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TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa – realizacja WODiDZ 

Podbudowa programowa: gimnazjum 
Zawód: dekarz;  
symbol cyfrowy - 712101 
Nr programu: 712101/WODiDZ/Kluczbork/2017/B 
Kwalifikacje: 
K1 –    BD.08. Wykonywanie robot dekarskich  
1. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY  
2. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY  
3. PROGRAM OPRACOWANO:  

Program został opracowany przez zespół przedmiotów budowlanych na podstawie PODSTAWY PROGRAMOWE częściowo zmodyfikowane w zakresie efektów wspólnych dla 
zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dla zawodu dekarz 
opublikowanego na stronie www.ore.edu.pl Zespół w składzie: 

 mgr inż. Piotr Meroń - WODiDZ Kluczbork 
 mgr inż. Miroslaw Sokołowski - WODiDZ Kluczbork 
 mgr inż. Jadwiga Pecheć - WODiDZ Kluczbork 
 mgr inż. Jolanta Urbanowicz - WODiDZ Kluczbork 
 mgr Elżbieta Sowa - WODiDZ Kluczbork 

 
4. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

Program nauczania dla zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie opracowany jest zgodnie z:  
− Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.  
− Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.  
− Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.  
− Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania.  
− Rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz    
   przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.  
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− Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.  
− Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku  
   szkolnego podręczników (projekt)  
− Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zm.  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia  
   19 marca 2003 r. Nr 47, poz. 401).  
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)  
 
 
 
 

5. CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  
Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: przygotowanie uczących się do życia w 
warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.  
Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-
społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu 
międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności 
pracowników.  
W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w 
procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do 
podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się 
rynku pracy.  
W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym 
uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu 
kończeniu nauki.  
Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej 
absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.  
 

6. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU DEKARZ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  
Program nauczania dla zawodu dekarz uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie oraz wprowadza nowe koncepcje nauczania i uczenia się.  
Program uwzględnia także zapisy zadań szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych 
kształcenia ogólnego, w tym:  
1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz   
   aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;  
2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;  
3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na  
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    obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;  
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;  
5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;  
6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;  
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;  
8) umiejętność pracy zespołowej.  
 
W programie nauczania zawodu dekarz uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów 
ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, a także podstawy 
przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa.  
 
 

7. INFORMACJA O ZAWODZIE DEKARZ  
Zawód „Dekarz jest jednym z najstarszych zawodów świata, który z biegiem lat jest coraz bardziej unowocześniany, ale także wraca się też  do starych rozwiązań, które przez 
wiele lat nie były stosowane w budownictwie. Dekarz w budownictwie jest zawodem niezbędnym w budownictwie oraz rozwojowym, ponieważ obejmuje nowe technologie, 
które wchodzą na krajowy rynek.  
Dekarza winna charakteryzować odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, a także dokładność przy wykonywaniu zadania, co jest podstawą jakości i trwałości wykonanej pracy. 
Powinno go cechować wyczucie proporcji, piękna i estetyki, co ma wpływ na efekt końcowy jego pracy.  
Dekarz może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty dekarskie lub własnej firmie wykonującej roboty dekarskie.  
 
 
 

8. POWIĄZANIA ZAWODU DEKARZ Z INNYMI ZAWODAMI  
Podział zawodów na kwalifikacje uelastycznia kształcenie zawodowe umożliwiając uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i 
ambicji. W zawodzie „Dekarz” wskazano jedną kwalifikacje: BD.08b Dekarz znajdujący się w grupie zawodów budowlanych posiada w podstawie programowej wspólne efekty 
stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(BD.c) Do zawodów tych należą: kominiarz, monter izolacji budowlanych, Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, 
technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej, technik drogownictwa. 
 
 
 

Kwalifikacja  Symbol zawodu  Zawód  Elementy wspólne  

BD.08. Wykonywanie robót dekarskich 712101  Dekarz  PKZ(B.c)  

 

9. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ  
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Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie dekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  
1) montaż pokryć dachowych i obróbek dekarskich;  
2) montaż okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej; 
3)  wykonywania odwodnienia połaci dachowych; 
4) wykonywanie remontów i rozbiórek pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych;  

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie dekarz:  

− efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (bezpieczeństwo i higiena pracy - BHP, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - PDG,  

   język obcy ukierunkowany zawodowo - JOZ, kompetencje personalne i społeczne - KPS);  

− efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie (PKZ(B.c));  

− efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: B.D.08. Wykonywanie robót dekarskich.  

 

10. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU DEKARZ  
Tabela 3. Plan nauczania dla programu o strukturze przedmiotowej 

 
 

Lp. Przedmiot 

KLASA 

I II III 
Ogółe

m 
Liczba godzin 

Tyg. Ogółem Tyg. Ogółem Tyg. Ogółem 

1.  Podstawy dokumentacji  
technicznej 

7 28 7 28 - - 56 

2.  Materiałoznawstwo i 
technologia robót dekarskich 

27 108 27 108 28 112 328 

3.  Język obcy w dekarstwie - - - - 2 8 8 

4.  Działalność gospodarcza w 
dekarstwie 

- - - - 4 16 16 

RAZEM 34 136 34 136 34 136 408 
 

Egzamin potwierdzający kwalifikację BD.08. Wykonywanie robot dekarskich odbywa się pod koniec klasy trzeciej. 
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Wykaz działów programowych dla zawodu dekarz 

Nazwa przedmiotu/działu programowego  

1. Podstawy dokumentacji technicznej  
     1.1.Podstawy rysunku zawodowego  

     1.2. Sporządzanie rysunku zawodowego  

2. Materiałoznawstwo i technologia robót dekarskich 
2.1.Charakterystyka obiektów budowlanych 

2.2.Pomiary w budownictwie 

2.3.Zagospodarowanie terenu budowy 

2.4.Bezpieczne wykonywanie pracy 

2.5. Technologia wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich 

2.6.Technologia montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej 

2.7.Technologia montażu odwodnień połaci dachowych 

2.8. Technologia remontów i rozbiórek pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych 

3. Język obcy w dekarstwie  
     3.1.Porozumiewanie się z inwestorami i współpracownikami w języku obcym  

     3.2.Informacja o materiałach i technologiach  

4. Działalność gospodarcza w dekarstwie  
     4.1.Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej  

     4.2.Prowadzenie przedsiębiorstwa budowlanego  

 
 
 
12. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW  
 

1. Podstawy dokumentacji technicznej 56 godzin  
2. Materiałoznawstwo i technologia robót dekarskich 328 godzin 
3. Język obcy w dekarstwie 8 godzin  
4. Działalność gospodarcza w dekarstwie 16 godzin  
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1.Podstawy dokumentacji technicznej. 

