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PROJEKT PROGRAMU NAUCZANIA ZAWODU 

 

BLACHARZ 

 
Program przedmiotowy o strukturze spiralnej 

 
SYMBOL CYFROWY ZAWODU 721301 

721301/ZSiPKZ/CKZ/BSI/2019 
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE: 

MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych 
 

 
Program został opracowany w oparciu o program ORE, który był napisany w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa 

odpowiadająca potrzebom rynku pracy”. Zmodyfikowany w 70 % przez nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w 

Zielonej Górze zgodnie 

 z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 

dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. 
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STRUKTURA PROGRAMU NAUCZANIA ZAWODU 
I. Wstęp do programu 

1. Opis zawodu 

2. Charakterystyka programu 

3. Założenia programowe 

4. Wykaz przedmiotów w kształceniu teoretycznym i praktycznym 
II. Cele kierunkowe zawodu 
III. Programy nauczania do poszczególnych przedmiotów 

- nazwa przedmiotu 

- cele ogólne 

- cele operacyjne 

- materiał nauczania 

- procedury osiągania celów kształcenia: propozycje metod nauczania, proponowane środki dydaktyczne oraz obudowa dydaktyczna 

- warunki realizacji programu przedmiotu 

- proponowane metody sprawdzania osiągnięć ucznia/słuchacza 

- proponowane metody ewaluacji przedmiotu 
IV. Propozycja sposobu ewaluacji programu nauczania zawodu 
V. Zalecana literatura zawodu 
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1. OPIS ZAWODU 

BLACHARZ 

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 721301 

Branża MECHANICZNA (MEC) 
Poziom III Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: 
MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych 

Poziom 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla kwalifikacji 

 

Zawód blacharz kształcony jest na poziomie branżowej szkoły I stopnia na potrzeby przemysłu, budownictwa. Absolwenci posiadający certyfikat kwalifikacji 

lub dyplom w zawodzie mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Szkoła rozpoczynająca kształcenie w zawodzie powinna posiadać pracownie 

uwzględnione w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się u pracodawców, w placówkach kształcenia 

ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce 

zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie blacharz. 

Absolwent posiada umiejętności do wykonywania prac z zakresu obróbki i kształtowania elementów z blachy i profili kształtowych, wykonywania połączeń 

elementów metalowych i niemetalowych, wykonywania naprawy i konserwacji elementów oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych, posługiwania się 

językiem obcym zawodowym w stopniu komunikatywnym. Zadania zawodowe blacharza obejmują: posługiwanie się dokumentacją techniczną  

do wykonywania wyrobów i elementów z blachy i profili kształtowych, dobieranie narzędzi, przyrządów i maszyn do wykonywania wyrobów i elementów  

z blachy i profili kształtowych, planowanie prac zmierzających do wykonania wyrobów i elementów z blachy i profili kształtowych, wykonywanie połączeń 

części metalowych i ze stopów metali stosowanych do wykonywania elementów oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych, wykonywanie połączeń części 

metalowych i ze stopów metali oraz niemetalowych stosowanych do wykonywania elementów oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych, wykonywanie 

operacji kształtowania elementów oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych, montowanie elementów oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych, 



 

  

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSiPKZ Zielona Góra. 

4 

przeprowadzanie obsługi codziennej oraz konserwacji narzędzi, przyrządów, maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych do wykonywania elementów oraz 

wyrobów z blachy i profili kształtowych oraz stosowanie systemów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 
Program nauczania dla zawodu blacharz 721301 dla szkoły branżowej I stopnia przeznaczony dla osób posiadających wykształcenie podstawowe. 

Umożliwia kształcenie uczniów w sposób zorganizowany, spójny, pomocny w doprowadzeniu uczniów do uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowej i 

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Program nauczania oparty jest o strukturę 

przedmiotową i spiralny układ treści, gdzie materiał nauczania ułożony został od podstaw treści po bardziej zaawansowane. Umożliwia to wykorzystanie 

umiejętności osiągniętych na początku edukacji zawodu w jej dalszej części, a także je poszerzyć w kolejnym roku nauki. Od poznania zagadnień, przez 

rozpoznawanie, dobieranie, planowanie na poziomie zajęć teoretycznych po ponowne planowanie, wykonywanie i kontrolę oraz ocenę wykonanej pracy. 

Pozwala to także na utrwalanie poznane wcześniej treści i ułatwia zdanie egzaminu zawodowego. Wobec tego treści korelują ze sobą w ramach przedmiotów 

teoretycznych i praktycznych. Treści KPS ujęte zostały w osobny przedmiot, ale wybrane umiejętności występują także w innych przedmiotach. Okres 

realizacji – 3 lata. 
 

3. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

Blacharz jest zawodem niszowym, ujętym w międzynarodowym standardzie klasyfikacji zawodów ISCO-08 oraz pożądanym przez pracodawców. Badanie 

Barometr Zawodów zaliczyło blacharza do zawodów deficytowych. 

 

4. WYKAZ PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU TEORETYCZNYM  
MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych 
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blacharz 
    

  

Nr programu:       
  

721301/ZSiPKZ/CKZ/BSI/2019     
  

MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili 
kształtowych     

  

L.p. Przedmioty zawodowe obowiązujące na kursach 
zawodowych 

I 
stopie
ń 

II 
stopie
ń 

III 
stopie
ń 

Razem 
liczba 
godzin 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg. 

1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 24 0 0 24 
2 Podstawy konstrukcji maszyn 24 24 0 48 
3 Podstawy technik wytwarzania w blacharstwie 42 48 48 138 
4 Technologia blacharstwa 46 64 64 174 
5 Język obcy zawodowy 0 0 24 24 

  Razem godzin 136 136 136 408 
 

*Uczniowie, którzy rozpoczną kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w klasie I branżowej szkoły I stopnia w oddziale dla uczniów 
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, realizują również efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów  
w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG), określone w części II załącznika do rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860 
oraz z 2018 r. poz. 744). w ilości 12 godzin na III stopniu. 
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I. CELE KIERUNKOWE ZAWODU 

1. Wykonywanie prac z zakresu obróbki i kształtowania elementów z blachy i profili kształtowych. 

2. Wykonywanie połączeń elementów metalowych i niemetalowych. 

3. Wykonywanie naprawy i konserwacji elementów oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych. 
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II. PROGRAMY NAUCZANIA DO POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 
 
NAZWA PRZEDMIOTU 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Cele ogólne 

1. Poznanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 

2. Poznanie zadań i uprawnień instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w Polsce. 

3. Rozpoznawanie zagrożeń występujących w środowisku pracy blacharza. 

4. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 

5. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
 
Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) wyjaśniać pojęcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w branży blacharskiej, 

2) wyjaśniać pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska w branży blacharskiej, 

3) wyjaśniać pojęcia związane z ergonomią pracy w branży blacharskiej, 

4) charakteryzować zadania i uprawnienia instytucji i służb w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: państwowa inspekcja pracy, społeczny inspektor 

pracy, państwowa inspekcja sanitarna, 

5) charakteryzować zadania i uprawnienia instytucji i służb w zakresie ochrony środowiska w Polsce, 

6) charakteryzować system kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy w Polsce, 

7) wyjaśniać prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

8) wyjaśniać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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9) opisywać konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków przez pracownika i pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

10) wskazać prawa i obowiązki pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy wynikające z przepisów prawa, 

11) wskazywać prawa i obowiązki pracownika, który zapadł na chorobę zawodową wynikające z przepisów prawa, 

12) opisywać zakres odpowiedzialności pracownika oraz pracodawcy z tytułu naruszenia przepisów prawa, 

13) wymieniać rodzaje szkodliwych czynników środowiska pracy, 

14) opisywać szkodliwe czynniki środowiska pracy w blacharstwie, 

15) wskazać źródła czynników środowiska pracy,  

16) opisywać skutki oddziaływania czynników środowiska pracy na organizm człowieka, 

17) wyjaśniać sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia podczas wykonywania prac blacharskich, 

18) opisywać objawy typowych chorób zawodowych mogących wystąpić na stanowiskach pracy w zawodzie blacharz, 

19) wyjaśniać zasady organizacji stanowisk pracy związanych z wykonywaniem zadań zawodowych blacharza, 

20) rozróżniać środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania, 

21) rozpoznawać znaki bezpieczeństwa i alarmy, 

22) stosować wymagania ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas organizowania stanowisk 

pracy blacharza, 

23) dostrzegać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych blacharza, 

24) postępować zgodnie z procedurami i przepisami w sytuacji wystąpienia zagrożenia, 

25) rozróżniać środki ochrony indywidualnej,  

26) rozróżniać środki ochrony zbiorowej,  

27) korzystać ze środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony zbiorowej podczas wykonywania prac blacharskich, 

28) udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wypadku przy pracy. 
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Dział programowy Tematy jednostek 
metodycznych 

Liczba godz. Wymagania programowe Uwagi o 
realizacji 

Podstawowe 
Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 
Uczeń potrafi: 

Etap 
realizacji 

I. Uregulowania 
prawne w zakresie 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Istota i bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska i 
ergonomii 

 

2 

- wyjaśnić podstawowe 
pojęcia dotyczące 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

- wyjaśnić podstawowe 
pojęcia dotyczące 
ochrony 
przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska  

- wyjaśnić pojęcie 
ergonomii 

- określić znaczenie 
ergonomii w pracy 
blacharza 

- określić znaczenie bhp w 
pracy blacharza 

- wskazać zastosowanie 
rozwiązań ergonomicznych 
w pracy blacharza 

I stopień 

2. Źródła prawa pracy w 
Polsce 

 

2 

- wskazać źródła prawa 
pracy w Polsce  

- określić funkcje aktów 
prawnych związanych z 
prawem pracy 

- rozróżnić rodzaje aktów 
prawnych w zakresie 
prawa pracy 

- wskazać akty prawne 
regulujące przepisy 
prawa pracy w zakładzie 
blacharskim 

 

- scharakteryzować 
uregulowania prawne w 
zakresie bezpieczeństwa 
pracy w Polsce 

- wyjaśnić znaczenie 
głównych aktów prawnych 
w zakresie prawa pracy 

- omówić regulaminy i 
instrukcje wewnątrz 
zakładowe związane z 
bezpieczeństwem i higieną 
pracy, ochroną 
przeciwpożarową, ochroną 
środowiska i ergonomią 

I stopień 

3. Instytucje sprawujące 4 - scharakteryzować - scharakteryzować system I stopień 
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nadzór nad warunkami 
pracy 

zadania i uprawnienia 
instytucji i służb w 
zakresie 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy: 
Państwowa Inspekcja 
Pracy, społeczny 
inspektor pracy, 
Państwowa Inspekcja 
Sanitarna  

- scharakteryzować 
zadania i uprawnienia 
instytucji i służb w 
zakresie ochrony 
środowiska w Polsce 

nadzoru nad 
przestrzeganiem przepisów 
prawa pracy w Polsce  
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4. Prawa i obowiązki 
pracownika i 
pracodawcy 

4 

 scharakteryzować prawa 
i obowiązki pracownika 
w zakresie 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

 określić konsekwencje 
nieprzestrzegania 
obowiązków przez 
pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

 wyjaśnić prawa i 
obowiązki pracodawcy w 
zakresie 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

 określić konsekwencje 
nieprzestrzegania 
obowiązków przez 
pracodawcę w zakresie 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy  

 scharakteryzować kroki 
prawne stosowane w 
sytuacji naruszenia 
przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy przez pracownika 

 scharakteryzować kroki 
prawne stosowane w 
sytuacji naruszenia 
przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy przez pracodawcę 

 

I stopień 
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III. Zagrożenia 
występujące w 
środowisku pracy 
blacharza 

1. Źródła zagrożeń 
wynikających z 
wykonywania czynności 
na stanowiskach pracy 
blacharza i ochrona 
przed nimi 

2 - opisać czynniki 
materialne tworzące 
środowisko pracy 
blacharza 

- scharakteryzować 
czynniki niebezpieczne 
dla zdrowia występujące 
na stanowiskach pracy 

- wskazać zagrożenia i 
ich źródła występujące 
na stanowiskach pracy 
blacharza 

- opisać sposoby ochrony 
przed zagrożeniami 

- scharakteryzować skutki 
oddziaływania czynników 
szkodliwych na organizm 
człowieka 

I stopień 

2. Środki ochrony 
indywidualnej i 
zbiorowej w pracy 
blacharza 

2  scharakteryzować środki 
ochrony indywidualnej 

 opisać środki ochrony 
zbiorowej 

 uzasadnić potrzebę 
stosowania środków 
ochrony indywidualnej i 
zbiorowej  

 podać przykłady 
zastosowania środków 
ochrony indywidualnej i 
zbiorowej na stanowiskach 
pracy blacharza 

I stopień 

3. Wypadki przy pracy 2  wymienić rodzaje 
wypadków przy pracy 

 określić przyczyny 
wypadków w pracy 
blacharza 

 określić procedury 
postępowania przy 
wypadku na stanowisku 
pracy 

 wyjaśnić prawa i 
obowiązki pracownika, 

 wskazać rodzaje 
świadczeń z tytułu 
wypadku przy pracy 

 

I stopień 
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który uległ wypadkowi 
przy pracy  

4. Choroby zawodowe 2  opisać przyczyny chorób 
zawodowych w pracy 
blacharza 

 wymienić rodzaje chorób 
zawodowych 
występujących w pracy 
blacharza 

 

 wskazać prawa 
pracownika, który zapadł 
na chorobę zawodową  

 opisać objawy typowych 
chorób zawodowych 
występujących w pracy 
blacharza 

I stopień 

5. Procedury 
postępowania w sytuacji 
wypadku, zagrożenia 

2  rozróżnić rodzaje 
znaków zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, 
ewakuacyjnych, ochrony 
przeciwpożarowej 

 odczytać informacje 
znaków zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, 
ewakuacyjnych, ochrony 
przeciwpożarowej  

 określić informacje jakie 
niosą znaki 
bezpieczeństwa  

 określić rodzaje pożarów 
i innych zagrożeń 

 określić zakres 
stosowania środków 
gaśniczych i innych  

 zastosować procedury w 
sytuacji wystąpienia 
wypadku, zagrożenia 

 

 uzasadnić działania w 
procedurach postępowania 
w sytuacji wypadku, 
zagrożenia 

 

I stopień 

 6. Zasady udzielania 2  opisać procedury  wyjaśnić konsekwencje I stopień 
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pierwszej pomocy w 
wypadkach 

pierwszej pomocy w 
sytuacji wypadku  

 powiadomić służby 
ratunkowe o zagrożeniu 
zdrowia i życia 

 udzielić pierwszej 
pomocy 
poszkodowanemu 

nieudzielenia pierwszej 
pomocy poszkodowanemu 

 

Razem  24    
  
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU 

Przedmiot ma za zadanie m.in. motywowanie uczniów do nauki zawodu, doskonalenia swoich umiejętności, rozwoju zawodowego i rozwiązywania 

problemów. Podkreślać należy znaczenie kreatywności i innowacyjności, znaczenia podążania za zmianami technologicznymi, zwłaszcza w zawodzie.  

