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1. TYP PROGRAMU:  PRZEDMIOTOWY 

2. RODZAJ PROGRAMU:  LINIOWY 

3. OPRACOWANO:

Program został opracowany przez zespół przedmiotów budowlanych na podstawie programu nauczania dla zawodu monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie 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 do zawodu MURARZ-TYNKARZ opracowano zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60), 
• Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64 z późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2016 poz. 2094), 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z późn. zm.),
• Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 29 grudnia 2016 r.; 
• Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół z dnia 20 stycznia 2017 r., 
• Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 22 grudnia 2016 r.; 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego 
dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz. 
356); 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626 z póżn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.), • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym – poziomy 1–4 (Dz.U. 2016 poz. 520), 
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• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji
o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz.U. 2016 poz. 537), • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U. 2014 poz. 1145 (z późn. zm), 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2014 poz. 909), 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532), 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843 z późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2015 poz. 673), ,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977 z poźn. zm.). 

5. CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania 
na zmieniającym się rynku pracy. Obecnie pojawiają się nowe technologie i techniki wykonywania prac budowlanych. Rozszerza się lista oczekiwań użytkowników. Zakres 
zadań zawodowych należy systematycznie wzbogacać o treści uwzgledniające postęp techniczny i nowoczesne technologie. Oczekiwania pracodawców w stosunku do 
absolwenta szkoły zawodowej branży budowlanej są nierozerwalnie związane z postępem w gospodarce, zatem zakres treści dydaktycznych musi ten fakt uwzględniać. 
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 poziom uwiedzy 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 poszczególnych zawodach wpisanych do klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego. Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego. 
6. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU MURARZ-TYNKARZ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

Program nauczania dla zawodu MURARZ-TYNKARZ uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze 
koncepcje nauczania. W programie nauczania dla zawodu MURARZ-TYNKARZ uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu 
efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów 
jak: matematyka, podstawy przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa. 
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7. INFORMACJA O ZAWODZIE MURARZ-TYNKARZ 
Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, wykonywaniem 
wszystkich rodzajów tynków wewnętrznych i zewnętrznych sposobem ręcznym i mechanicznym .Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na 
ścianach okładziny, wykuwać otwory oraz samodzielne sporządzać zaprawy murarskie i tynkarskie, w tym orientować się w cechach różnych zapraw i recepturach ich 
sporządzania. 
Murarz-tynkarz ponadto może wykonywać prace remontowe i rozbiórkowe. Osoba zamierzająca wykonywać ten zawód musi przyzwyczaić się do częstych zmian miejsca 
pobytu (jest to uzależnione od miejsca nowej budowy), wykonywania swoich zadań przy niesprzyjającej pogodzie i na dużych wysokościach, dlatego też kandydat na 
murarza tynkarza nie może cierpieć na lęk wysokości. W tej pracy ważna jest także zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Kandydat na murarza-tynkarza musi 
przejść specjalistyczne badania lekarskie obejmujące wzrok, słuch, koordynację wzrokowo-słuchową oraz poczucie równowagi. 

8. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ-TYNKARZ 
Budownictwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (http://psz.praca.gov.pl/ dane z dnia 03.05.2012 r.) 
wynika, że w sekcji budownictwo w 2011 roku było zatrudnionych ok. 500 tys. osób. Osoby te są głównie zatrudniane w prywatnych firmach budowlanych. „Budowlańcy” 
należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów 
zasadniczych szkół zawodowych i technikum kształcących dla potrzeb budownictwa. W ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje 
personalne i społeczne. Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje duże zapotrzebowanie na murarzy-tynkarzy. Absolwenci szkoły mogą prowadzić 
własną działalność gospodarczą. Absolwent szkoły posiadający potwierdzone kwalifikacje w tym zawodzie jest poszukiwanym pracownikiem na rynku pracy w Polsce, a 
dodatkowo, legitymujący się umiejętnościami posługiwania się językiem obcym zawodowym, także w innych krajach. Absolwent branżowej szkoły I stopnia kształcącej w 
zawodzie murarz-tynkarz może być zatrudniony na stanowiskach prac murarskich, tynkarskich i pomocniczych w zakładach budowlanych oraz w rzemieślniczych 
warsztatach remontowo-budowlanych. Analiza ofert pracy w 2012 r. prowadzona w oparciu o Centralną Bazę Ofert Pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy 
wykazała, że zawody z obszaru budownictwa należą do poszukiwanych na polskim rynku pracy http://psz.praca.gov.pl (dane z dnia 03.05.2012 r.) 

