenia graficzne.  INSTALACJE GAZOWE  
3.4.  SIECI CIEPŁOWNICZE 

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  
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sieci oraz węzłów ciepłowniczych.  
 

  
– przeznaczenie, wyposażenie i klasyfikacja.  

 
h.  

 
 
znakowania węzłów i sieci ciepłowniczych.  

 
e sieci ciepłowniczych. 

  
 

 
 

owe związane z budową sieci 
ciepłowniczych.  

BHP(7)2 określić zasady organizacji stanowiska pracy;  
BHP(8)1 zidentyfikować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej  
BHP(8)4 zidentyfikować system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i 
życia oraz sposoby powiadamiania;  
BHP(9)1 dokonać analizy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych  
BHP(9)3 dokonać analizy przepisów ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych  
PKZ(BD.e)(9)7 rozpoznać urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie sieci i 
węzłów ciepłowniczych; 
 PKZ(BD.e)(9)8 wyjaśnić cel i warunki instalowania urządzeń energetycznych 
stanowiących wyposażenie sieci i węzłów ciepłowniczych; 
 BD.05.4(1)1 rozpoznać rodzaje sieci ciepłowniczych;  
BD.05.4(1)2 rozpoznać układy sieci ciepłowniczych; 
 BD.05.4(1)3 rozpoznać technologie wykonania sieci ciepłowniczych; BD.05.4(3)3 
rozpoznać obiekty sieci ciepłowniczych; 
 BD.05.4(3)4 określić funkcje obiektów sieci ciepłowniczych ; BD.05.4(4)2 
zinterpretować informacje dotyczące przebiegu trasy sieci ciepłowniczych na planach 
sytuacyjnych;  
BD.05.4(5)1 określić zasady doboru materiałów do budowy oraz remontu sieci 
ciepłowniczych; 



 

 

węzłów ciepłowniczych.  

ciepłowniczych.  
wadnianie sieci i węzłów ciepłowniczych. 

  
 

  
  

 BD.05.4(5)2 określić zasady doboru uzbrojenia do budowy oraz remontu sieci 
ciepłowniczych;  
BD.05.4(5)3 określić zasady doboru narzędzi do budowy oraz remontu sieci 
ciepłowniczych;  
BD.05.4(5)4 określić zasady doboru urządzeń do budowy oraz remontu siec 
ciepłowniczych;  
BD.05.4(5)5 określić zasady doboru aparatury kontrolno – pomiarowej i 
zabezpieczającą do budowy oraz remontu sieci ciepłowniczych; BD.05.4(6)1 określić 
zasady planowania kolejności robót związanych z wykonaniem sieci ciepłowniczych;  
BD.05.4(6)2 zaplanować kolejność robót związanych z wykonaniem sieci 
ciepłowniczych;  
BD.05.4(7)1 określić zasady wykonywania prac przygotowawczych związanych z 
budową i remontem sieci ciepłowniczych;  
BD.05.4(7)2 określić zasady oznakowania terenu robót związanych z budową i 
remontem sieci ciepłowniczych;  
BD.05.4(7)3 określić zasady zabezpieczania terenu robót związanych z budową i 
remontem sieci ciepłowniczych;  
BD.05.4(8)1 określić zasady wykonywania wykopów pod budowę sieci ciepłowniczych;  
BD.05.4(8)2 określić zasady zabezpieczania wykopów pod budowę sieci 
ciepłowniczych; 
 BD.05.4(8)3 określić zasady ułożenia dna wykopu pod budowę sieci ciepłowniczych;  
BD.05.4(8)4 określić zasady ułożenia przewodów sieci ciepłowniczych; BD.05.4(8)5 
określić zasady wykonywania obsypki i nadsypki w wykopie pod budowę sieci 
ciepłowniczych;  
BD.05.4(8)6 określić zasady wykonywania niwelacji terenu; BD.05.4(9)1 rozpoznać 
materiały sieci ciepłowniczych;  
BD.05.4(9)2 rozpoznać uzbrojenie sieci ciepłowniczych;  
BD.05.4(9)3 rozpoznać urządzenia sieci ciepłowniczych;  
BD.05.4(10)1 rozpoznać rodzaje połączeń przewodów sieci ciepłowniczych;  
BD.05.4(11)1 ustalić kolejność prac związanych z budową przyłączy ciepłowniczych;  
BD.05.4(12)1 określić zasady wykonywania zabezpieczania antykorozyjnego sieci 
ciepłowniczych; 
 BD.05.4(12)2 określić zasady wykonywania zabezpieczania antykorozyjnego węzłów 
ciepłowniczych;  
BD.05.4(12)3 określić zasady wykonywania zabezpieczania termicznego z materiałów 
mineralnych sieci oraz węzłów ciepłowniczych; BD.05.4(12)4 określić zasady 



 

 

wykonywania zabezpieczania termicznego z tworzyw sztucznych sieci oraz węzłów 
ciepłowniczych; 
 BD.05.4(13)1 określić zasady uruchamiania sieci ciepłowniczych; BD.05.4(13)2 określić 
zasady eksploatacji sieci ciepłowniczych; BD.05.4(13)3 określić zasady uruchamiania 
węzłów ciepłowniczych; BD.05.4(13)4 określić zasady eksploatacji węzłów 
ciepłowniczych; BHP(7)4 zorganizować stanowisko pracy dla przeprowadzania robót 
montażowych i remontowych sieci i węzłów ciepłowniczych;  
KPS(1)11 okazać szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy; KPS(1)12 
stosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w swoim 
środowisku  
KPS(2)7 zastosować właściwą technikę twórczego myślenia przy rozwiązaniu 
problemu;  
KPS(3)3 zaplanować pracę zespołu; 
 KPS(3)4 zrealizować działania w wyznaczonym czasie;  
KPS(3)5 monitorować realizację zaplanowanych działań;  
KPS(3)6 dokonać modyfikacji zaplanowanych działań;  
KPS(11)2 stosować w życiu codziennym zasady komunikacji społecznej; KPS(11)3 
właściwie interpretować mowę ciała w komunikacji;  
KPS(11)4 aktywnie słuchać innych;  
KPS(12)4 przeprowadzić mediacje do rozwiązania problemu;  

Planowane zadania  
Przeanalizuj schematy sieci ciepłowniczych w układzie promieniowym, pajęczym, pierścieniowym i mieszanym. Porównaj te rozwiązania, wskaż wady i zalety każdego z 
układów. W celu wykonania zadania uczeń powinien na podstawie danych literaturowych przeanalizować schematy sieci ciepłowniczych oraz wskazać wady i zalety każdego z 
układów.  
 
 
 
 
 

4. INSTALACJE SANITARNE 
4.1.  INSTALACJE WODOCIĄGOWE  

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

 
 

BHP(7)2 określić zasady organizacji stanowiska pracy;  
BHP(8)1 zidentyfikować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej  



 

 

 
 

 cji wodociągowych. 
  
  

 
 

 
 

 szaczowe. 
  