W związku z tym, w realizacji programu przedmiotu, proponuje się stosowanie przede wszystkim aktywizujących metod nauczania stawiających na dużą 

samodzielność ucznia. Do wykorzystania są: dyskusja dydaktyczna, praca w grupie, ćwiczenia, scenki i symulacje oraz projekty. Zwracając szczególną 

uwagę na stosowanie metod aktywizujących, można je wspomóc prezentacją filmów dydaktycznych przedstawiających różne rodzaje sytuacji zawodowych, a 

także anegdotami i studium przypadków. W procesie nauczania (uczenia się) należy zwrócić uwagę na zasady właściwej komunikacji i stosowanie zasad 

kultury i etyki zawodowej, zwłaszcza do wykorzystania w kontaktach z klientem i współpracownikami. Zadania i ćwiczenia powinny być zarówno indywidualne, 

jak i zespołowe. 

 

PROPONOWANE METODY NAUCZANIA 

Podczas realizacji programu przedmiotu zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: pogadanka heurystyczna, metoda tekstu przewodniego, 

metoda projektów, pokaz, ćwiczenia, studium przypadków. 
Środki dydaktyczne – Kodeks Pracy, Normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, ustawy i rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa i 

higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, katalogi, normy, tablice. 
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Obudowa dydaktyczna – karty ćwiczeń, teksty przewodnie, foliogramy i prezentacje komputerowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, fantom do 

nauki resuscytacji. 
Warunki realizacji programu przedmiotu – zajęcia odbywają się w pracowni bezpieczeństwa i higieny pracy wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla 

nauczyciela z dostępem do internetu, z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym, wyposażonym w środki dydaktyczne przedmiotu. 

Wskazana jest organizacja zajęć w pracowniach technologii napraw blacharskich, co umożliwia poznanie przez uczniów środków stosowanych do 

zapobiegania, ograniczania i eliminacji zagrożeń występujących w środowisku pracy; zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w systemie klasowo-

lekcyjnym. 
Indywidualizacja – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości uczniów 
 
Nauczyciel powinien: 

-  dostosowywać stanowiska pracy do możliwości psychofizycznych uczniów, 

-  dostosować stopień trudności zadań oraz czasu ich wykonywania do potrzeb i możliwości uczniów, 

-  dostosowywać metody i formy pracy do potrzeb i możliwości uczniów, 

-  zastosować instrukcje do zadań, podawać dodatkowe zalecenia, instrukcje do pracy indywidualnej, udzielać konsultacji indywidualnych, 

-  motywować i aktywizować ucznia do wykonywania czynności zawodowych związanych z realizacją zadania zawodowego, 

-  rozwijać zawodowe zainteresowania uczniów, zaplanować zadania o większym stopniu złożoności, proponować samodzielne poszerzanie wiedzy, 

studiowanie dodatkowej literatury, 

-  w pracy grupowej zwracać uwagę na taki podział zadań między członków zespołu, by każdy wykonywał tę część zadania, której podoła, jeśli charakter 

zadania to umożliwia. 

 

Przykładowe zadanie 

Na podstawie wiadomości na temat środków szkodliwych dla zdrowia pracownika w zawodzie blacharza wykonaj ćwiczenie wg. załączonej tabeli 

Czynniki Problemy zdrowotne Sposoby zmniejszenia lub wyeliminowania czynnika szkodliwego 
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stwarzające 
zagrożenie w 

środowisku pracy 
blacharza 

 
 
 
 

  

 

 
PROPOZYCJE METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów powinna być przeprowadzana zgodnie z kryteriami ustalonymi w przedmiotowym systemie ocenienia. Podczas 

sprawdzania i oceniania osiągnieć uczniów mogą być stosowane następujące metody kontroli: 

- prace domowe, 

- sprawdziany pisemne, 

- odpowiedzi ustne,  

- testy osiągnięć, 

- obserwacja pracy uczniów podczas wykonywania zadań. 

Poziom przyswojonej przez ucznia wiedzy może być sprawdzane i oceniane za pomocą dyskusji kierowanej, indywidualnych wypowiedzi uczniów  

oraz ustnych sprawdzianów wiedzy. Należy zwrócić uwagę na umiejętność zastosowania opanowanej wiedzy, merytoryczną jakość wypowiedzi, poprawność 

wnioskowania. Umiejętności praktyczne powinny być sprawdzane i oceniane za pomocą obserwacji pracy uczniów w trakcie wykonywania ćwiczeń. Podstawą 

do uzyskania przez uczniów pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie ćwiczeń, sprawdzianów i zadań testowych. Po zakończeniu realizacji treści 

programowych wskazane jest stosowanie testu osiągnieć z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Wskazane jest systematyczne prowadzenie kontroli i oceny 

postępów uczniów. Umożliwia to korygowanie stosowanych metod nauczania oraz form organizacyjnych pracy uczniów. 
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PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU 

W ostatnim punkcie programu nauczania do przedmiotu znajduje się przykładowy arkusz ewaluacji programu nauczania, są to propozycje podane przez 

autorów programu. Do arkusza ewaluacji można dopisać również inne kryteria oceny wynikające ze specyfiki szkoły, a mianowicie: stosowane metody 

nauczania i trafność ich doboru, pomoce dydaktyczne, zainteresowania ucznia nauczanymi treściami itp. Ewaluacja rozpoczyna się od zbierania 

(gromadzenia) informacji o programie nauczania do przedmiotu, następnie na podstawie analizy zebranych informacji możemy dokonać obiektywnej oceny 

poszczególnych przedmiotów a następnie całego programu. Pozwoli to na wyciągnięcie wniosków i propozycji zmian w programie nauczania przedmiotu, a w 

rezultacie rekomendacji do dalszych działań z programem nauczania. Ponadto można wykorzystać metodę kwestionariusza ankiety zawierającą pytania z 

zakresu metod nauczania, przebiegu zajęć, zastosowanych środków nauczania oraz obudowy dydaktycznej dostosowanej do możliwości psychofizycznych 

uczniów. W ewaluacji programu nauczania należy wykorzystać także wyniki osiągnięć uczniów oraz wnioski, spostrzeżenia z obserwacji uczniów przy pracy. 



 

  

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSiPKZ Zielona Góra. 

19 

NAZWA PRZEDMIOTU  
PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN  
 
Cele ogólne 

 Rozróżnianie rodzajów połączeń.  

 Poznanie właściwości materiałów konstrukcyjnych i innych. 

 Rozróżnianie części maszyn. 

 

Cele szczegółowe 

Uczeń potrafi: 

1) wyjaśniać pojęcia dotyczące wytrzymałości materiałów: siły wewnętrzne, naprężenia, odkształcenia, warunki wytrzymałościowe, naprężenia 

dopuszczalne, moment siły, 

2) opisać budowę oraz przeznaczenie osi i wałów, 

3) wyjaśniać budowę i zastosowanie łożysk ślizgowych i tocznych, 

4) wyjaśniać budowę i sposób działania sprzęgieł i hamulców, 

5) klasyfikować przekładnie mechaniczne, 

6) wyjaśniać budowę i sposób działania przekładni mechanicznych, 

7) wyjaśniać budowę i sposób działania mechanizmów ruchu postępowego i obrotowego, 

8) wskazywać zastosowanie elementów, zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń, 

9) rozpoznawać objawy zużycia części maszyn i urządzeń, 

10) rozróżniać połączenia rozłączne, 

11) rozróżniać połączenia nierozłączne, 
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12) opisywać metody łączenia materiałów, 

13) opisywać zastosowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych, 

14) rozpoznawać materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniające, 

15) opisywać właściwości i zastosowanie metali i ich stopów, 

16) opisywać właściwości i zastosowanie materiałów niemetalowych (drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki, gumy), 

17) dobierać materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniające na podstawie katalogów, 

18) opisywać rodzaje korozji, 

19) określać przyczyny powstawania korozji, 

20) rozpoznawać objawy korozji, 

21) określać sposoby ochrony przed korozją, 

22) rozróżniać maszyny i urządzenia transportu wewnętrznego stosowane w pracach blacharskich, 

23) opisywać wymagania dotyczące transportu i składowania elementów, części i wyrobów,  

24) przygotować miejsce składowania i magazynowania materiałów, 

25) wybierać sposoby i środki transportu właściwe dla rodzaju materiału, 

26) stosować zasady składowania zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, 

27) rozróżniać metody pomiarowe, 

28) rozróżniać narzędzia i przyrządy do wykonywania pomiarów warsztatowych, 

29) opisywać właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych, 

30) dobierać metody pomiarowe do wykonania pomiarów warsztatowych, 

31) dobierać przyrządy pomiarowe do wykonania pomiarów warsztatowych, 

32) wymieniać cele normalizacji krajowej,  

33) podawać definicje i cechy normy, 

34) rozróżniać oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej, 
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35) korzystać ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności. 
 
 
 
 
 
 
MATERIAŁ NAUCZANIA PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 

Dział programowy Tematy jednostek 
metodycznych 

Liczba 
godz. 

Wymagania programowe Uwagi o 
realizacji 

Podstawowe 
Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 
Uczeń potrafi: 

Etap 
realizacji 

I. Mechanika 
techniczna i tarcie 

1. Podstawowe informacje o 
siłach i naprężeniach 

3 − rozróżnić pojęcie siły i 
momentu siły, obciążenia 
ciągłego 

− wykonać działania na siłach, 
− wyjaśnić pojęcie naprężenia 
− omówić wpływ obciążenia na 

odkształcenia belek 
− wyjaśnić znaczenie 

wyznaczenia środka ciężkości 
dla konstrukcji 

− wyjaśnić wpływ sił i 
momentów sił na elementy 
konstrukcji 

− wyznaczyć reakcje w 
podporach belki 

− wyznaczyć środek ciężkości 
ciała 

I stopień 

2. Wytrzymałość materiałów 3 − scharakteryzować naprężenia 
w elementach, które są 
poddane: ściskaniu, 
rozciąganiu, ścinaniu, 
zginaniu, skręcaniu 

− wyjaśnić pojęcia naprężenia 
dopuszczalne 

− obliczyć wytrzymałość 
elementów konstrukcji, które 
są poddane ściskaniu, 
rozciąganiu, ścinaniu, 
zginaniu, skręcaniu 

 

I stopień 
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− omówić zjawisko wyboczenia 
3. Tarcie 

2 

− scharakteryzować rodzaje 
tarcia 

− wskazać pozytywne i 
negatywne skutki zjawiska 
tarcia 

− wyjaśnić potrzebę 
zmniejszania tarcia w 
działaniach maszyn 

− omówić sposoby narzędzia i 
materiały do wykonywania 
smarowania 

− omówić innowacyjne 
metody zmniejszania 
wpływu tarcia na zużywanie 
się elementów maszyn i 
konstrukcji 

 

I stopień 

III. Materiały 
konstrukcyjne 

1. Podstawy 
materiałoznawstwa 

2 

− omówić właściwości 
materiałów konstrukcyjnych i 
innych 

− wyjaśnić związek między 
właściwościami materiałów a 
ich zastosowaniem 

− rozpoznać materiały na 
podstawie oznaczenia 

− dobrać materiały o określonej 
właściwości na podstawie 
zadanych warunków pracy 
konstrukcji, elementu, wyrobu 
blacharskiego 

− wyjaśnić związek między 
wytrzymałością a ilością 
użytego materiału 
(optymalizacja) 

I stopień 

2. Żelazo i stopy żelaza 

2 

− scharakteryzować rodzaje, 
właściwości i zastosowanie 
żelaza i jego stopów w 
elementach i wyrobach 
blacharskich 

− rozpoznać żelazo i jego stopy 
organoleptycznie i na 

 I stopień 
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podstawie oznaczeń 
− posłużyć się dokumentacją 

techniczną przy stosowaniu 
żelaza i jego stopów 

3. Metale nieżelazne i ich 
stopy 

2 

− scharakteryzować rodzaje, 
właściwości i zastosowanie 
metali nieżelaznych i ich 
stopów w elementach i 
wyrobach blacharskich 

− rozpoznać miedź, aluminium, 
magnez, tytan, ołów, cynk, 
cyna i ich stopy 
organoleptycznie i na 
podstawie oznaczeń 

− posłużyć się dokumentacją 
techniczną przy stosowaniu 
metali nieżelaznych i ich 
stopów 

− scharakteryzować rodzaje, 
właściwości i zastosowanie 
nowych materiałów na bazie 
metali nieżelaznych w 
blacharstwie 

I stopień 

4. Materiały z proszków 
spiekanych 

2 

− scharakteryzować rodzaje, 
właściwości i zastosowanie 
materiałów z proszków 
spiekanych w elementach i 
wyrobach blacharskich 

− rozpoznać materiały z 
proszków spiekanych 
organoleptycznie i na 
podstawie oznaczeń 

− posłużyć się dokumentacją 
techniczną przy stosowaniu 
materiałów z proszków 
spiekanych 