9. POWIĄZANIA ZAWODU MURARZ-TYNKARZ Z INNYMI ZAWODAMI 
Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym umożliwiając uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych 
potrzeb i ambicji. Wprawdzie zawód murarz-tynkarz nie ma wspólnej kwalifikacji wyodrębnionej w innych zawodach kształconych na poziomie technikum, ale absolwent 
branżowej szkoły I stopnia, który uzyska wykształcenie w tym zawodzie, może uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Absolwent 
branżowej szkoły i stopnia może podwyższać swoje kwalifikacje w branżowej szkole II stopnia. 

                                  Kwalifikacja Symbol
zawodu

Zawód 

BD.14  Wykonywanie robót murarskich i
tynkarskich 711204 Murarz - tynkarz
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10. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ-TYNKARZ 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania zapraw 
murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych; 2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych; 3) wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych; 4) 
wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych; 5) wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Do wykonywania zadań 
zawodowych jest niezbędne osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie MURARZ-TYNKARZ: • efekty kształcenia 
wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS,OMZ); • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do 
kształcenia w zawodzie PKZ(BD.c); • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji BD.14. w zawodzie: 711204 MURARZTYNKARZ. Kształcenie zgodnie z opracowanym 
programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia. 
11. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU MURARZ-TYNKARZ 
Tabela 1. Plan nauczania do programu o strukturze przedmiotowej dla zawodu murarz-tynkarz

Lp. Przedmiot

KLASA
I II III

Liczba godzin
Tyg. Ogółe

m
Tyg. Ogółe

m
Tyg. Ogółe

m
Ogółem

1. Materiałoznawstwo i 
technologia robót murarskich
i tynkarskich

27 108 27 108 28 112 328

2. Rysunek zawodowy 7 28 7 28 - - 56
4. Język obcy zawodowy - - - - 2 8 8
5. Działalność gospodarcza w 

budownictwie - - - - 4 16 16

RAZEM 34 136 34 136 34 136 408
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Nazwa przedmiotu Nazwa działu
1. Materiałoznawstw i technologia robót 
murarskich i tynkarskich

1.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
1.2. Pomiary w budownictwie 
1.3. Organizacja i zagospodarowanie budowy 
1.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie 
1.5. Technologia robót murarskich 
1.6. Technologia robót tynkarskich 

2. Rysunek zawodowy 2.1. Sporządzanie rysunku budowlanego
2.2. Podstawy dokumentacji budowlanej

3. Język obcy zawodowy w robotach 
murarskich i tynkarskich

3.1. Porozumiewanie się ze współpracownikami w języku obcym 
3.2. Informacja o materiałach i robotach budowlanych 

4. Działalność gospodarcza                         
     w budownictwie 

4.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej 
4.2. Prowadzenie firmy budowlanej 

                                                 
Egzamin potwierdzający kwalifikację BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich  odbywa się pod koniec klasy trzeciej. 

      12. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 

1. Materiałoznawstwo i technologia  robót murarskich i tynkarskich…………….......................……..328 godz.  
2. Rysunek budowlany……………………………………........................................................……………………56 godz. 
3. Język obcy zawodowy w robotach murarskich i tynkarskich……………………………………………………..  8 godz. 
4. Działalność gospodarcza w budownictwie ……………........................................................………….  16 godz.
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1. Materiałoznawstwo i technologia robót murarskich i tynkarskich 
1.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 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 
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 
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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. 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; 
− wylosować stanowisko, na którym znajdują się przygotowane zestawy materiałów budowlanych, 
− zidentyfikować wspólnie materiały budowlane i nazwać je, 
− zaprezentować efekt wykonanego ćwiczenia. 
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 grafik oraz 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 
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
 − próbki materiałów i wyrobów budowlanych, 
− modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów, 
− filmy i prezentacje multimedialne o tematyce budowlanej. 
Zalecane metody dydaktyczne 
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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 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. 
1.2. 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 
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; 
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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. Wykonaj pomiary w pomieszczeniu, w którym zaprojektowano ścianę działową murowaną. Do wykonania zadania dobierz sprzęt pomiarowy. Mając obmiar oblicz 
powierzchnię ściany, 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 zgodnie z wytycznymi w KNR, 
− zapisać otrzymane wyniki, 
− zaprezentować efekt wykonanego zadania. 
2. Wykonaj pomiary w pomieszczeniu, w którym zaplanowano tynkowanie ścian w określonej technice. Oblicz ilość robót tynkarskich 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 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, 
modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów, plansze i filmy instruktażowe, normy, aprobaty techniczne i certyfikaty jako ci materiałów budowlanych, 
instrukcje wykonywania robót izolacyjnych, przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, katalogi 
nakładów rzeczowych, cenniki do kosztorysowania robót budowlanych;.
 Środki dydaktyczne 
− przyrządy pomiarowe, 
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− 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 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 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.  