2.1. SPORZĄDZANIE RYSUNKU BUDOWLANEGO 

 

Treści kształcenia Uszczegółowione efekty kształcenia  

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

− Materiały, sprzęt i przybory kreślarskie. 

− Normalizacja w rysunku technicznym i obowiązujące normy.  

− Norma dotycząca formatów arkuszy rysunkowych 

− Rodzaje linii w rysunku technicznym.  

− Podziałki w rysunku budowlanym  

− Rodzaje pisma technicznego.  

− Zastosowanie pisma technicznego w rysunku budowlanym.  

− Rodzaje rysunków technicznych  

− Normowe oznaczenia graficzne na rysunkach budowlanych.  

− Zasady wymiarowania.  

− Rodzaje dokumentacji budowlanej. 

− Elementy dokumentacji budowlanej.  

− Zasady wykonywania rzutów i przekrojów poziomych i pionowych. 

− Rzuty, przekroje i rozwinięcia brył. 

− Rysunek odręczny. 

− Szkice elementów budowlanych.  

− Rysunki robocze 

− Programy komputerowe w rysunku budowlanym  

− Zastosowanie programów komputerowych do aranżacji wykończenia wnętrz.  

PKZ(BD.c)(5)1 dobrać materiały i przyrządy do sporządzania rysunku;  

PKZ(BD.c)(5)2 stosować zasady pisma technicznego;  

PKZ(BD.c)(5)3 stosować zasady rysunku technicznego;  

PKZ(BD.c)(6)1 wykonać rzuty i prostokątne brył;  

PKZ(BD.c)(6)2 wykonać rysunki rozwinięć brył; 

PKZ(BD.c)(6)3 wykonać szkice elementów budowlanych; 

PKZ(BD.c)(14)1 stosować narzędzia programów komputerowych do sporządzania 
rysunków technicznych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych; 
PKZ(BD.c)(14)2 analizować zastosowanie materiałów budowlanych w pomieszczeniach 
obiektów budowlanych;  

PKZ(BD.c)(14)3 stosować programy komputerowe do aranżacji wnętrz z uwzględnieniem 
nowoczesnych materiałów wykończeniowych; 

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  
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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(4)1 dokonać analizy i oceny podejmowanych działań; 

KPS(4)2 wykazać się dojrzałością w działaniu;  

KPS(4)3 przewidzieć skutki niewłaściwych działań na stanowisku pracy;  

KPS(5)3 rozpoznać sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej; 
KPS(7)3 wskazać najczęstsze przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej; 
KPS(10)2 przedstawić własny punkt postrzegania sposobu rozwiązania problemu z 
wykorzystaniem wiedzy z zakresu negocjacji;  

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)8 stosować podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;  

Planowane zadania  
1. Odczytaj z planu zagospodarowania działki:  
− strony świata,  

− podziałkę rysunku,  
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− wymiary działki,  

− wymiary budynku,  

− usytuowanie głównego wejścia na działkę oraz do budynku,  

− drogę dojazdową do działki.  
W celu wykonania zadania uczniowie powinni:  

− zapoznać się z dokumentacją techniczną planu zagospodarowania działki zgodnie z normą, 

− odszukać elementy wskazane w zadaniu,  

− odczytać potrzebne informacje,  

− zapisać dane wskazane w zadaniu,  

− ocenić jakość wykonanej pracy.  
2. Odczytaj z przekroju i rzutu budynku następujące informacje:  

– warstwy przegród pionowych  

– warstwy przegród poziomych 

– grubości warstw  

– rodzaje materiałów z których wykonane są warstwy poziome i pionowe,  

– wysokość kondygnacji,  
W celu wykonania zadania uczniowie powinni: 
– zapoznać się z dokumentacją techniczną, 

– zapoznać się z obowiązującymi normami oznaczeń graficznych materiałów budowlanych,  

– odszukać elementy wskazane w ćwiczeniu,  

– odczytać potrzebne informacje,  

– zapisać dane wskazane w zadaniu,  

– ocenić jakość wykonanej pracy.  
3. Wykonaj szkic inwentaryzacyjny sali lekcyjnej. Na rysunku uwzględnij położenie otworów okiennych i drzwiowych. W celu wykonania zadania uczniowie powinni:  

− zapoznać się z zasadami wykonywania szkiców inwentaryzacyjnych, 

− zmierzyć długość przekątnych, aby przekonać się, czy ma ono kształt prostokątny  

− przeprowadzić pomiary w stronę przeciwną,  

− wpisać wyniki uzyskane z pomiarów na szkicu wzdłuż jednej ciągłej linii wymiarowej z zachowaniem kolejności odczytów na taśmie,  

− oznaczyć początek i kierunek pomiaru zerem ze strzałką, zakończenie krzyżykiem,  

− wpisać liczby wymiarowe poszczególnych odcinków przy znakach ograniczających,  

− ocenić jakość wykonanej pracy.  
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
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Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni rysunku technicznego, wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z 
dostępem do Internetu, z drukarką, z ploterem, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), 
wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do wykonywania rysunków technicznych, stanowiska 
rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy 
dotyczące zasad wykonywania rysunków, przykładowe dokumentacje projektowe; Wyposażenie stanowiska pracy:  
− projekt zagospodarowania działki, 

− projekt architektoniczno-budowlany  
Środki dydaktyczne  
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować:  
− plansze ze schematami terenu budowy, składowisk materiałów budowlanych,  

− Prawo Budowlane, obowiązujące normy,  

− filmy dydaktyczne,  

− prezentacje multimedialne, 

− zestawy ćwiczeń.  
Zalecane metody dydaktyczne  
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 prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz zespołowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach maksymalnie 15 osobowych. 
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  

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. Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić 
uwagę na umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej, katalogów oraz norm dotyczących składowania materiałów budowlanych.  

