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1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 
Program nauczania dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych opracowany jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.),  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59),  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60),  

• Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64 z późn. zm.),  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2017 r. poz.703, zał. 7 z późn. 
zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622 z późn. zm.) 

•Rozporządzenie z 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. (z późn. zm.). 

2. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania 
na zmieniającym się rynku pracy. 

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-
społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu 
międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności 
pracowników.  

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w 
procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się 
do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom 
zmieniającego się rynku pracy. 

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym 
uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu 
kończeniu nauki. 
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Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej 
i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.  
Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego. 

3. INFORMACJA O ZAWODZIE MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych może wykonywać zadania zawodowe związane z wykonywaniem robót związanych z budową i remontem sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz budową i remontem węzłów ciepłowniczych. Może wykonywać roboty związane z montażem i remontem 
instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montażem i eksploatacją instalacji gazowych. 

Praca w tym zawodzie wymaga dobrej sprawności fizycznej, odporności na warunki pogodowe oraz zdolności do pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Do 
wykonywania pracy niezbędne są uzdolnienia techniczne i rachunkowe, wyobraźnia przestrzenna. Wymagana jest ostrość wzroku i słuchu, wrażliwość węchowa oraz zmysł 
równowagi. Montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych powinna cechować dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność oraz umiejętność współpracy w 
zespole. W przypadku pracy z paliwami, parą technologiczną, gorącą wodą lub wodą pod wysokim ciśnieniem, niezbędna jest odporność emocjonalna, zrównoważenie oraz 
zdolność do pracy w szybkim tempie i pod presją.Praca w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych wykonywana jest w obiektach budowlanych o różnym 
przeznaczeniu, tj. w biurach, piwnicach, pomieszczeniach technicznych, mieszkaniach prywatnych, pomieszczeniach biurowych oraz w nowych budynkach różnego 
przeznaczenia.  

Prace związane z budową sieci komunalnych wykonywane są w terenie, na zewnątrz, np. w wykopach. Wykonując pracę w pomieszczeniach zamkniętych, monter sieci, 
instalacji i urządzeń sanitarnych narażony jest na oddziaływanie gazów, chemikaliów, wysokiej temperatury, natomiast pracując na zewnątrz podlega działaniom czynników 
atmosferycznych: mrozu, upału, deszczu, wiatru. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych pracuje z reguły w systemie jednozmianowym, natomiast w przypadku 
poważnych awarii jego czas pracy może ulec zmianie. Praca w firmach takich, jak pogotowie wodne czy gazowe wykonywana jest na trzy zmiany oraz w dni wolne od pracy. 
W zawodzie montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót sieciowych i instalacyjnych konserwacji, 
remontów, napraw oraz montażem i eksploatacją instalacji gazowych.  

4. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 

Instalacje sanitarne są integralną częścią większości obiektów budowlanych, w tym wszystkich budynków. Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe są 
niezbędne do rozprowadzenia mediów do obiektów budowlanych, w tym wszystkich budynków, niezależnie od ich przeznaczenia. Monterzy sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych monterów, których wiedza i zaangażowanie przyczyni się do 
podniesienia standardów jakości i bezpieczeństwa infrastruktury podziemnej terenu oraz technicznego wyposażenia budowli i budynków. Osoby przedsiębiorcze mogą 
tworzyć własną jednoosobową firmę handlową. 
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Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę jest obszar szeroko 
rozumianego rynku usług instalatorstwa sanitarnego. Najwięcej ofert pracy w branży „instalatorstwo sanitarne” skierowanych było do wykonawców – monterów instalacji 
i urządzeń sanitarnych oraz, w mniejszym zakresie, do monterów sieci komunalnych. 

5. POWIĄZANIA ZAWODU MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH Z INNYMI ZAWODAMI 

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych 
potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych wyodrębnione zostały kwalifikacje B.8., B.9., które stanowią podbudowę kształcenia w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Absolwent 
szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych po potwierdzeniu kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci 
komunalnych i B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w technik urządzeń 
sanitarnych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych oraz 
uzyskaniu wykształcenia średniego.  

Wiedza i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne, których uczący się nabywa w procesie kształcenia zawodowego w zawodzie monter sieci, instalacji 
i urządzeń sanitarnych , są opisane, zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji1, w języku efektów kształcenia, które obejmują m.in. efekty kształcenia wspólne dla 
zawodów w ramach obszaru kształcenia budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia grupie zawodów: PKZ(B.e) – zawiera umiejętności stanowiące podbudowę do 
kształcenia w zawodach: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik urządzeń sanitarnych, technik gazownictwa. 

Kwalifikacja Symbol 
zawodu 

Zawód Elementy 
wspólne 

B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych PKZ(B.e) 

311209 Technik urządzeń sanitarnych 

B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych PKZ(B.e) 

311209 Technik urządzeń sanitarnych 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych po potwierdzeniu kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych z budową 
i remontem sieci komunalnych i B.9., Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje 
w zawodzie technik urządzeń sanitarnych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.27., Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz 
instalacji sanitarnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. 

                                                 
1 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C111/01). 
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6. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  

1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych; 

2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych; 

3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

4) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych. 

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie monter sieci, instalacji i 
urządzeń sanitarnych: 

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS); 

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(B.e);  

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych (B.8.) oraz 
Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych (B.9.). 

7. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH Z PODSTAWĄ 
PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

Program nauczania dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe 
technologie i najnowsze koncepcje nauczania i uczenia się. Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia 
w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 

1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego 
uczestnictwa w życiu społeczeństwa;  

2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;  

3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na 
obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;  

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;  

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;  

6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;  
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7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;  

8) umiejętność pracy zespołowej. 

W programie nauczania dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu 
efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów 
jak: matematyka, podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa. Wykaz efektów z podstawy programowej kształcenia ogólnego stanowiących podbudowę dla 
kształcenia w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych: matematyka: używa prostych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne; tworzy 
i stosuje strategię wynikającą z treści zadania do rozwiązania problemu; prowadzi proste rozumowanie i podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania. 
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8. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 
Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w zasadniczej szkole zawodowej o trzyletnim okresie nauczania minimalny wymiar godzin na 
kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 630 godzin, a na kształcenie zawodowe 
praktyczne 970 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe 
została określona dla efektów kształcenia i wynosi: 

− 340 godzin – na realizację kwalifikacji B.8.; 

− 330 godzin na realizację kwalifikacji B.9.; 

− 350 godzin na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia.  

 

Tabela. Plan nauczania dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 



 
 
 
 

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 
` 

 

Program nauczania dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 712616 o strukturze przedmiotowej 
10 

 
  

I stopień II stopień III stopień

4 tyg. 4 tyg. 4 tyg.

1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 24 0 0 24

2 Kompetencje personalne i społeczne 0 24 0 24

3 Podstaw y budow nictw a 24 0 0 24

4 Rysunek techniczny 24 24 0 48

5 Technologia sieci i instalacji sanitarnych 64 88 88 240

6 Działalność gospodarcza 0 0 24 24

7 Język obcy zaw odow y 0 0 24 24

136 136 136 408

Lp.

Razem godzin

Przedmioty zawodowe obowiązujące     na turnusach dokształcania 

teoretycznego

Razem 

godzin w 

cyklu 

kształcenia

 
* do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego. 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację B.8. odbywa się w pod koniec klasy drugiej. 

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację B.9. odbywa się w pod koniec klasy trzeciej. 

Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych  

Nazwa przedmiotu Nazwa działu 
Stopień 

I II III 
Podstawy budownictwa Obiekty budowlane x   

Materiały budowlane x   



 
 
 
 

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 
` 

 

Program nauczania dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 712616 o strukturze przedmiotowej 
11 

 
  

Instalacje budowlane x   

Infrastruktura podziemna terenu x   

Rysunek techniczny x   

Paliwa gazowe x   

Grunty budowlane i roboty ziemne x   

BHP w instalatorstwie sanitarnym x   

Sieci komunalne Sieci wodociągowe x   

Sieci kanalizacyjne x   

Sieci gazowe  x  

Sieci i węzły ciepłownicze  x  

Instalacje sanitarne Instalacje wodociągowe  x  

Instalacje kanalizacyjne  x  

Instalacje gazowe   x 

Instalacje grzewcze   x 

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne   x 

Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie instalacyjnym Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej   x 

Prowadzenie przedsiębiorstwa instalacyjnego   x 

Język obcy zawodowy w instalatorstwie sanitarnym 5.1. Porozumiewanie się w języku obcym w instalatorstwie sanitarnym   x 

Informacja o materiałach, urządzeniach, usługach i robotach 
w instalatorstwie sanitarnym 

  x 

     

Bezpieczeństwo i higiena pracy Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w pracy x   

Kompetencje personalne i społeczne Motywacja i postawy  
 Zasady i normy zachowania  
 Komunikacja społeczna  
 Techniki pracy w grupie 
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9. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 

W programie nauczania dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zastosowano taksonomię celów ABC wg B. Niemiecko. 

1. Podstawy budownictwa 

1.1. Obiekty budowlane 

1.2. Materiały budowlane 

1.3. Instalacje budowlane 

1.4. Infrastruktura podziemna terenu 

1.5. Rysunek techniczny 

1.6. Paliwa gazowe 

1.7. Grunty budowlane i roboty ziemne 

1.8.  BHP w instalatorstwie sanitarnym 

1.1. Obiekty budowlane 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

PKZ (B.e)(1)1 rozpoznaje rodzaje obiektów budowlanych; P A − Rodzaje obiektach budowlanych. 

− Klasyfikacja budynków zgodnie z zapisami prawa 
budowlanego. 

− Elementy budynków. 

− Układy konstrukcyjne budynków. 

− Elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych. 

− Elementy niekonstrukcyjne obiektów budowlanych. 
− Technologie wykonywania budynków. 
 