 
 

  

BHP(8)4 zidentyfikować system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i 
życia oraz sposoby powiadamiania;  
BHP(9)1 dokonać analizy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych  
BHP(9)3 dokonać analizy przepisów ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych  
PKZ(BD.e)(9)9 rozpoznać urządzenia energetyczne wspomagające pracę instalacji 
wodociągowych; 
PKZ(BD.e)(9)10 wyjaśnić budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych 
wspomagających użytkowanie instalacji wodociągowych; 
 BD.05.1(14)1 rozpoznać rodzaje instalacji wodociągowych zimnej wody, ciepłej wody 
użytkowej, pożarowej;  
BD.05.1(14)2rozpoznać elementy instalacji wodociągowych zimnej wody, ciepłej wody 
użytkowej, pożarowej;  
BD.05.1(14)3 rozpoznać technologie wykonania instalacji wodociągowych zimnej 
wody, ciepłej wody użytkowej, pożarowej; BD.05.1(15)1 określić warunki montażu 
uzbrojenia instalacji wodociągowych;  
BD.05.1(15)2 określić warunki montażu urządzeń instalacji wodociągowych;  
BD.05.1(16)2 zinterpretować informacje dotyczące przebiegu trasy instalacji 
wodociągowych na projektach technicznych;  
BD.05.1(17)1 określić zasady doboru materiałów do montażu instalacji 
wodociągowych; 
 BD.05.1(17)2 określić zasady doboru narzędzi do montażu instalacji wodociągowych;  
BD.05.1(17)3 określić zasady doboru sprzętu do montażu instalacji wodociągowych;  
BD.05.1(18)1 określić zasady planowania kolejności robót związanych z wykonaniem 
instalacji wodociągowych;  
BD.05.1(18)2 zaplanować kolejność robót związanych z wykonaniem instalacji 
wodociągowych;  
BD.05.1(19)2 określić zasady zabezpieczania miejsc wykonywania robót związanych z 
remontem instalacji wodociągowych;  
BD.05.1(19)3 zabezpieczyć miejsca wykonywanych robót związanych z montażem 
instalacji wodociągowych;  
BD.05.1(19)4 zabezpieczyć miejsca wykonywanych robót związanych z remontem 
instalacji wodociągowych;  
BD.05.1(20)1 rozpoznać rodzaje połączeń przewodów instalacji wodociągowych;  



 

 

BD.05.1(20)2 rozpoznać elementy uzbrojenia instalacji wodociągowych; BD.05.1(20)3 
rozpoznać urządzenia montowane w instalacji wodociągowych;  
BD.05.1(20)4 określić zasady wykonywania połączeń przewodów instalacji 
wodociągowych; 
 BD.05.1(20)5 określić warunki montażu uzbrojenia instalacji wodociągowych;  
BD.05.1(20)6 określić warunki montażu urządzeń instalacji wodociągowych; 
 BD.05.1(21)1 rozpoznać rodzaje izolacji termicznych stosowanych w instalacjach 
wodociągowych;  
BD.05.1(21)2 określić warunki wykonania izolacji termicznej z materiałów mineralnych 
w instalacjach wodociągowych; 
 BD.05.1(21)3 określić warunki wykonania izolacji termicznej z tworzyw sztucznych w 
instalacjach wodociągowych;  
BD.05.1(22)1 określić procedury związane z uruchomieniem instalacji wodociągowych;  
BD.05.1(22)2 określić procedury związane z eksploatacją instalacji wodociągowych; 
 BHP(9)1 analizować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych montera sieci i instalacji sanitarnych;  
KPS(1)11 okazać szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy; KPS(1)12 
stosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w swoim 
środowisku  
KPS(2)7 zastosować właściwą technikę twórczego myślenia przy rozwiązaniu 
problemu;  
KPS(3)3 zaplanować pracę zespołu; 
 KPS(3)4 zrealizować działania w wyznaczonym czasie;  
KPS(3)5 monitorować realizację zaplanowanych działań;  
KPS(3)6 dokonać modyfikacji zaplanowanych działań;  
KPS(11)2 stosować w życiu codziennym zasady komunikacji społecznej; KPS(11)3 
właściwie interpretować mowę ciała w komunikacji;  
KPS(11)4 aktywnie słuchać innych;  
KPS(12)4 przeprowadzić mediacje do rozwiązania problemu;  

Planowane zadania 
 Na podstawie dokumentacji technicznej instalacji wodociągowej w budynku wielokondygnacyjnym dokonaj podziału instalacji na strefy zasilania. Uzasadnij dokonany podział. 
Aby wykonać zadanie uczeń powinien zapoznać się i przeanalizować dokumentację techniczną budynku wielokondygnacyjnego zwracając uwagę na przebieg instalacji 
wodociągowej, dokonać podziału instalacji wodociągowej na strefy zasilania. Uzasadnienie dokonanego podziału powinien przedstawić w formie opisowej na forum grupy.  
4.2.  INSTALACJE KANALIZACYJNE  

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  



 

 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

 
.  

 
 

 
 

 
 

je kanalizacji deszczowej.  
 

 
 

 
kanalizacyjnych.  

BHP(7)2 określić zasady organizacji stanowiska pracy;  
BHP(8)1 zidentyfikować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej  
BHP(8)4 zidentyfikować system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i 
życia oraz sposoby powiadamiania;  
BHP(9)1 dokonać analizy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych  
BHP(9)3 dokonać analizy przepisów ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych  
PKZ(BD.e)(9)11 rozpoznać urządzenia energetyczne wspomagające pracę instalacji 
kanalizacyjnych;  
PKZ(BD.e)(9)12 wyjaśnić budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych 
wspomagających użytkowanie instalacji kanalizacyjnych;  
BD.05.2(13)1 określić warunki montażu uzbrojenia instalacji kanalizacyjnych;  
BD.05.2(13)2 określić warunki montażu urządzeń instalacji kanalizacyjnych;  
BD.05.2(14)2 zinterpretować informacje dotyczące przebiegu trasy instalacji 
kanalizacyjnych na projektach technicznych;  
BD.05.2(15)1 określić zasady doboru materiałów do montażu instalacji 
kanalizacyjnych; 
 BD.05.2(15)2 określić zasady doboru narzędzi do montażu instalacji kanalizacyjnych;  
BD.05.2(15)3 określić zasady doboru sprzętu do montażu instalacji kanalizacyjnych; 
 BD.05.2(16)1 określić zasady planowania kolejności robót związanych z wykonaniem 
instalacji kanalizacyjnych;  
BD.05.2(16)2 zaplanować kolejność robót związanych z wykonaniem instalacji 
kanalizacyjnych;  
BD.05.2(17)1 określić zasady zabezpieczania miejsc wykonywania robót związanych z 
montażem i remontem instalacji kanalizacyjnych; BD.05.2(17)2 zabezpieczyć miejsca 
wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji kanalizacyjnych;  
BD.05.2(18)1 rozpoznać rodzaje połączeń przewodów instalacji kanalizacyjnych; 
 BD.05.2(18)2 określić zasady wykonywania połączeń przewodów instalacji 
kanalizacyjnych;  
BD.05.2(18)3 określić warunki montażu uzbrojenia instalacji kanalizacyjnych;  
BD.05.2(18)4 określić warunki montażu urządzeń instalacji kanalizacyjnych;  
BD.05.2(19)1 rozpoznać rodzaje izolacji dźwiękochłonnych stosowanych w instalacjach 
kanalizacyjnych; 



 

 

 BD.05.2(20)1 określić procedury związane z uruchomieniem instalacji kanalizacyjnych;  
BD.05.2(20)2 określić procedury związane z eksploatacją instalacji kanalizacyjnych; 
 BHP(7)6 zorganizować stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i 
remontowych instalacji kanalizacyjnych;  
KPS(1)11 okazać szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy; KPS(1)12 
stosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w swoim 
środowisku  
KPS(2)7 zastosować właściwą technikę twórczego myślenia przy rozwiązaniu 
problemu;  
KPS(3)3 zaplanować pracę zespołu; 
 KPS(3)4 zrealizować działania w wyznaczonym czasie;  
KPS(3)5 monitorować realizację zaplanowanych działań;  
KPS(3)6 dokonać modyfikacji zaplanowanych działań;  
KPS(11)2 stosować w życiu codziennym zasady komunikacji społecznej; KPS(11)3 
właściwie interpretować mowę ciała w komunikacji;  
KPS(11)4 aktywnie słuchać innych;  
KPS(12)4 przeprowadzić mediacje do rozwiązania problemu;  

Planowane zadania  
Z zestawu łączników dobierz te, które niezbędne są do wykonania fragmentu instalacji kanalizacyjnej z żeliwa sferoidalnego DN100 o zadanym przebiegu przedstawionym w 
dokumentacji będącej częścią instrukcji wykonania zadania. Dla wykonania zadania uczeń powinien: zapoznać się z dokumentacją zadania, wybrać kształtki do montażu 
fragmentu instalacji kanalizacyjnej, sprawdzić poprzez wstępne połączenie czy kształtki są prawidłowo dobrane i zgodnie z dokumentacją zadania.  
 