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,  
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– uwzględniać zainteresowania uczniów,  

– przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności, 

– zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej.  

1.2. PODSTAWY DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ. 

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

− Rodzaje dokumentacji budowlanej.  

− Elementy dokumentacji budowlanej.  

− Forma i zakres projektu budowlanego  

− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót murarskich i tynkarskich.  

− Aprobaty techniczne materiałów i wyrobów stosowanych do robót murarskich i 
tynkarskich  

− Programy komputerowe w rysunku budowlanym  

BD.14.1(2)1 skorzystać z dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania zapraw 
murarskich  
BD.14.1(2)2 skorzystać ze specyfikacji technicznych wykonania zapraw murarskich, 
BD.14.1(2)3 skorzystać z norm, katalogów dotyczących wykonania i odbioru zapraw 
murarskich,  
BD.14.1(2)4 skorzystać z dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania zapraw, 
tynkarskich  
BD.14.1(2)5 skorzystać ze specyfikacji technicznych wykonania zapraw tynkarskich 
BD.14.1(2)6 skorzystać z norm, katalogów dotyczących wykonania i odbioru zapraw 
tynkarskich  
BD.14.1(2)7 skorzystać z dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania mieszanek 
betonowych;  
BD.14.1(2)8 skorzystać ze specyfikacji technicznych wykonania mieszanek betonowych;  
BD.14.1(2)9 skorzystać z norm, katalogów dotyczących wykonania i odbioru mieszanek 
betonowych;  
BD.14.2(2)1 skorzystać z dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania murowanych 
konstrukcji budowlanych;  
BD.14.2(2)2 skorzystać ze specyfikacji technicznych wykonania murowanych konstrukcji 
budowlanych;  
BD.14.2(2)3 skorzystać z norm, katalogów dotyczących wykonania i odbioru 
murowanych konstrukcji budowlanych;  
BD.14.3(2)1 skorzystać z dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tynków; 
BD.14.3(2)2 skorzystać ze specyfikacji technicznych wykonania tynków;  
BD.14.3(2)3 skorzystać z norm, katalogów dotyczących wykonania i odbioru tynków; 
BD.14.4(1)1 skorzystać z dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania robót 
remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;  
BD.14.4(1)2 skorzystać ze specyfikacji technicznych wykonania robót remontowych i 
rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;  
BD.14.4(1)3 skorzystać z norm, katalogów dotyczących wykonania i odbioru t robót 
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remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;  
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(4)1 dokonać analizy i oceny podejmowanych działań;  
KPS(4)2 wykazać się dojrzałością w działaniu; 
KPS(4)3 przewidzieć skutki niewłaściwych działań na stanowisku pracy;  
KPS(5)3 rozpoznać sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej; 
KPS(7)3 wskazać najczęstsze przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej; 
KPS(10)2 przedstawić własny punkt postrzegania sposobu rozwiązania problemu z 
wykorzystaniem wiedzy z zakresu negocjacji;  
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)8 stosować podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;  

 

Planowane zadania  

1. Na podstawie dokumentacji technicznej obiektu budowlanego odszukaj informacje na temat rodzajów tynków, które zastosowano do wykończenia ścian i sufitów pomieszczeń. 
W celu wykonania zadania uczniowie powinni:  

− zapoznać się z dokumentacją techniczną,  

− odszukać elementy wskazane w ćwiczeniu,  

− odczytać potrzebne informacje, 

− zapisać dane wskazane w zadaniu, 

− ocenić jakość wykonanej pracy.  
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
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Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni rysunku technicznego, wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z 
dostępem do Internetu, z drukarką, z ploterem, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), 
wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do wykonywania rysunków technicznych, stanowiska 
rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy 
dotyczące zasad wykonywania rysunków, przykładowe dokumentacje projektowe. 

Środki dydaktyczne  

− instrukcje do ćwiczeń, 

− normy dotyczące zasad wykonywania rysunków,  

− przykładowe dokumentacje projektowe.  

 
Zalecane metody dydaktyczne  

W procesie nauczania-uczenia się jest wskazane stosowanie następujących metod dydaktycznych: aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody 
ćwiczeń,. polegającej na stopniowaniu trudności w odczytywaniu dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania robót murarskich i tynkarskich.  

Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz zespołowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 15 osób.  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  

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. Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić 
uwagę na umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej, katalogów oraz norm dotyczących rysunku technicznego, a także na poprawność wykonywania szkiców oraz 
rysunków. 

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, 
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– uwzględniać zainteresowania uczniów,  

– przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności, 

– zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej.  
 

 

 

 

 

 

2. Materiałoznawstwo i technologia robót dekarskich 

2.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW  

 

 Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

  Rodzaje obiektów budowlanych.  

  Konstrukcje obiektów budowlanych.  

  Elementy obiektów budowlanych.  

  Technologie wykonania obiektów budowlanych. 

  Instalacje budowlane.  

  Materiały stosowane w budownictwie, z uwzględnieniem nowoczesnych 
technologii .  

PKZ(BD.c)(1)1 rozróżnić i dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych; PKZ(BD.c)(1)2 
określić kryteria podziału obiektów budowlanych PKZ(BD.c)(1)3 rozpoznać elementy 
obiektów budowlanych;  
PKZ(BD.c)(1)4 rozpoznać elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych;  
PKZ(BD.c)(2)1 rozróżnić konstrukcje obiektów budowlanych; PKZ(BD.c)(2)2 
scharakteryzować technologie wykonania konstrukcji budowlanych; 
 PKZ(BD.c)(2)3 dobrać technologie wykonania do wybranych konstrukcji obiektu 
budowlanego;  
PKZ(BD.c)(3)1 rozróżnić rodzaje instalacji budowlanych;  
PKZ(BD.c)(3)2 wymienić elementy instalacji budowlanych;  
PKZ(BD.c)(4)1 rozróżnić materiały budowlane;  
PKZ(BD.c)(4)2 określić zastosowanie materiałów budowlanych w obiektach; 
 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  



16 

 

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.Klasyfikowanie obiektów budowlanych według określonych kryteriów.  