PKZ (B.e)(1)2 dokonuje klasyfikacji budynków zgodnie z zapisami prawa budowlanego; P C 

PKZ (B.e)(1)3 rozpoznaje elementy budynków; P B 

PKZ (B.e)(2)1 rozróżnia układy konstrukcyjne budynków; P B 

PKZ (B.e)(2)2 rozróżnia elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych; P B 

PKZ (B.e)(2)3 rozróżnia elementy niekonstrukcyjne obiektów budowlanych; P B 

PKZ (B.e)(2)4 rozróżnia technologie wykonywania budynków; P B 

PKZ (B.e)(2)5 wyjaśnia technologie wykonywania budynków; P C 
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Planowane zadania 
Jesteś odpowiedzialny za przygotowanie propozycji wykonania w wybranej technologii domku letniskowego położonego nad jeziorem  na Podlasiu. W ramach zadania opracuj: etapy 
wykonania budynku, dobór rozwiązań technologicznych, uzasadnienie zastosowanej technologii. Zadanie powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole korzystając z dostępnych w sali 
lekcyjnej: dokumentacji rysunkowej domku jednorodzinnego, podręczników, literatury branżowej dotyczącej technologii wykonywania budynków oraz zasobów internetowych związanych z 
technologiami wykonywania budynków. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, drukarką. Sporządzone opracowanie będziesz prezentował wspólnie z 
kolegą/koleżanką na forum grupy (ok. 10 minut). Wersję elektroniczną i drukowaną opracowania zadania przekażesz do oceny.  

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

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej, w której poza wyposażeniem standardowym w meble szkolne (stoliki, krzesła), powinien znajdować się zestaw interaktywny, 
komputer z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do tworzenia prezentacji i grafiki, pomoce dydaktyczne do realizacji działu programowego „ Obiekty budowlane”. 

Środki dydaktyczne 
W sali lekcyjnej, w której będą prowadzone zajęcia edukacyjne z działu programowego „Obiekty budowlane” powinny znajdować się: katalogi z projektami budynków, plansze z przekrojami 
budynków (przedstawiające wyszczególnienie elementów budynków), katalogi materiałów i wyrobów budowlanych, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące materiałów i wyrobów 
budowlanych oraz technologii wykonywania budynków, aktualna Ustawa Prawo budowlane, czasopisma z branży budowlanej. Zestaw interaktywny, komputer z dostępem do Internetu. Pakiet 
programów biurowych, program do tworzenia prezentacji i grafiki. Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, pomoce multimedialne dotyczące obiektów budowlanych i technologii ich 
wykonywania. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dział programowy „Obiekty budowlane” wymaga stosowania między innymi metod kształcenia: podających, eksponujących, aktywizujących i problemowych. Zaplanowane do osiągnięcia 
efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Powinny być kształtowane umiejętności związane z 
rozpoznawaniem rodzaju budowli, rozpoznawaniem i rozróżnianiem elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku, rozróżnianiem i charakteryzowaniem technologii wykonania 
budynku, posługiwaniem się terminologią specjalistyczną dotyczącą obiektów budowlanych. W celu ułatwienia zrozumienia przez uczniów realizowanych treści kształcenia, wskazane jest 
prezentowanie filmów dotyczących obiektów budowlanych oraz technologii ich wykonywania, organizowanie wycieczek dydaktycznych na teren budowy. Uczniowie powinni pracować 
samodzielnie lub w zespołach 2–4-osobowych.  

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualnej, grupowej oraz pracy zbiorowej. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać 
poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. 
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę: sprawdzianów ustnych i pisemnych, wykonanego i zaprezentowanego projektu (na którą będzie się składać: wartość 
merytoryczna opracowania, stosowanie słownictwa specjalistycznego oraz przejrzysta struktura pracy oraz sposób prezentacji projektu). Oceniając osiągnięcia uczniów, należy zwrócić uwagę 
na umiejętność logicznego myślenia, dokładność i czas realizacji ćwiczenia oraz zaangażowanie wjego wykonywanie. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu 
należy uwzględnić wyniki testu pisemnego wielokrotnego wyboru, testu z luką lub rozszerzoną wypowiedzią, ocenę uzyskaną za prezentację ćwiczeń, ich poprawność oraz ocenę projektu. 
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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. 

 

1.2. Materiały budowlane 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

PKZ (B.e)(3)1 rozpoznaje rodzaje materiałów i wyrobów budowlanych; P A − Rodzaje materiałów i wyrobów budowlanych. 

− Wymagania stawiane materiałom i wyrobom 
budowlanym zgodnie z obowiązującymi normami. 

− Właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 

− Dobór materiałów i wyrobów budowlanych do robót 
budowlanych.  

PKZ (B.e)(3)2 rozróżnia materiały i wyroby budowlane; P B 

PKZ (B.e)(3)3 wyjaśnia wymagania stawiane materiałom i wyrobom budowlanym 
zgodnie z obowiązującymi normami; 

P C 

PKZ (B.e)(3)4 wyjaśnia właściwości materiałów i wyrobów budowlanych; P C 

PKZ (B.e)(3)5 dobiera materiały i wyroby budowlane do robót budowlanych; P C 

KPS(6)2 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności 
zawodowych 

  

Planowane zadania 
Jesteś odpowiedzialny za przygotowanie propozycji doboru rozwiązań materiałowych w wybranej technologii budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W ramach zadania opracuj: dobór 
rozwiązań materiałowych w wybranej technologii zgodnie z dokumentacją projektową, uzasadnienie zastosowanego doboru materiałów.  
Zadanie powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole, korzystając z dostępnych w sali lekcyjnej: dokumentacji rysunkowej budynku mieszkalnego, podręczników, literatury branżowej 
dotyczącej technologii wykonywania budynków oraz zasobów internetowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, drukarką. Sporządzone  opracowanie 
będziesz prezentował wspólnie z kolegą/koleżanką na forum grupy (ok. 10 minut). Wersję elektroniczną i drukowaną opracowania zadania przekażesz do oceny.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej, w której poza wyposażeniem standardowym w meble szkolne (stoliki,  krzesła), powinien znajdować się zestaw interaktywny, 
komputer z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do tworzenia prezentacji i grafiki, pomoce dydaktyczne do realizacji działu. programowego „Materiały budowlane”. 

Środki dydaktyczne 
W sali lekcyjnej, w której będą prowadzone zajęcia edukacyjne z działu programowego „Materiały budowlane” powinny znajdować się: katalogi materiałów i wyrobów budowlanych, wzorniki i 
próbki materiałów i wyrobów budowlanych, biblioteki multimedialne z detalami projektowymi, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych oraz 
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technologii wykonywania budynków, czasopisma branżowe dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych, aktualna ustawa Prawo budowlane. Zestaw interaktywny, komputer z dostępem 
do Internetu. Pakiet programów biurowych, program do worzenia prezentacji i grafiki. Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, pomoce multimedialne dotyczące materiałów i 
wyrobów budowlanych i technologii ich wykonywania.  

Zalecane metody dydaktyczne 
Dział programowy „Materiały budowlane” wymaga stosowania między innymi metod kształcenia: podających, eksponujących, aktywizujących i problemowych. Zaplanowane do osiągnięcia 
efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Powinny być kształtowane umiejętności związane z: 
rozpoznawaniem, rozróżnianiem, określaniem właściwości oraz doborem materiałów i wyrobów budowlanych do robót budowlanych, posługiwaniem się terminologią specjalistyczną 
dotyczącą materiałów i wyrobów budowlanych.  
W celu ułatwienia zrozumienia przez uczniów realizowanych treści kształcenia, wskazane jest prezentowanie filmów dotyczących materiałów i wyrobów budowlanych oraz technologii 
wykonywania budynków, organizowanie wycieczek dydaktycznych: na teren budowy, do zakładów produkcyjnych materiałów i wyrobów budowlanych, targi branżowe. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualnej, grupowej oraz pracy zbiorowej. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać 
poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. 
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę: sprawdzianów ustnych i pisemnych, wykonanego i zaprezentowanego projektu (na którą będzie się składać: wartość 
merytoryczna opracowania, stosowanie słownictwa specjalistycznego oraz przejrzysta struktura pracy oraz sposób prezentacji projektu). Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę 
na umiejętność logicznego myślenia, dokładność i czas realizacji ćwiczenia oraz zaangażowanie w jego wykonywanie.  
W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić wyniki testu pisemnego wielokrotnego wyboru, testu z luką lub rozszerzoną wypowiedzią, ocenę 
uzyskaną za prezentację ćwiczeń, ich poprawność oraz ocenę projektu.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia; 
− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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1.3. Instalacje budowlane 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

PKZ (B.e)(4)1 dokonuje klasyfikacji rodzajów instalacji budowlanych; P C − Klasyfikacja rodzajów instalacji budowlanych. 

− Elementy instalacji budowlanych. 

− Przewody, uzbrojenie, przybory i urządzenia 
instalacji budowlanych. 

− Materiały instalacyjne. 
− Wymagania stawiane materiałom instalacyjnym 

zgodnie z obowiązującymi normami. 

− Zasady i warunki montażu przewodów, uzbrojenia, 
przyborów i urządzeń instalacji budowlanych. 

− Zasady prowadzenia przewodów instalacji 
budowlanych w budynku. 

− Warunki techniczne odbioru instalacji budowlanych. 

PKZ (B.e)(4)2 rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych; P B 

PKZ (B.e)(4)3 rozpoznaje elementy instalacji budowlanych; P B 

PKZ (B.e)(4)4 rozróżnia materiały instalacyjne; P A 

PKZ (B.e)(4)5 wyjaśnia wymagania stawiane materiałom instalacyjnym zgodnie z 
obowiązującymi normami; 

P 
 

C 

PKZ (B.e)(4)6 wyjaśnia właściwości materiałów instalacyjnych; P C 

PKZ (B.e)(4)7 wyjaśnia zasady i warunki montażu przewodów, uzbrojenia, przyborów i 
urządzeń instalacji budowlanych; 

P C 

PKZ (B.e)(4)8 wyjaśnia zasady prowadzenia przewodów instalacji budowlanych w 
budynku; 

P C 

PKZ (B.e)(4)9 wyjaśnia warunki techniczne odbioru instalacji budowlanych; P C 

KPS(6)2 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności 
zawodowych. 