4.3.  INSTALACJE GAZOWE  

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

s prac związanych z budową i 
– 

e do montażu 

ia 

BHP(7)2 określić zasady organizacji stanowiska pracy;  
BHP(8)1 zidentyfikować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej  
BHP(8)4 zidentyfikować system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i 
życia oraz sposoby powiadamiania;  
BHP(9)1 dokonać analizy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych  
BHP(9)3 dokonać analizy przepisów ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych  
PKZ(BD.e)(9)13 rozpoznać urządzenia energetyczne wspomagające pracę instalacji 



 

 

Warunki i zasady przeprowadzania prób szczelności instalacji gazowych. 
  
  

 
 stalacji gazowych.  

 

gazowych; 
 PKZ(BD.e)(9)14 wyjaśnić budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych 
wspomagających użytkowanie instalacji gazowych 
 BD.05.3(12)1 rozpoznać rodzaje instalacji gazowych;  
BD.05.3(12)2 rozpoznać elementy instalacji gazowych;  
BD.05.3(12)3 rozpoznać technologie wykonania instalacji gazowych;  
BD.05.3(13)1 określić warunki montażu uzbrojenia instalacji gazowych;  
BD.05.3(13)2 określić warunki montażu urządzeń instalacji gazowych;  
BD.05.3(13)3 określić warunki montażu instalacji gazowych;  
BD.05.3(14)1 określić warunki techniczne dotyczące montażu urządzeń gazowych; 
BD.05.3(14)2 określić warunki odprowadzania spalin od urządzeń gazowych; 
BD.05.3(15)2 zinterpretować informacje dotyczące przebiegu trasy instalacji gazowych 
na projektach technicznych;  
BD.05.3(16)1 określić zasady doboru materiałów do montażu instalacji gazowych; 
BD.05.3(16)2 określić zasady doboru narzędzi do montażu instalacji gazowych; 
BD.05.3(16)3 określić zasady doboru sprzętu do montażu instalacji gazowych; 
BD.05.3(17)1 określić zasady planowania kolejności robót związanych z wykonaniem 
instalacji gazowych; 
 BD.05.3(17)2 zaplanować kolejność robót związanych z wykonaniem instalacji 
gazowych;  
BD.05.3(18)1 określić zasady zabezpieczania miejsc wykonywania robót związanych z 
montażem i remontem instalacji gazowych;  
BD.05.3(18)2 zabezpieczyć miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i 
remontem instalacji gazowych;  
BD.05.3(19)1 rozpoznać rodzaje połączeń przewodów instalacji gazowych; 
BD.05.3(19)2 określić zasady wykonywania połączeń przewodów instalacji gazowych; 
BD.05.3(19)3 określić warunki montażu uzbrojenia instalacji gazowych;  
BD.05.3(19)4 określić warunki montażu urządzeń instalacji gazowych; 
 BD.05.3(20)1 rozpoznać rodzaje izolacji antykorozyjnych stosowanych w instalacjach 
gazowych; 
 BD.05.3(20)2 określić warunki wykonania izolacji antykorozyjnych w instalacjach 
gazowych;  
BD.05.3(21)1 określić procedury związane z uruchomieniem instalacji gazowych; 
BD.05.3(21)2 określić procedury związane z eksploatacją instalacji gazowych;  
BHP(7)7 zorganizować stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i 
remontowych instalacji gazowych;  



 

 

KPS(1)11 okazać szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy; KPS(1)12 
stosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w swoim 
środowisku  
KPS(2)7 zastosować właściwą technikę twórczego myślenia przy rozwiązaniu 
problemu;  
KPS(3)3 zaplanować pracę zespołu; 
 KPS(3)4 zrealizować działania w wyznaczonym czasie;  
KPS(3)5 monitorować realizację zaplanowanych działań;  
KPS(3)6 dokonać modyfikacji zaplanowanych działań;  
KPS(11)2 stosować w życiu codziennym zasady komunikacji społecznej; KPS(11)3 
właściwie interpretować mowę ciała w komunikacji;  
KPS(11)4 aktywnie słuchać innych;  
KPS(12)4 przeprowadzić mediacje do rozwiązania problemu;  

Planowane zadania  
Zaplanuj czynności związane z wykonaniem fragmentu instalacji gazowej z rur stalowych na połączenia gwintowane prowadzonej po wierzchu ściany zgodnie z dokumentacją 
budowlaną oraz z wytycznymi technicznymi obowiązującymi w tym zakresie. Wykonaj zestawienia materiałowe i sprzętowe. Aby wykonać zadanie uczeń powinien 
przeanalizować dokumentację techniczną instalacji gazowej, zaplanować kolejność czynności związanych z wykonaniem fragmentu instalacji od włączenia się w istniejący pion, 
aż do odbiornika gazowego. Ponadto uczeń powinien wykonać zestawienie niezbędnych materiałów instalacyjnych rur stalowych, kształtek, elementów uzbrojenia oraz 
wykonać zestawienie sprzętu, narzędzi, materiałów pomocniczych koniecznych do wykonania zadania. Na forum grupy uczeń powinien zaprezentować swoje opracowanie 
zadania.  
 

4.4.  INSTALACJE GRZEWCZE  

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

 

instalacji grzewczych. 
 cji grzewczych. 
  

 
– budowa, przeznaczenie, klasyfikacja. 

  
niczne dla pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia 

grzewcze.  
 

BHP(7)2 określić zasady organizacji stanowiska pracy;  
BHP(8)1 zidentyfikować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej  
BHP(8)4 zidentyfikować system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i 
życia oraz sposoby powiadamiania;  
BHP(9)1 dokonać analizy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych  
BHP(9)3 dokonać analizy przepisów ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych  
PKZ(BD.e)(9)15 rozpoznać urządzenia energetyczne wspomagające pracę instalacji 
grzewczych; 



 

 

 
acji grzewczych. 

  

termoizolacyjnych.  
 

rzewczych do eksploatacji. 
  