Na podstawie zbioru fotografii przedstawiających różnorodne obiekty budowlane, dokonaj ich klasyfikacji. Przyporządkuj każdy obiekt do danej grupy. Następnie zapisz na karcie 
pracy charakterystyczne cechy obiektów, w oparciu o które wykonałeś zadanie. Ćwiczenie wykonaj indywidualnie. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni:  

  przeanalizować otrzymane fotografie obiektów.  

  wskazać istotne cechy, według których przyporządkuję je do określonej grupy,  

  zapisać efekty pracy na karcie pracy (lub na planszy),  

  zaprezentować efekt wykonanego zadania.  

2. Rozpoznawanie materiałów budowlanych. 

 Przygotujcie na kilku stanowiskach zestawy materiałów budowlanych pozyskanych w najbliższym składzie materiałów budowlanych. Następnie utwórzcie zespoły dwuosobowe, w 
których będziecie wykonywali kolejny element zadania. Wspólnie z kolegą rozpoznajcie i nazwijcie materiały budowlane przygotowane na losowo wskazanym stanowisku w 
pracowni.  

W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni: 

  przygotować zestawy różnorodnych materiałów budowlanych na stanowiskach,  

  dobrać się w pary; 

  zapoznać się z przygotowanymi aprobatami technicznymi materiałów budowlanych;  
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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  

W procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania efektów kształcenia zastosowanych przez nauczyciela oraz ocenę 
za wykonanie ćwiczenia. Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia oraz bieżące korygowanie wykonywanych ćwiczeń. Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić 
uwagę na umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej, katalogów oraz norm, a także na poprawność wykonywania szkiców oraz rysunków.  

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.  

2.2. Pomiary w budownictwie 

 
 
 

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia 
 Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

  Przyrządy pomiarowe i kontrolne w robotach budowlanych.  

  Pomiary liniowe i kątowe w budownictwie.  

  Wyznaczania i kontrolowania kierunku pionowego, poziomego oraz 
określonych spadków 

  Badania wytrzymałościowe w budownictwie.  

  Dokładności pomiarowe w budownictwie.  

PKZ(BD.c)(8)1 dobrać przyrządy do określonych prac pomiarowych;  
PKZ(BD.c)(8)2 omówić zasady obsługi urządzeń pomiarowych;  
PKZ(BD.c)(8)3 określić zastosowanie poszczególnych przyrządów pomiarowych; 
PKZ(BD.c)(9)1 określić metody dokonywania prac pomiarowych w terenie;  
PKZ(BD.c)(9)2 określić poprawność wykonywanych prac pomiarowych; 
 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 
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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 Wykonaj pomiary w pomieszczeniu, w którym zaprojektowano ścianę działową w suchej zabudowie oraz sufit podwieszony. 
Do wykonania zadania dobierz sprzęt pomiarowy. Mając obmiar oblicz powierzchnię ściany i sufitu, wykorzystaj Katalogi Nakładów Rzeczowych, Zadanie należy wykonać w 
zespołach 3 osobowych. 
 W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni: 

  dobrać sprzęt pomiarowy, 

  zapoznać się Katalogami Nakładów Rzeczowych,  

  wykonać pomiary w pomieszczeniu,  

  obliczyć powierzchnię ściany i sufitu zgodnie z wytycznymi w KNR,  

  zapisać otrzymane wyniki,  

  zaprezentować efekt wykonanego zadania.  
1 Wykonaj pomiary w pomieszczeniu, w którym zaplanowano malowanie ścian w określonej technice. 
Oblicz ilość robót malarskich na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych. Zadanie należy wykonać w zespołach 2 osobowych.  
W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni: 

  dobrać sprzęt pomiarowy, 

  zapoznać się Katalogami Nakładów Rzeczowych,  

  wykonać pomiary w pomieszczeniu,  

  obliczyć powierzchnię ściany i sufitu zgodnie z wytycznymi w KNR,  

  zapisać otrzymane wyniki,  

  zaprezentować efekt wykonanego zadania. 
 Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni budowlanej wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do 
Internetu z drukarką, skanerem oraz z projektorem multimedialnym, programem do tworzenia prezentacji i grafiki: próbki i karty katalogowe materiałów budowlanych, w 
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szczególności materiałów izolacyjnych, modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów, plansze i filmy instruktażowe dotyczące zasad wykonywania izolacji 
budowlanych: normy, aprobaty techniczne i certyfikaty jako ci materiałów budowlanych, instrukcje wykonywania robót izolacyjnych, przykładowe dokumentacje projektowe, 
specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru izolacji budowlanych, katalogi nakładów rzeczowych, cenniki do kosztorysowania robót budowlanych;.  
Środki dydaktyczne  

  przyrządy pomiarowe, 

  obowiązujące normy, 

  KNR,  

  filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne dotyczące pomiarów w budownictwie. 

  zestawy ćwiczeń.  
Zalecane metody dydaktyczne  
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 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  
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. Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić 
uwagę na umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej, katalogów oraz norm dotyczących rysunku technicznego, a także na poprawność wykonywania szkiców oraz 
rysunków. 
 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,  
– pzygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności,  

 zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej. 
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2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

  Elementy zagospodarowania terenu budowy.  

  Rodzaje mediów;  

  Położenie tymczasowych budynków socjalnych i administracyjnych;  

  Magazynowanie materiałów budowlanych z uwzględnieniem rozmieszczenia 
materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych;  

  Rozmieszczenie sprzętu, urządzeń ppoż. i dróg ewakuacyjnych zgodnie z 
 

  Środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego, pionowego i poziomego 
stosowanego w budownictwie; 

  Transport materiałów budowlanych.  