  

Planowane zadania 
Jesteś odpowiedzialny za przygotowanie analizy porównawczej prowadzenia przewodów instalacji budowlanych w budynku mieszkalnym. W ramach zadania dokonaj opracowania analizy 
prowadzenia w sąsiedztwie przewodów instalacji budowlanych pionowych, poziomych i przez przegrody budowlane. Zadanie powinieneś wykonać samodzielnie, korzystając z dostępnych w 
sali lekcyjnej: literatury branżowej, zasad prowadzenia przewodów instalacji budowlanych w budynku oraz zasobów internetowych z branży instalacyjnej. Do dyspozycji masz stanowisko 
komputerowe z dostępem do Internetu, drukarką. Sporządzone opracowanie będziesz prezentował na forum grupy (ok. 10 minut). Wersję elektroniczną i drukowaną opracowania zadania 
przekażesz do oceny. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej, w której poza wyposażeniem standardowym w meble szkolne (stoliki,  krzesła), powinien znajdować się zestaw interaktywny, 
komputer z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do tworzenia prezentacji i grafiki, pomoce dydaktyczne do realizacji działu programowego „ Instalacje budowlane”. 
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Środki dydaktyczne 
W sali lekcyjnej, w której będą prowadzone zajęcia edukacyjne z działu programowego „Instalacje budowlane” powinny znajdować się: biblioteki elektroniczne dotyczące instalacji 
budowlanych, filmy dydaktyczne dotyczące wykonywania instalacji budowlanych w różnych technologiach, katalogi: przewodów, łączników, uzbrojenia, przyborów i urządzeń stosowanych w 
instalacjach budowlanych; czasopisma techniczne branży instalacyjnej, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące instalacji budowlanych, aktualna Ustawa Prawo budowlane, czasopisma z 
branży budowlanej i instalacyjnej. Zestaw interaktywny, komputer z dostępem do Internetu. Pakiet programów biurowych, program  do tworzenia prezentacji i grafiki. Zestawy ćwiczeń, 
pakiety edukacyjne dla uczniów, pomoce multimedialne dotyczące obiektów budowlanych i technologii ich wykonywania. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dział programowy „Instalacje budowlane” wymaga stosowania między innymi metod kształcenia: podających, eksponujących, aktywizujących i problemowych. Zaplanowane do osiągnięcia 
efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Powinny być kształtowane umiejętności związane z: 
rozpoznawaniem i rozróżnianiem instalacji budowlanych, wymaganiami dotyczącymi wykonywania instalacji budowlanych z zastosowaniem różnych technologii, posługiwaniem się 
terminologią specjalistyczną dotyczącą instalacji budowlanych. W celu ułatwienia zrozumienia przez uczniów realizowanych treści kształcenia, wskazane jest prezentowanie filmów 
dotyczących instalacji budowlanych oraz technologii ich wykonywania, organizowanie wycieczek dydaktycznych: na teren budowy, targi branżowe, do zakładów produkujących elementy 
instalacyjne. Uczniowie powinni pracować samodzielnie lub w zespołach 2–4-osobowych.  

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualnej, grupowej oraz pracy zbiorowej. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać 
poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. 
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę: sprawdzianów ustnych i pisemnych, wykonanego i zaprezentowanego projektu (na którą będzie się składać: wartość 
merytoryczna opracowania, stosowanie słownictwa specjalistycznego oraz przejrzysta struktura pracy oraz sposób prezentacji projektu). Oceniając osiągnięcia uczniów, należy zwrócić uwagę 
na umiejętność logicznego myślenia, dokładność i czas realizacji ćwiczenia oraz zaangażowanie w jego wykonywanie. W  ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu 
należy uwzględnić wyniki testu pisemnego wielokrotnego wyboru, testu z luką lub rozszerzoną wypowiedzią, ocenę uzyskaną za prezentację ćwiczeń, ich poprawność oraz ocenę projektu. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia; 

− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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1.4. Infrastruktura podziemna terenu 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć:  

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

PKZ (B.e)(5)1 rozpoznaje rodzaje i przeznaczenie infrastruktury podziemnej terenu;  P B − Rodzaje i przeznaczenie infrastruktury podziemnej 
terenu. 

− Zasady sytuowania infrastruktury podziemnej 
terenu. 

− Zasady znakowania infrastruktury podziemnej w 
terenie. 

− Technologie wykonania sieciowej infrastruktury 
podziemnej. 

− Zagrożenia związane z wykonywaniem infrastruktury 
podziemnej. 

− Klasyfikacja technik inspekcyjnych sieciowej 
infrastruktury podziemnej. 

PKZ (B.e)(5)2 wyjaśnia zasady sytuowania infrastruktury podziemnej terenu; P C 

PKZ (B.e)(5)3 wyjaśnia zasady znakowania infrastruktury podziemnej  
w terenie; 

P C 

PKZ (B.e)(5)4 wyjaśnia technologie wykonania sieciowej infrastruktury podziemnej; P C 

PKZ (B.e)(5)5 rozpoznaje zagrożenia związane z wykonywaniem infrastruktury 
podziemnej; 

P B 

PKZ (B.e)(5)6 dokonuje klasyfikacji technik inspekcyjnych sieciowej infrastruktury 
podziemnej. P C 

Planowane zadania 
Twoim zadaniem jest przygotowanie analizy porównawczej tradycyjnych i nowoczesnych technik inspekcyjnych przewodów sieci kanalizacyjnej. W ramach zadania dokonaj: analizy zalet i wad 
tradycyjnych metod technik inspekcyjnych, analizy zalet i wad nowoczesnych metod technik inspekcyjnych, analizy porównawczej technik inspekcyjnych przewodów sieci kanalizacyjnej. 
Zadanie powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole korzystając z dostępnych w sali lekcyjnej: materiałów źródłowych dotyczących  infrastruktury podziemnej terenu, podręczników, 
literatury branżowej dotyczącej technologii wykonywania infrastruktury podziemnej i technik inspekcyjnych oraz zasobów internetowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z 
dostępem do Internetu, drukarką. Sporządzone opracowanie będziesz prezentował wspólnie z kolegą/koleżanką na forum grupy (ok. 10 minut). Wersję elektroniczną i drukowaną opracowania 
zadania przekażesz do oceny. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej, w której poza wyposażeniem standardowym w meble szkolne (stoliki, krzesła), powinien znajdować się zestaw interaktywny, 
komputer z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do tworzenia prezentacji i grafiki, pomoce dydaktyczne do realizacji działu programowego „Infrastruktura 
podziemna”. 

Środki dydaktyczne 
W sali lekcyjnej, w której będą prowadzone zajęcia edukacyjne z działu programowego „Infrastruktura podziemna” powinny znajdować się: filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne 
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dotyczące wykonywania i modernizacji infrastruktury podziemnej w różnych technologiach oraz technik inspekcyjnych infrastruktury podziemnej, czasopisma branżowe. Zestaw interaktywny, 
komputer z dostępem do Internetu. Pakiet programów biurowych, program do tworzenia prezentacji i grafiki. Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, pomoce multimedialne 
dotyczące infrastruktury podziemnej. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dział programowy „Infrastruktura podziemna” wymaga stosowania między innymi metod kształcenia: podających, eksponujących, aktywizujących i problemowych. Zaplanowane do 
osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Powinny być kształtowane umiejętności związane z: 
rozpoznawaniem i rozróżnianiem infrastruktury podziemnej, wymaganiami dotyczącymi sytuowania, znakowania i wykonywania infrastruktury podziemnej z zastosowaniem różnych 
technologii, posługiwaniem się terminologią specjalistyczną dotyczącą infrastruktury podziemnej. W celu ułatwienia zrozumienia przez uczniów realizowanych treści kształcenia, wskazane jest 
prezentowanie filmów dotyczących infrastruktury podziemnej oraz technologii ich wykonywania, organizowanie wycieczek dydaktycznych na teren budowy. Uczniowie powinni pracować 
samodzielnie lub w zespołach 2–4-osobowych.  

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualnej, grupowej oraz pracy zbiorowej. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać 
poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. 
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę: sprawdzianów ustnych i pisemnych, wykonanego i zaprezentowanego projektu (na którą będzie się składać: wartość 
merytoryczna opracowania, stosowanie słownictwa specjalistycznego oraz przejrzysta struktura pracy oraz sposób prezentacji projektu). Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę 
na umiejętność logicznego myślenia, dokładność i czas realizacji ćwiczenia oraz zaangażowanie w jego wykonywanie. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu 
należy uwzględnić wyniki testu pisemnego wielokrotnego wyboru, testu z luką lub rozszerzoną wypowiedzią, ocenę uzyskaną za prezentację ćwiczeń, ich poprawność oraz ocenę projektu. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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1.5. Rysunek techniczny 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

PKZ (B.e)(7)1 dobiera materiały i przyrządy do sporządzania rysunku; P C − Materiały i przyrządy do sporządzania rysunku. 

− Oznaczenia graficzne stosowane w rysunku 
technicznym oraz dokumentacji projektowej sieci 
komunalnych i instalacji sanitarnych. 

− Informacje zawarte w rysunkach technicznych  
i dokumentacji projektowej sieci komunalnych 
i instalacji sanitarnych. 

− Rysunki robocze i szkice odręczne. 

− Pismo techniczne i wymiarowanie rysunków. 

− Rysunki inwentaryzacyjne. 

− Rodzaje i elementy składowe dokumentacji 
projektowej. 

− Informacje zawarte w dokumentacji projektowej. 

− Programy komputerowe do wykonywania rysunków 
technicznych. 