1.3. Organizacja i zagospodarowanie budowy 
 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 
przepisami; − Oznakowanie terenu budowy; 
− Środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego, pionowego i poziomego 

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; 
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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)(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(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.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, 
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− 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. cegła 
ceramiczna pełna, mieszanki tynkarskie, żwir, wapno w workach) 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, 
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. 
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, 
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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. 

1.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie 
 Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

- Zagrożenia związane z istnieniem hałasu, wibracji, mikroklimatu gorącego, 
promieniowania UVB i IR, czynników chemicznych i pyłów - Zagrożenia związane z 
istnieniem czynników psychofizycznych występujących w środowisku pracy w 
robotach murarskich i tynkarskich; 

BHP(5)2 określić zagrożenia związane z istnieniem hałasu, wibracji, mikroklimatu 
gorącego, promieniowania UVB i IR, czynników chemicznych i występujących w 
środowisku pracy w robotach murarskich i tynkarskich; BHP(5)3 określić zagrożenia 
związane występowaniem czynników psychofizycznych występujących w środowisku
pracy w robotach murarskich i tynkarskich; 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, mikroklimatu 
gorącego, promieniowania UVB i IR, BHP(6)2 określić skutki oddziaływania 
czynników chemicznych i pyłów; 

Planowane zadania 
1. Korzystając z zasobów Internetu znajdujących się na stronie PIP znajdź miejscowości ze swojego województwa, które są siedzibami okręgowych inspektoratów pracy. 
Wyszukaj oddział znajdujący się najbliżej twojego miejsca zamieszkania i zanotuj w zeszycie, w jakich godzinach i pod jakim numerem telefonu możesz uzyskać bezpłatną 
poradę z prawa pracy. 
2. Przyporządkuj do podanych piktogramów nazwy zagrożeń przed jakimi ostrzegają wpisując w nawiasy odpowiadające dobranym nazwom litery. 
1. (...........) Gazy, substancje ciekłe i stałe utleniające, 
2. (...........) Gazy, aerozole, substancje ciekłe i stałe łatwopalne 
3. (...........) Działanie żrące na skórę, poważne uszkodzenie oczu 
4. (...........) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, rakotwórczość
 5. (...........) Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę)
 6. (...........) Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 
7. (...........) Gazy sprężone, skroplone pod ciśnieniem
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3. Weź udział w badaniu przeprowadzanym przez Ergo-Test (www.ergotest.pl), określają- cym, czy twoje stanowisko pracy z domowym komputerem spełnia wymogi 
ergonomii. W rubryce „rodzaj pracodawcy” wpisz „samozatrudnienie”, a przy pytaniu o czas spędzany przy komputerze w pracy podaj liczbę godzin, które spędzasz przy 
komputerze w szkole. Sformułuj pisemnie wnioski wynikające z badania. Po godzinie pracy przy komputerze wykonaj wszystkie ćwiczenia relaksacyjne proponowane przez 
Ergo-Test. Zapisz w zeszycie, ile czasu ci to zajęło. Postaraj się wykonywać te ćwiczenia systematycznie po każdej godzinie pracy z komputerem. Dzięki temu wyrobisz w 
sobie cenny nawyk higienicznej pracy przydatny w pracy zawodowej. 
4. Określ słuszność postępowania pracownika w przedstawionych sytuacjach pożaru w miejscu pracy (W – właściwa, N – niewłaściwa). Odpowiedzi zapisz w zeszycie i 
zwięźle je uzasadnij. 
Lp Zdarzenie Uzasadnienie 

1 Po usłyszeniu alarmu pracownik wybiegł na korytarz i 
zauważył biegnącego przed nim kolegę w palącym się 
ubraniu roboczym. Zarzucił na niego swoją marynarkę, 
stłumił ogień, a następnie złapał za rękę i pomógł uciec 
w bezpieczne miejsce. Właściwa. Odcięcie dostępu 
powietrza zahamowało proces palenia, nie zostawił 
poszkodowanego. 