 

 PKZ(BD.e)(9)16 wyjaśnić budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych 
wspomagających użytkowanie instalacji grzewczych; BD.05.4(14)1 rozpoznać rodzaje 
instalacji grzewczych;  
BD.05.4(14)2 rozpoznać elementy instalacji grzewczych;  
BD.05.4(15)1 rozpoznać technologie wykonania instalacji grzewczych; BD.05.4(15)2 
określić warunki montażu uzbrojenia instalacji grzewczych;  
BD.05.4(15)3 określić warunki montażu urządzeń instalacji grzewczych; BD.05.4(16)1 
określić warunki techniczne dotyczące kotłowni z kotłem na paliwo stałe  
BD.05.4(16)2 określić warunki techniczne dotyczące kotłowni z kotłem na olej opałowy  
BD.05.4(16)3 określić warunki techniczne dotyczące kotłowni paliwo gazowe  
BD.05.4(16)4 określić warunki techniczne dotyczące kotłowni z kotłem elektrycznym  
BD.05.4(16)5 określić warunki techniczne dotyczące kotłowni z odnawialnymi źródłami 
energii  
BD.05.4(16)6 określić warunki techniczne dotyczące odprowadzania spalin; 
 BD.05.4(17)2 zinterpretować informacje dotyczące przebiegu trasy instalacji 
grzewczych na projektach technicznych;  
BD.05.4(17)1 określić zasady doboru materiałów do montażu instalacji grzewczych;  
BD.05.4(18)2 określić zasady doboru narzędzi do montażu instalacji grzewczych;  
BD.05.4(18)3 określić zasady doboru sprzętu do montażu instalacji grzewczych;  
BD.05.4(19)1 określić zasady planowania kolejności robót związanych z wykonaniem 
instalacji grzewczych;  
BD.05.4(19)2 zaplanować kolejność robót związanych z wykonaniem instalacji 
grzewczych;  
BD.05.4(20)1 określić zasady zabezpieczania miejsc wykonywania robót związanych z 
montażem i remontem instalacji grzewczych; BD.05.4(20)2 zabezpieczyć miejsca 
wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych;  
BD.05.4(21)1 rozpoznać rodzaje połączeń przewodów instalacji grzewczych;  
BD.05.4(21)2 określić zasady wykonywania połączeń przewodów instalacji grzewczych;  
BD.05.4(21)3 określić warunki montażu uzbrojenia instalacji grzewczych;  
BD.05.4(21)4 określić warunki montażu urządzeń instalacji grzewczych; BD.05.4(22)1 
określić zasady wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych instalacji grzewczych;  
BD.05.4(22)2 określić zasady wykonywania zabezpieczeń termicznych z materiałów 
mineralnych instalacji grzewczych;  
BD.05.4(22)3 określić zasady wykonywania zabezpieczeń termicznych z tworzyw 
sztucznych instalacji grzewczych;  
BD.05.4(23)1 określić procedury związane z uruchamianiem instalacji grzewczych;  



 

 

BD.05.4(23)2 określić procedury związane z eksploatacją instalacji grzewczych;  
BHP(7)8 zorganizować stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i 
remontowych instalacji grzewczych; KPS(1)11 okazać szacunek innym osobom oraz 
szacunek dla ich pracy; KPS(1)12 stosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte 
normy zachowania w swoim środowisku  
KPS(2)7 zastosować właściwą technikę twórczego myślenia przy rozwiązaniu 
problemu;  
KPS(3)3 zaplanować pracę zespołu; 
 KPS(3)4 zrealizować działania w wyznaczonym czasie;  
KPS(3)5 monitorować realizację zaplanowanych działań;  
KPS(3)6 dokonać modyfikacji zaplanowanych działań;  
KPS(11)2 stosować w życiu codziennym zasady komunikacji społecznej; KPS(11)3 
właściwie interpretować mowę ciała w komunikacji;  
KPS(11)4 aktywnie słuchać innych;  
KPS(12)4 przeprowadzić mediacje do rozwiązania problemu;  

Planowane zadania  
Na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody, opisz zadania jakie spełnia armatura będąca na jego 
wyposażeniu. Do wykonania zadania uczeń powinien przeanalizować dokumentację techniczno-ruchową elektrycznego podgrzewacza pojemnościowego ciepłej wody. Opis 
techniczny wykonanego zadania zawierający cel instalowania i zadania elementów wyposażenia uczeń powinien przedstawić na forum grupy.  
 

4.5.  INSTALACJE WENTYLACYJNE  I KLIMATYZACYJNE. 
4.5.1.  INSTALACJE WENTYLACYJNE  

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

 

instalacji wentylacyjnych.  
eszczeniach.  

 
 

 
obiektach budowlanych oraz na stanowiskach roboczych.  

cji pomieszczeń.  
 

 

BHP(7)2 określić zasady organizacji stanowiska pracy;  
BHP(8)1 zidentyfikować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej  
BHP(8)4 zidentyfikować system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i 
życia oraz sposoby powiadamiania;  
BHP(9)1 dokonać analizy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych  
BHP(9)3 dokonać analizy przepisów ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych  
PKZ(BD.e)(9)17 rozpoznać urządzenia energetyczne wspomagające pracę instalacji 
wentylacyjnych;  



 

 

 
 

 
 

 
zeń antykorozyjnych, przeciwwilgociowych, 

termoizolacyjnych i akustycznych instalacji wentylacyjnych.  

przekazywania instalacji wentylacyjnych do eksploatacji.  
rowadzania i dokumentowania przeglądów technicznych instalacji 

wentylacyjnych.  
 

PKZ(BD.e)(9)18 wyjaśnić budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych 
wspomagających użytkowanie instalacji wentylacyjnych;  
BD.05.5(1)2 określić prędkość przepływu powietrza w pomieszczeniach; 
 BD.05.5(1)3 określić kierunek przepływu powietrza w pomieszczeniach;  
BD.05.5(1)4 określić temperaturę powietrza w pomieszczeniach; BD.05.5(1)5 określić 
wilgotność powietrza w pomieszczeniach; BD.05.5(2)1 określić sposoby wentylacji 
obiektów budowlanych; BD.05.5(2)2 określić sposoby wentylacji pomieszczeń 
roboczych; BD.05.5(2)3 określić sposoby wentylacji stanowisk roboczych; BD.05.5(3)1 
rozpoznać rodzaje instalacji wentylacyjnych  
BD.05.5(3)2 rozpoznać elementy instalacji wentylacyjnych 
 BD.05.5(3)3 rozpoznać technologie wykonania instalacji wentylacyjnych 
 BD.05.5(4)1 określić warunki montażu instalacji wentylacyjnych ; BD.05.5(4)2 określić 
warunki montażu uzbrojenia instalacji wentylacyjnych;  
BD.05.5(4)3 określić warunki montażu urządzeń instalacji wentylacyjnych;  
BD.05.5(5)2 zinterpretować informacje dotyczące przebiegu instalacji wentylacyjnych 
na rysunkach technicznych; BD.05.5(6)1 określić zasady doboru materiałów do 
montażu instalacji wentylacyjnych; BD.05.5(6)2 określić zasady doboru narzędzi do 
montażu instalacji wentylacyjnych;  
BD.05.5(6)3 określić zasady doboru sprzętu do montażu instalacji wentylacyjnych;  
BD.05.5(7)1 określić zasady planowania kolejności robót związanych z wykonaniem 
instalacji wentylacyjnych  
BD.05.5(8)1 określić zasady zabezpieczania miejsc wykonywania robót związanych z 
montażem i remontem instalacji wentylacyjnych; BD.05.5(9)1 określić zasady 
wykonywania połączeń kanałów instalacji wentylacyjnych;  
BD.05.5(9)2 określić zasady montażu uzbrojenie instalacji wentylacyjnych;  
BD.05.5(9)3 określić zasady montażu urządzeń instalacji wentylacyjnych;  
BD.05.5(9)4 określić zasady montażu odciągów miejscowych; BD.05.5(10)1 określić 
zasady wykonywania izolacji termicznych instalacji wentylacyjnych;  
BD.05.5(10)2 określić zasady wykonywania izolacji akustycznych instalacji 
wentylacyjnych; 
 BD.05.5(11)1 określić zasady uruchamiania instalacji wentylacyjnych; BD.05.5(11)2 
określić zasady eksploatacji instalacji wentylacyjnych; BHP(7)9 zorganizować 
stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych instalacji 
wentylacyjnych; Planowane zadania Zaplanuj czynności związane z montażem 
wentylatora dachowego do wentylacji wywiew  
KPS(1)11 okazać szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy; KPS(1)12 



 

 

stosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w swoim 
środowisku  
KPS(2)7 zastosować właściwą technikę twórczego myślenia przy rozwiązaniu 
problemu;  
KPS(3)3 zaplanować pracę zespołu; 
 KPS(3)4 zrealizować działania w wyznaczonym czasie;  
KPS(3)5 monitorować realizację zaplanowanych działań;  
KPS(3)6 dokonać modyfikacji zaplanowanych działań;  
KPS(11)2 stosować w życiu codziennym zasady komunikacji społecznej; KPS(11)3 
właściwie interpretować mowę ciała w komunikacji;  
KPS(11)4 aktywnie słuchać innych;  
KPS(12)4 przeprowadzić mediacje do rozwiązania problemu;  

Planowane zadania  
Zaplanuj czynności związane z montażem wentylatora dachowego do wentylacji wywiewnej na podstawie dokumentacji zamieszczonej w instrukcji wykonania zadania. Aby 
wykonać zadanie uczeń powinien przeanalizować dokumentację techniczno-rozruchową wentylatora dachowego, przeanalizować dokumentację budowlaną obiektu. 
Opracowanie pisemne zawierające rozwiązanie zadania uczeń powinien zaprezentować na forum grupy. 