− scharakteryzować rodzaje, 
właściwości i zastosowanie 
nowych materiałów do 
wytwarzania proszków 
spiekanych w blacharstwie 

− scharakteryzować proces 
uzyskiwania części metodą 
proszków spiekanych 

I stopień 

5. Tworzywa sztuczne i 
kompozyty 2 − scharakteryzować rodzaje, 

właściwości i zastosowanie 
− scharakteryzować rodzaje, 

właściwości i zastosowanie 
I stopień 
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tworzyw sztucznych i 
kompozytów w elementach i 
wyrobach blacharskich 

− rozpoznać tworzywa sztuczne 
i kompozyty organoleptycznie 
i na podstawie oznaczeń 

− posłużyć się dokumentacją 
techniczną przy stosowaniu 
tworzyw sztucznych i 
kompozytów 

nowych materiałów bazie 
tworzyw sztucznych w 
blacharstwie 

 

6. Materiały niemetalowe 

2 

− scharakteryzować rodzaje, 
właściwości i zastosowanie 
szkła, ceramiki, drewna, 
kauczuku i gumy w 
elementach i wyrobach 
blacharskich 

− rozpoznać materiały 
niemetalowe 
organoleptycznie i na 
podstawie oznaczeń 

− posłużyć się dokumentacją 
techniczną przy stosowaniu 
materiałów niemetalowych 

− scharakteryzować rodzaje, 
właściwości i zastosowanie 
nowych materiałów 
niemetalowych w 
blacharstwie 

 

I stopień 

7. Materiały eksploatacyjne: 
oleje, smary, ciecze 
chłodzące, materiały 
uszczelniające i 
konserwujące 

2 

− scharakteryzować rodzaje, 
właściwości i zastosowanie 
materiałów eksploatacyjnych 
w elementach i wyrobach 
blacharskich 

− rozpoznać materiały 
eksploatacyjne 
organoleptycznie i na 
podstawie oznaczeń 

− posłużyć się dokumentacją 

− scharakteryzować rodzaje, 
właściwości i zastosowanie 
nowych materiałów 
eksploatacyjnych w 
blacharstwie 

 

II stopień 
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techniczną przy stosowaniu 
materiałów eksploatacyjnych 

 8. Korozja 

2 

 scharakteryzować rodzaje 
korozji i sposoby ochrony 
przed korozją 

− dobrać sposób ochrony przed 
korozją do zadanych 
warunków technicznych 

− wskazać pozytywne aspekty 
występowania procesów 
utleniania metali 

II stopień 

IV. Części maszyn 1. Charakterystyka części 
maszyn 

1 

− sklasyfikować części maszyn 
− określić zastosowanie 

typizacji i unifikacji dla części 
maszyn 

− wyjaśnić podstawowe zasady 
konstruowania części maszyn 

− uzasadnić potrzebę 
stosowania typizacji i 
unifikacji dla części maszyn 

II stopień 

 Połączenia rozłączne  

2 

− rozróżnić połączenia 
rozłączne i nierozłączne 

− scharakteryzować 
właściwości i zastosowanie 
oraz techniki wykonania 
połączeń gwintowych 

− scharakteryzować 
właściwości i zastosowanie 
oraz techniki wykonania 
połączeń wpustowych 

− scharakteryzować 
właściwości i zastosowanie 
oraz techniki wykonania 
połączeń wielowypustowych 

− scharakteryzować 
właściwości i zastosowanie 
oraz techniki wykonania 
połączeń wielokarbowych 

− scharakteryzować 

− scharakteryzować 
parametry 
wytrzymałościowe połączeń 
rozłącznych 

II stopień 
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właściwości i zastosowanie 
oraz techniki wykonania 
połączeń kołkowych i 
sworzniowych 

− scharakteryzować 
właściwości i zastosowanie 
oraz techniki wykonania 
połączeń klinowych, 

− dobrać połączenie rozłączne 
do zadanych warunków 
technicznych 

3. Połączenia nierozłączne 

2 

− scharakteryzować 
właściwości i zastosowanie 
oraz techniki wykonania 
połączeń nitowych 

− scharakteryzować 
właściwości i zastosowanie 
oraz techniki wykonania 
połączeń spawanych 

− scharakteryzować 
właściwości i zastosowanie 
oraz techniki wykonania 
połączeń zgrzewanych 

− scharakteryzować 
właściwości i zastosowanie 
oraz techniki wykonania 
połączeń lutowanych 

− scharakteryzować 
właściwości i zastosowanie 
oraz techniki wykonania 
połączeń wciskowych 

− scharakteryzować 

− scharakteryzować 
parametry 
wytrzymałościowe połączeń 
nierozłącznych 

II stopień 
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właściwości i zastosowanie 
oraz techniki wykonania 
połączeń klejonych 

− dobrać połączenie 
nierozłączne do zadanych 
warunków technicznych 

4. Elementy podatne 

1 

− scharakteryzować cechy 
elementów podatnych 

− rozróżnić rodzaje elementów 
podatnych 

− scharakteryzować budowę 
właściwości i zastosowanie 
elementów podatnych, 

− dobrać element podatny do 
zadanych warunków 
technicznych 

− scharakteryzować materiały 
stosowane do konstrukcji 
elementów podatnych 

II stopień 

5. Osie i wały 

2 

− scharakteryzować budowę, 
cechy i przeznaczenie osi i 
wałów 

− rozróżnić rodzaje osi i wałów 

− scharakteryzować materiały 
stosowane do konstrukcji 
osi i wałów 

− dobrać oś lub wał do 
zadanych warunków 
technicznych 

− wyjaśnić zasady 
postępowania z osiami i 
wałami w pojeździe podczas 
procesu 
naprawy/konserwacji 
wyrobów blacharskich 

II stopień 

6. Łożyska – toczne i ślizgowe 

2 

− scharakteryzować budowę, 
cechy i przeznaczenie łożysk 

− rozróżnić rodzaje łożysk 

− scharakteryzować materiały 
stosowane do konstrukcji 
łożysk 

− dobrać łożysko do zadanych 
warunków technicznych 

II stopień 
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− wyjaśnić zasady 
postępowania z łożyskami w 
pojeździe podczas procesu 
naprawy/konserwacji 
wyrobów blacharskich 

7. Przekładnie – zębate, 
cierne, cięgnowe 

1 

− scharakteryzować budowę, 
zasadę działania, cechy i 
przeznaczenie przekładni 

− rozróżnić rodzaje przekładni 

− scharakteryzować materiały 
stosowane do konstrukcji 
przekładni 

− dobrać przekładnię do 
zadanych warunków 
technicznych 

− wyjaśnić zasady 
postępowania z 
przekładniami podczas 
procesu 
naprawy/konserwacji 
wyrobów blacharskich 

II stopień 

8. Sprzęgła 

1 

− scharakteryzować budowę, 
zasadę działania, cechy i 
przeznaczenie sprzęgieł 

− rozróżnić rodzaje sprzęgieł 

− scharakteryzować materiały 
stosowane do konstrukcji 
sprzęgieł 

− dobrać sprzęgło do 
zadanych warunków 
technicznych 

− wyjaśnić zasady 
postępowania ze sprzęgłem 
podczas procesu 
naprawy/konserwacji 
wyrobów blacharskich 

II stopień 

9. Hamulce 

1 

− scharakteryzować budowę, 
zasadę działania, cechy i 
przeznaczenie hamulców 

− rozróżnić rodzaje hamulców 

− scharakteryzować materiały 
stosowane do konstrukcji 
hamulców 

− dobrać rodzaj hamulca do 
zadanych warunków 

II stopień 
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technicznych 
− wyjaśnić zasady 

postępowania z hamulcami 
podczas procesu 
naprawy/konserwacji 
wyrobów blacharskich 

V. Pomiary 
warsztatowe 

1. Podstawy miernictwa 

1 

− rozróżnić metody pomiarowe 
− rozróżnić narzędzia i 

przyrządy do wykonywania 
pomiarów warsztatowych 

− wskazać zastosowania 
przyrządów i narzędzi 
pomiarowych do wykonania 
określonych pomiarów 

− scharakteryzować metody 
pomiarowe 

− scharakteryzować narzędzia 
i przyrządy do wykonywania 
pomiarów warsztatowych 

− opisać właściwości 
metrologiczne przyrządów 
pomiarowych 

II stopień 

2. Pomiary warsztatowe 

2 

− wykonać pomiary 
przymiarem, kreskowym, 
suwmiarką, przyrządem 
mikrometrycznym, czujnikiem 

− zastosować sprawdziany do 
sprawdzenia wymiarów i 
parametrów 

− zinterpretować zadane wyniki 
pomiarów warsztatowych 

− zanalizować błędy 
pomiarowe 

 

II stopień 

VI. 
Maszynoznawstwo 

1. Klasyfikacja maszyn 

1 

− rozróżnić rodzaje i źródła 
energii 

− rozróżnić rodzaje maszyn: 
cieplnych, hydraulicznych i 
chłodniczych 

− wyjaśnić główne zadania 
maszyn w konstrukcjach i 
urządzeniach 

II stopień 

3. Pompy i sprężarki 

1 

− rozróżnić rodzaje pomp i 
sprężarek 

− scharakteryzować budowę, 
zasadę działania i 
przeznaczenie pomp i 

− wyjaśnić zasady 
postępowania z pompami i 
sprężarkami podczas 
procesu 
naprawy/konserwacji 

II stopień 
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sprężarek 
− rozpoznać pompę i sprężarkę  

3. Napędy hydrauliczne i 
pneumatyczne 

1 

− scharakteryzować rodzaje, 
budowę i zastosowanie 
napędów hydraulicznych i 
pneumatycznych 

− rozpoznać rodzaje i cechy 
napędów alternatywnych 

− scharakteryzować zjawiska 
fizyczne zachodzące w 
przewodach hydraulicznych 
i pneumatycznych 

− wyjaśnić zasady 
postępowania z napędami 
hydraulicznymi i 
pneumatycznymi w procesie 
demontażu i montażu 

II stopień 

5. Napędy alternatywne 

1 

− scharakteryzować rodzaje i 
cechy napędów 
alternatywnych 

− wyjaśnić zasady 
postępowania z napędami 
alternatywnymi w procesie 
demontażu i montażu 
wyrobów blacharskich 

II stopień 

6. Transport wewnętrzny 

2 

− sklasyfikować środki 
transportu wewnętrznego 

− określić zastosowanie 
środków transportu 
wewnętrznego 

− dobrać sposób transportu w 
zależności od kształtu, 
gabarytów, ciężaru 
materiału, wyrobu 

 

II stopień 

Razem 48    
 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU 

Przedmiot ma za zadanie m.in. motywowanie uczniów do nauki zawodu, do doskonalenia swoich umiejętności, rozwoju zawodowego i rozwiązywania 

problemów, a nie tylko ich unikania. Podkreślać należy znaczenie kreatywności i innowacyjności oraz podążania za zmianami technologicznymi, zwłaszcza w 

zawodzie. W związku z tym w realizacji programu przedmiotu proponuje się stosowanie przede wszystkim aktywizujących metod nauczania stawiających na 

dużą samodzielność ucznia. Do wykorzystania są: dyskusja dydaktyczna, praca w grupie, ćwiczenia oraz projekty. Zwracając szczególną uwagę na 
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stosowanie metod aktywizujących, można je wspomóc prezentacją filmów dydaktycznych przedstawiających różne rodzaje sytuacji zawodowych, anegdotami 

i studium przypadków. W procesie nauczania (uczenia się) należy zwrócić uwagę na zasady właściwej komunikacji i stosowanie zasad kultury i etyki 

zawodowej, zwłaszcza do wykorzystania w kontaktach z klientem i współpracownikami. Zadania i ćwiczenia powinny być zarówno indywidualne, jak i 

zespołowe. 
 
 
PROPOZYCJE METOD NAUCZANIA  

Podczas realizacji programu przedmiotu zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: pogadanka heurystyczna, metoda tekstu przewodniego, 

metoda projektów, pokaz, ćwiczenia, projektowanie prostych części. 
 
Warunki realizacji programu przedmiotu – zajęcia odbywają się w Pracowni technologii blacharskich wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla 

nauczyciela z dostępem do internetu, z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym; przyrządy do wykonywania pomiarów części 

maszyn; narzędzia i przyrządy stosowane w pracach blacharskich; próbki materiałów stosowanych w pracach blacharskich, modele maszyn i urządzeń do 

wykonywania prac blacharskich; przykładowe dokumentacje technologiczne; normy dotyczące wyrobów hutniczych; instrukcje obsługi maszyn i urządzeń 

blacharskich; katalogi wyrobów blacharskich; zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym lub grupach 5–10-osobowych. 
Środki dydaktyczne do przedmiotu – filmy dydaktyczne, modele i rzeczywiste części, maszyny stosowane w podstawach konstrukcji maszyn, materiały i 

części. 
Obudowa dydaktyczna – przykładowe dokumentacje technologiczne, zestawy ćwiczeń, instrukcje do wykonywania ćwiczeń, karty pracy dla uczniów, 

instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, katalogi wyrobów blacharskich, prezentacje multimedialne dotyczące podstaw konstrukcji maszyn. 
Indywidualizacja – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości uczniów 

Nauczyciel powinien: 

- dostosowywać stanowiska pracy do możliwości psychofizycznych uczniów, 

- dostosować stopień trudności zadań oraz czasu ich wykonywania do potrzeb i możliwości uczniów, 
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- dostosowywać metody i formy pracy do potrzeb i możliwości uczniów, 

- zastosować instrukcje do zadań, podawać dodatkowe zalecenia, instrukcje do pracy indywidualnej, udzielać konsultacji indywidualnych, 

- motywować i aktywizować ucznia do wykonywania czynności zawodowych związanych z realizacją zadania zawodowego, 

- rozwijać zawodowe zainteresowania uczniów, zaplanować zadania o większym stopniu złożoności, proponować samodzielne poszerzanie wiedzy, 

studiowanie dodatkowej literatury. 