− Narzędzia programów komputerowych do 
sporządzania rysunków technicznych 
wspomagających wykonywanie zadań zawodowych.  

PKZ(B.e)(7)2 rozpoznaje oznaczenia graficzne stosowane w rysunku technicznym oraz 
dokumentacji projektowej sieci komunalnych i instalacji sanitarnych; 

P A 

PKZ (B.e)(7)3 interpretuje informacje zawarte w rysunkach technicznych i dokumentacji 
projektowej sieci komunalnych i instalacji sanitarnych; 

P C 

PKZ (B.e)(7)4 wykonuje rysunki robocze i szkice odręczne; P C 

PKZ (B.e)(7)5 opisuje pismem technicznym i zwymiarować rysunki; P C 

PKZ (B.e)(7)6 wyjaśnia zasady sporządzania rysunków inwentaryzacyjnych; P C 

PKZ (B.e)(10)1 rozróżnia rodzaje i elementy składowe dokumentacji projektowej; P B 

PKZ (B.e)(10)2 interpretuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej; P C 

PKZ (B.e)(14)1 rozpoznaje programy komputerowe do wykonywania rysunków 
technicznych; 

P A 

PKZ (B.e)(14)2 rozróżnia narzędzia programów komputerowych do sporządzanie 
rysunków technicznych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych; 

P B 

PKZ (B.e)(14)3 stosuje narzędzia programów komputerowych do sporządzanie 
rysunków technicznych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych; 

P C 

KPS(6)1 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego.   

Planowane zadania 
Jesteś odpowiedzialny za narysowanie rozwinięcia instalacji wodociągowej w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Zadanie wykonaj korzystając z programu komputerowego 
wspomagającego sporządzanie rysunków technicznych. W ramach zadania: zapoznaj się z przygotowaną dokumentacją projektową budynku, zinterpretuj informacje zawarte w dokumentacji 
projektowej budynku, narysuj rozwinięcie instalacji wodociągowej, dokonaj opisu rysunku zgodnie z obowiązującymi zasadami. Zadanie powinieneś wykonać samodzielnie, korzystając z 
dostępnych w sali lekcyjnej: dokumentacji rysunkowej budynku jednorodzinnego; podręczników, zasad i warunków montażu przewodów, uzbrojenia, przyborów i urządzeń instalacji 
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budowlanych; zasad prowadzenia przewodów instalacji budowlanych w budynku; zasobów internetowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, drukarką. 
Sporządzone opracowanie będziesz prezentował na forum grupy (ok. 10 minut). Wersję elektroniczną i drukowaną opracowania zadania przekażesz do oceny.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej, w której poza wyposażeniem standardowym w meble szkolne (stoliki,  krzesła), powinna posiadać: stanowisko komputerowe 
podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, z ploterem, ze skanerem oraz projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego 
ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do wykonywania rysunków technicznych, stanowiska rysunkowe 
(jedno stanowisko dla jednego ucznia) umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych, pomoce dydaktyczne do realizacji działu programowego „Rysunek techniczny”. 

Środki dydaktyczne 
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne z działu programowego „Rysunek techniczny” powinny się znajdować: pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni 
przestrzennej, przykładowe dokumentacje projektowe sieci komunalnych i instalacji sanitarnych, normy dotyczące wykonywania rysunków technicznych; stanowiska komputerowe z 
dostępem do Internetu, oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych, pomoce multimedialne dotyczące rysunku technicznego; drukarka, skaner, ploter oraz zestaw 
interaktywny. Komputery z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla jednego ucznia, 1 stanowisko dla nauczyciela), zestaw interaktywny. Zestawy ćwiczeń praktycznych dla uczniów. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dział programowy „Rysunek techniczny” wymaga stosowania praktycznych metod kształcenia. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do  wykonywania zadań 
zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Powinny być kształtowane umiejętności związane z czytaniem dokumentacji projektowej sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 
posługiwaniem się terminologią specjalistyczną oraz umiejętności tworzenia szkiców i rysunków metodą wykreślną a także z wykorzystaniem narzędzi programów komputerowych do 
sporządzanie rysunków technicznych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych w celu uzyskania fragmentów dokumentacji technicznej sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. 
Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń (instruktaż i ćwiczenie). Metoda ta zawiera opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.  

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualnej, grupowej, oraz pracy zbiorowej. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Proponuje się, aby oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się, dokonać na podstawie oceny wykonanych ćwiczeń praktycznych.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 

− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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1.6. Paliwa gazowe 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć:  

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

PKZ (B.e)(8)1 rozróżnia rodzaje paliw gazowych;  P B − Rodzaje paliw gazowych. 

− Klasyfikacja paliw gazowych według Polskiej Normy 
na grupy i podgrupy. 

− Właściwości fizyczne i chemiczne paliw gazowych. 

− Wybuchowe i toksyczne właściwości gazów palnych. 
− Zakres i kierunki stosowania paliw gazowych. 

− Rozmieszczenie zasobów gazu ziemnego w Polsce i 
na świecie. 

PKZ (B.e)(8)2 dokonuje klasyfikacji paliw gazowych według Polskiej Normy na grupy i 
podgrupy; 

P C 

PKZ (B.e)(8)3 wyjaśnia właściwości fizyczne i chemiczne paliw gazowych; P C 

PKZ (B.e)(8)4 wyjaśnia wybuchowe i toksyczne właściwości gazów palnych;  P C 

PKZ (B.e)(8)5 wyjaśnia zakres i kierunki stosowania paliw gazowych; P B 

PKZ (B.e)(8)6 wyjaśnia rozmieszczenie zasobów gazu ziemnego w Polsce i na świecie. P C 

Planowane zadania 
Twoim zadaniem jest sporządzenie opracowania dotyczącego porównania możliwości wykorzystania gazu ziemnego w różnej postaci oraz gazu płynnego, ze szczególnym uwzględnieniem 
aspektu bezpieczeństwa użytkowania tych paliw. W swojej pracy powinieneś zwrócić uwagę zarówno na walory energetyczne paliwa, dostępność na rynku, sposób dostarczania do odbiorcy, 
sposób magazynowania. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, drukarką oraz czasopisma techniczne z dziedziny gazownictwa. Sporządzone opracowanie 
będziesz prezentował na forum grupy (ok. 10 minut). Wersję elektroniczną i drukowaną opracowania zadania przekażesz do oceny. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej, w której poza wyposażeniem standardowym w meble szkolne (stoliki,  krzesła), powinien znajdować się zestaw interaktywny, 
komputer z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do tworzenia prezentacji i grafiki, pomoce dydaktyczne do realizacji działu programowego „Paliwa gazowe”. 

Środki dydaktyczne 
W sali lekcyjnej, w której będą prowadzone zajęcia edukacyjne z działu programowego „Paliwa gazowe” powinny znajdować się: filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne dotyczące 
wykorzystania paliw gazowych, procesów oczyszczania, zagrożeń związanych z użytkowaniem paliw gazowych oraz procedur postępowania w przypadku pojawienia się środowiska 
zagrożonego wybuchem, czasopisma branżowe. Zestaw interaktywny, komputer z dostępem do Internetu. Pakiet programów biurowych, program do tworzenia prezentacji i grafiki. Zestawy 
ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, pomoce multimedialne dotyczące paliw gazowych. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dział programowy „Paliwa gazowe” wymaga stosowania między innymi metod kształcenia: podających, eksponujących, aktywizujących i problemowych. Zaplanowane do osiągnięcia efekty 
kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Powinny być  kształtowane umiejętności związane z: rozróżnianiem i 
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klasyfikowaniem paliw gazowych, bezpiecznym użytkowaniem paliw, bezpieczeństwem energetycznym, posługiwaniem się terminologią specjalistyczną dotyczącą paliw gazowych oraz 
umiejętnością reagowania na zagrożenia związane z atmosferą zagrożoną wybuchem. W celu ułatwienia zrozumienia przez uczniów realizowanych treści kształcenia, wskazane jest 
prezentowanie filmów i materiałów multimedialnych dotyczących paliw gazowych i organizowanie wycieczek dydaktycznych do zakładów gazowniczych. Uczniowie powinni pracować 
samodzielnie lub w zespołach 2–4-osobowych.  

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualnej, grupowej oraz pracy zbiorowej. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać 
poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. 
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę: sprawdzianów ustnych i pisemnych, wykonanego i zaprezentowanego projektu (na którą będzie się składać: wartość 
merytoryczna opracowania, stosowanie słownictwa specjalistycznego oraz przejrzysta struktura pracy oraz sposób prezentacji projektu). Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę 
na umiejętność logicznego myślenia, dokładność i czas realizacji ćwiczenia oraz zaangażowanie w jego wykonywanie. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu 
należy uwzględnić wyniki testu pisemnego wielokrotnego wyboru, testu z luką lub rozszerzoną wypowiedzią, ocenę uzyskaną za prezentację ćwiczeń, ich poprawność oraz ocenę projektu. 

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. 

 
1.7. Grunty budowlane i roboty ziemne 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

PKZ (B.e)(11)1 dokonuje klasyfikacji gruntów; P C − Klasyfikacja gruntów. 

− Właściwości gruntów mających wpływ na przebieg 
robót ziemnych. 

− Rodzaje badań gruntów. 

− Geotechniczne metody badania gruntów. 
− Rodzaje robót ziemnych. 

− Metody wykopowe i bezwykopowe układania sieci 
komunalnych. 

− Maszyny, sprzęt i narzędzia do robót ziemnych. 

PKZ (B.e)(11)2 dokonuje analizy określonych właściwości gruntów mających wpływ na 
przebieg robót ziemnych; 

P D 

PKZ (B.e)(11)3 klasyfikuje rodzaje badań gruntów; P C 

PKZ (B.e)(11)4 wyjaśnia geotechniczne metody badania gruntów; P C 

PKZ (B.e)(12)1 klasyfikuje rodzaje robót ziemnych; P C 

PKZ (B.e)(12)2 porównuje metody wykopowe i bezwykopowe układania sieci P D 
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komunalnych; − Wielkości charakterystyczne wykopu i nasypu. 