 

4.5.2. INSTALACJE KLIMATYZACYJNE  
 

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

 

instalacji klimatyzacyjnych. 
  

imatyzacyjnych.  
 

 

klimatyzacyjnych.  
lności instalacji klimatyzacyjnych.  

 
 
termoizolacyjnych i akustycznych instalacji klimatyzacyjnych.  

a i regulacji instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych.  

BHP(7)2 określić zasady organizacji stanowiska pracy;  
BHP(8)1 zidentyfikować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej  
BHP(8)4 zidentyfikować system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i 
życia oraz sposoby powiadamiania;  
BHP(9)1 dokonać analizy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych  
BHP(9)3 dokonać analizy przepisów ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych  
PKZ(BD.e)(9)19 rozpoznać urządzenia energetyczne wspomagające pracę instalacji 
klimatyzacyjnych;  
PKZ(BD.e)(9)20 wyjaśnić budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych 
wspomagających użytkowanie instalacji klimatyzacyjnych; klimatyzacyjnych na 
rysunkach technicznych; BD.05.5(6)4 określić zasady doboru materiałów do montażu 



 

 

przeprowadzania i dokumentowania przeglądów technicznych instalacji 
klimatyzacyjnych.  

serwacji instalacji klimatyzacyjnych.  

instalacji klimatyzacyjnych;  
BD.05.5(6)5 określić zasady doboru narzędzi do montażu instalacji klimatyzacyjnych;  
BD.05.5(6)6 określić zasady doboru sprzętu do montażu instalacji klimatyzacyjnych;  
BD.05.5(7)2 określić zasady planowania kolejności robót związanych z wykonaniem 
instalacji klimatyzacyjnych  
BD.05.5(7)3 zaplanować kolejność robót związanych z montażem instalacji 
klimatyzacyjnych;  
BD.05.5(7)4 zaplanować kolejność robót związanych z montażem instalacji 
klimatyzacyjnych;  
BD.05.5(8)2 określić zasady zabezpieczania miejsc wykonywania robót związanych z 
montażem i remontem instalacji klimatyzacyjnych; BD.05.5(9)5 określić zasady 
wykonywania połączeń przewodów instalacji klimatyzacyjnych;  
BD.05.5(9)6 określić zasady montażu uzbrojenie instalacji klimatyzacyjnych;  
BD.05.5(9)7 określić zasady montażu urządzeń instalacji klimatyzacyjnych;  
BD.05.5(10)3 określić zasady wykonywania izolacji termicznych instalacji 
klimatyzacyjnych;  
BD.05.5(10)4 określić zasady wykonywania izolacji akustycznych instalacji 
klimatyzacyjnych;  
BD.05.5(11)3 określić zasady uruchomiania instalacji klimatyzacyjnych; BD.05.5(11)4 
określić zasady eksploatacji instalacji klimatyzacyjnych; BHP(7)10 zorganizować 
stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych instalacji 
klimatyzacyjnych;  
 

Planowane zadania  
Zaproponuj zestawienie elementów instalacji klimatyzacyjnej i urządzenia, które zapewnią w pomieszczeniu uzyskanie określonych parametrów powietrza dla wybranego 
pomieszczenia określone w instrukcji wykonania zadania. Aby wykonać zadanie uczeń powinien przeanalizować parametry powierza w pomieszczeniu, które należy uzyskać. 
Powinien zaproponować schemat instalacji klimatyzacji, która będzie spełniać założone wymagania dla powietrza. Uzupełnieniem części graficznej powinno być zestawienie 
urządzeń klimatyzacyjnych i elementów instalacji dla wskazanego w dokumentacji zadania pomieszczenia. 
 WARUNKI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W TYM ŚRODKI DYDAKTYCZNE, METODY, FORMY ORGANIZACYJNE  
Realizację zajęć edukacyjnych można przeprowadzić w sali lekcyjnej, w której poza wyposażeniem standardowym w meble szkolne (stoliki, krzesła), powinien znajdować się 
zestaw interaktywny; komputer z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do tworzenia prezentacji i grafiki, pomoce dydaktyczne dotyczące sieci i 
instalacji gazowych. Zaleca się realizację zajęć w pracowni sieci i instalacji sanitarnych, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z 
drukarką, z ploterem, ze skanerem lub z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym, pakiet programów biurowych, program do tworzenia prezentacji i 
grafiki; odcinki rur i uzbrojenie, modele i przekroje elementów rurociągów, przybory sanitarne, urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, 
klimatyzacyjne, przyrządy do kontroli i pomiarów geometrycznych, katalogi maszyn i urządzeń do robót sieciowych i instalacyjnych, schematy budowy urządzeń stanowiących 
wyposażenie sieci i instalacji sanitarnych, filmy instruktażowe dotyczące montażu, obsługi, konserwacji oraz prac kontrolno-pomiarowych sieci i instalacji sanitarnych, modele, 



 

 

makiety i schematy sieci i instalacji sanitarnych oraz elementów ich wyposażenia, instrukcje dotyczące technik wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych różnych 
materiałów instalacyjnych i sieciowych oraz wykonywania robót ziemnych i montażowych, specyfikacje techniczne warunków wykonania oraz odbioru robót sieciowych i 
instalacyjnych, cenniki i katalogi materiałów i elementów wyposażenia sieci i instalacji sanitarnych.  
Środki dydaktyczne 
 Zestawy i instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne 
o tematyce związanej z budową, obsługą, konserwacją oraz pracami kontrolno-pomiarowymi sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, ciepłowniczych; 
modele, makiety i schematy instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz elementów ich wyposażenia; instrukcje 
dotyczące technik wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych różnych materiałów instalacyjnych; specyfikacje techniczne warunków wykonania oraz odbioru robót 
sieciowych i instalacyjnych; cenniki i katalogi materiałów i elementów wyposażenia sieci i instalacji sanitarnych, katalogi maszyn i urządzeń do robót instalacyjnych, zestaw 
przepisów prawa budowlanego i energetycznego. Ponadto przykładowe odcinki rur i uzbrojenie sieci i instalacji sanitarnych; modele i przekroje elementów rurociągów, 
przykładowe modele, przekroje urządzeń stosowanych w sieciach i instalacjach sanitarnych; przyrządy do kontroli i pomiarów geometrycznych,  
Zalecane metody dydaktyczne  
Nauczanie przedmiotu wymaga stosowania między innymi metod kształcenia: podających, eksponujących, aktywizujących i problemowych. Treści programowe powinny być 
realizowane aktywizującymi metodami nauczania: tekstu przewodniego, projektów, sytuacyjną, dyskusji dydaktycznej. Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na 
posługiwanie się terminologią techniczną z zakresu branży instalacyjnej. Wzbogacenie procesu dydaktycznego pokazami, filmami dydaktycznymi, wycieczkami na teren budowy 
sieci i instalacji sanitarnych, które ułatwią osiągnięcie założonych celów kształcenia. Zaleca się, aby na zakończenie realizacji programu uczniowie wykonali metodą projektu 
pracę, która odzwierciedli ich wiedzę i nabyte doświadczenie z zakresu sieci i instalacji sanitarnych. Podczas sporządzania projektu należy umożliwić uczniom korzystanie z 
norm, instrukcji, poradników, katalogów, czasopism zawodowych, Internetu oraz innych źródeł informacji.  
Formy organizacyjne 
 Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz zespołowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach klasowych w systemie 
klasowo-lekcyjnym.  
 