- w pracy grupowej zwracać uwagę na taki podział zadań między członków zespołu, by każdy wykonywał tę część zadania, której podoła, jeśli 

charakter zadania to umożliwia. 
Przykładowe zadanie  
W oparciu o przykłady elementów wyrobu blacharskiego zaproponuj materiał do jego wykonania. Wskaż źródło pozyskania materiału. Uzasadnij swój wybór.  
 
 
PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

Sprawdzanie i ocenianie postępów uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji treści przedmiotu na podstawie kryteriów przedstawionych na 

początku zajęć. Osiągnięcia uczniów należy oceniać w zakresie zaplanowanych i uszczegółowionych efektów kształcenia na podstawie:  

- ustnych wypowiedzi, 

- pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć uczniów, 

- ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń, 

- rezultatu i prezentacji projektu, kart pracy, opracowanych planów realizacji zadań. 

Po zakończeniu realizacji kolejnych działów z przedmiotu zalecane jest przeprowadzenie testu dydaktycznego według wzorów testów pisemnych na 

egzaminie zawodowym. 

W ocenie osiągnięć uczniów należy uwzględnić wszystkie wyniki sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów: 

- poprawność wykonanych ćwiczeń, 
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- trafność posługiwania się dokumentacją, 

- właściwy dobór narzędzi, metod do wykonania zadań, 

- opracowanie projektu (poprawność merytoryczna i wykonanie zgodnie z dokumentacją). 

 

W procesie oceniania należy również uwzględniać: umiejętność posługiwania się terminologią zawodową, stosowanie zasad etyki zawodowej, organizowanie 

stanowiska pracy, estetykę wykonania ćwiczeń, zaangażowanie ucznia, korzystanie z różnych źródeł informacji, terminowość wykonania zadania, 

kreatywność, staranność, uwzględnianie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska. 
 
 
PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU 

W ostatnim punkcie programu nauczania do przedmiotu znajduje się przykładowy arkusz ewaluacji programu nauczania do przedmiotu, są to propozycje 

podane przez autorów programu. Do arkusza ewaluacji można dopisać również inne kryteria oceny wynikające ze specyfiki szkoły, a mianowicie: stosowane 

metody nauczania i trafność ich doboru, pomoce dydaktyczne, zainteresowania ucznia nauczanymi treściami itp. Ewaluacja rozpoczyna się od zbierania 

(gromadzenia) informacji o programie nauczania do przedmiotu, następnie na podstawie analizy zebranych informacji możemy dokonać obiektywnej oceny 

poszczególnych przedmiotów, a następnie całego programu. Pozwoli to na wyciągnięcie wniosków i propozycji zmian w programie nauczania przedmiotu, a w 

rezultacie rekomendacji do dalszych działań z programem nauczania. Ponadto można wykorzystać metodę kwestionariusza ankiety zawierającą pytania 

z zakresu metod nauczania, przebiegu zajęć, zastosowanych środków nauczania oraz obudowy dydaktycznej dostosowanej do możliwości psychofizycznych 

uczniów. W ewaluacji programu nauczania należy wykorzystać także wyniki osiągnięć uczniów oraz wnioski, spostrzeżenia z obserwacji uczniów przy pracy. 
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NAZWA PRZEDMIOTU 
TECHNIKI WYTWARZANIA  
 

Cele ogólne  

 Poznanie technik i metod wytwarzania części maszyn. 

 Poznanie narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych do wytwarzania części maszyn i urządzeń. 
 
Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) rozróżniać techniki i metody obróbki plastycznej na zimno i na gorąco, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej oraz odlewania, 

2) klasyfikować techniki i metody wytwarzania wyrobów z metali i ich stopów, 

3) rozróżniać techniki i metody wytwarzania wyrobów z metali i ich stopów, 

4) opisywać metody kształtowania blach, 

5) rozróżniać połączenia rozłączne, 

6) rozróżniać połączenia nierozłączne, 

7) opisywać metody łączenia materiałów, 

8) opisywać zastosowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych, 

9) dobierać rodzaje połączeń, 

10) dobierać narzędzia, urządzenia i materiały do wykonania połączeń rozłącznych i nierozłącznych, 

11) rozróżniać połączenia części metalowych i ze stopów metali stosowanych do wykonywania elementów oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych, 

12) rozpoznawać materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniające, 

13) opisywać właściwości i zastosowanie metali i ich stopów, 
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14) opisywać właściwości i zastosowanie materiałów niemetalowych (drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki, 

gumy). 
 
 
MATERIAŁ NAUCZANIA Podstawy technik wytwarzania w blacharstwie 

Dział 
programowy 

Tematy jednostek 
metodycznych 

Liczba godz. Wymagania programowe Uwagi o 
realizacji 

Podstawowe 
Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 
Uczeń potrafi: 

Etap realizacji 

I. Wytwarzanie 
części maszyn 

1. Obróbka plastyczna na 
zimno i na gorąco (cięcie, 
gięcie, wytłaczanie, 
przetłaczanie, 
wyciąganie, wyoblanie, 
zgniatanie obrotowe, 
metody dynamiczne 
kształtowania blach, 
wydłużanie, spęczanie, 
wgłębianie, wyprężanie, 
ciągnienie, wyciskanie, 
walcowanie, kucie) 

16 - opisać techniki, maszyny i 
narzędzia do obróbki 
plastycznej 

- wskazać zastosowania metod 
obróbki plastycznej na zimno i 
na gorąco  

- opisać właściwości 
materiałów po obróbce 
plastycznej na zimno i na 
gorąco 

 

- scharakteryzować proces 
obróbki plastycznej 

- scharakteryzować techniki i 
metody obróbki plastycznej 

- scharakteryzować maszyny, 
narzędzia do realizacji 
obróbki na zimno i na gorąco 

- wyjaśnić związek między 
rodzajem obróbki plastycznej 
na zimno i na gorąco a 
właściwościami materiałów 
po tych obróbkach 

I stopień 

2. Odlewnictwo 8 - opisać techniki, maszyny, 
materiały pomocnicze i 
oprzyrządowanie stosowane 
w procesie odlewania 

- wskazać zastosowania 
odlewania w obróbce 
materiałów 

- opisać właściwości 
materiałów odlewanych 

- scharakteryzować proces 
odlewania 

- scharakteryzować techniki, 
maszyny, materiały 
pomocnicze i 
oprzyrządowanie stosowane 
do odlewania 

- wyjaśnić wpływ procesu 
odlewania na właściwości 
materiałów  

I stopień 
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3. Przetwórstwo tworzyw 
sztucznych i kompozytów 

6 - podać zastosowanie tworzyw 
sztucznych i kompozytów w 
blacharstwie 

- opisać sposoby formowania 
elementów z tworzyw 
sztucznych i kompozytów 

 

- uzasadnić zastosowanie 
tworzyw sztucznych i 
kompozytów w blacharstwie 

- scharakteryzować metody 
otrzymywania tworzyw 
sztucznych 

- scharakteryzować metody 
otrzymywania kompozytów 

I stopień 

4. Obróbka cieplna i 
cieplno-chemiczna 

12 - opisać techniki, maszyny, 
materiały pomocnicze i 
oprzyrządowanie stosowane 
w procesach obróbki cieplnej i 
cieplno-chemicznej 

- wskazać zastosowania 
technik obróbki cieplnej i 
cieplno-chemicznej  

- opisać właściwości 
materiałów po obróbce 
cieplnej i cieplno-chemicznej 

- scharakteryzować procesy 
obróbki cieplnej i cieplno-
chemicznej 

- scharakteryzować techniki, 
maszyny, materiały 
pomocnicze i 
oprzyrządowanie stosowane 
w obróbce cieplnej i cieplno-
chemicznej 

- wyjaśnić wpływ procesów 
obróbki cieplnej i cieplno-
chemicznej na właściwości 
materiałów 

I stopień 

5. Kształtowanie części 
metodą metalurgii 
proszków 

8 - opisać techniki, maszyny, 
materiały pomocnicze i 
oprzyrządowanie stosowane 
w procesach metalurgii 
proszków 

- wskazać zastosowania 
technik metalurgii proszków  

- opisać właściwości części 
uzyskanych metodą 
metalurgii proszków 

- scharakteryzować proces 
metalurgii proszków 

- scharakteryzować techniki, 
maszyny, materiały 
pomocnicze i 
oprzyrządowanie stosowane 
w procesach metalurgii 
proszków 

II stopień 

 6. Obróbka ręczna 18 - opisać procesy obróbki 
ręcznej prostowania, gięcia, 

- scharakteryzować procesy 
obróbki ręcznej prostowania, 

II stopień 
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nawijania sprężyn  
- opisać techniki, materiały 

pomocnicze i narzędzia 
stosowane w procesach 
prostowania, nitowania 
ręcznego, kształtowania 
sprężyn 

- wskazać zastosowania 
procesów prostowania, 
nitowania ręcznego, 
kształtowania sprężyn 

gięcia, nawijania sprężyn 
- scharakteryzować techniki, 

materiały pomocnicze i 
narzędzia stosowane w 
procesach prostowania, 
nitowania ręcznego, 
kształtowania sprężyn 

II. Ubytkowe 
techniki 
wytwarzania  

1. Obróbka skrawaniem 
ręczna (przecinania, 
ścinania, wycinania, 
piłowania, skrobania, 
tuszowania, wiercenia, 
pogłębiania, 
rozwiercania, 
gwintowania, frezowania, 
szlifowania, docierania, 
polerowania) 

22 - opisać proces i narzędzia do 
trasowania 

- wskazać zastosowania 
procesu trasowania przy 
realizacji obróbki skrawaniem 

- opisać techniki, materiały 
pomocnicze i 
oprzyrządowanie stosowane 
w procesach ręcznej obróbki 
skrawaniem 

- scharakteryzować zasady 
ustalania i mocowania części 
obrabianych w procesach 
ręcznej obróbki skrawaniem 

- wskazać zastosowania 
ręcznej obróbki skrawaniem w 
kształtowaniu części maszyn i 
innych 

- uzasadnić konieczność 
wykonywania trasowania 
przed obróbką 

- scharakteryzować narzędzia 
do trasowania 

- scharakteryzować proces 
obróbki ubytkowej 

- scharakteryzować proces 
obróbki skrawaniem 

- scharakteryzować techniki, 
materiały pomocnicze i 
oprzyrządowanie stosowane 
w procesach ręcznej obróbki 
skrawaniem 

 

II stopień 

2. Obróbka skrawaniem 
ręczno-maszynowa 
(toczenia, wytaczania, 
frezowania, strugania, 

      14 - opisać techniki, maszyny 
materiały pomocnicze i 
oprzyrządowanie stosowane 
w procesach ręczno-

- scharakteryzować techniki, 
maszyny, materiały 
pomocnicze i 
oprzyrządowanie stosowane 

III stopień 
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dłutowania, wiercenia, 
rozwiercania, 
pogłębiania, 
przeciągania, 
przepychania i 
szlifowania) 

maszynowej obróbki 
skrawaniem 

- wskazać zastosowania 
ręczno-maszynowej obróbki 
skrawaniem w kształtowaniu 
części maszyn i innych 

- opisać geometrię ostrzy 
narzędzi stosowanych w 
obróbce ręczno-maszynowej 

- scharakteryzować przyrządy 
do ustalania i mocowania 
części obrabianych 

- wskazać zastosowanie 
przyrządów do ustalania i 
mocowania części 
obrabianych 

w procesach ręcznej obróbki 
skrawaniem 

- scharakteryzować zasady 
ustalania i mocowania części 
obrabianych 

- scharakteryzować geometrię 
narzędzi do realizacji ręcznej 
obróbki skrawaniem 

 

3. Innowacyjne obróbki 
wykańczające i erozyjne 
(docieranie, gładzenie 
otworów, nagniatanie, 
polerowanie, obróbkę 
elektroerozyjną, 
ultradźwiękową, 
laserową plazmową itp.) 

4 - opisać techniki, maszyny i 
narzędzia i materiały 
stosowane w procesach 
obróbki wykańczającej i 
erozyjnej 

- wskazać zastosowania 
poszczególnych rodzajów 
obróbki wykańczającej i 
erozyjnej w uzyskiwaniu 
części o określonych 
właściwościach  

- scharakteryzować techniki i 
metody i materiały 
pomocnicze stosowane w 
procesach obróbki 
wykańczającej i erozyjnej 

- wyjaśnić wpływ procesów 
obróbki wykańczającej i 
erozyjnej na właściwości 
części 

III stopień 

4. Obróbka na obrabiarkach 
sterowanych 
numerycznie 

10 - wskazać zastosowania 
obrabiarek sterowanych 
numerycznie do realizacji 
procesów obróbczych, 

- wyjaśnić podstawowe pojęcia 
związane ze sterowaniem 

- wyjaśnić różnice w 
zastosowaniu obrabiarek 
CNC i konwencjonalnych do 
obróbki materiałów i części, 

- scharakteryzować stopień 
ingerencji obsługi w proces 

III stopień 
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numerycznym 
- wskazać różnice w budowie 

narzędzi stosowanych w 
obrabiarkach CNC i 
konwencjonalnych 

- opisać przygotowanie 
materiału do obróbki na 
obrabiarkach CNC 

- wyjaśnić zasady obsługi 
obrabiarek CNC 

- scharakteryzować układy 
sterowania numerycznego 

przebiegający na 
obrabiarkach CNC 

- scharakteryzować różnice w 
obsłudze obrabiarek CNC i 
konwencjonalnych 

  

III. Spajanie 1. Spawanie gazowe, 
elektryczne termitowe 

6 - opisać techniki, urządzenia, 
materiały pomocnicze i 
narzędzia stosowane w 
procesie spawania gazowego, 
elektrycznego i termitowego 

- wskazać zastosowania 
technik spawania do łączenia 
części 

- opisać właściwości połączeń 
spawanych 

- scharakteryzować proces 
spawania 

- scharakteryzować techniki, 
maszyny, materiały 
pomocnicze i narzędzia 
stosowane w procesie 
spawania 