2 Po zauważeniu palącego się w pomieszczeniu 
pojemnika ze zużytymi opakowaniami po klejach 
pracownik natychmiast zaczął go gasić podręcznym 
sprzętem gaśniczym. 

3 Po zauważeniu palącego się w pomieszczeniu sprzętu 
komputerowego pracownik zdjął ze ściany gaśnicę 
proszkową, uruchomił ją i pobiegł gasić pożar.  

4 Po zauważeniu palącego się na placu przed odlewnią 
pojemnika ze smołą pozostawionego przez budowlaną 
ekipę remontową pracownik narzucił na niego 
znajdujący się w pobliskim pomieszczeniu 
magazynowym koc gaśniczy i wezwał pomoc. 
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5. Pracownik, uciekając z palącego się pomieszczenia, 
poruszał się w pozycji kucznej.

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 rzutnikiem lub 
tablicą multimedialną oraz co najmniej jedno stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu na trzech uczniów, środki ochrony osobistej stosowane na stanowiskach 
pracy podczas wykonywania robót wykończeniowych, filmy i prezentacje multimedialne do każdego działu nauczania, plakaty dotyczące zagrożeń na stanowiskach pracy 
podczas wykonywania robót murarskich i tynkarskich, karty bezpieczeństwa substancji niebezpiecznych. 
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, 
− stosować materiały edukacyjne odwołujące się do wielu zmysłów.
 − motywować uczniów do pracy, 
− przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności. 
5. Zdefiniuj następujące pojęcia:
a) Pożar. 

b) Zagrożenie pożarowe 

c) Zagrożenie wybuchowe 

d) Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego 
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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.

 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), 
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 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, 

 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), 
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Środki dydaktyczne 

Zajęcia edukacyjne powinny być realizowane w pracowni wyposażonej w:

  co najmniej jedno stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu połączone z rzutnikiem lub tablicą multimedialną,  co najmniej jedno stanowisko komputerowe z  
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, 

 stosować materiały edukacyjne odwołujące się do wielu zmysłów. 
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 motywować uczniów do pracy,

  przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności. 

1.5. Technologia robót murarskich 
 Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

−Zaprawy murarskie 
−Mieszanki betonowe 
−Materiały do wykonania konstrukcji murowanych 
−Narzędzia i sprzęt do wykonania robót murarskich 
−Kalkulacja kosztów wykonania zapraw, mieszanek betonowych i robót murarskich 
−Izolacje budowlane
 −remonty i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
 −Warunki techniczne wykonania i odbioru robót murarskich, 
−Przepisy bhp i p.poż i ochrony środowiska na stanowisku pracy 