− Sposoby zabezpieczania ścian wykopów  
w zależności od rodzaju gruntu i głębokości wykopu. 

− Sposoby zabezpieczanie skarp nasypów. 

− Sposoby odwadniania wykopów. 

− Sposoby zagęszczania mas ziemnych. 

− Transport mas ziemnych. 

− Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót 
ziemnych. 

 

PKZ (B.e)(12)3 dobiera maszyny, sprzęt i narzędzia do robót ziemnych w zależności od 
rodzaju gruntu; 

P C 

PKZ (B.e)(12)4 ustala wielkości charakterystyczne wykopu i nasypu;  P C 

PKZ (B.e)(12)5 ustala sposoby zabezpieczania ścian wykopów w zależności od rodzaju 
gruntu i głębokości wykopu;  

P C 

PKZ (B.e)(12)6 ustala sposób zabezpieczenia skarp nasypów; P C 

PKZ (B.e)(12)7 ustala sposoby odwadniania wykopów; P C 

PKZ (B.e)(12)8 wyjaśnia sposób zagęszczenia mas ziemnych; P C 

PKZ (B.e)(12)9 dobiera środki transportu mas ziemnych; P C 

PKZ (B.e)(12)10 interpretuje warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. P C 

Planowane zadania 
Jesteś odpowiedzialny za przygotowanie propozycji wykonania w wybranej metodzie robót ziemnych na wskazanym odcinku planowanej sieci kanalizacyjnej. W ramach zadania opracuj: 
etapy wykonania robót ziemnych, dobór metody przeprowadzenia robót ziemnych, uzasadnienie zastosowanej metody. Zadanie powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole korzystając z 
dostępnych w sali lekcyjnej: dokumentacji rysunkowej sieci kanalizacyjne, podręczników, literatury branżowej oraz zasobów internetowych dotyczących gruntów budowlanych i robót 
ziemnych, warunków technicznych wykonania i odbioru robót ziemnych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, drukarką. Sporządzone opracowanie 
będziesz prezentował wspólnie z kolegą/koleżanką na forum grupy (ok. 10 minut). Wersję elektroniczną i drukowaną opracowania zadania przekażesz do oceny.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej, w której poza wyposażeniem standardowym w meble szkolne (stoliki, krzesła), powinien znajdować się zestaw interaktywny, 
komputer z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do tworzenia prezentacji i grafiki, pomoce dydaktyczne do realizacji działu programowego „Grunty budowlane i 
roboty ziemne”. 

Środki dydaktyczne 
W sali lekcyjnej, w której będą prowadzone zajęcia edukacyjne z działu programowego „Grunty budowlane i roboty ziemne” powinny znajdować się: literatura zawierająca informacje o 
gruntach i robotach ziemnych, próbki gruntów, literatura zawierająca informacje o robotach ziemnych, katalogi: maszyn, narzędzi i sprzętu do robót ziemnych, modele wykopów i nasypów, 
filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne dotyczące wykonywania robót ziemnych różnymi metodami, czasopisma branżowe. 
Zestaw interaktywny, komputer z dostępem do Internetu. Pakiet programów biurowych, program do tworzenia prezentacji i grafiki. Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, 
pomoce multimedialne dotyczące gruntów budowlanych i robót ziemnych. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dział programowy „Grunty budowlane i roboty ziemne” wymaga stosowania między innymi metod kształcenia: podających, eksponujących, aktywizujących 
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 i problemowych. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Powinny być 
kształtowane umiejętności związane z: klasyfikowaniem gruntów, analizowaniem określonych właściwości gruntów mających wpływ na przebieg robót ziemnych, klasyfikowaniem robót 
ziemnych oraz dobieraniem metod ich wykonywania i zabezpieczania ścian wykopów i nasypów, sposobami odwadniania wykopów, posługiwaniem się terminologią specjalistyczną dotyczącą 
gruntów budowlanych. W celu ułatwienia zrozumienia przez uczniów realizowanych treści kształcenia, wskazane jest prezentowanie filmów dotyczących infrastruktury podziemnej oraz 
technologii ich wykonywania, organizowanie wycieczek dydaktycznych na teren budowy. Uczniowie powinni pracować samodzielnie lub w zespołach 2–4-osobowych.  

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualnej, grupowej oraz pracy zbiorowe. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać 
poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę: 
sprawdzianów ustnych i pisemnych, wykonanego i zaprezentowanego projektu (na którą będzie się składać: wartość merytoryczna opracowania, stosowanie słownictwa specjalistycznego 
oraz przejrzysta struktura pracy oraz sposób prezentacji projektu). Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność logicznego myślenia, dokładność i czas realizacji 
ćwiczenia oraz zaangażowanie w jego wykonywanie. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić wyniki testu pisemnego wielokrotnego 
wyboru, testu z luką lub rozszerzoną wypowiedzią, ocenę uzyskaną za prezentację ćwiczeń, ich poprawność oraz ocenę projektu. 

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. 

 
1.8. BHP w instalatorstwie sanitarnym 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

BHP(1)1 wymienia czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne oddziaływujące na 
człowieka w miejscu pracy i opisuje źródła zanieczyszczeń środowiska naturalnego;  

P C 
− Czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne 

oddziaływujące na człowieka w miejscu pracy 
i opisać źródła zanieczyszczeń środowiska 
naturalnego. 

− Przyczyny zmęczenia fizycznego i psychicznego 
w czasie pracy. 

− Zasady ochrony przeciwpożarowej  

− w przedsiębiorstwie instalacji sanitarnych. 

BHP(1)2 ocenia przyczyny zmęczenia fizycznego i psychicznego w czasie pracy;  P C 

BHP(1)3 wyjaśnia zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie instalacji 
sanitarnych; 

P C 

BHP(1)4 wymienia zasady organizacji miejsca pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;  P C 

BHP(2)1 wymienia instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony P A 
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środowiska w Polsce;  − Zasady organizacji miejsca pracy zgodnie  

− z wymaganiami ergonomii. 
− Instytucje oraz służby działające 

− w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska 
w Polsce. 

− Zadania i uprawnienia instytucji oraz służb 
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony 
środowiska w Polsce. 

− Podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony 
pracy. 

− Prawa i obowiązki pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

− Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

− Przepisy dotyczące ochrony pracownikaw miejscu 
pracy. 

− Procedura postępowania w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w przedsiębiorstwie instalacji 
sanitarnych. 

− Rodzaje czynników szkodliwych występujących 
w środowisku pracy montera urządzeń sanitarnych. 

− Sposoby zabezpieczania się przed czynnikami 
szkodliwymi w pracy montera sieci, instalacji 
i urządzeń sanitarnych. 

− Czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka 
występujące na stanowisku roboczym. 

− Skutki oddziaływania czynników szkodliwych na 
organizm człowieka. 

− Sposoby zapobiegania zagrożeniom życia 

− i zdrowia w miejscu pracy. 

− Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań 

BHP((2)2 charakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w 
zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;  

P D 

BHP(2)3 identyfikuje podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy; P C 

BHP(3)1 rozpoznaje prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 

P C 

BHP (3)2 rozpoznaje obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; PP C 

BHP(3)3 zastosuje przepisy dotyczące ochrony pracownika w miejscu pracy;  P C 

BHP(3)4 opracowuje procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w przedsiębiorstwie instalacji sanitarnych; 

PP C 

BHP(5)1 ustala rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy 
montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 

P C 

BHP(5)2 dokonuje charakterystyki czynników szkodliwych występujących  
w środowisku pracy montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 

P C 

BHP(5)3 wyjaśnia sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy 
montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 

P C 

BHP(6)1 identyfikuje czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące na 
stanowisku roboczym; 

P C 

BHP(6)2 dokonuje analizy skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm 
człowieka; 

P C 

BHP(6)3 ustala sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu pracy; P C 

BHP(9)1 analizuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 

P C 

BHP(9)2 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony 
przeciwpożarowej podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci, instalacji i 
urządzeń sanitarnych; 

P C 

BHP(9)3 przestrzega zasad ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 

P C 

BHP(10)1 zapobiega zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności 
montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 

P C 
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BHP(10)2 identyfikuje stany zagrożenia zdrowia i życia w miejscu pracy; P C zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych. 

− Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy 
ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania 
zadań zawodowych montera sieci, instalacji i 
urządzeń sanitarnych. 

− Zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania 
czynności montera sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych. 

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

BHP(10)3 udziela zgodnie z zasadami pomocy przedmedycznej w razie wypadku przy 
pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; 

P C 

Planowane zadania 
Jesteś odpowiedzialny za dokonanie analizy czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy montera sieci, instalacji i  urządzeń sanitarnych w przypadku pracy z paliwami, parą 
technologiczną, gorącą wodą lub wodą pod wysokim ciśnieniem, opracowanie skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom 
życia i zdrowia w wymienionym środowisku pracy instalatora.  
Zadanie powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole, korzystając z dostępnych w sali lekcyjnej: literatury oraz zasobów internetowych z zakresu BHP. Do dyspozycji masz stanowisko 
komputerowe z dostępem do Internetu, drukarką. Sporządzone opracowanie będziesz prezentował na forum grupy (ok. 10 minut). Wersję elektroniczną i drukowaną opracowania zadania 
przekażesz do oceny. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej, w której poza wyposażeniem standardowym w meble szkolne (stoliki, krzesła), powinien znajdować się zestaw interaktywny, 
komputer z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do tworzenia prezentacji i grafiki, pomoce dydaktyczne do realizacji działu programowego „ BHP w instalatorstwie 
sanitarnym”. 