- wyjaśnić warunki 
zastosowania 
poszczególnych typów 
spawania 

 
III stopień 

2. Zgrzewanie oporowe, 
gazowe, termitowe, 
tarciowe, zgniotowe i 
ultradźwiękowe 

4 - opisać techniki, urządzenia, 
materiały pomocnicze i 
narzędzia stosowane w 
procesach zgrzewania,  

- wskazać zastosowania 
technik zgrzewania do 
łączenia części 

- opisać właściwości połączeń 
zgrzewanych 

 

- scharakteryzować proces 
zgrzewania 

- scharakteryzować techniki, 
maszyny, materiały 
pomocnicze i narzędzia 
stosowane w procesie 
zgrzewania 

- wyjaśnić warunki 
zastosowania 
poszczególnych typów 

 
III stopień 
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spawania  
3. Lutowanie i lutospawanie 4 - opisać techniki, urządzenia, 

materiały pomocnicze i 
narzędzia stosowane w 
procesach lutowania 

- opisać techniki, urządzenia, 
materiały pomocnicze i 
narzędzia stosowane w 
procesach lutospawania 

- wskazać zastosowania 
technik lutowania i 
lutospawania do łączenia 
części 

- opisać właściwości połączeń 
lutowanych  

- opisać właściwości połączeń 
lutospawanych 

- scharakteryzować proces 
lutowania 

- wskazać różnice między 
procesem lutowania i 
lutospawania 

- scharakteryzować techniki, 
maszyny, materiały 
pomocnicze i narzędzia 
stosowane w procesie 
lutowania i lutospawania 

- wyjaśnić warunki 
zastosowania lutowania i 
lutospawania 

 
III stopień 

4. Klejenie 4 - opisać techniki, urządzenia, 
materiały pomocnicze i 
narzędzia stosowane w 
procesach klejenia 

- wskazać zastosowania 
technik klejenia do łączenia 
części  

- opisać właściwości połączeń 
klejonych 

 

- scharakteryzować proces 
klejenia 

- scharakteryzować techniki, 
maszyny, materiały 
pomocnicze i narzędzia 
stosowane w procesie 
klejenia 

- wyjaśnić warunki 
zastosowania klejenia jako 
metody połączenia 

 
III stopień 

Razem 138    
 
 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU 
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Przedmiot ma za zadanie m.in. motywowanie uczniów do nauki zawodu, do doskonalenia swoich umiejętności, rozwoju zawodowego i podejmowania 

rozwiązywania problemów, a nie tylko ich unikania. Podkreślać należy znaczenie kreatywności i innowacyjności oraz podążania za zmianami 

technologicznymi, zwłaszcza w zawodzie. W związku z tym w realizacji programu przedmiotu proponuje się stosowanie przede wszystkim aktywizujących 

metod nauczania stawiających na dużą samodzielność ucznia. Do wykorzystania są: dyskusja dydaktyczna, praca w grupie, ćwiczenia oraz projekty. 

Zwracając szczególną uwagę na stosowanie metod aktywizujących, można je wspomóc prezentacją filmów dydaktycznych przedstawiających różne rodzaje 

sytuacji zawodowych, anegdotami i studium przypadków. W procesie nauczania (uczenia się) należy zwrócić uwagę na zasady właściwej komunikacji i 

stosowanie zasad kultury i etyki zawodowej, zwłaszcza do wykorzystania w kontaktach z klientem i współpracownikami. Zadania i ćwiczenia powinny być 

zarówno indywidualne, jak i zespołowe. 

 

PROPOZYCJE METOD NAUCZANIA 

Podczas realizacji programu przedmiotu zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: pogadanka heurystyczna, metoda tekstu przewodniego, 

metoda projektów, pokaz, ćwiczenia. 
Warunki realizacji programu przedmiotu – zajęcia odbywają się w Pracowni technologii blacharskiej wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla 

nauczyciela z dostępem do internetu, z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym; przyrządy do wykonywania pomiarów części 

maszyn; narzędzia i przyrządy stosowane w pracach blacharskich; próbki materiałów stosowanych w pracach blacharskich; modele maszyn i urządzeń do 

wykonywania prac blacharskich; przykładowe dokumentacje technologiczne; normy dotyczące wyrobów hutniczych; instrukcje obsługi maszyn i urządzeń 

blacharskich; katalogi wyrobów blacharskich. 

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w grupach 5–10-osobowych. 
Środki dydaktyczne do przedmiotu – filmy dydaktyczne, modele i rzeczywiste narzędzia stosowane w technikach wytwarzania, materiały i części 

podlegające obróbkom. 
Obudowa dydaktyczna – przykładowe dokumentacje technologiczne, zestawy ćwiczeń, instrukcje do wykonywania ćwiczeń, karty pracy dla uczniów, 

instrukcje obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w technikach wytwarzania, katalogi wyrobów blacharskich; prezentacje multimedialne dotyczące technik 

wytwarzania. 
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Indywidualizacja – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości uczniów 

Nauczyciel powinien: 

- dostosowywać stanowiska pracy do możliwości psychofizycznych uczniów, 

- dostosować stopień trudności zadań oraz czasu ich wykonywania do potrzeb i możliwości uczniów, 

- dostosowywać metody i formy pracy do potrzeb i możliwości uczniów, 

- zastosować instrukcje do zadań, podawać dodatkowe zalecenia, instrukcje do pracy indywidualnej, udzielać konsultacji indywidualnych, 

- motywować i aktywizować ucznia do wykonywania czynności zawodowych związanych z realizacją zadania zawodowego, 

- rozwijać zawodowe zainteresowania uczniów, zaplanować zadania o większym stopniu złożoności, proponować samodzielne poszerzanie wiedzy, 

studiowanie dodatkowej literatury, 

- w pracy grupowej zwracać uwagę na taki podział zadań między członków zespołu, by każdy wykonywał tę część zadania, której podoła, jeśli charakter 

zadania to umożliwia. 
Przykładowe zadanie  
W oparciu o przykłady elementów wyrobu blacharskiego zaproponuj technologię jego uzyskania. Dobierz sposoby i narzędzia do wykonania lub obróbki. 

Opracuj plan realizacji zadania. 
 
 
PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

Sprawdzanie i ocenianie postępów uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji treści przedmiotu na podstawie kryteriów przedstawionych na 

początku zajęć. Osiągnięcia uczniów należy oceniać w zakresie zaplanowanych uszczegółowionych efektów kształcenia na podstawie:  

- ustnych wypowiedzi, 

- pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć uczniów, 

- ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń, 

- rezultatu i prezentacji projektu, kart pracy, opracowanych planów realizacji zadań. 
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Po zakończeniu realizacji kolejnych działów z przedmiotu zalecane jest przeprowadzenie testu dydaktycznego według wzorów testów pisemnych na 

egzaminie zawodowym. 

W ocenie osiągnięć uczniów należy uwzględnić wszystkie wyniki sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów: 

- poprawność wykonanych ćwiczeń, 

- trafność posługiwania się dokumentacją, 

- właściwy dobór narzędzi, metod do wykonania zadań, 

- opracowanie projektu (poprawność merytoryczna i wykonanie zgodnie z dokumentacją). 

W procesie oceniania należy również uwzględniać: umiejętność posługiwania się terminologią zawodową, stosowanie zasad etyki zawodowej, organizowanie 

stanowiska pracy, estetykę wykonania ćwiczeń, zaangażowanie ucznia, korzystanie z różnych źródeł informacji, terminowość wykonania zadania, 

kreatywność, staranność, uwzględnianie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska. 
 
 
PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU 

W ostatnim punkcie programu nauczania do przedmiotu znajduje się przykładowy arkusz ewaluacji programu nauczania do przedmiotu, są to propozycje 

podane przez autorów programu. Do arkusza ewaluacji można dopisać również inne kryteria oceny wynikające ze specyfiki szkoły, a mianowicie: stosowane 

metody nauczania i trafność ich doboru, pomoce dydaktyczne, zainteresowania ucznia nauczanymi treściami itp. Ewaluacja rozpoczyna się od zbierania 

(gromadzenia) informacji o programie nauczania do przedmiotu, następnie na podstawie analizy zebranych informacji możemy dokonać obiektywnej oceny 

poszczególnych przedmiotów, a następnie całego programu. Pozwoli to na wyciągnięcie wniosków i propozycji zmian w programie nauczania przedmiotu, a w 

rezultacie rekomendacji do dalszych działań z programem nauczania. Ponadto można wykorzystać metodę kwestionariusza ankiety zawierającą pytania 

z zakresu metod nauczania, przebiegu zajęć, zastosowanych środków nauczania oraz obudowy dydaktycznej dostosowanej do możliwości psychofizycznych 

uczniów. W ewaluacji programu nauczania należy wykorzystać także wyniki osiągnięć uczniów oraz wnioski, spostrzeżenia z obserwacji uczniów przy pracy. 
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  NAZWA PRZEDMIOTU 
TECHNOLOGIA BLACHARSTWA 
 
Cele ogólne  
1) Poznanie metod wykonywania wyrobów i elementów z blachy i profili kształtowych. 

2) Dobieranie narzędzi, przyrządów i maszyn do wykonywania wyrobów i elementów z blachy i profili kształtowych. 

3) Posługiwanie się dokumentacją techniczną do wykonywania wyrobów i elementów z blachy i profili kształtowych. 

4) Planowanie prac zmierzających do wykonania wyrobów i elementów z blachy i profili kształtowych. 
 
Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) opisywać przebieg procesu wykonania elementów oraz wyrobów na podstawie dokumentacji technicznej i technologicznej, 

2) opisywać materiały stosowane do wykonania elementów oraz wyrobów i profili kształtowych z blachy, 

3) wybierać na podstawie dokumentacji technicznej i technologicznej materiały do wykonania elementów oraz wyrobów i profili kształtowych z blachy, 
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4) dobierać metody obróbki ręcznej do wykonywania elementów oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych, 

) dobierać metody obróbki maszynowej do wykonywania elementów oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych, 

) dobierać urządzenia, narzędzia i przyrządy do wykonania obróbki ręcznej do wykonywania elementów oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych, 

) dobierać maszyny, urządzenia, narzędzia i przyrządy do wykonania obróbki maszynowej do wykonywania elementów oraz wyrobów z blachy i profili 

kształtowych, 

) rozróżniać połączenia części metalowych i ze stopów metali stosowanych do wykonywania elementów oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych, 

) rozróżniać narzędzia, przyrządy i urządzenia stosowane do wykonywania połączeń części metalowych i ze stopów metali elementów oraz wyrobów z 

blachy i profili kształtowych, 

) dobierać narzędzia, przyrządy i urządzenia stosowane do wykonywania połączeń części metalowych i ze stopów metali elementów oraz wyrobów z 

blachy i profili kształtowych, 

) dobierać materiały do wykonania połączeń części metalowych i ze stopów metali, 

) przygotować materiały do wykonania połączeń części metalowych i ze stopów metali, 

) rozróżniać połączenia części metalowych i ze stopów metali oraz niemetalowych stosowanych do wykonywania elementów oraz wyrobów z blachy i profili 

kształtowych, 

) rozróżniać narzędzia, przyrządy i urządzenia stosowane do wykonywania połączeń części metalowych i ze stopów metali oraz niemetalowych elementów 

oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych, 

) dobierać narzędzia, przyrządy i urządzenia stosowane do wykonywania połączeń części metalowych i ze stopów metali oraz niemetalowych elementów 

oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych, 

) dobierać materiały do wykonania połączeń części metalowych i ze stopów metali oraz niemetalowych, 

) rozróżniać operacje kształtowania elementów oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych, 

) rozróżniać narzędzia, przyrządy i urządzenia stosowane do wykonywania operacji kształtowania elementów oraz wyrobów  

z blachy i profili kształtowych, 
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) dobierać narzędzia, przyrządy i urządzenia stosowane do wykonywania operacji kształtowania elementów oraz wyrobów  

z blachy i profili kształtowych, 

) wyjaśniać na podstawie dokumentacji technicznej oraz technologicznej proces montażu wyrobów z blachy i profili kształtowych, 

) dobierać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonywania montażu elementów oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych, 

) określać na podstawie instrukcji obsługi codziennej oraz instrukcji konserwacji zakres obsługi codziennej oraz konserwacji narzędzi, przyrządów, maszyn  

oraz urządzeń wykorzystywanych do wykonywania elementów oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych, 

) określać sposób wykonania obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych narzędzi, przyrządów, maszyn oraz urządzeń 

wykorzystywanych do wykonywania elementów oraz wyrobów z blachy i profili kształtowych, 

) wykonywać powłoki na wyroby blacharskie, 

) opisywać korzyści wynikające ze stosowania systemów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych blacharza. 

 

 



 

  

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSiPKZ Zielona Góra. 

47 

MATERIAŁ NAUCZANIA TECHNOLOGIA BLACHARSTWA 

Dział 
programowy 

Tematy jednostek 
metodycznych Liczba godz. 

Wymagania programowe Uwagi o 
realizacji 

Podstawowe 
Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 
Uczeń potrafi: 

Etap 
realizacji 

I. Podstawy 
wykonywania 
wyrobów 
blacharskich 

1) Rodzaje wyrobów i 
elementów blacharskich,  

12 

− rozróżnić wyroby i elementy 
wykonywane przez blacharza 

− wskazać przeznaczenie 
wyrobów i elementów 
blacharskich 

− dostrzec związek między 
cechami wyrobów i elementów 
a ich przeznaczeniem 

− opisać wyroby i elementy 
wykonywane przez 
blacharza 

− scharakteryzować cechy 
wyrobów i elementów 
wykonywanych przez 
blacharza 

− uzasadnić zastosowanie 
wyrobów i elementów 
blacharskich na podstawie 
ich cech  

 

2) Materiały do wykonania 
elementów oraz 
wyrobów z blachy i profili 
kształtowych 

 
 

12 

− rozróżnić rodzaje materiałów 
stosowanych na wyroby i 
elementy blacharskie 

− opisać właściwości materiałów 
stosowanych na wyroby i 
elementy blacharskie 

− wskazać zastosowania 
materiałów na poszczególne 
wyroby 

− scharakteryzować rodzaje 
materiałów stosowanych na 
wyroby i elementy 
blacharskie 

− scharakteryzować 
właściwości materiałów 
stosowanych na wyroby i 
elementy blacharskie 

− określić zastosowania 
materiałów na 
poszczególne wyroby na 
podstawie ich właściwości 

 

3) Blachy i profile 
kształtowe w pracach 
blacharskich – rodzaje i 
właściwości, 

8 

− rozróżnić rodzaje blach 
stosowanych na wyroby i 
elementy blacharskie 

− rozróżnić rodzaje profili 

− scharakteryzować rodzaje 
blach stosowanych na 
wyroby i elementy 
blacharskie 

 



 

  

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSiPKZ Zielona Góra. 