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 wykonywaniazadań 
zawodowych 
BHP(9)3 dokonać analizy przepisów ochrony środowiska podczas wykonywania 
zadań zawodowych 
BD.14.1(1)1 rozróżnić rodzaje zapraw murarskich; 
BD.14.1(1)3 określić właściwości oraz zastosowanie zapraw murarskich; 
BD.14.1(3)1 dobrać składniki zapraw murarskich; BD.14.1(3)3 dobrać składniki 
mieszanek betonowych; 
BD.14.1(4)1 sporządzić przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw 
murarskich 
BD.14.1(4)3 sporządzić przedmiar robót związanych z wykonywaniem mieszanek 
betonowych 
BD.14.1(4)4 skalkulować koszty wykonania zapraw murarskich;
 BD.14.1(4)6 skalkulować koszty wykonania mieszanek betonowych; 
BD.14.1(5)1 rozróżnić i dobrać narzędzia oraz sprzęt do wykonywania zapraw 
murarskich;
 BD.14.1(5)3 rozróżnić i dobrać narzędzia oraz sprzęt do wykonywania mieszanek 
betonowych; 
BD.14.1(8)1 określić wymagania dotyczące wykonania zapraw murarskich; 
BD.14.1(8)3 określić wymagania dotyczące wykonania mieszanek betonowych 
BD.14.1(8)4 ocenić jakość wykonania zapraw murarskich; 
BD.14.1(8)6 ocenić jakość wykonania mieszanek betonowych; 
BD.14.2(1)1 rozróżnić rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych; 
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BD.14.2(3)1 określić zasady wiązania cegieł w murach; 
BD.14.2(3)2 rozpoznać sposoby wiązania cegieł w murach; 
BD.14.2(4)1 scharakteryzować izolacje budowlane; 
BD.14.2(4)2 rozróżnić rodzaje izolacji budowlanych; 
BD.14.2(4)3 określić sposoby wykonania izolacji budowlanych; 
BD.14.2(6)2 rozróżnić i dobrać sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji 
budowlanych; 
BD.14.2(7)1 sporządzić przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych 
konstrukcji budowlanych; 
BD.14.2(7)2 skalkulować koszty wykonania murowanych konstrukcji budowlanych; 
BD.14.2(12)1 określić wymagania dotyczące wykonania robót murarskich; 
BD.14.2(12)2 ocenić jakość wykonania robót murarskich; 
BD.14.4(3)1 sporządzić przedmiar robót związanych z wykonaniem remontu i 
rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych; 
BD.14.3(5)1 skalkulować koszty wykonania remontu i rozbiórki murowanych 
konstrukcji budowlanych; 
BD.14.4(4)1 dobrać narzędzia do wykonywania robót związanych z wykonaniem 
remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych; 
BD.14.4(4)2 dobrać sprzęt do wykonywania robót związanych z wykonaniem 
remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych; 
BD.14.4(7)1 określić wymagania dotyczące wykonania robót remontowych i 
rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru; 
BD.14.4(7)2 ocenić jakość wykonania robót remontowych i rozbiórkowych 
murowanych konstrukcji budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru; 
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;
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 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.Otrzymałeś dokumentację techniczną i opis obiektu budowlanego. Twoim zadaniem będzie ustalenie ilości robót murarskich związanych z wykonaniem ścian 
konstrukcyjnych murowanych w systemie Ytong. Dokonaj samooceny wykonanego zadania. Zadanie wykonujesz indywidualnie. W celu wykonania zadania uczniowie 
powinni: 
− zapoznać się z dokumentacją techniczną i opisem obiektu budowlanego. 
− zapoznać się ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w systemach Ytong, 
− ustalić zakres robót 
− obliczyć ilość robót murarskich w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych 
− ocenić jakość wykonanej pracy. 2 Korzystając z zasobów Internetu wyszukaj i porównaj parametry techniczne ścian wykonanych w technologii Ytong oraz tradycyjnego 
muru wykonanego z ceły ceramicznej pełnej a następnie uzupełnij zamieszczoną karte pracy. 
Do uzupełnienia karty pracy wybierz porównywalną grubość muru jednowarstwowego. 
Opis Mur w technologii Ytong Mur tradycyjny z cegły 

Wymiary elementów ściennych 

Ciężar elementów ściennych 

Sposób murowania 

Czas pracy na jednostkę powierzchni 

Izolacyjność termiczna. 

Narzędzia i sprzęt 

Rodzaj zaprawy 
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Zużycie materiałów 

Odporność ogniowa

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 z dostępem do Internetu, z drukarką, ze 
skanerem i z projektorem multimedialnym, z pakietem programów biurowych i programem do tworzenia prezentacji i grafiki − stanowiska umożliwiające przeglądanie przez
uczniów dokumentacji budowlanej, katalogów, czytanie rysunków przykładowej dokumentacji technicznej obiektów budowlanych.  
Środki dydaktyczne 
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować:
 - próbki i karty katalogowe materiałów budowlanych, modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów; bloczki ścienne Ytong , plansze i filmy instruktażowe 
dotyczące systemu Ytong, narzędzia murarskie , sprzęt pomiarowy, normy, aprobaty techniczne i certyfikaty jakości materiałów budowlanych, przykładowe dokumentacje 
projektowe, specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru robót murarskich, katalogi nakładów rzeczowych, cenniki do kosztorysowania robót budowlanych; 
Zalecane metody dydaktyczne
 W procesie nauczania-uczenia się jest wskazane stosowanie różnorodnych metod dydaktycznych. W tym aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej, tekstu przewodniego, metody projektu . Zalecane metody sprzyjają rozwijaniu kompetencji personalnych i 
społecznych uczniów. Metodami wspomagającymi powinien być wykład informacyjny lub problemowy.
 Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone formie klasowo-lekcyjnej, indywidualnie lub grupowo. Jeżeli metoda projektów z podziałem na grupy to grupa powinna liczyć nie więcej 
niż 2-3 uczniów 
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, warunków technicznych wykonania i odbioru robót murarskich. 
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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1.6. Technologia robót tynkarskich 
 Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