Środki dydaktyczne 
W sali lekcyjnej, w której będą prowadzone zajęcia edukacyjne z działu programowego „BHP w instalatorstwie sanitarnym” powinny znajdować się: literatura zawierająca informacje o: 
czynnikach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w środowisku prac instalacyjnych, instytucjach i służbach działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w 
Polsce, środkach gaśniczych, obowiązkach pracodawcy i pracobiorcy, wypadkach przy pracy, udzielaniu pierwszej pomocy, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne dotyczące BHP w 
instalatorstwie sanitarnym. Zestaw interaktywny, komputer z dostępem do Internetu. Pakiet programów biurowych, program do tworzenia prezentacji i grafiki. Zestawy ćwiczeń, pakiety 
edukacyjne dla uczniów, pomoce multimedialne dotyczące BHP w instalatorstwie sanitarnym. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dział programowy „BHP w instalatorstwie sanitarnym” wymaga stosowania między innymi metod kształcenia: podających, eksponujących, aktywizujących i problemowych. Powinny być 
kształtowane umiejętności związane z wykonywaniem zadań zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zgodnie z przepisami BHP. W celu ułatwienia zrozumienia przez 
uczniów realizowanych treści kształcenia, wskazane jest prezentowanie filmów dotyczących BHP w instalatorstwie sanitarnym oraz organizowanie spotkań z ekspertami w zakresie BHP. 
Uczniowie powinni pracować samodzielnie lub w zespołach 2–4-osobowych.  
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Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualnej, grupowej oraz pracy zbiorowej. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać 
poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. 
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę: sprawdzianów ustnych i pisemnych, wykonanego i zaprezentowanego projektu (na którą będzie się składać: wartość 
merytoryczna opracowania, stosowanie słownictwa specjalistycznego oraz przejrzysta struktura pracy oraz sposób prezentacji projektu). Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę 
na umiejętność logicznego myślenia, dokładność i czas realizacji ćwiczenia oraz zaangażowanie w jego wykonywanie. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu 
należy uwzględnić wyniki testu pisemnego wielokrotnego wyboru, testu z luką lub rozszerzoną wypowiedzią, ocenę uzyskaną za prezentację ćwiczeń, ich poprawność oraz ocenę projektu. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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2. Sieci komunalne 

2.1. Sieci wodociągowe 

2.2. Sieci kanalizacyjne 

2.3. Sieci gazowe 

2.4. Sieci i węzły ciepłownicze 

2.1. Sieci wodociągowe 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

PKZ(B.e)(6)1 rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych oraz 
określa ich właściwości; 

P A 
− Materiały stosowane do budowy sieci 

wodociągowych. 

− Rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych.  

− Ujęcia wód powierzchniowych. 

− Ujęcia wód podziemnych. 

− Strefy ochrony sanitarnej ujęć i źródeł wody. 

− Charakterystyka zbiorników wody. 

− Budowa i eksploatacja zbiorników wodnych 
otwartych i ciśnieniowych. 

− Pompy i pompownie wodociągowe. 

− Rodzaje sieci wodociągowych. 

− Przyłącze wodociągowe. 

− Teren budowy sieci wodociągowych. 

− Organizacja i bezpieczeństwo podczas budowy sieci 
wodociągowej. 

− Technologie montażu sieci wodociągowych. 

− Uzbrojenie sieci wodociągowej. 
− Zasady montażu uzbrojenia sieci wodociągowej. 

− Dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej. 

PKZ(B.e)(6) 2 interpretuje oznaczenia stosowane w materiałach do budowy sieci 
wodociągowych;  

P C 

PKZ(B.e)(9)1 rozpoznaje urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów 
sieci wodociągowych; 

P B 

PKZ(B.e)(9)2 wyjaśnia budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych 
stanowiących wyposażenie obiektów sieci wodociągowych;  

P C 

BHP(4) 1 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska 
związane z wykonywaniem sieci wodociągowych; 

P D 

B.9.1(1)1 rozpoznaje i wymienia cechy charakterystyczne wód powierzchniowych 
płynących; 

P B 

B.9.1(1)2 rozpoznaje i wymienia cechy charakterystyczne wód powierzchniowych 
stojących; 

P B 

B.9.1(1)3 rozpoznaje i wymienia cechy charakterystyczne wód podziemnych strefy 
aeracji;  

P B 

B.9.1(1)4 rozpoznaje i wymienia cechy charakterystyczne wód podziemnych strefy 
saturacji; 

P B 

B.9.1(2)1 rozpoznaje i wymienia cechy charakterystyczne ujęć wód powierzchniowych 
płynących; 

P B 
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B.9.1(2)2 rozpoznaje i wymienia cechy charakterystyczne ujęć wód powierzchniowych 
stojących; 

P B 
− Próba szczelności i odbiór sieci wodociągowych. 

− Konserwacja, naprawa i modernizacja sieci 
wodociągowych.  B.9.1(2)3 rozpoznaje i wymienia cechy charakterystyczne ujęć wód podziemnych; P B 

B.9.1(2)4 ustala zasięg strefy ochrony sanitarnej ujęć i źródeł wody; P C 

B.8.1(1)1 rozpoznaje układy sieci wodociągowych; P B 

B.8.1(1)2 rozpoznaje rodzaje przewodów sieci wodociągowej; P B 

B.8.1(2)1 rozróżnia rodzaje przyłączy wodociągowych; P B 

B.8.1(2)2 wymienia zasady wykonywania przyłącza wodociągowego z zastosowaniem 
trójnika; 

P B 

B.8.1(2)3 wymienia zasady wykonywania przyłącza wodociągowego z zastosowaniem 
opaski; 

P B 

B.8.1(3)1 rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych na podstawie oznaczeń graficznych, 
schematów technologicznych, budowy oraz przeznaczenia; 

P B 

B.8.1(3)2 wyjaśnia funkcje zbiorników do magazynowania wody w zależności od ich 
przeznaczenia i usytuowania; 

P C 

B.8.1(3)3 rozpoznaje pompy i pompownie wodociągowe; P B 

B.8.1(3)4 wyjaśnia funkcje wyposażenia pompowni wodociągowej; P C 

B.8.1(4)1 interpretuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej sieci 
wodociągowych;  

P C 

B.8.1(4)2 interpretuje informacje dotyczące przebiegu sieci wodociągowych na planach 
sytuacyjnych; 

P C 

B.8.1(5)1 planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych; P C 

B.8.1(5)2 ustala kolejność robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych; P C 

B.8.1(5)3 ustala zakres robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych;  P C 

B.8.1(5)4 planuje metody organizacji robót związanych z wykonaniem sieci 
wodociągowych; 

P C 

B.8.1(7) 1 ustala kolejność robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i 
remontów sieci wodociągowej;  

P C 
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B.8.1(7) 2 ustala miejsca magazynowania materiałów instalacyjnych na placu budowy i 
remontów sieci wodociągowej; 

P C 

B.8.1(7))3 ustala rozmieszczenie obiektów biurowo socjalnych na placu budowy i 
remontów sieci wodociągowej; 

P C 

B.8.1(15)1 ustala dawkę i rodzaj środka stosowanego do dezynfekcji sieci 
wodociągowych; 

PP C 

B.8.1(15)2 wyjaśnia sposób postępowania podczas dezynfekcji sieci wodociągowych; PP C 

B.8.1(16)1 wyjaśnia sposób przeprowadzenia płukania sieci wodociągowych; P C 

B.8.1(16)2 interpretuje warunki przeprowadzenia płukania sieci wodociągowych; P C 

B.8.1(17)1 interpretuje warunki przeprowadzenia i dokumentowania próby szczelności 
odcinka sieci wodociągowej; 

PP C 

B.8.1(17)2 interpretuje zapisy zawarte w procedurach przeprowadzenia 
i dokumentowania próby szczelności całego wodociągu; 

P C 

B.8.1(18)1 interpretuje zasady konserwacji, napraw i modernizacji sieci 
wodociągowych; 

P C 

B.8.1(18)2 interpretuje zasady użytkowania, konserwacji, napraw i modernizacji 
zbiorników wodociągowych, pompowni wodociągowych; 

P C 

KPS(4)3 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik 
pracy. 

  

Planowane zadania 
Jesteś odpowiedzialny za wykonanie szczegółowego toku postępowania podczas wykonywania odcinka przewodu rozdzielczego sieci wodociągowej na podstawie dokumentacji projektowej. 
Twoje opracowanie powinno zawierać zakres prac ziemnych, rodzaj i ilość armatury zamontowanej na przewodzie rozdzielczym, wskazane miejsca montażu oraz materiał z którego 
wykonywany będzie wodociąg wraz z określeniem technologii wykonania połączeń. Zadanie powinieneś wykonać w trzyosobowym zespole korzystając z dostępnych w pracowni materiałów 
źródłowych, wytycznych technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych, katalogów armatury wodociągowej oraz zasobów internetowych. Do dyspozycji posiadasz odpowiednio 
wyposażone stanowisko komputerowe. Sporządzone opracowanie będziesz prezentować wspólnie z zespołem na forum grupy w czasie 10–15 minut oraz przekażesz je w wersji elektronicznej 
i drukowanej do oceny. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni sieci komunalnych, w której powinny znajdować się: komputer z dostępem do Internetu - 1 stanowisko dla każdego ucznia, urządzenia 
multimedialne. 