48 

pozyskiwanie kształtowych stosowanych na 
wyroby i elementy blacharskie 

− opisać właściwości blach 
stosowanych na wyroby i 
elementy blacharskie 

− określić wpływ materiału 
użytego na blachę i profil 
kształtowy na ich właściwości  

− wskazać zastosowania blach i 
profili na poszczególne wyroby 

− rozróżnić źródła pozyskiwania 
blach i profili kształtowych 

− scharakteryzować rodzaje 
profili kształtowych 
stosowanych na wyroby i 
elementy blacharskie 

− scharakteryzować 
właściwości blach i profili 
stosowanych na wyroby i 
elementy blacharskie z 
uwzględnieniem 
zastosowanego materiału 

− określić zastosowania 
blach i profili na 
poszczególne wyroby na 
podstawie ich właściwości 

4) Narzędzia, maszyny do 
prac blacharskich – 
użytkowanie i 
konserwacja 

16 

− opisać maszyny i urządzenia do 
prac blacharskich i ich 
przeznaczenie 

− opisać narzędzia do prac 
blacharskich i ich 
przeznaczenie 

− wyjaśnić zasady użytkowania 
maszyn, urządzeń i narzędzi 

− opisać zasady i proces 
konserwacji maszyn, urządzeń i 
narzędzi 

− rozróżnić materiały służące 
konserwacji maszyn, urządzeń i 
narzędzi 

− scharakteryzować maszyny 
i urządzenia do prac 
blacharskich i ich 
przeznaczenie 

− scharakteryzować 
narzędzia do prac 
blacharskich i ich 
przeznaczenie 

− uzasadnić potrzebę 
wykonywania konserwacji 
maszyn, urządzeń i 
narzędzi 

 

 

5) Organizacja warsztatu 
pracy blacharza 

10 

− rozróżnić rodzaje stanowisk do 
prac blacharskich 

− dobrać wyposażenie do 
poszczególnych stanowisk do 
prac blacharskich 

− scharakteryzować 
stanowiska do prac 
blacharskich 

− uzasadnić dobór maszyn, 
urządzeń i narzędzi do 
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− wskazać zagrożenia na 
poszczególnych stanowiskach 
pracy 

− wskazać zasady bhp, p.poż. i 
ochrony środowiska, jakie 
należy przestrzegać na 
poszczególnych stanowiskach 
pracy 

poszczególnych stanowisk 
 

II. Techniki 
obróbki ręcznej 
i maszynowej 
oraz połączeń 
w wykonywaniu 
wyrobów i 
elementów 
blacharskich 

 
1) Stosowanie obróbki 
ręcznej przy wykonywaniu 
elementów oraz wyrobów 
blacharskich 
 

20 

− dobrać metodę i narzędzia do 
trasowania  

− wskazać zastosowania procesu 
trasowania przy wykonywaniu 
elementów oraz wyrobów 
blacharskich 

− dobrać metody obróbki ręcznej 
do wykonywania elementów 
oraz wyrobów zgodnie z 
rodzajem elementu, wyrobu i 
dokumentacją 

− dobrać urządzenia, narzędzia i 
przyrządy do wykonywania 
określonej obróbki ręcznej  

− dobrać materiały do 
wykonywania określonej 
obróbki ręcznej  

− określić sposób, przyrządy i 
narzędzia do kontroli jakości 
wykonywanych prac za pomocą 
obróbki maszynowej 

 
− uzasadnić dobór metody 

obróbki ręcznej do 
wykonywania elementów 
oraz wyrobów  

− uzasadnić dobór urządzeń, 
narzędzi i przyrządów do 
wykonywania obróbki 
ręcznej  

− uzasadnić dobór 
materiałów do 
wykonywania określonej 
obróbki ręcznej 

 

2) Stosowanie obróbki 
maszynowej przy 
wykonywaniu elementów 
oraz wyrobów blacharskich 

18 

− dobrać metody obróbki 
maszynowej do wykonywania 
elementów oraz wyrobów 
zgodnie z rodzajem elementu, 

− uzasadnić dobór metody 
obróbki maszynowej do 
wykonywania elementów 
oraz wyrobów  
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 wyrobu i dokumentacją 
− dobrać urządzenia, narzędzia i 

przyrządy do wykonywania 
określonej obróbki maszynowej 

− dobrać materiały do 
wykonywania określonej 
obróbki maszynowej  

− określić sposób, przyrządy i 
narzędzia do kontroli jakości 
wykonywanych prac za pomocą 
obróbki maszynowej 

− uzasadnić dobór urządzeń, 
narzędzi i przyrządów do 
wykonywania obróbki 
maszynowej  

− uzasadnić dobór 
materiałów do 
wykonywania określonej 
obróbki maszynowej 

3) Stosowanie połączeń 
części metalowych i ze 
stopów metali  

9 

− rozróżnić połączenia części 
metalowych i ze stopów metali  

− rozpoznać rodzaj połączenia na 
podstawie dokumentacji 

− dobrać narzędzia, przyrządy i 
urządzenia stosowane do 
wykonywania połączeń części 
metalowych i ze stopów metali  

− dobrać materiały do 
wykonywania połączeń części 
metalowych i ze stopów metali 

− określić sposób, przyrządy i 
narzędzia do kontroli jakości 
wykonywanych prac za pomocą 
połączeń części metalowych i 
ze stopów metali  

− opisać połączenia części 
metalowych ze stopów 
metali i sposoby ich 
wykonywania  

− uzasadnić dobór narzędzi, 
przyrządów i urządzeń do 
wykonywania połączeń 
części metalowych i ze 
stopów metali  

− opisać materiały do 
wykonywania połączeń 
części metalowych i ze 
stopów metali  
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) Stosowanie połączeń 
części metalowych oraz 
niemetalowych  

 
 

9 

− rozróżnić połączenia części 
metalowych i ze stopów metali 
oraz niemetalowych 

− rozpoznać rodzaj połączenia na 
podstawie dokumentacji 

− dobrać narzędzia, przyrządy i 
urządzenia stosowane do 
wykonywania części 
metalowych i ze stopów metali 
oraz niemetalowych 

− dobrać materiały do 
wykonywania połączeń części 
metalowych i ze stopów metali 
oraz niemetalowych  

− określić sposób, przyrządy i 
narzędzia do kontroli jakości 
wykonywanych połączeń części 
metalowych i ze stopów metali 
oraz niemetalowych 

− opisać połączenia części 
metalowych i ze stopów 
metali oraz niemetalowych 
oraz sposoby ich 
wykonywania  

− uzasadnić dobór narzędzi, 
przyrządów i urządzeń do 
wykonywania połączeń 
części metalowych i ze 
stopów metali oraz 
niemetalowych  

− opisać materiały do 
wykonywania połączeń 
części metalowych i ze 
stopów metali oraz 
niemetalowych 

 

III. Operacje 
kształtowania 
blach i profili 

) Operacje kształtowania 
elementów oraz 
wyrobów z blachy  

6 

− rozróżnić operacje 
kształtowania elementów oraz 
wyrobów z blachy  

− wskazać zastosowania 
sposobów kształtowania blach 
do wykonywania 
poszczególnych wyrobów, 
elementów 

− rozróżnić narzędzia, maszyny 
i urządzenia stosowane do 
wykonywania operacji 
kształtowania elementów oraz 
wyrobów z blachy  

− dobrać maszyny, narzędzia, 

− charakteryzuje operacje 
kształtowania elementów 
oraz wyrobów z blachy  

− uzasadnić zastosowania 
sposobów kształtowania 
blach do wykonywania 
poszczególnych wyrobów, 
elementów 

− uzasadnić dobór maszyn, 
narzędzi, przyrządów 
i urządzeń do wykonywania 
operacji kształtowania 
elementów oraz wyrobów z 
blachy 
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przyrządy i urządzenia 
stosowane do wykonywania 
operacji kształtowania 
elementów oraz wyrobów z 
blachy 

− określić sposób, przyrządy i 
narzędzia do kontroli jakości 
wykonywanych operacji 
kształtowania blach 

) Operacje kształtowania 
elementów oraz wyrobów 
z profili kształtowych 

6 

− rozróżnić operacje 
kształtowania elementów oraz 
wyrobów z profili kształtowych 

− wskazać zastosowania 
sposobów kształtowania profili 
kształtowych do wykonywania 
poszczególnych wyrobów, 
elementów 

− rozróżnić narzędzia, maszyny 
i urządzenia stosowane do 
wykonywania operacji 
kształtowania elementów oraz 
wyrobów z profili kształtowych 

− dobrać maszyny, narzędzia, 
przyrządy i urządzenia 
stosowane do wykonywania 
operacji kształtowania 
elementów oraz wyrobów z 
profili kształtowych  

− określić sposób, przyrządy i 
narzędzia do kontroli jakości 
wykonywanych operacji 
kształtowania profili 
kształtowych 

− scharakteryzować operacje 
kształtowania elementów 
oraz wyrobów z profili 
kształtowych 

− uzasadnić zastosowania 
sposobów kształtowania 
profili kształtowych do 
wykonywania 
poszczególnych wyrobów, 
elementów 

− uzasadnić dobór maszyn, 
narzędzi, przyrządów 
i urządzeń do wykonywania 
operacji kształtowania 
elementów oraz wyrobów z 
profili kształtowych 
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) Operacje wykończeniowe 

6 

− rozróżnić powłoki stosowane na 
wyroby blacharskie 

− scharakteryzować metody 
nakładania powłok na wyroby 
blacharskie 

− opisać prace przygotowawcze 
do wykonania powłok 

− dobrać materiały i narzędzia do 
przygotowania wyrobu do 
nałożenia powłoki 

− uzasadnić potrzebę 
wykonywania powłok  

 

IV. Montaż 
elementów i 
wyrobów 
blacharskich 

1) Dokumentacja montażu 

6 

− rozróżnić dokumentację 
montażową 

− posłużyć się dokumentacją 
montażową 

− wyjaśnić na podstawie 
dokumentacji technicznej 
oraz technologicznej 
proces montażu wyrobów 

 

2) Przebieg montażu – 
zasady, narzędzia, 
materiały 

10 

− wyjaśnić zasady 
przeprowadzania montażu 

− odczytać z dokumentacji 
technicznej parametry i 
przebieg procesu montażu 

− dobrać narzędzia i urządzenia 
montażowe 

− dobrać materiały do 
przeprowadzania montażu 

− opisać organizację stanowiska 
pracy do montażu 
poszczególnych wyrobów 

− uzasadnić na podstawie 
dokumentacji dobór 
narzędzi i urządzeń 
montażowych 

− uzasadnić na podstawie 
dokumentacji montażowej 
dobór materiałów do 
przeprowadzenia montażu 

− zaplanować wyposażenie 
stanowiska pracy do 
montażu poszczególnych 
wyrobów 

 

V. Procesy 
technologiczne 
elementów i 
wyrobów 
blacharskich 
 

1) Dokumentacja 
techniczna wykonywania 
elementów oraz 
wyrobów z blachy i profili 
kształtowych 

 

8 

− rozróżnić dokumentację 
techniczną i technologiczną 
elementów oraz wyrobów z 
blachy i profili kształtowych 

− rozpoznać kształt, wymiary oraz 
sposób obróbki i wykonywania 
elementów oraz wyrobów na 

− opisać przebieg procesu 
wykonywania elementów 
oraz wyrobów na podstawie 
dokumentacji technicznej i 
technologicznej 

 

 



 

  

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSiPKZ Zielona Góra. 