− Zaprawy tynkarskie z uwzględnieniem nowych technologii 
− Materiały do wykonania zapraw tynkarskich 
− Narzędzia i sprzęt do wykonania robót tynkarskich 
− Kalkulacja kosztów wykonania zapraw i robót tynkarskich 
− Rodzaje uszkodzeń tynków i sposoby ich naprawy 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót tynkarskich 
− Przepisy bhp i p.poż i ochrony środowiska na stanowisku pracy 

BHP(7)2 określić zasady organizacji stanowiska pracy; 
BHP(8)1 zidentyfikować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej BHP(8)4 
zidentyfikować system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz 
sposoby powiadamiania; 
BHP(9)1 dokonać analizy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych 
BHP(9)3 dokonać analizy przepisów ochrony środowiska podczas wykonywania 
zadań zawodowych 
BD.14.1(1)2 rozróżnić rodzaje zapraw tynkarskich; 
BD.14.1(1)4 określić właściwości oraz zastosowanie zapraw tynkarskich; 
BD.14.1(3)2 dobrać składniki zapraw tynkarskich; 
BD.14.1(4)2 sporządzić przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw 
tynkarskich 
BD.14.1(4)5 skalkulować koszty wykonania zapraw tynkarskich; 
BD.14.1(5)2 rozróżnić i dobrać narzędzia oraz sprzęt do wykonywania zapraw 
tynkarskich; 
BD.14.1(8)2 określić wymagania dotyczące wykonania zapraw tynkarskich; 
BD.14.1(8)5 ocenić jakość wykonania zapraw tynkarskich; 
BD.14.3(1)1 rozróżnić rodzaje tynków;
 BD.14.3(4)1 rozróżnić i dobrać narzędzia do wykonania tynków wewnętrznych i 
zewnętrznych; 
BD.14.3(4)2 rozróżnić i dobrać sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i 
zewnętrznych;związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
BD.14.3(5)2 skalkulować koszty wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
BD.14.3 (9)1 rozpoznać rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych; 
BD.14.3 (9)2 dobrać sposoby naprawy uszkodzonych tynków wewnętrznych i 
zewnętrznych; 
BD.14.3(11)1 ocenić jakość podłoża pod różnego rodzaju tynku; 
BD.14.3(11)2 ocenić jakość robót tynkarskich zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru; 
BD.14.3(11)3 ocenić jakość robót tynkarskich pod względem estetyki wykonania 
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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(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  
BD.14.3(5)1 sporządzić przedmiar robót 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; 

1. Firma produkująca materiały tynkarskie przeprowadziła w szkole pokaz dotyczący wykonania tynków dekoracyjnych. Wymień materiały, narzędzia i sprzęt niezbędne do 
wykonania zaprezentowanych robót. Dokonaj samooceny prawidłowości wykonania zadania. W celu wykonania zadania uczniowie powinni: 
− aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.
 − zapoznać się z materiałami szkoleniowymi,
 − zapoznać się ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót tynkarskich, 
− wymienić materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania zadania, 
− 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 z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, z pakietem programów biurowych i 
programem do tworzenia prezentacji i grafiki
 − stanowiska umożliwiające przeglądanie przez uczniów dokumentacji budowlanej, katalogów, czytanie rysunków przykładowej dokumentacji technicznej obiektów 
budowlanych. 
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Środki dydaktyczne 
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: 
- próbki i karty katalogowe materiałów budowlanych, modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów; próbki tynków dekoracyjnych , plansze i filmy 
instruktażowe dotyczące robót tynkarskich , narzędzia tynkarskie, sprzęt pomiarowy, normy, aprobaty techniczne i certyfikaty jakości materiałów budowlanych, 
przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru robót tynkarskich, katalogi nakładów rzeczowych, cenniki do 
kosztorysowania robót budowlanych; 
Zalecane metody dydaktyczne
 W procesie nauczania-uczenia się jest wskazane stosowanie różnorodnych metod dydaktycznych. W tym aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej, tekstu przewodniego, metody projektu . Zalecane metody sprzyjają rozwijaniu kompetencji personalnych i 
społecznych uczniów. Metodami wspomagającymi powinien być wykład informacyjny lub problemowy.
 Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone formie klasowo-lekcyjnej, indywidualnie lub grupowo. Jeżeli metoda projektów z podziałem na grupy to grupa powinna liczyć nie więcej 
niż 2-3 uczniów 
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, warunków technicznych wykonania i odbioru robót murarskich i tynkarskich. 
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. Na podstawie filmu instruktażowego Tynkowanie natryskowe ręczne firmy TYTAN Professional (www.youtube.com) porównaj technologię nakładania tynków 
natryskowych z tradycyjną technologią nakładania tynków cienkowarstwowych. Po obejrzeniu filmu uzupełnij kartę pracy 
Opis Metoda natryskowa Metoda tradycyjna 