Środki dydaktyczne 
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o 
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tematyce związanej z budową i użytkowaniem sieci wodociągowych oraz ujęć wody, zbiornikami wodociągowymi, pompowniami wodociągowymi. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Nauczyciel dobierając metodę kształcenia powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Jakie chce osiągnąć efekty? Jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla 
danej grupy wiekowej, możliwości percepcyjnych uczących się? Jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? Jak motywować uczniów i 
zapewnić ich zaangażowanie. Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów. 
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. W dziale tym powinny być 
kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu sieci wodociągowych: materiałów, armatury, technologii budowy, warunków odbioru i 
przekazywania do użytkowania. Zaleca się, aby podczas realizacji programu uczniowie opracowali projekt dotyczący wykonania i odbioru odcinka sieci wodociągowej. Podczas sporządzania 
projektów należy umożliwić uczniom korzystanie z norm, instrukcji, poradników, katalogów, czasopism zawodowych, zasobów Internetu oraz innych źródeł informacji. Wzbogacenie procesu 
dydaktycznego pokazami, filmami dydaktycznymi wycieczkami na teren budowy sieci wodociągowej ułatwi osiągnięcie założonych celów kształcenia. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualnej grupowej oraz pracy zbiorowej.  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać 
poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. 
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: 

− sprawdzianów ustnych i pisemnych, 

− testów osiągnięć szkolnych, 

− obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, 
− prezentacji projektu. 

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: 

− posługiwanie się terminologią zawodową, 

− posługiwanie się dokumentacją projektową, 

− dobór technologii wykonania sieci wodociągowej, 

− planowanie kolejności i zakresu robót związanych z budową sieci wodociągowych, 

− korzystanie z różnych źródeł informacji, 

− przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 
Podczas sprawdzania i oceniania projektów proponuje się zwracać uwagę na: 

− trafność koncepcji projektu, 

− poprawność i staranność wykonania, 

− posługiwanie się normami, katalogami i literaturą techniczną, 

− systematyczność oraz terminowość wykonania projektu. 
Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność logicznego myślenia, wiązanie teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną 
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pracę. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić wyniki testu pisemnego wielokrotnego wyboru, sprawdzianu praktycznego, poprawność 
wykonania ćwiczeń oraz ocenę projektu. 

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. 

 
2.2. Sieci kanalizacyjne 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

PKZ(B.e)(6)3 rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych oraz 
określa ich właściwości; 

P A 
− Materiały stosowane do budowy sieci 

kanalizacyjnych. 
− Pompy i pompownie kanalizacyjne. 

− Wyposażenie pompowni kanalizacyjnych.  

− Systemy sieci kanalizacyjnych. 

− Elementy sieci kanalizacyjnej. 

− Kanalizacja niekonwencjonalna. 

− Sposoby połączeń instalacji kanalizacyjnej  
z przewodami sieci kanalizacyjnej.  

− Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej. 
− Montaż sieci kanalizacyjnej.  

− Teren budowy sieci kanalizacyjnej. 

− Organizacja i bezpieczeństwo podczas budowy sieci 
kanalizacyjnej. 

− Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej. 

− Zasady montażu uzbrojenia sieci kanalizacyjnej. 

− Płukanie sieci kanalizacyjnej. 

− Próba szczelności sieci kanalizacyjnej. 
− Konserwacja, naprawa i modernizacja sieci 

kanalizacyjnej.  

PKZ(B.e)(6)4 interpretuje oznaczenia stosowane w materiałach do budowy sieci 
kanalizacyjnych;  

P C 

PKZ(B.e)(9)3 rozpoznaje urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów 
sieci kanalizacyjnych; 

P A 

PKZ(B.e)(9)4 wyjaśnia budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych 
stanowiących wyposażenie obiektów sieci kanalizacyjnych;  

P C 

BHP(4) 2 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska 
związane z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych; 

P C 

B.8.1(1)3 rozpoznaje układy sieci kanalizacyjnych; P A 

B.8.1(1)4 rozpoznaje rodzaje przewodów sieci kanalizacyjnej; P A 

B.8.1(1)5 rozpoznaje i wymienia cechy charakterystyczne sieci kanalizacyjnej 
konwencjonalnej i niekonwencjonalnej; 

P B 

B.8.1(2)4 rozpoznaje rodzaje przyłączy kanalizacyjnych; P B 

B.8.1(2)5 interpretuje zapisy zawarte w wytycznych techniczno-budowlanych w 
zakresie włączenia przykanalika do sieci kanalizacyjnej poprzez studnię rewizyjną; 

P C 

B.8.1(2)6 interpretuje zapisy zawarte w wytycznych techniczno-budowlanych w 
zakresie włączenia przykanalika do sieci kanalizacyjnej poprzez trójnik;  

P C 
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B.8.1(3)5 rozpoznaje obiekty sieci kanalizacyjnych wodociągowych na podstawie 
oznaczeń graficznych, schematów technologicznych, budowy oraz przeznaczenia; 

P B 
 

B.8.1(3)6 rozpoznaje pompy do ścieków i pompownie kanalizacyjne; P B 

B.8.1(3)7 wyjaśnia funkcje wyposażenia pompowni kanalizacyjnych; P C 

B.8.1(4)3 interpretuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej sieci 
kanalizacyjnych;  

P C 

B.8.1(4)4 interpretuje informacje dotyczące przebiegu sieci kanalizacyjnych na planach 
sytuacyjnych;  

P C 

B.8.1(5)5 planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych; P C 

B.8.1(5)6 ustala kolejność robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych; P C 

B.8.1(5)7 ustala zakres robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych;  P C 

B.8.1(5)8 planuje metody organizacji robót związanych z wykonaniem sieci 
kanalizacyjnych; 

P C 

B.8.1(7) 4 ustala kolejność robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i 
remontu sieci kanalizacyjnej; 

P C 

B.8.1(7) 5 ustala miejsca magazynowania materiałów instalacyjnych na placu budowy i 
remontu sieci kanalizacyjnej; 

P C 

B.8.1(7)6 ustala rozmieszczenie obiektów biurowo socjalnych na placu budowy i 
remontu sieci kanalizacyjnej; 

P C 

B.8.1(16)3 wyjaśnia sposób przeprowadzenia płukania sieci kanalizacyjnej; P C 

B.8.1(16)4 interpretuje warunki przeprowadzenia płukania sieci kanalizacyjnej; P C 

B.8.1(17)3 interpretuje warunki przeprowadzenia i dokumentowania próby szczelności 
odcinka sieci kanalizacyjnej; 

P C 

B.8.1(17)4 interpretuje zapisy zawarte w procedurach przeprowadzenia i 
dokumentowania próby szczelności sieci kanalizacyjnej; 

P C 

B.8.1(18)3 wyjaśnia zasady konserwacji, napraw i modernizacji sieci kanalizacyjnych;  P C 

B.8.1(18)4 ustala zakres czynności przeprowadzania konserwacji, napraw i modernizacji 
sieci kanalizacyjnych konwencjonalnych i niekonwencjonalnych oraz pompowni 
ściekowych; 

P C 
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KPS(6)2 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności 
zawodowych. 

  

Planowane zadania 
Jesteś odpowiedzialny za wykonanie opracowania przedstawiającego połączenie przewodów rurowych sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z dwoma studniami rewizyjnymi na podstawie 
dokumentacji projektowej. Twoje opracowanie powinno zawierać zakres prac związanych z ustawieniem studni rewizyjnych, zestawieniem elementów studni, ilości odcinków przewodów 
kanalizacyjnych oraz wskazaniem sposobu wykonania połączeń. Zadanie powinieneś wykonać w trzyosobowym zespole korzystając z dostępnych w pracowni materiałów źródłowych, 
wytycznych technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych, katalogów armatury wodociągowej oraz zasobów internetowych. Do dyspozycji posiadasz odpowiednio wyposażone 
stanowisko komputerowe. Sporządzone opracowanie będziesz prezentować wspólnie z zespołem na forum grupy w czasie 10–15 minut oraz przekażesz je w wersji elektronicznej i drukowanej 
do oceny. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni sieci komunalnych, w której powinny znajdować się: komputer z dostępem do Internetu - 1 stanowisko dla każdego ucznia, urządzenia 
multimedialne. 

Środki dydaktyczne 
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.  
Czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce związanej z budową i użytkowaniem sieci kanalizacyjnych konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, montażem 
uzbrojenia sieci kanalizacyjnych oraz pompowniami ściekowymi.  

Zalecane metody dydaktyczne 
Nauczyciel dobierając metodę kształcenia powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Jakie chce osiągnąć efekty? Jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla 
danej grupy wiekowej, możliwości percepcyjnych uczących się? Jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? Jak motywować uczniów i 
zapewnić ich zaangażowanie. Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów. 
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. W dziale tym powinny być 
kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu sieci kanalizacyjnych: materiałów, armatury, technologii budowy, warunków odbioru i 
przekazywania do użytkowania.  
Zaleca się, aby podczas realizacji programu uczniowie opracowali projekt dotyczący wykonania i odbioru odcinka sieci wodociągowej. Podczas sporządzania projektów należy umożliwić 
uczniom korzystanie z norm, instrukcji, poradników, katalogów, czasopism zawodowych, zasobów Internetu oraz innych źródeł informacji. Wzbogacenie procesu dydaktycznego pokazami, 
filmami dydaktycznymi wycieczkami na teren budowy sieci wodociągowej ułatwi osiągnięcie założonych celów kształcenia.  

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualniej ,grupowej oraz pracy zbiorowej.  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać 
poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia.  
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: 
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− sprawdzianów ustnych i pisemnych, 

− testów osiągnięć szkolnych, 
− obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, 

− prezentacji projektu. 
Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: 

− posługiwanie się terminologią zawodową, 

− posługiwanie się dokumentacją projektową, 

− dobór technologii wykonania sieci kanalizacyjnej, 

− planowanie kolejności i zakresu robót związanych z budową sieci kanalizacyjnych, 

− korzystanie z różnych źródeł informacji, 
− przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

Podczas sprawdzania i oceniania projektów proponuje się zwracać uwagę na: 

− trafność koncepcji projektu, 

− poprawność i staranność wykonania, 

− posługiwanie się normami, katalogami i literaturą techniczną, 

− systematyczność oraz terminowość wykonania projektu. 
Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność logicznego myślenia, wiązanie teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną 
pracę. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić wyniki testu pisemnego wielokrotnego wyboru, sprawdzianu praktycznego, poprawność 
wykonania ćwiczeń oraz ocenę projektu. 