 
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania 
powinny uwzględniać poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. Osiągnięcia uczniów należy 
oceniać na podstawie: sprawdzianów ustnych i pisemnych, testów osiągnięć szkolnych, obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, opracowanych projektów oraz 
prezentacji efektów swojej pracy. Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: posługiwanie się terminologią zawodową, 
posługiwanie się dokumentacją techniczną, planowanie kolejności i zakresu robót związanych z budową i montażem sieci i instalacji sanitarnych, korzystanie z różnych źródeł 
informacji, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Podczas sprawdzania i oceniania projektów 
proponuje się zwracać uwagę na: trafność koncepcji projektu, poprawność i staranność wykonania, posługiwanie się normami, katalogami i literaturą techniczną, 
systematyczność pracy oraz terminowość wykonania projektu. Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność logicznego myślenia, wiązanie teorii z 
praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy 
uwzględnić wyniki testu pisemnego wielokrotnego wyboru, poprawność wykonania ćwiczeń oraz ocenę projektu.  
Formy indywidualizacji pracy uczniów  
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  



 

 

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
Nauczyciel powinien:  
– motywować uczniów do pracy, 
– dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów, 
– uwzględniać zainteresowania uczniów,  
– przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności,  
– zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej.  
5. JĘZYK OBCY ZAWODOWY W INSTALATORSTWIE SANITARNYM 

5.1. POROZUMIEWANIE SIĘ Z INWESTORAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI W JĘZYKU OBCYM  

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

planowania pracy.  
 

 
  

 robót.  
 

 

JOZ(1)1 posłużyć się kontekstem w zrozumieniu wypowiedzi z użyciem specjalistycznego 
słownictwa stosowanego w budownictwie;  
JOZ(1)2 porozumieć się z inwestorem w języku obcym;  
JOZ(1)3 zabrać głos w dyskusji na temat wysłuchanego tekstu;  
JOZ(1)4 przeczytać i przetłumaczyć korespondencję otrzymywaną za pomocą poczty 
elektronicznej; 
 JOZ(2)1 określić czynności związane z planowanymi robotami;  
JOZ(2)2 zaplanować rozmowę z inwestorem w języku obcym zawodowym; 
 JOZ(2)3 przeprowadzić rozmowę z inwestorem;  
JOZ(2)4 zastosować zwroty grzecznościowe w rozmowach z inwestorem;  
JOZ(2)5 posłużyć się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywane zadań 
zawodowych;  
JOZ(2)6 zinterpretować typowe pytania stawiane przez zleceniodawcę w języku obcym; 
JOZ(2)7 wydać polecenia w języku obcym dotyczące realizacji prac w zawodzie monter 
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; 
 JOZ(2)8 zastosować zwroty grzecznościowe w języku obcym;  
JOZ(2)9 negocjować warunki wykonania robót w języku obcym;  
JOZ(9)10 opracować w języku obcym porozumienie o współpracy;  
JOZ(4)1 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo 
zawodowe; 
 JOZ(4)2 przekazać w języku obcym informacje dotyczące wykonywanych prac;  
JOZ(4)5 wysłuchać wypowiedzi w języku obcym współpracowników zgodnie z zasadami 



 

 

aktywnego słuchania; 
 JOZ(4)6 porozumieć się z zespołem współpracowników w języku obcym.  
KPS(1)11 okazać szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy;  
KPS(1)12 stosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w 
swoim środowisku  
KPS(2)7 zastosować właściwą technikę twórczego myślenia przy rozwiązaniu problemu; 
KPS(3)3 zaplanować pracę zespołu;  
KPS(3)4 zrealizować działania w wyznaczonym czasie;  
KPS(3)5 monitorować realizację zaplanowanych działań; KPS(3)6 dokonać modyfikacji 
zaplanowanych działań;  
KPS(11)2 stosować w życiu codziennym zasady komunikacji społecznej;  
KPS(11)3 właściwie interpretować mowę ciała w komunikacji;  
KPS(11)4 aktywnie słuchać innych;  
KPS(12)4 przeprowadzić mediacje do rozwiązania problemu;  
KPS(13)5 angażować się we wspólne działania realizowane przez zespół; 
 KPS(13)6 stosować podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;  

Proponowane zadania  

1. Rozmowa z pracodawcą. Wspólnie z kolegą zainscenizujcie scenkę przedstawiająca rozmowę z pracodawcą prowadzoną podczas pierwszego spotkania przy poszukiwaniu 
pracy. Zadanie powinni obserwować pozostali uczniowie, aby po jego zakończeniu wspólnie ocenić efekt. 

określić dyspozycyjność do wykonywania pracy. Zadanie przeznaczone są do indywidualnego i zespołowego wykonania przez uczniów. 

 Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 

 Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali do nauki języka obcego wyposażonej w zestaw interaktywny, komputer z dostępem do Internetu, drukarkę. Pracownia 
powinna być umożliwiać naukę na indywidualnych stanowiskach do nauki języków obcych.  

Środki dydaktyczne  

W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować obcojęzyczne: czasopisma branżowe, katalogi elementów, budynków i budowli, filmy i 
prezentacje multimedialne dotyczące budownictwa. Niezbędne są zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla 
uczniów. W pracowni powinny być dostępne słowniki, katalogi materiałów budowlanych w języku polskim i obcym, a także instrukcje stosowania materiałów budowlanych. 
Komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metodą powinny być ćwiczenia, 
dyskusja i gry symulacyjne. Uczniowie powinni otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności prowadzących do posługiwania się językiem obcym w 
kształceniu zawodowym. Nauczyciel powinien wydawać polecenia i objaśniać sposób wykonania zadań, posługując się jak najczęściej językiem obcym i obserwować stopień 
zrozumienia poleceń. Ćwiczenia należy poprzedzić pokazem z objaśnieniem. 

 Formy organizacyjne  



 

 

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominującą formą organizacyjną pracy uczniów jest praca indywidualna i w grupach dwuosobowych.  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów  

kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia może być przeprowadzone na podstawie prezentacji. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość 
merytoryczną prezentacji i dokumentacji, sposób prezentacji (układ, czytelność, poprawność gramatyczna), opracowanie pisemne prezentacji i oferty oraz załączników w języku 
obcym. Pod uwagę należy również brać wkład pracy, zaangażowanie i indywidualne predyspozycje językowe uczniów. 