  Zasady zabezpieczania materiałów budowlanych podczas transportu;  

  Zasady składowania materiałów budowlanych;  

  Rodzaje rusztowań budowlanych;  

  Elementy składowe rusztowania;  

  Zasady użytkowania rusztowań zgodnie z przepisami BHP;  

PKZ(BD.c)(10)1 rozróżnić elementy zagospodarowania terenu budowy;  
PKZ(BD.c)(10)2 wyjaśnić rozmieszczenie elementów zagospodarowania terenu budowy; 
 PKZ(BD.c)(10)3 zidentyfikować elementy zagospodarowania terenu budowy; 
 PKZ(BD.c)(11)1 rozpoznać środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego 
stosowanego w budownictwie; 
 PKZ(BD.c)(11)2 rozpoznać środki transportu pionowego i poziomego stosowanego w 
budownictwie;  
PKZ(BD.c)(12)1 wyjaśnić zastosowanie środka transportu do przewozu materiałów 
budowlanych;  
PKZ(BD.c)(12)2 opisać zasady transportu materiałów budowlanych; 
 PKZ(BD.c)(12)3 opisać zasady składowania materiałów budowlanych; 
 PKZ(BD.c)(13)1 wymienić rodzaje rusztowań;  
PKZ(BD.c)(13)2 rozróżnić elementy rusztowania;  
PKZ(BD.c)(13)3 wymienić zasady użytkowania rusztowań;  
PKZ(BD.c)(13)4 wyjaśnić zasady użytkowania rusztowania; 
 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;  
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Proponowane  zadania  

1 Dobierz środki transportu do przewozu materiałów budowlanych według specyfikacji. 

 Na podstawie specyfikacji materiałów budowlanych określającej rodzaj i ilość materiału, a także wskazanym miejscu transportu ( np. parter, piętro), dobierz środek transportu do 
zadanych warunków. Zadanie należy wykonać indywidualnie. 

 W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni:  

  dobrać środki transportu do przewozu materiałów budowlanych zgodnie ze specyfikacją,  

  określić rodzaj i ilość materiału na podstawie specyfikacji,  

  dobrać środek transportu do zadanych warunków,  

  zapisać wyniki doboru na kartce, 

  zaprezentować efekt wykonanego zadania.  

2.Określ warunki magazynowania/składowania materiałów budowlanych. 

 Na podstawie wykazu materiałów budowlanych (3 rodzaje materiałów budowlanych np. wykładzina podłogowa, klej w workach, płyty gipsowo - kartonowe) zaproponuj warunki 
magazynowania/ składowania tych materiałów. Zadanie należy wykonać indywidualnie.  

W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni:  

  dobrać środki transportu do przewozu materiałów budowlanych zgodnie ze specyfikacją, 

  określić rodzaj i ilość materiału na podstawie specyfikacji,  

  dobrać środek transportu do zadanych warunków,  

  zapisać wyniki doboru na kartce,  

  zaprezentować efekt wykonanego zadania.  

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

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni budowlanej wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do 
Internetu z drukarką, skanerem oraz z projektorem multimedialnym, programem do tworzenia prezentacji i grafiki: próbki i karty katalogowe materiałów budowlanych, w 
szczególności materiałów izolacyjnych, modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów, plansze i filmy instruktażowe dotyczące zasad wykonywania izolacji 
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budowlanych: normy, aprobaty techniczne i certyfikaty jako ci materiałów budowlanych, instrukcje wykonywania robót izolacyjnych, przykładowe dokumentacje projektowe, 
specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru izolacji budowlanych, katalogi nakładów rzeczowych, cenniki do kosztorysowania robót budowlanych;. 

 Środki dydaktyczne  

  plansze ze schematami terenu budowy, składowisk materiałów budowlanych,  

  filmy dydaktyczne,  

  prezentacje multimedialne,  

  zestawy ćwiczeń.  

Zalecane metody dydaktyczne  

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 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  

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. Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić 
uwagę na umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej, katalogów oraz norm dotyczących składowania materiałów budowlanych.  

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.  
 

2.4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
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Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

Znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy.  
- Bezpieczeństwo socjalne pracowników.  
- Nadzór nad warunkami pracy pracowników budowlanych.  

  Konsekwencje naruszania przepisów oraz zasad bhp.  

  Wypadki przy pracy.  

  Choroby zawodowe.  

  Czynniki szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne dla zdrowia i życia występujące 
w robotach budowlanych.  

  Czynniki uciążliwe występujące w robotach budowlanych.  

  Zagrożenia przy pracy na wysokości, z istnieniem hałasu, wibracji, czynników 
atmosferycznych (wiatr, słońce, opady deszczu).  

  Zagrożenia związane z istnieniem czynników psychofizycznych występujących 
w środowisku pracy w robotach budowlanych.  

  Zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności zawodowych.  

  Prace szczególnie niebezpieczne na budowie.  

  Strefy niebezpieczne na budowie, plan BIOZ.  

  Bezpieczeństwo i higiena pracy przy robotach na wysokości.  

  Bezpieczeństwo i higiena pracy przy robotach budowlanych.  

  Nadzór nad warunkami pracy  

  Awarie i katastrofy.  

  Wypadki przy pracy i choroby zawodowe  

  Zasady pomocy przedmedycznej w razie wypadku przy pracy oraz w stanach 
zagrożenia zdrowia i życia.  

  Procedura udzielania pierwszej pomocy.  

  Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i przy zatruciach.  

  Pomoc przed medyczna przy porażeniem prądem.  

  Źródła prawa-kodeks pracy, prawo budowlane, rozporządzenia (korzystanie z 
aktualnych przepisów prawnych w wersji elektronicznej Internet  