54 

podstawie dokumentacji 
technicznej i technologicznej 

2) Planowanie prac 
blacharskich 

8 

− rozróżnić rodzaje procesów 
technologicznych stosowanych 
do wykonywania elementów i 
wyrobów blacharskich 

− dobrać na podstawie 
dokumentacji technicznej i 
technologicznej proces 
wykonania, materiały, maszyny 
i narzędzia do wykonywania 
elementów oraz wyrobów 
blacharskich  

− opracować kolejność 
wykonywania prac 
zmierzających do wykonania 
elementu/wyrobu 

 

− scharakteryzować rodzaje 
procesów technologicznych 
stosowanych do 
wykonywania elementów i 
wyrobów blacharskich 

− uzasadnić dobór na 
podstawie dokumentacji 
technicznej i 
technologicznej proces 
wykonywania, materiały, 
maszyny i narzędzia 
do wykonania elementów 
oraz wyrobów blacharskich 

− opracować proces 
technologiczny 
poszczególnych 
elementów/wyrobów 

 

3) Automatyzacja 
procesów 
technologicznych w 
blacharstwie 

8 

− rozróżnić urządzenia i maszyny 
półautomatyczne, 
automatyczne i linie 
produkcyjne stosowane w 
pracach blacharskich 

− określić zadania blacharza w 
procesie przygotowania maszyn 
półautomatycznych, 
automatycznych i linii 
produkcyjnych 

− określić zadania blacharza w 
zakresie przygotowania 
materiałów do obróbki na 
maszynach półautomatycznych, 

− scharakteryzować 
urządzenia i maszyny 
półautomatyczne, 
automatyczne i linie 
produkcyjne stosowane w 
pracach blacharskich 

− uzasadnić zadania 
blacharza w procesie 
przygotowywania maszyn 
półautomatycznych, 
automatycznych i linii 
produkcyjnych 

− uzasadnić zadania 
blacharza w zakresie 
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automatycznych i liniach 
produkcyjnych 

przygotowywania 
materiałów do obróbki na 
maszynach 
półautomatycznych, 
automatycznych i liniach 
produkcyjnych 

4) Systemy komputerowe 
wspomagające 
wykonywanie zadań 
zawodowych 

6 

− rozróżnić programy 
komputerowe i źródła 
internetowe wspomagające 
pracę blacharza 

− wskazać zastosowanie 
programów komputerowych i 
źródeł internetowych do 
wspomagania poszczególnych 
rodzajów prac blacharskich 

− opisać korzyści wynikające 
ze stosowania systemów 
komputerowych 
wspomagających 
wykonywanie zadań 
zawodowych blacharza 

− użytkować systemy 
komputerowe  
do wspomagania 
wytwarzania elementów, 
wyrobów z blachy i profili 
kształtowych 

 

Razem  174    
 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU 

Przedmiot ma za zadanie m.in. motywowanie uczniów do nauki zawodu, do doskonalenia swoich umiejętności, rozwoju zawodowego i rozwiązywania 

problemów, a nie tylko ich unikania. Podkreślać należy znaczenie kreatywności i innowacyjności oraz podążania za zmianami technologicznymi, zwłaszcza w 

zawodzie. W związku z tym w realizacji programu przedmiotu proponuje się stosowanie przede wszystkim aktywizujących metod nauczania stawiających na 

dużą samodzielność ucznia. Do wykorzystania są: dyskusja dydaktyczna, praca w grupie, ćwiczenia oraz projekty. Zwracając szczególną uwagę na 

stosowanie metod aktywizujących, można je wspomóc prezentacją filmów dydaktycznych przedstawiających różne rodzaje sytuacji zawodowych, anegdotami 

i studium przypadków. W procesie nauczania (uczenia się) należy zwrócić uwagę na zasady właściwej komunikacji i stosowanie zasad kultury i etyki 
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zawodowej, zwłaszcza do wykorzystania w kontaktach z klientem i współpracownikami. Zadania i ćwiczenia powinny być zarówno indywidualne, jak i 

zespołowe. 

 

 

PROPOZYCJE METOD NAUCZANIA  

Podczas realizacji programu przedmiotu zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: metoda tekstu przewodniego, metoda projektów, pokaz z 

objaśnieniem, ćwiczenia. 
Warunki realizacji programu przedmiotu – zajęcia odbywają się w Pracowni technologii blacharskich wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla 

nauczyciela z dostępem do internetu, z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym; przyrządy do wykonywania pomiarów części 

maszyn; narzędzia i przyrządy stosowane w pracach blacharskich; próbki materiałów stosowanych w pracach blacharskich; modele maszyn i urządzeń do 

wykonywania prac blacharskich; przykładowe dokumentacje technologiczne; normy dotyczące wyrobów hutniczych; instrukcje obsługi maszyn i urządzeń 

blacharskich; katalogi wyrobów blacharskich. 

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w grupach 5–10-osobowych. 
Środki dydaktyczne do przedmiotu – próbki materiałów i wyrobów stosowanych w pracach blacharskich, zdjęcia i przykłady uszkodzonych elementów, 

modele maszyn i urządzeń do wykonywania prac blacharskich, prezentacje multimedialne z zakresu diagnozowania, napraw wyrobów blacharskich, normy 

dotyczące wyrobów blacharskich. 
Obudowa dydaktyczna – przykładowe dokumentacje technologiczne, zestawy ćwiczeń, instrukcje do wykonywania ćwiczeń, karty pracy dla uczniów, 

instrukcje obsługi maszyn i urządzeń blacharskich, katalogi wyrobów blacharskich; prezentacje multimedialne dotyczące prac blacharskich. 
Indywidualizacja – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości uczniów 

Nauczyciel powinien: 

- dostosowywać stanowiska pracy do możliwości psychofizycznych uczniów, 

- dostosować stopień trudności zadań oraz czasu ich wykonywania do potrzeb i możliwości uczniów 

- dostosowywać metody i formy pracy do potrzeb i możliwości uczniów, 
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- zastosować instrukcje do zadań, podawać dodatkowe zalecenia, instrukcje do pracy indywidualnej, udzielać konsultacji indywidualnych, 

- motywować i aktywizować ucznia do wykonywania czynności zawodowych związanych z realizacją zadania zawodowego, 

- rozwijać zawodowe zainteresowania uczniów, zaplanować zadania o większym stopniu złożoności, proponować samodzielne poszerzanie wiedzy, 

studiowanie dodatkowej literatury, 

- w pracy grupowej zwracać uwagę na taki podział zadań między członków zespołu, by każdy wykonywał tę część zadania, której podoła, jeśli charakter 

zadania to umożliwia. 
Przykładowe zadanie  
Opracuj proces montażu zadanego wyrobu blacharskiego. Opracuj plan realizacji zadania. Wykorzystaj dokumentację techniczną. 
 
 
PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

Sprawdzanie i ocenianie postępów uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji treści przedmiotu na podstawie kryteriów przedstawionych na 

początku zajęć. Osiągnięcia uczniów należy oceniać w zakresie zaplanowanych uszczegółowionych efektów kształcenia na podstawie:  

- ustnych wypowiedzi, 

- pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć uczniów, 

- ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń, 

- rezultatu i prezentacji projektu, kart pracy, opracowanych planów realizacji zadań. 

Po zakończeniu realizacji kolejnych działów z przedmiotu zalecane jest przeprowadzenie testu dydaktycznego według wzorów testów pisemnych na 

egzaminie zawodowym. 

W ocenie osiągnięć uczniów należy uwzględnić wszystkie wyniki sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów: 

- poprawność wykonanych ćwiczeń, 

- trafność posługiwania się dokumentacją, 
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- właściwy dobór narzędzi, metod do wykonania zadań 

- opracowanie projektu, 

- poprawność merytoryczna i wykonanie zgodnie z dokumentacją. 

W procesie oceniania należy również uwzględniać: umiejętność posługiwania się terminologią zawodową, stosowanie zasad etyki zawodowej, organizowanie 

stanowiska pracy, estetykę wykonania ćwiczeń, zaangażowanie ucznia, korzystanie z różnych źródeł informacji, terminowość wykonania zadania, 

kreatywność, staranność. 
 
 
PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU 

W ostatnim punkcie programu nauczania do przedmiotu znajduje się przykładowy arkusz ewaluacji programu nauczania do przedmiotu, są to propozycje 

podane przez autorów programu. Do arkusza ewaluacji można dopisać również inne kryteria oceny wynikające ze specyfiki szkoły, a mianowicie: stosowane 

metody nauczania i trafność ich doboru, pomoce dydaktyczne, zainteresowania ucznia nauczanymi treściami itp. Ewaluacja rozpoczyna się od zbierania 

(gromadzenia) informacji o programie nauczania do przedmiotu, następnie na podstawie analizy zebranych informacji możemy dokonać obiektywnej oceny 

poszczególnych przedmiotów a następnie całego programu. Pozwoli to na wyciągnięcie wniosków i propozycji zmian w programie nauczania przedmiotu, a w 

rezultacie rekomendacji do dalszych działań z programem nauczania. Ponadto można wykorzystać metodę kwestionariusza ankiety zawierającą pytania 

z zakresu metod nauczania, przebiegu zajęć, zastosowanych środków nauczania oraz obudowy dydaktycznej dostosowanej do możliwości psychofizycznych 

uczniów. W ewaluacji programu nauczania należy wykorzystać także wyniki osiągnięć uczniów oraz wnioski, spostrzeżenia z obserwacji uczniów przy pracy. 
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NAZWA PRZEDMIOTU 
JĘZYK OBCY ZAWODOWY  
 

Cele ogólne  
1. Opanowanie podstawowego zasobu środków językowych w języku obcym stosowanego w pracy zawodowej. 

2. Prowadzenie rozmów i korespondencji zawodowej. 

3. Korzystanie z dokumentacji, ofert i stron internetowych w języku obcym. 
 
Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) rozpoznawać oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych, 

2) określać główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu, 

3) znajdować w wypowiedzi/tekście określone informacje, 

4) rozpoznawać związki między poszczególnymi częściami tekstu, 

5) układać informacje w określonym porządku, 

6) opisywać przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi, 

7) przedstawiać sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady), 

8) wyrażać i uzasadnia swoje stanowisko, 

9) stosować zasady konstruowania tekstów o różnych charakterze, 

10) stosować formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji, 

11) wyrażać swoje opinie i uzasadniać je, pytać o opinie, zgadzać się lub nie zgadzać z opiniami innych osób, 

12) prowadzić proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi, 

13) pytać o upodobania i intencje innych osób, 
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14) stosować zwroty i formy grzecznościowe, 

15) dostosować styl wypowiedzi do sytuacji, 

16) przekazać w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych, 

17) przekazać w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym, 

18) przekazać w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym, 

19) przedstawiać publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np. prezentację, 

20) korzystać ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego, 

21) współdziałać z innymi osobami, realizując zadania językowe, 

22) korzystać z tekstów w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

23) identyfikować słowa klucze, internacjonalizmy, 

24) wykorzystywać kontekst (tam, gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa, 

25) upraszczać (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne, 

26) stosować zasady poprawnej komunikacji. 
 
 

Dział 
programowy 

Tematy jednostek 
metodycznych 

Liczba godz. Wymagania programowe Uwagi o realizacji 
Podstawowe 
Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 
Uczeń potrafi: 

Etap realizacji 

I. Komunikacja 
w języku 
obcym 

 Terminologia związana z 
wykonywaniem zadań 
zawodowych oraz 
dotycząca organizacji 
pracy 
 

4 

− posłużyć się terminologią 
związaną z blacharstwem w 
tym organizacją stanowiska 
pracy blacharza 

− opisać w języku obcym 
czynności związane z 
zadaniami zawodowymi; 

− nazwać materiały, narzędzia, 

− posłużyć się terminologią 
w zakresie 
wspomagającym 
wykonywanie zadań 
zawodowych 

 

III stopień 
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maszyny i inne środki 
stosowane w wykonywaniu 
zadań zawodowych w języku 
obcym 

− posłużyć się słownikami 
języka obcego i polskiego 

 
 Rozmowa zawodowa – 

rodzaje rozmów, zasady, 
formy grzecznościowe  

 

4 

− porozumieć się ze 
współpracownikiem w języku 
obcym w zakresie realizacji 
prac w zawodzie 

− przeprowadzić rozmowę o 
pracę jako pracownik i 
pracodawca 

− przeprowadzić instruktaż w 
języku obcym 

− stosować zasady komunikacji 
interpersonalnej w rozmowie 
w języku obcym 

− uwzględnić w rozmowie 
specyfikę języka i kultury, 
której język obcy dotyczy  

III stopień 

 Rozmowa z 
klientem/kontrahentem w 
języku obcym 

4 

− przeprowadzić rozmowę z 
klientem/kontrahentem w 
języku obcym 

− zastosować zasady 
komunikacji z 
klientem/kontrahentem 

− dostosować formy 
komunikowania się do kultury 
własnej i rozmówcy 

− wyjaśnić 
klientowi/kontrahentowi jego 
wątpliwości 

− przeprowadzić negocjacje 
z kontrahentem w języku 
obcym 

− uwzględnić w 
negocjacjach specyfikę 
języka i kultury, której 
język obcy dotyczy 

− przeprowadzić rozmowę 
w banku w języku obcym 

III stopień 
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 Korespondencja w języku 
obcym 

8 

− przygotować różne rodzaje 
korespondencji w wersji 
elektronicznej i innej 

− zastosować formy 
grzecznościowe i zasady 
prowadzenia korespondencji 
służbowej 

− odczytać informacje zawarte 
w korespondencji związanej z 
wykonywanym zawodem 

− odpowiedzieć na 
korespondencję w języku 
obcym zgodnie z zasadami 
etykiety 

− rozróżnić rodzaje 
korespondencji 
służbowych w zależności 
od treści i 
adresata/nadawcy (klient, 
pracownik, kontrahent, 
urzędy) 

− przygotować ofertę 
handlową w języku 
obcym 

− odpowiedzieć na 
zapytania ofertowe i 
reklamacje 
 

III stopień 

II. 
Dokumentacja 
w języku 
obcym 

1. Dokumentacja techniczna 

4 

− posłużyć się dokumentacją 
techniczną związaną z 
wykonywanym zawodem 

− skorzystać z obcojęzycznych 
norm branżowych 

− skorzystać z obcojęzycznych 
ofert 

− przygotować dokumentację 
naprawy, obsługi, usługi w 
języku obcym  

 

− zanalizować budowę i 
zasadę działania 
urządzenia na podstawie 
dokumentacji technicznej 
w języku obcym 
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2. Oferty i obcojęzyczne 
strony internetowe.  

 

− uzyskać informacje na 
obcojęzycznych branżowych 
stronach internetowych 

− wybrać ofertę w 
obcojęzycznych sklepach 
internetowych 

 

− dokonać 
zamówienia/zakupu w 
obcojęzycznych sklepach 
internetowych 

 

RAZEM 24    
 
 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU 

Należy pamiętać, że przedmiot ma za zadanie m.in. motywowanie uczniów do nauki zawodu, doskonalenia swoich umiejętności, rozwoju zawodowego i 

rozwiązywania problemów, a nie tylko ich unikania. Podkreślać należy znaczenie kreatywności i innowacyjności oraz podążania za zmianami 

technologicznymi, zwłaszcza w zawodzie. W związku z tym w realizacji programu przedmiotu proponuje się stosowanie przede wszystkim aktywizujących 

metod nauczania stawiających na dużą samodzielność ucznia. Do wykorzystania są: dyskusja dydaktyczna, praca w grupie, ćwiczenia, scenki i symulacje 

oraz projekty. Zwracając szczególną uwagę na stosowanie metod aktywizujących, można je wspomóc prezentacją filmów dydaktycznych przedstawiających 

różne rodzaje sytuacji zawodowych, anegdotami i studium przypadków. W procesie nauczania (uczenia się) należy zwrócić uwagę na zasady właściwej 

komunikacji i stosowanie zasad kultury i etyki zawodowej, zwłaszcza do wykorzystania w kontaktach z klientem i współpracownikami. Zadania i ćwiczenia 

powinny być zarówno indywidualne, jak i zespołowe. 