Sposób nakładania 

Przygotowanie do tynkowania 

Rusztowanie 
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Czas pracy 

Wydajność 

Narzędzia i sprzęt 

Zużycie materiałów 
Dokonaj samooceny prawidłowości wykonania zadania. W celu wykonania zadania uczniowie powinni: 
− aktywnie uczestniczyć w oglądaniu filmu, 
− zapoznać się z technikami oraz technologiami wykonania tynków w formie poradników video (dostępne na stronach internetowych producentów np. www.tytan.pl, 
www.lakma.pl ), 
− uzupełnić kartę pracy 
− 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 z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, z pakietem programów biurowych i 
programem do tworzenia prezentacji i grafiki 
− stanowiska umożliwiające uczniom uzupełnienie przygotowanych kart pracy. 
Środki dydaktyczne
 W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: 
- filmy instruktażowe dotyczące robót tynkarskich w zakresie nakładania tynków natryskowych, 
- normy, aprobaty techniczne specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru robót tynkarskich, 
Zalecane metody dydaktyczne
 W procesie nauczania-uczenia się jest wskazane stosowanie różnorodnych metod dydaktycznych. W tym aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej, tekstu przewodniego, metody projektu . Zalecane metody sprzyjają rozwijaniu kompetencji personalnych i 
społecznych uczniów. Metodami wspomagającymi powinien być wykład informacyjny lub problemowy. 
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone formie klasowo-lekcyjnej, indywidualnie lub grupowo. Jeżeli metoda projektów z podziałem na grupy to grupa powinna liczyć nie więcej 
niż 2-3 uczniów 
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, warunków technicznych wykonania i odbioru robót murarskich i tynkarskich. 
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: 
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– 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.RYSUNEK BUDOWLANY.
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 
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; 
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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, 
− 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, 
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– 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 
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, 
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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. 
2.2. 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; 
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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 
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,
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 − ocenić jakość wykonanej pracy. 
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
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,
 – uwzględniać zainteresowania uczniów, 
– przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności,
 – zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej. 

3. JĘZYK OBCY ZAWODOWY W ROBOTACH MURARSKICH I TYNKARSKICH

3.1. POROZUMIEWANIE SIĘ Z INWESTORAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI W JĘZYKU OBCYM 
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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; 
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; 
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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 uczniowie powinni;  zastosować 
zwroty grzecznościowe powitania, podziękowania, pożegnania,  powiedzieć o swojej motywacji do podjęcia pracy w poszukiwanym zawodzie,  wymienić swoje  
zainteresowania i 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 
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 
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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 powinni;  wybrać z katalogu jeden z materiałów budowlanych stosowanych w robotach wykończeniowych,  dokonać tłumaczenia pisemnego,  dokonać   
tłumaczenia ustnego, prezentując jednocześnie efekt wykonanego zadania,  ocenić jakość wykonanej pracy i wskazać obszary trudności podczas wykonywania 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 

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. 
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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, 

4. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W BUDOWNICTWIE

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. 