BHP(1)1 rozróżnić pojęcia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi, zasadami 
higieny i ochrony zdrowie, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 
BHP(1)2 wyjaśnić pojęcia dotyczące prawa pracy;  
BHP(1)3 wyszukać w Internecie treść określonego rozporządzenia lub ustawy;  
BHP(1)4 wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ergonomią; 
BHP(1)5 rozróżnić pojęcia związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi; 
BHP(1)6 wyjaśnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową oraz ochroną 
środowiska;  
BHP(1)7 określić procedury postępowania wypadkowego;  
BHP(2)1 rozróżnić zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy;  
BHP(2)2 rozróżnić zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej;  
BHP(2)3 rozróżnić zadania i uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego;  
BHP(2)4 rozróżnić zadania i uprawnienia Nadzoru Budowlanego; 
 BHP(2)5 określić zadania i uprawnienia Państwowej Straży Pożarnej; 
 BHP(3)1 określić prawa i obowiązki pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami w 
zakresie BHP i ochrony pracy; 
 BHP(3)2 określić prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP; 
 BHP(3)3 określić katalog naruszeń obowiązków wobec pracownika uzasadniających 
odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika;  
BHP(3)4 określić odpowiedzialność porządkową pracownika za nienależyte 
wywiązywanie się z obowiązków zawodowych oraz nieprzestrzeganie przepisów i zasad 
BHP; 
 BHP(3)5 określić procedury postępowania powypadkowego; 
 BHP(3)6 określić katalog świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych.  
BHP(4)1 określić zagrożenia zawodowe oraz zagrożenia dla mienia i środowiska 
wynikające z wykonywania zadań zawodowych w robotach montażowych 
 BHP(4)2 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych w robotach montażowych;  
BHP(4)3 przewidzieć zagrożenia dla mienia i środowiska związane z prowadzeniem 
robót montażowych;  
BHP(4)4 określić sposoby redukcji zagrożeń towarzyszących wykonywaniu zadań 
zawodowych. 
 BHP(5)1 rozpoznać źródła niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników 
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środowiska pracy występujących w robotach montażowych; 
 BHP(5)2 określić zagrożenia związane z istnieniem hałasu, wibracji, pracą na wysokości, 
czynnikami atmosferycznymi, czynnikami występującymi w środowisku pracy w 
robotach montażowych;  
BHP(5)3 określić zagrożenia związane występowaniem czynników psychofizycznych 
występujących w środowisku pracy w robotach montażowych; 
 BHP(5)4 określić przyczyny powstawania wypadków, awarii i katastrof;  
BHP(5)5 określić przyczyny powstawania chorób zawodowych;  
BHP(6)1 określić skutki oddziaływania hałasu, wibracji.  
BHP(6)2 określić skutki oddziaływania czynników atmosferycznych  
BHP(9)1 dokonać analizy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych; 
 BHP(10)1 zapobiega zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności 
montera izolacji budowlanych;  
BHP(10)2 identyfikuje stany zagrożenia zdrowia i życia w miejscu pracy; 
 BHP(10)3 udziela zgodnie z zasadami pomocy przed medycznej w razie wypadku przy 
pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;  

 

Proponowane zadania  

1. Zdefiniuj następujące pojęcia: 
a) Pożar.  
b) Zagrożenie pożarowe  
c) Zagrożenie wybuchowe  
d) Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego  
e) Środki gaśnicze.  
f) Podręczny sprzęt gaśniczy. 
 g) Akcja ewakuacyjna.  
Zadanie przeznaczone jest do indywidualnego wykonania przez uczniów.  
W celu wykonania zadania uczniowie powinni:  

  odszukać w podręczniku lub w zasobach internetu pojęcia wymienione w zadaniu,  

  zapisać w notatniku odszukane definicje,  

  zaprezentować efekty swojej pracy,  

  w prezentacji uzasadnić rozwiązanie zadania,  

  ocenić jakość wykonanej pracy. 
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 2. Wypisz, w jaką odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej powinien być wyposażony każdy pracownik zespołu robót wykończeniowych podczas prac w okresie zimowym.  
Zadanie przeznaczone jest do indywidualnego wykonania przez uczniów.  
W celu wykonania zadania uczniowie powinni: 

  zapoznać się z rozporządzeniem dotyczącym zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie ubrania ochronnego pracownika wykonującego roboty wykończeniowe,  

  zapoznać się z rozporządzeniem dotyczącym zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie sprzętu ochrony osobistej pracownika wykonującego roboty 
wykończeniowe,  

  wypisać na arkuszu odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej obowiązujący pracowników robót wykończeniowych,  

  zaprezentować efekty swojej pracy,  

  w prezentacji uzasadnić rozwiązanie zadania,  

  ocenić jakość wykonanej pracy.  
3. Określ, jakie prace wykonywane w budownictwie stwarzają najczęstsze zagrożenia pożarowe i jakie są przyczyny powstania tych pożarów. Zadanie wykonaj w zespołach 
dwuosobowych. Wyniki swojej pracy przedstaw na forum klasy.  
W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni:  

  przeanalizować rodzaje prac budowlanych, które stwarzają zagrożenia pożarowe, 

  zapisać rodzaje prac budowlanych stwarzających zagrożenia pożarowe na karcie pracy (lub w zeszycie),  

  zaprezentować efekt wykonanego zadania,  

  ocenić jakość wykonanej pracy. 
 4. Przyporządkuj do przedstawionych znaków bezpieczeństwa pożarowego informację jaką przekazują.  

a) Drabina pożarowa  
b) Sprzęt PPOŻ  
c) Alarm pożarowy  
d) Monitor pożaru  
e) Stała instalacja gaśnicza  
f) Hydrant wewnętrzny  
Zadanie przeznaczone jest do indywidualnego wykonania przez uczniów.  
W celu wykonania zadania uczniowie powinni: 

  przeanalizować ilustracje zamieszczone w treści zadania, 

  przeanalizować zawarte w zadaniu napisy,  

  dopasować napisy do ilustracji,  
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  umieścić napisy pod właściwymi ilustracjami,  

  zaprezentować efekty swojej pracy,  

  w prezentacji uzasadnić rozwiązanie zadania,  

  ocenić jakość wykonanej pracy.  
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym w pracowni wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z 
dostępem do internetu niezbędne środki dydaktyczne oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (co najmniej jedno stanowisko dla dwóch uczniów),  

Środki dydaktyczne  

Zajęcia edukacyjne powinny być realizowane w pracowni wyposażonej w: 

  co najmniej jedno stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu połączone z rzutniki
dostępem do Internetu na trzech uczniów, 

  środki ochrony osobistej stosowane na stanowiskach pracy podczas wykonywania robót montażowych,  

  filmy i prezentacje multimedialne dotyczące robót montażowych,  
 plakaty dotyczące zagrożeń na stanowiskach pracy podczas wykonywania robót wykończeniowych,  

  karty pracy,  

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

  instrukcje bhp organizacji montażu. 
 Zalecane metody dydaktyczne  
Realizacja treści programowych w tym dziale wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia z uwzględnieniem metody ćwiczeń, projektów, łączenia teorii z praktyką, 
korzystania z innych niż podręcznikowe źródeł informacji. Dominującymi metodami kształcenia powinny być: metoda ćwiczeń, metoda projektów, ukierunkowane uświadomieniu 
uczniowi znaczenia stosowania w wykonywaniu zadań zawodowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyrobieniu u ucznia nawyku stosowania tych zasad. 