 

Środki dydaktycznych do przedmiotu – filmy, opisy przypadków, słowniki, dokumentacja techniczna w języku obcym, katalogi, czasopisma branżowe w 

języku obcym. 
Obudowa dydaktyczna – karty pracy, instrukcje do dramy, instrukcje do symulacji, karty obserwacji scenek, karty projektów,  
Warunki realizacji programu przedmiotu – zajęcia powinny odbywać się w Pracowni komunikowania się w języku obcym zawodowym wyposażonej w: 
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- stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym i z dostępem do internetu, z urządzeniem 

wielofunkcyjnym; 

- projektor multimedialny, telewizor, ekran projekcyjny, tablicę szkolną białą suchościeralną, tablicę flipchart, słuchawki z mikrofonem, system do nauczania 

języków obcych; 

- stanowisko dla każdego ucznia wyposażone w komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do internetu oraz słuchawki 

z mikrofonem; 

- biblioteczka wyposażona w słowniki, podręczniki i czasopisma specjalistyczne w języku obcym zawodowym. 
Indywidualizacja – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości uczniów 

Nauczyciel powinien: 

- dostosowywać stanowiska pracy do możliwości psychofizycznych uczniów, 

- dostosować stopień trudności zadań oraz czasu ich wykonywania do potrzeb i możliwości uczniów, 

- dostosowywać metody i formy pracy do potrzeb i możliwości uczniów, 

- zastosować instrukcje do zadań, podawać dodatkowe zalecenia, instrukcje do pracy indywidualnej, udzielać konsultacji indywidualnych, 

- motywować i aktywizować ucznia do wykonywania czynności zawodowych związanych z realizacją zadania zawodowego, 

- rozwijać zawodowe zainteresowania uczniów, zaplanować zadania o większym stopniu złożoności, proponować samodzielne poszerzanie wiedzy, 

studiowanie dodatkowej literatury, 

- w pracy grupowej zwracać uwagę na taki podział zadań między członków zespołu, by każdy wykonywał tę część zadania, której podoła, jeśli charakter 

zadania to umożliwia. 
 
Przykładowe zadanie nr 1 

Na podstawie tabeli nr 1 karty pracy, w której zostały zamieszczone wymagania psychofizyczne dla różnych zawodów, oceń w skali ocen szkolnych te 

wymagania, które są istotne w twoim zawodzie oraz te, które spełniasz. 
Przykładowe zadanie nr 2 
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Wyszukaj w Internecie ogłoszenia o poszukiwaniu pracownika na stanowisko blacharza. Pogrupuj zamieszczone w ogłoszeniu wymagania i zapisze je, np. 

kwalifikacje, kompetencje zawodowe, umiejętności, umiejętności miękkie, cechy charakteru itp. 

 

Zadanie wykonaj indywidualnie. Po wykonaniu ćwiczenia swoją pracę uczniowie porównują z przygotowanym przez nauczyciela, wzorcowym arkuszem i na 

tej podstawie dokonują samooceny wykonania zadania. 
 
 
PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

Sprawdzanie i ocenianie postępów uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji treści przedmiotu na podstawie kryteriów przedstawionych na 

początku zajęć. Osiągnięcia uczniów należy oceniać w zakresie wymagań programowych podstawowych i ponadpodstawowych na podstawie:  

- ustnych wypowiedzi, rozumienia teksów pisanych i słuchanych wypowiedzi, 

- obserwacji pracy ucznia w trakcie pracy w grupie, 

- ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń, 

- prezentacji ćwiczeń, opracowań. 

W ocenie osiągnięć uczniów należy uwzględnić wszystkie wyniki sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów: 

- poprawność wykonywania ćwiczeń,  

- posługiwanie się umiejętnościami językowymi w tracie wykonywania ćwiczeń, odgrywania scenek, realizacji symulacji, 

- stosowanie się do zasad etyki, 

- dobór środków komunikacji do symulowanych sytuacji zawodowych realizowanych w języku obcym, 

- poziom rezultatów ćwiczeń, projektów. 

W procesie oceniania należy również uwzględniać: umiejętność posługiwania się terminologią zawodową, poszukiwania informacji obcojęzycznych w 

internecie, umiejętności współpracy, poziom wykonania ćwiczeń, zaangażowanie ucznia, korzystanie z różnych źródeł informacji, kreatywność, staranność. 
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PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU 

W ostatnim punkcie programu nauczania do przedmiotu znajduje się przykładowy arkusz ewaluacji programu nauczania do przedmiotu, są to propozycje 

podane przez autorów programu. Do arkusza ewaluacji można dopisać również inne kryteria oceny wynikające ze specyfiki szkoły, a mianowicie: stosowane 

metody nauczania i trafność ich doboru, pomoce dydaktyczne, zainteresowania ucznia nauczanymi treściami itp. Ewaluacja rozpoczyna się od zbierania 

(gromadzenia) informacji o programie nauczania do przedmiotu, następnie na podstawie analizy zebranych informacji możemy dokonać obiektywnej oceny 

poszczególnych przedmiotów a następnie całego programu. Pozwoli to na wyciągnięcie wniosków i propozycji zmian w programie nauczania przedmiotu, a w 

rezultacie rekomendacji do dalszych działań z programem nauczania. Ponadto można wykorzystać metodę kwestionariusza ankiety zawierającej pytania z 

zakresu metod nauczania, przebiegu zajęć, zastosowanych środków nauczania oraz obudowy dydaktycznej dostosowanej do możliwości psychofizycznych 

uczniów. W ewaluacji programu nauczania należy wykorzystać także wyniki osiągnięć uczniów oraz wnioski, spostrzeżenia z obserwacji uczniów przy pracy. 
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*Działalność gospodarcza - Stopień III 
− Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej 
− Prowadzenie działalności gospodarczej   

4.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej  

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 

programowych  
Kategoria 

taksonomiczna Materiał nauczania 

PDG(1)1 określić działania mechanizmów rynkowych właściwych dla 
branży  danej baranży; 

P B Podstawy działalności gospodarczej.  
Zasady planowania określonej działalności.  
Formy organizacyjno-prawne działalności 

przedsiębiorstwa. 
Formy pozyskiwania kapitału. 
Rejestrowanie firmy. 
Opodatkowanie działalności gospodarczej. 

Wydajność firmy. Systemy wynagrodzeń 
pracowników. 

Obowiązki pracodawcy dotyczące ubezpieczeń 
społecznych. 

Ubezpieczenie gospodarcze. 
Etyka biznesu. 

PDG(1)2 rozróżnić podmioty gospodarcze funkcjonujące w branży; P C 
PDG(2)1 zanalizować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące 
ochrony danych osobowych, przepisy prawa podatkowego i prawa 
autorskiego; 

PP D 

PDG(2)2 określić skutki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, 
przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa 
podatkowego i prawa autorskiego; 

P C 

PDG(3)1 zastosować przepisy prawa dotyczące podejmowania 
działalności gospodarczej w branży; 

P B 

PDG(3)2 określić przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności 
gospodarczej w branży; 

P B 

PDG(7)1 wyznaczyć kolejne etapy czynności mających na celu 
ustanowienie działalności gospodarczej w branży ; 

PP D 

PDG(7)2 skonstruować spójny i realistyczny biznesplan dla działalności 
gospodarczej w branży ; 

PP D 

PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności 
gospodarczej w branży  

P C 

PDG(7)4 sporządzić dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności 
gospodarczej w branży. 

P B 

Planowane zadania 
Opracowanie projektu związanego z rejestracją firmy  
W projekcie określ etapy rejestracji firmy, instytucje, do których trzeba się zwrócić, oraz dokumenty, które należy przygotować. Ocenie podlegać będzie projekt działań. 

 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
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4.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej  
Dział programowy „Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty 
kształcenia przygotowują ucznia do funkcjonowania na rynku pracy jako przedsiębiorcy. Powinny być kształtowane umiejętności analizowania przepisów prawa, a także 
podstawy odpowiedzialności za działania niezgodne z przepisami prawa. Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu. 
Środki dydaktyczne 
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia, powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy, filmy i prezentacje 
multimedialne dotyczące marketingu. Komputer z dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne. 
Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów. 
Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującą metodą kształcenia powinna być metoda testu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących zakładania 
własnej działalności oraz metoda projektu. 
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być realizowane przez uczniów w formie pracy w grupach i indywidualnie. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Do osiągnięć edukacyjnych uczących się  zastosować ocenę projektu opracowanego przez 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. 

 

 
4.2. Prowadzenie działalności gospodarczej  

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 

programowych 

Kategoria 
taksonomiczna Materiał nauczania 

PDG(4)1 dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw i instytucji 
występujących w branży ; P C Zasady prowadzenia działalności biurowej. 

Badanie rynku w zakresie popytu na usługi w branży 
zawodowej. 

Reklama usług w branży zawodowej. 
Marketing w branży zawodowej. 
Koszty i przychody w działalności małej firmy branży 

zawodowej. 
Źródła przychodów i kosztów w firmie branży 

zawodowej. 

PDG(4)2 wyjaśnić powiązania między przedsiębiorstwami, instytucjami 
funkcjonującymi w branży; P C 

PDG(5)1 wskazywać czynniki wpływające na działania związane 
z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w branży; P B 

PDG(5)2 zanalizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa 
konkurencyjne; PP D 

PDG(6)1 zaplanować współpracę z innymi przedsiębiorstwami z P C 
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4.2. Prowadzenie działalności gospodarczej  
branży; Zasady współpracy przedsiębiorstwa w branży 

zawodowej. PDG(6)2 zorganizować współpracę w ramach wspólnych 
przedsięwzięć z innymi przedsiębiorstwami z branży; P B 

PDG(8)1 wykonywać czynności związane z prowadzeniem 
korespondencji w różnej formie; P B 

PDG(8)2 sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej; P C 

PDG(9)1 posługiwać się urządzeniami biurowymi; P B 
PDG(9)2 korzystać z programów komputerowych wspomagających 
prowadzenie działalności gospodarczej; P C 

PDG(10)1 opracować plan marketingowy dla prowadzonej działalności 
gospodarczej; P B 

PDG(10)2 dobrać instrumenty marketingowe do prowadzonych 
działań; P B 

PDG(10)3 podejmować współpracę z przedsiębiorstwami 
funkcjonującymi w branży marketingowej; P C 

PDG(11)1 dokonać analizy kosztów i przychodów prowadzonej 
działalności gospodarczej; PP D 

PDG(11)2 ocenić efektywność działań w zakresie kosztów i 
przychodów prowadzonej działalności gospodarczej ; P B 

PDG(11)3 wskazać możliwości optymalizacji kosztów i przychodów 
prowadzonej działalności gospodarczej; P B 

KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej; P  
KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej; P  
KPS(9)1 stosować techniki negocjacyjne; P  
KPS(9)2 zachowywać się asertywnie; P  
KPS(9)3 proponować konstruktywne rozwiązania. P  

Planowane zadania 
Wykonanie projektu „Prowadzę własną firmę” 
Dobierz dwie osoby, z którymi będziesz wykonywał/a projekt dotyczący prowadzenia własnej firmy.  
W pierwszym etapie przygotuj opis (konspektu) projektu, w którym określone zostają 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. 
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4.2. Prowadzenie działalności gospodarczej  
W drugim  etapie opracuj szczegółowy plan działania zawierający następujące informacje: zadanie do wykonania, osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania, termin 
wykonania zadania oraz ewentualne koszty.  
W trzecim etapie podejmij systematyczne działania projektowe: 
zbierz i zgromadź informacje potrzebne do rozstrzygnięcia postawionych w projekcie problemów, 
przeprowadź selekcję i analizę zgromadzonych informacji, 
wyciągnij wnioski ukierunkowane na wybór optymalnego rozwiązania. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Dział programowy „Prowadzenie działalności gospodarczej w branży budowlanej” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia 
efekty kształcenia przygotowują ucznia do funkcjonowania na rynku pracy jako przedsiębiorcy. Powinny być kształtowane umiejętności przestrzegania przepisów prawa 
obowiązującego w działalności gospodarczej, współpracy z innymi przedsiębiorstwami w branży. Należy także kształtować postawę samodzielności w podejmowaniu 
decyzji, odpowiedzialności za siebie i innych. Osiągnięcia edukacyjne 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 (jedno stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne. 
Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów. 
Zalecane metody dydaktyczne 
W dziale szczególnie zaleca się stosować metodę projektu, która sprzyja rozwijaniu kompetencji personalnych i społecznych, samodzielnemu rozwiązywaniu problemów 
oraz rozpoznaniu wybranej tematyki w pogłębiony sposób. 
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być realizowane przez uczniów w formie pracy w grupach. Dominująca metodą kształcenia powinna być metoda projektów. 

 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
 Do osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się ocenę z wykonania projektu przez 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. 

 

 
 

III. ZALECANA LITERATURA DO ZAWODU 
Proponowane podręczniki: 
1. K. Szczęch, W.Bakula, Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podręcznik do kształcenia zawodowego, szkoły ponadgimnazjalne. 
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2. A. Najmanowicz, Rysunek zawodowy dla blacharza. 

3. J. Kawecki, J. Świdziński, S. Zgorzelski, Technologia. Blacharstwo, WSiP. 

4. Z. Osiński, Podstawy konstrukcji maszyn, PWN. 
Literatura: 
1. B. Rączkowski, Bhp w praktyce, ODDK, Gdańsk 2002. 

2. Ustawy i rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 
Czasopisma branżowe: 
1. Czasopisma specjalistyczne, strony internetowe: www.ciop.pl, www.warsztat.pl 

 

Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 

 