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;
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 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(2)2 zidentyfikować przepisy prawa podatkowego;
 PDG(2)3 przeprowadzić analizę przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie danych 
osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego; 
PDG(2)4 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie 
danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego; 
PDG(3)1 zidentyfikować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 
PDG(3)2 przeprowadzić analizę przepisów dotyczących prowadzenia działalności 
gospodarczej; 
PDG(3)3 ustalić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu 
prowadzenia działalności gospodarczej; 
PDG(3)4 korzystać z przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w 
branży budowlanej; 
PDG(7)1 wybrać właściwą formę organizacyjnoprawną Proponowanej działalności 
gospodarczej; 
PDG(7)2 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności 
gospodarczej; 
PDG(7)3 wybrać formę opodatkowania działalności gospodarczej; PDG(7)4 sporządzić 
biznesplan dla wybranej działalności budowlanej. KPS(1)11 okazać szacunek innym 
osobom oraz szacunek dla ich pracy; KPS(1)12 stosować zasady kultury osobistej i 
ogólnie przyjęte normy zachowania w swoim środowisku 
KPS(2)7 zastosować właściwą technikę twórczego myślenia przy rozwiązaniu problemu; 
KPS(3)3 zaplanować pracę zespołu; 
KPS(3)4 zrealizować działania w wyznaczonym czasie; 
KPS(3)5 monitorować realizację zaplanowanych działań; 
KPS(3)6 dokonać modyfikacji zaplanowanych działań;
 KPS(11)2 stosować w życiu codziennym zasady komunikacji społecznej; KPS(11)3 
właściwie interpretować mowę ciała w komunikacji; 
KPS(11)4 aktywnie słuchać innych; 
KPS(12)4 przeprowadzić mediacje do rozwiązania problemu; 
KPS(13)5 angażować się we wspólne działania realizowane przez zespół; KPS(13)6 
stosować podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji; 

Proponowane zadania 

 1. Opracowania procedury postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Zadanie powinno być wykonywane w grupach pod kierunkiem wybranego 
lidera. Grupy powinny zaprezentować swoje opracowania w formie prezentacji np. multimedialnej. Po prezentacji, powinna być przeprowadzona dyskusja pod kierunkiem 
eksperta (nauczyciela lub eksperta zewnętrznego) w celu zweryfikowania przedstawionych propozycji i ustalenia wspólnej procedury. Na podstawie opracowanej procedury
grupa uczniów opracuje poradnik „Krok po kroku – zakładam własną działalność gospodarczą w branży budowlanej”.
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 2. Opracowanie projektu własnej działalności gospodarczej w branży budowlanej. Efektem zadania powinny być projekty opracowane przez uczniów zawierające: projekt 
Proponowanej działalności gospodarczej w branży budowlanej, wypełnione dokumenty niezbędne do jej założenia. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki 
dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia mogą odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach 
kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. 

Środki dydaktyczne 

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

Zalecane metody dydaktyczne

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

Formy organizacyjne

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

 Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 

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

Formy indywidualizacji pracy uczniów 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 

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

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

Nauczyciel powinien:

 – motywować uczniów do pracy,

 dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów,

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

 zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej. 
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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;
 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; 
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PDG(12)2 Zapewnić wymaganą jakość wytwarzanych wyrobów; PDG(13)1 
zoptymalizować koszty prowadzonej działalności gospodarczej; 
PDG(13)2 zoptymalizować przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 
KPS(1)11 okazać szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy; KPS(1)12 
stosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w swoim 
środowisku 
KPS(2)7 zastosować właściwą technikę twórczego myślenia przy rozwiązaniu problemu; 
KPS(3)3 zaplanować pracę zespołu; 
KPS(3)4 zrealizować działania w wyznaczonym czasie; 
KPS(3)5 monitorować realizację zaplanowanych działań; 
KPS(3)6 dokonać modyfikacji zaplanowanych działań; 
KPS(11)2 stosować w życiu codziennym zasady komunikacji społecznej; KPS(11)3 
właściwie interpretować mowę ciała w komunikacji; 
KPS(11)4 aktywnie słuchać innych;
 KPS(12)4 przeprowadzić mediacje do rozwiązania problemu; 
KPS(13)5 angażować się we wspólne działania realizowane przez zespół; KPS(13)6 
stosować podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji; 

Proponowane zadania 

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

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

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

III etap - podejmowanie systematycznych działań projektowych: 

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

– selekcja i analiza zgromadzonych informacji, 

– wnioskowanie ukierunkowane na wybór optymalnego rozwiązania,

 – wykonanie projektu. 

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

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

Środki dydaktyczne 

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

Zalecane metody dydaktyczne 

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

Formy organizacyjne

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

 Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 

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

Formy indywidualizacji pracy uczniów 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 

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

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

Nauczyciel powinien: 

– motywować uczniów do pracy, 

– dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów,

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

– zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej. 
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