 Formy organizacyjne  

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz zespołowo w oddziałach klasowych w systemie klasowo-lekcyjnym.  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się należy brać pod uwagę wyniki testów wielokrotnego wyboru, wykonywanych projektów i ćwiczeń, ich zgodność z założeniami i 
poprawność merytoryczną wykonania. Dodatkowo należy uwzględniać stosunek uczniów do wykonywania ćwiczeń, aktywność, zaangażowanie, wytrwałość w wykonywaniu 
ćwiczeń i efekty osiągnięte przez poszczególnych uczniów.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów  

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

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

 udzielać wskazówek, jak się uczyć i pomagać w trakcie uczenia,  
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 stosować materiały edukacyjne odwołujące się do wielu zmysłów.  

 motywować uczniów do pracy, 

 przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności.  
 

2.5. Wykonywanie i rozbiórka pokryć dachowych 

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia 
 Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

− Rodzaje i elementy konstrukcji dachowych.  
− Rodzaje pokryć dachowych.  
− Przedmiar robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych.  
− Kalkulacja kosztów wykonania i rozbiórki pokryć dachowych.  
− Materiały do wykonania i rozbiórki pokryć dachowych. 
 - Narzędzia oraz sprzęt do wykonania i rozbiórki pokryć dachowych. 
− Izolacje pokryć dachowych.  
− Podkłady pod pokrycia dachowe. 
- Pokrycia dachowe. 
- Montaż okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej. 
- Remonty i rozbiórka pokryć dachowych.  
− Ocena i kontrola jakości montażu.  
-  Obmiar robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych. 
 

 

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 bezpeczeństwa 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  
BHP(10)1 określić stan poszkodowanego w wypadku przy pracy;  
BHP(10)3 zidentyfikować stany zagrożenia zdrowia i życia;  
BD.08. (1)1 rozróżnić rodzaje konstrukcji dachów;   
BD.08. (1)2 rozróżnić elementy konstrukcji dachów;  
BD.08. (2) rozróżnić rodzaje pokryć dachowych; 
BD.08. (5)1 sporządzić przedmiar robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych 
BD.08. (5)2 kalkulować koszty wykonania i rozbiórki pokryć dachowych;  
BD.08. (5)2 kalkulować koszty wykonania i rozbiórki pokryć dachowych;  
BD.08. (6)1 dobierać i przygotować materiały do wykonania i rozbiórki pokryć dachowych  
BD.08. (6)2 dobierać narzędzia oraz sprzęt do wykonania i rozbiórki pokryć dachowych 
BD.08. (7) wykonywać izolacje pokryć dachowych 
BD.08. (8) wykonywać podkłady pod pokrycia dachowe; 
BD.08. (9) wykonywać pokrycia dachów o różnych konstrukcjach i kształtach; 
BD.08. 10) montować okna dachowe, wyłazy, świetliki i urządzenia do pozyskiwania energii 
odnawialnej 
BD.08. (11)1 wykonywać roboty związane z remontem i pokryć dachowych; 
BD.08. (11)2 wykonywać roboty związane z rozbiórką pokryć dachowych; 
BD.08. (12) oceniać jakość wykonania pokryć dachowych; 
BD.08. (13) wykonywać obmiar robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych oraz 
sporządza ich rozliczenie.  

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 
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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; 
 

Planowane zadania  
Montaż okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii, wykonywanie pokryć dachowych.   
Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem:  
Opis pracy:  
Na podstawie otrzymanej dokumentacji i opisu ustal zakres robót oraz opisać kolejne etapy i czynności związane z montażem okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do 
pozyskiwania energii, wykonywaniem pokryć dachowych. Dokonać samooceny swojej pracy na karcie samooceny. Opis robót związanych z montażem okien dachowych, wyłazów, 
świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii, wykonywaniem pokryć dachowych.  Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy: Organizacja pracy: W przypadku 
ćwiczenia w grupach należy zwrócić uwagę na organizację grupy i rozdział obowiązków. Należy tak prowadzić różne ćwiczenia, aby każdy z uczniów mógł pełnić w grupie różne role. 
Na podstawie otrzymanej dokumentacji i opisu ćwiczenia należy opisać wykonanie montażu wybranego fragmentu pokrycia dachowego. 

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

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni budowlanej wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do 
Internetu z drukarką, skanerem oraz z projektorem multimedialnym, programem do tworzenia prezentacji i grafiki: próbki i karty katalogowe materiałów budowlanych, modele i 
rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów, plansze i filmy instruktażowe dotyczące zasad składowania materiałów budowlanych, normy, aprobaty techniczne i certyfikaty 
materiałów budowlanych, przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, katalogi nakładów rzeczowych, 
cenniki do kosztorysowania robót budowlanych;. 

Środki dydaktyczne  

− plansze ze schematami terenu budowy, składowisk materiałów budowlanych,  

− filmy dydaktyczne,  

− prezentacje multimedialne,  

− zestawy ćwiczeń.  
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Zalecane metody dydaktyczne 
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 prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz zespołowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach klasowych w systemie 
klasowolekcyjnym.  
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
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. 
Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej, katalogów oraz norm dotyczących składowania materiałów 
budowlanych.  
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.  
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2.6. Wykonywanie obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych 

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

Elementy odwodnień połaci dachowych. 
- Przedmiar robót związanych z wykonaniem i rozbiórką obróbek dekarskich i odwodnień połaci 
dachowych. 
- Materiały do wykonywania i rozbiórki obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych. 
- Narzędzia i sprzęt do wykonywania i rozbiórki obróbek dekarskich i odwodnień połaci 
dachowych. 
- Obróbki dekarskie. 
- Odwodnienia połaci dachowych. 
- rozbiórka i wymiana obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych. 
− Ocena i kontrola jakości montażu.  
- Obmiar robót związanych z odwodnieniem połaci dachowych, wykonaniem i rozbiórką obróbek 
dekarskich. 
   