 

 

 

 Formy indywidualizacji pracy uczniów 

 Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,  

 

Nauczyciel powinien:  

 

 i uczniów, 

  

 

5.2. INFORMACJA O MATERIAŁACH I TECHNOLOGIACH 

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

 
  

 
  
  

JOZ(3)1 przetłumaczyć na język obcy z zachowaniem podstawowych zasad gramatyki i 
ortografii, teksty zawodowe napisane w języku polskim; JOZ(3)2 sporządzić notatkę na 
temat wysłuchanego tekstu;  
JOZ(3)3 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczną korespondencję dotycząca robót 
wykończeniowych w budownictwie;  
JOZ(3)4 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczne instrukcje dotyczące zasad obsługi 
urządzeń stosowanych w budownictwie; 



 

 

 JOZ(3)5 zredagować notatkę w języku obcym z tekstu zawodowego słuchanego i 
czytanego;  
JOZ(3)6 odczytać i dokonać analizy informacji dotyczących robót wykończeniowych w 
języku obcym; JOZ(3)7 odczytać informacje zamieszczone na opakowaniach materiałów 
budowlanych w języku obcym;  
JOZ(4)3 przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczne instrukcje dotyczące urządzeń 
stosowanych w budownictwie;  
JOZ(4)4 dokonać analizy informacji zamieszczonych na opakowaniach materiałów 
budowlanych w języku obcym;  
JOZ(5)1 skorzystać z obcojęzycznych zasobów Internetu związanych z tematyką 
zawodową;  
JOZ(5)2 dokonać analizy informacji zawartych na materiałach i narzędziach w języku 
obcym;  
JOZ(5)3 wyszukać w różnych źródłach informacje dotyczące budownictwa; JOZ(5)4 
skorzystać z obcojęzycznych portali internetowych przy wyszukiwaniu ofert 
szkoleniowych;  
JOZ(5)5 zgromadzić i przetłumaczyć oferty szkoleniowe dla branży budowlanej;  
KPS(1)11 okazać szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy;  
KPS(1)12 stosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w 
swoim środowisku  
KPS(2)7 zastosować właściwą technikę twórczego myślenia przy rozwiązaniu problemu; 
KPS(3)3 zaplanować pracę zespołu;  
KPS(3)4 zrealizować działania w wyznaczonym czasie;  
KPS(3)5 monitorować realizację zaplanowanych działań;  
KPS(3)6 dokonać modyfikacji zaplanowanych działań;  
KPS(11)2 stosować w życiu codziennym zasady komunikacji społecznej; 
 KPS(11)3 właściwie interpretować mowę ciała w komunikacji;  
KPS(11)4 aktywnie słuchać innych;  
KPS(12)4 przeprowadzić mediacje do rozwiązania problemu;  
KPS(13)5 angażować się we wspólne działania realizowane przez zespół;  
KPS(13)6 stosować podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;  

 

Proponowane zadania  

 Wykonanie tłumaczenia ustnego i pisemnego opisu właściwości materiału budowlanego, wybranego z katalogu materiałów budowlanych. W celu wykonania zadania uczniowie 



 

 

ustnego, prezentując jednocześnie efekt w
przeznaczone są do indywidualnego i zespołowego wykonania przez uczniów. 

 Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali do nauki języka obcego wyposażonej w zestaw interaktywny, komputer z dostępem do Internetu, drukarkę. Pracownia 
powinna być umożliwiać naukę na indywidualnych stanowiskach do nauki języków obcych. 

 Środki dydaktyczne  

W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować obcojęzyczne: czasopisma branżowe, katalogi elementów, budynków i budowli, filmy i 
prezentacje multimedialne dotyczące budownictwa. Niezbędne są zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla 
uczniów. W pracowni powinny być dostępne słowniki, katalogi materiałów budowlanych w języku polskim i obcym, a także instrukcje stosowania materiałów budowlanych. 
Komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne.  

Zalecane metody dydaktyczne 

 Dominującą metodą powinny być ćwiczenia, dyskusja i gry symulacyjne. Uczniowie powinni otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności 
prowadzących do posługiwania się językiem obcym w kształceniu zawodowym. Nauczyciel powinien wydawać polecenia i objaśniać sposób wykonania zadań, posługując się jak 
najczęściej językiem obcym i obserwować stopień zrozumienia poleceń. Ćwiczenia należy poprzedzić pokazem z objaśnieniem. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być 
prowadzone w grupach do 15 osób. Dominującą formą organizacyjną pracy uczniów jest praca indywidualna i w grupach dwuosobowych. 

 Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  

Sprawdzanie efektów kształcenia może być przeprowadzone na podstawie prezentacji. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczną 
prezentacji i dokumentacji, sposób prezentacji (układ, czytelność, poprawność gramatyczna), opracowanie pisemne prezentacji i oferty oraz załączników w języku obcym. Pod 
uwagę należy również brać wkład pracy, zaangażowanie i indywidualne predyspozycje językowe uczniów.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 

  

 

Nauczyciel powinien:  

wać uczniów do pracy, 

  

 

 



 

 

 

 

6. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W PRZEDSIĘBIORSTWIE INSTALACYJNYM 

6.1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

 
alność w budownictwie. 

 -prawne działalności przedsiębiorstwa budowlanego.  
 

 
  
 ci gospodarczej w budownictwie.  

 
  

 
 

 
 y pracy i ppoż.  

PDG(1)1 rozróżnić pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 
 PDG(1)2 zdefiniować pojęcia: małe, średnie, duże przedsiębiorstwo; PDG(2)1 
zidentyfikować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa 
autorskiego; 
 PDG(2)2 zidentyfikować przepisy prawa podatkowego; 
 PDG(2)3 przeprowadzić analizę przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie danych 
osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego;  
PDG(2)4 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie 
danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego;  
PDG(3)1 zidentyfikować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;  
PDG(3)2 przeprowadzić analizę przepisów dotyczących prowadzenia działalności 
gospodarczej;  
PDG(3)3 ustalić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu 
prowadzenia działalności gospodarczej;  
PDG(3)4 korzystać z przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w 
branży budowlanej;  
PDG(7)1 wybrać właściwą formę organizacyjnoprawną Proponowanej działalności 
gospodarczej;  
PDG(7)2 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności 
gospodarczej;  
PDG(7)3 wybrać formę opodatkowania działalności gospodarczej; PDG(7)4 sporządzić 
biznesplan dla wybranej działalności budowlanej. KPS(1)11 okazać szacunek innym 
osobom oraz szacunek dla ich pracy; KPS(1)12 stosować zasady kultury osobistej i 
ogólnie przyjęte normy zachowania w swoim środowisku  
KPS(2)7 zastosować właściwą technikę twórczego myślenia przy rozwiązaniu problemu;  
KPS(3)3 zaplanować pracę zespołu;  
KPS(3)4 zrealizować działania w wyznaczonym czasie;  



 

 

KPS(3)5 monitorować realizację zaplanowanych działań;  
KPS(3)6 dokonać modyfikacji zaplanowanych działań; 
 KPS(11)2 stosować w życiu codziennym zasady komunikacji społecznej; KPS(11)3 
właściwie interpretować mowę ciała w komunikacji;  
KPS(11)4 aktywnie słuchać innych;  
KPS(12)4 przeprowadzić mediacje do rozwiązania problemu;  
KPS(13)5 angażować się we wspólne działania realizowane przez zespół; KPS(13)6 
stosować podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;  

Proponowane zadania  

 1. Opracowania procedury postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Zadanie powinno być wykonywane w grupach pod kierunkiem wybranego lidera. 
Grupy powinny zaprezentować swoje opracowania w formie prezentacji np. multimedialnej. Po prezentacji, powinna być przeprowadzona dyskusja pod kierunkiem eksperta 
(nauczyciela lub eksperta zewnętrznego) w celu zweryfikowania przedstawionych propozycji i ustalenia wspólnej procedury. Na podstawie opracowanej procedury grupa 
uczniów opracuje poradnik „Krok po kroku – zakładam własną działalność gospodarczą w branży budowlanej”. 

 2. Opracowanie projektu własnej działalności gospodarczej w branży budowlanej. Efektem zadania powinny być projekty opracowane przez uczniów zawierające: projekt 
Proponowanej działalności gospodarczej w branży budowlanej, wypełnione dokumenty niezbędne do jej założenia. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki 
dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia mogą odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia 
praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.  