 

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 bezpeczeństwa 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  
BHP(10)1 określić stan poszkodowanego w wypadku przy pracy;  
BHP(10)3 zidentyfikować stany zagrożenia zdrowia i życia;  
BD.08. (1) rozróżniać elementy systemów odwodnień połaci dachowych;  
BD.08. (4)1 sporządzać przedmiar robót związanych z wykonaniem obróbek dekarskich i 
odwodnień połaci dachowych i kalkuluje koszty ich wykonania; 
BD.08. (4)1 sporządzać przedmiar robót związanych z rozbiórką obróbek dekarskich i odwodnień 
połaci dachowych i kalkuluje koszty ich wykonania; 
BD.08. (5)1 dobierać i przygotowywać materiały do wykonywania i rozbiórki obróbek dekarskich i 
odwodnień połaci dachowych; 
BD.08. (5)2 dobierać i przygotowywać narzędzia i sprzęt do wykonywania i rozbiórki obróbek 
dekarskich i odwodnień połaci dachowych; 
BD.08. (6) wykonywać i montować elementy obróbek dekarskich; 
BD.08. (7) montować elementy odwodnień połaci dachowych; 
BD.08. (8)1 wykonywać roboty związane z rozbiórką lub wymianą obróbek dekarskich; 
BD.08. (8)2 wykonywać roboty związane z rozbiórką lub wymianą odwodnień połaci dachowych; 
BD.08. (9)1 oceniać jakość wykonania obróbek dekarskich; 
BD.08. (9)2 oceniać jakość wykonania odwodnień połaci dachowych; 
BD.08. (10)1 wykonywać obmiar robót związanych z wykonaniem i rozbiórką obróbek dekarskich.  
BD.08. (10)2 wykonywać obmiar robót związanych z odwodnieniem połaci dachowych 
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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; 

 

Planowane zadania  
Wykonywanie obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.  Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem:  
Opis pracy:  
Na podstawie otrzymanej dokumentacji i opisu ustal zakres robót oraz opisać kolejne etapy i czynności związane z wykonywaniem obróbek dekarskich i odwodnień połaci 
dachowych. Dokonać samooceny swojej pracy na karcie samooceny. Opis robót związanych wykonywaniem obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.   
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy. Organizacja pracy: W przypadku ćwiczenia w grupach należy zwrócić uwagę na organizację grupy i rozdział 
obowiązków. Należy tak prowadzić różne ćwiczenia, aby każdy z uczniów mógł pełnić w grupie różne role. Na podstawie otrzymanej dokumentacji i opisu ćwiczenia należy opisać 
wykonanie obróbek  dekarskich oraz montażu odwodnienia połaci dachowej. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości 
wykonania zadania. 
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni budowlanej wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do 
Internetu z drukarką, skanerem oraz z projektorem multimedialnym, programem do tworzenia prezentacji i grafiki: próbki i karty katalogowe materiałów budowlanych, modele i 
rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów, plansze i filmy instruktażowe dotyczące zasad składowania materiałów budowlanych, normy, aprobaty techniczne i certyfikaty 
materiałów budowlanych, przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, katalogi nakładów rzeczowych, 
cenniki do kosztorysowania robót budowlanych;. 

Środki dydaktyczne  

− plansze ze schematami terenu budowy, składowisk materiałów budowlanych,  
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− filmy dydaktyczne,  

− prezentacje multimedialne,  

− zestawy ćwiczeń.  
Zalecane metody dydaktyczne 
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 prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz zespołowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach klasowych w systemie 
klasowolekcyjnym.  
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
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. 
Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej, katalogów oraz norm dotyczących składowania materiałów 
budowlanych.  
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.  
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3. JĘZYK OBCY W DEKARSTWIE 

3.1.  POROZUMIEWANIE SIĘ Z INWESTORAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI W JĘZYKU OBCYM  

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

  Słownictwo związane z wykonywaniem zadań zawodowych, szczególnie 
dotyczące planowania pracy.  

  Rozmowa ze zleceniodawcą.  

  Zastosowanie zwrotów grzecznościowych. 

  Wydawanie poleceń.  

  Negocjowanie warunków wykonania robót.  

  Porozumienie o współpracy.  

  Organizacja stanowiska pracy.  

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;  
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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. W celu wykonania zadania uczni
grzecznościowe powitania, podziękowania, 
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. 
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 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,  

3.2. INFORMACJA O MATERIAŁACH I TECHNOLOGIACH 

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

  Korespondencja handlowa w języku obcym. 

  Informacje na materiałach budowlanych, narzędziach i sprzęcie.  

  Źródła informacji o materiałach budowlanych narzędziach i sprzęcie. 

  Wiedza o materiałach, narzędziach i sprzęcie w zasobach internetowych. 

  Oferty szkoleniowe.  

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 
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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 

wania zadania. Zadania 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  
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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: 

  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,  
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4.  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W DEKARSTWIE 

4.1.  PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

 Podstawy działalności gospodarczej w budownictwie.  

 Zasady planowania określonej działalność w budownictwie. 

 Formy organizacyjno-prawne działalności przedsiębiorstwa budowlanego.  

 Formy pozyskiwania kapitału.  

  Rejestrowanie firmy budowlanej. 

  Dokumentacja dotycząca podejmowania działalności gospodarczej. 

 Opodatkowanie działalności gospodarczej w budownictwie.  

 Wydajność pracy. 

 Systemy wynagrodzeń pracowników.  

 Obowiązki pracodawcy dotyczące ubezpieczeń społecznych.  

 Ubezpieczenia gospodarcze.  

 Etyka w biznesie. 

 Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 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 
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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,  
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– 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.  

 

 

4.2.  PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO 

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

 Przedsiębiorstwa i instytucje w branży budowlanej.  

 Badanie potrzeb rynku branży budowlanej.  

 Działania w małej firmie budowlanej.  

 Źródła przychodów i kosztów w firmie budowlanej.  

 Zasady współpracy przedsiębiorstwa budowlanego z otoczeniem. 

 Prace biurowe w przedsiębiorstwie budowlanym.  

 Marketing w branży budowlanej.  

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; 
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 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:  
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– 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.  
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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.  