Środki dydaktyczne  

W sali dydaktycznej powinny się znajdować: czasopisma branżowe, katalogi branżowe, filmy i prezentacje multimedialne. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety 
edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Komputer z dostępem do internetu. Urządzenia multimedialne.  

Zalecane metody dydaktyczne 

 Dominującą metodą będą ćwiczenia oraz dyskusja. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności prowadzących do. posługiwania 
się językiem obcym w kształceniu zawodowym. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem.  

Formy organizacyjne 

 Zajęcia powinny być realizowane przez uczniów lub w formie pracy w grupach. Grupy 2-3 osobowe. 

 Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  

Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu. Ocena powinna obejmować poszczególne etapy i efekt końcowy. Kryteria oceny: 
poprawność merytoryczna wykonania ćwiczenia, zaangażowanie w pracę grupy. Proponowana metoda sprawdzania efektów kształcenia: sprawdzian pisemny W procesie 
oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania efektów kształcenia zastosowanych przez nauczyciela oraz ocenę za 
wykonane ćwiczenia. Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia oraz bieżące korygowanie wykonywanych ćwiczeń.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów  



 

 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,  

– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.  

Nauczyciel powinien: 

 – motywować uczniów do pracy, 

 dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów, 

 uwzględniać zainteresowania uczniów, – przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności,  

 zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej.  

 

 

6.2. PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO 

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

 
 

 
 

ady współpracy przedsiębiorstwa budowlanego z otoczeniem. 
  

 

PDG(4)1 wymienić przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży budowlanej i 
powiązania między nimi;  
PDG(4)2 zidentyfikować przedsiębiorstwa budowlane; 
 PDG(4)3 określić powiązania przedsiębiorstwa budowlanego z otoczeniem;  
PDG(5)1 dokonać analizy działalności budowlanej na rynku,  
PDG(5)2 dokonać analizy czynników kształtujących popyt na roboty budowlane;  
PDG(5)3 porównać działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne w 
branży budowlanej;  
PDG(6)1 zidentyfikować możliwości współpracy z innymi przedsiębiorcami w branży 
budowlanej;  
PDG(6)2 zorganizować współpracę z innymi firmami budowanymi;  
PDG(6)3 ustalić zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami budowlanymi; 
 PDG(6)4 zaplanować wspólne przedsięwzięcia dotyczące robót w branży budowlanej;  
PDG(8)1 zorganizować stanowisko pracy biurowej z zastosowaniem zasad ergonomii;  
PDG(8)2 rozróżnić ogólne zasady formułowania i formatowania pism; 
 PDG(8)3 sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;  
PDG(8)4 wykonać czynności związane z przyjmowaniem korespondencji w różnej 



 

 

formie;  
PDG(8)5 wykonać prace biurowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;  
PDG(9)1 obsłużyć biurowe urządzenia techniczne; 
 PDG(9)2 zastosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności 
gospodarczej;  
PDG(9)3 obsłużyć urządzenia biurowe potrzebne do wykonywania zadań zawodowych w 
działalności budowlanej; 
 PDG(10)1 rozróżnić elementy marketingu;  
PDG(10)2 dobrać działania marketingowe do prowadzonej działalności gospodarczej;  
PDG(11)1 zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w działalności gospodarczej;  
PDG(11)2 określić wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy; PDG(11)3 wskazać 
możliwości optymalizowania kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.  
PDG(12)1 stosować znormalizowane oznaczenia i symbole;  
PDG(12)2 Zapewnić wymaganą jakość wytwarzanych wyrobów; PDG(13)1 
zoptymalizować koszty prowadzonej działalności gospodarczej;  
PDG(13)2 zoptymalizować przychody prowadzonej działalności gospodarczej.  
KPS(1)11 okazać szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy; KPS(1)12 
stosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w swoim 
środowisku  
KPS(2)7 zastosować właściwą technikę twórczego myślenia przy rozwiązaniu problemu;  
KPS(3)3 zaplanować pracę zespołu;  
KPS(3)4 zrealizować działania w wyznaczonym czasie;  
KPS(3)5 monitorować realizację zaplanowanych działań;  
KPS(3)6 dokonać modyfikacji zaplanowanych działań;  
KPS(11)2 stosować w życiu codziennym zasady komunikacji społecznej; KPS(11)3 
właściwie interpretować mowę ciała w komunikacji;  
KPS(11)4 aktywnie słuchać innych; 
 KPS(12)4 przeprowadzić mediacje do rozwiązania problemu;  
KPS(13)5 angażować się we wspólne działania realizowane przez zespół; KPS(13)6 
stosować podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;  

Proponowane zadania  

Wykonanie projektu „Prowadzę własną firmę budowlaną”. Opis zadania: 

 I etap -pierwszym działaniem będzie przygotowanie opisu (konspektu) projektu, w którym określisz szczegółowe cele projektu, konieczne do podjęcia działania, lub pytania, na 
które należy poszukiwać odpowiedzi, czas wykonania projektu, ustalone z nauczycielem terminy konsultacji oraz kryteria, zakres i terminy oceny.  



 

 

II etap - opracowanie szczegółowego planu działania zawierającego następujące informacje: zadanie do wykonania, osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania, termin 
wykonania zadania oraz ewentualne koszty.  

III etap - podejmowanie systematycznych działań projektowych:  

– zbieranie i gromadzenie informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia postawionych w projekcie problemów,  

– selekcja i analiza zgromadzonych informacji,  

– wnioskowanie ukierunkowane na wybór optymalnego rozwiązania, 

 – wykonanie projektu.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  

Dział programowy „Prowadzenie przedsiębiorstwa budowlanego” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaProponowane do osiągnięcia efekty kształcenia 
przygotowują ucznia do funkcjonowania na rynku pracy jako przedsiębiorcy. Powinny być kształtowane umiejętności przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w 
działalności gospodarczej, współpracy z innymi przedsiębiorstwami w branży. Należy także kształtować postawę samodzielności w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialności za 
siebie i innych. Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu.  

Środki dydaktyczne  

W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy, filmy i 
prezentacje multimedialne dotyczące marketingu. Komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne. Zestawy ćwiczeń, pakiety 
edukacyjne dla uczniów.  

Zalecane metody dydaktyczne  

W dziale tym szczególnie zaleca się stosowanie metody projektu, która sprzyja rozwijaniu kompetencji personalnych i społecznych, samodzielnemu rozwiązywaniu problemów 
oraz rozpoznaniu wybranej tematyki w pogłębiony sposób. W procesie nauczania-uczenia się jest wskazane stosowanie następujących metod dydaktycznych: aktywizujących 
metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej. Zalecane metody sprzyjają rozwijaniu kompetencji personalnych i społecznych 
uczniów. Metodami wspomagającymi powinien być wykład informacyjny lub problemowy.  

Formy organizacyjne 

 Zajęcia powinny być realizowane przez uczniów w formie pracy w grupach. Grupy 2- 3 osobowe. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach klasowych w systemie klasowo-
lekcyjnym. 

 Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  

Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu. Ocena powinna obejmować poszczególne etapy i efekt końcowy. Kryteria oceny: 
poprawność merytoryczna, zaangażowanie, samodzielność wykonania przydzielonych zadań w ramach grupy. Proponowana metoda sprawdzania efektów kształcenia: 
sprawdzian pisemny.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów  



 

 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.  

 

Nauczyciel powinien:  

– motywować uczniów do pracy,  

– dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów, 

 – uwzględniać zainteresowania uczniów, – przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności, 

– zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej.  