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. 

 
2.3. Sieci gazowe 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

PKZ(B.e)(6)5 rozpoznaje materiały stosowane do budowy gazociągów i przyłączy 
gazowych oraz ich oznaczenia; 

P B 
− Materiały do budowy gazociągów i przyłączy 

gazowych. 

− Urządzenia energetyczne obiektów sieci gazowych. PKZ(B.e)(6)6 identyfikuje właściwości materiałów stosowanych do budowy gazociągów i P C 
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przyłączy gazowych; − Zagrożenia związane z występowaniem środowiska 
gazów palnych i toksycznych. 

− Zasady BHP obowiązujące podczas budowy  
i eksploatacji sieci gazowych. 

− Układy sieci gazowych. 

− Obiekty sieci gazowych. 

− Gazociągi i przyłącza gazowe – podział  
i klasyfikacja. 

− Elementy uzbrojenia gazociągów i przyłączy 
gazowych. 

− Zasady bezpiecznego sytuowania gazociągów  
i przyłączy gazowych. 

− Miejsca instalowania elementów uzbrojenia 
gazociągów i przyłączy gazowych. 

− Zasady znakowania gazociągów i przyłączy 
gazowych. 

− Warunki techniczne instalowania kurków głównych. 

− Dokumentacja projektowa sieci gazowych. 

− Plany sytuacyjne sieci gazowych. 

− Technologie montażu gazociągów i przyłączy 
gazowych. 

− Zasady wykonywania robót przygotowawczych, 
montażowych i zakończeniowych związanych  
z budową gazociągów i przyłączy gazowych. 

− Metody planowania i organizacji robót 
montażowych związanych z budową gazociągów i 
przyłączy gazowych. 

− Zasady przeprowadzania konserwacji, remontów i 
modernizacji sieci gazowych. 

− Zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów, przyłączy 
i obiektów sieci gazowych. 

− Zasady odpowietrzania gazociągów i przyłączy 

PKZ(B.e)(9)5 rozpoznaje urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów 
sieci gazowych; 

P B 

PKZ(B.e)(9)6 wyjaśnia cel i warunki instalowania urządzeń energetycznych 
stanowiących wyposażenie obiektów sieci gazowych; 

P C 

B.8.2(1)1 rozpoznaje układy sieci gazowych oraz ich wzajemne powiązania; P B 

B.8.2(1)2 wyjaśnia funkcję obiektów sieci gazowych; P C 

B.8.2(1)3 rozpoznaje obiekty sieci gazowych na podstawie ich budowy, przeznaczenia, 
schematów technologicznych oraz oznaczeń graficznych; 

P B 

B.8.2(2)1 klasyfikuje gazociągi i przyłącza gazowe według określonych kryteriów; P C 

B.8.2(2)2 wyjaśnia funkcje gazociągów i przyłączy gazowych w układzie sieci gazowych; P C 

B.8.2(2)3 rozpoznaje rodzaje i układy gazociągów w dokumentacji projektowej sieci 
gazowych; 

P B 

B.8.2(3)1 rozpoznaje elementy uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych;  P B 

B.8.2(3)2 identyfikuje cel instalowania elementów uzbrojenia gazociągów 
 i przyłączy gazowych; 

P C 

B.8.2(3)3 ustala miejsca instalowania elementów uzbrojenia gazociągów  
i przyłączy gazowych; 

PP C 

B.8.2(3)4 wyjaśnia zasady bezpiecznego sytuowania i wykonywania gazociągów oraz 
przyłączy gazowych; 

PP C 

B.8.2(3) 5 interpretuje zapisy zawarte w wytycznych techniczno - budowlanych 
dotyczących instalowania kurka głównego;  

P C 

B.8.2(4)1 interpretuje informacje dotyczące przebiegu gazociągów i przyłączy gazowych 
zawarte w dokumentacji projektowej sieci gazowych;  

P C 

B.8.2(4)2 interpretuje informacje dotyczące przebiegu gazociągów i przyłączy gazowych 
zawarte na planach sytuacyjnych; 

P C 

B.8.2(5)1 planuje kolejność czynności technologicznych wymaganych dla montażu 
gazociągów, przyłączy gazowych oraz ich elementów uzbrojenia; 

P C 

B.8.2(5)2 ustala kolejność robót przygotowawczych i montażowych związanych z 
budową gazociągów i przyłączy gazowych; 

P C 
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B.8.2(5)3 wyjaśnia zasady wykonywania robót związanych z budową i remontem 
gazociągów i przyłączy gazowych; 

P C 
gazowych. 

− Zasady przeprowadzania prób ciśnieniowych  
i szczelności gazociągów, przyłączy gazowych oraz 
ich dokumentowanie. 

− Procedury prac niebezpiecznych  
i gazoniebezpiecznych obowiązujące podczas prac 
związanych z budową gazociągów i przyłączy 
gazowych oraz prac konserwacyjnych, naprawczych i 
modernizacyjnych. 

− Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas 
wykonywania sieci gazowych, ich eksploatacji, 
konserwacji i naprawy. 

B.8.2(5)4 planuje metody organizacji robót związanych z budową gazociągów i 
przyłączy gazowych; 

PP D 

B.8.2(5)5 wyjaśnia zasady przeprowadzania remontów oraz modernizacji gazociągów i 
przyłączy gazowych; 

P C 

B.8.2(5)6 planuje kolejność i zakres robót związanych z remontem  
i modernizacją gazociągów i przyłączy gazowych; 

P C 

B.8.2(12)1 rozpoznaje metody zabezpieczania antykorozyjnego gazociągów i przyłączy 
gazowych; 

P C 

B.8.2(12)2 wyjaśnia zasady obowiązujące przy wykonywaniu zabezpieczeń 
antykorozyjnych gazociągów, przyłączy gazowych oraz w obiektach sieci gazowych; 

P C 

B.8.2(14)1 interpretuje zasady i procedury obowiązujące podczas odpowietrzania 
gazociągów i przyłączy gazowych; 

P C 

B.8.2(14)2 planuje kolejność czynności podczas odpowietrzenia gazociągów i przyłączy 
gazowych; 

P C 

B.8.2(15)1 wyjaśnia zasady znakowania gazociągów i przyłączy gazowych;  P C 

B.8.2(16)1 interpretuje warunki przeprowadzania i dokumentowania prób 
ciśnieniowych i szczelności gazociągów i przyłączy gazowych; 

P C 

B.8.2(16)2 interpretuje zapisy zawarte w procedurach przeprowadzania prób 
ciśnieniowych oraz szczelności gazociągów;  

P C 

B.8.2(16)3 interpretuje zapisy zawarte w procedurach przeprowadzania prób 
ciśnieniowych oraz szczelności przyłączy gazowych; 

P C 

B.8.2(17)1 interpretuje zasady obowiązujące podczas przeprowadzania czynności 
związanych z przeprowadzaniem konserwacji, naprawy i modernizacji gazociągów i 
przyłączy gazowych; 

P C 

B.8.2(17)2 interpretuje zapisy zawarte w procedurach obowiązujących podczas 
przeprowadzania napraw i modernizacji gazociągów i przyłączy gazowych; 

PP C 

B.8.2(18)1 interpretuje zapisy zawarte w procedurach prac niebezpiecznych i gazonie 
bezpiecznych podczas prac na czynnych sieciach gazowych; 

P C 

KPS(4)1 analizuje zmiany zachodzące w branży;   

KPS(4)2 podejmuje nowe wyzwania.   
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Planowane zadania 
Jesteś odpowiedzialny za opracowanie szczegółowego wykazu czynności technologicznych wymaganych dla realizacji budowy gazociągu rozdzielczego niskiego ciśnienia na podstawie 
dokumentacji projektowej. Wykaz powinien obejmować swoim zakresem prace przygotowawcze i montażowe, skład ekipy i jej kwalifikacje oraz wymagane przepisami środki ochrony 
indywidualnej. Zadanie powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole korzystając z dostępnych w pracowni materiałów źródłowych, wytycznych technicznych wykonania i odbioru 
gazociągów i przyłączy gazowych oraz zasobów internetowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzone opracowanie będziesz prezentować 
wspólnie z kolegą/koleżanką na forum grupy (10 minut) oraz przekażecie je w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni sieci komunalnych, w której powinny znajdować się: komputer z dostępem do Internetu - 1 stanowisko dla każdego ucznia, urządzenia 
multimedialne. 

Środki dydaktyczne 
Stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką, z ploterem, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, pakiet programów biurowych, program do 
tworzenia prezentacji i grafiki; odcinki rur i uzbrojenie gazociągów oraz przyłączy gazowych, modele i przekroje elementów wyposażenia sieci gazowych, przyrządy do kontroli i pomiarów 
geometrycznych, katalogi maszyn i urządzeń do robót sieciowych, schematy budowy urządzeń stanowiących wyposażenie sieci gazowych, filmy instruktażowe dotyczące montażu, obsługi, 
konserwacji oraz prac kontrolno-pomiarowych sieci gazowych, modele, makiety i schematy sieci gazowych oraz elementów ich wyposażenia, instrukcje dotyczące technik wykonywania 
połączeń rozłącznych i nierozłącznych różnych materiałów sieciowych oraz wykonywania robót ziemnych i montażowych, specyfikacje techniczne warunków wykonania oraz odbioru robót 
związanych z budową gazociągów i przyłączy gazowych, cenniki i katalogi materiałów i elementów wyposażenia sieci gazowych, zestaw przepisów prawa budowlanego i energetycznego. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na posługiwanie się terminologią techniczną z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej. W pracy nauczyciela powinny znaleźć 
zastosowanie następujące metody nauczania: dyskusji dydaktycznej, drzewa decyzyjnego, przewodniego tekstu, przypadków oraz projektów.  
Zajęcia należy prowadzić w pracowni sieci komunalnych, w pracowni komputerowej oraz w kooperacji z zakładem gazowniczym. Uczniowie powinni pracować samodzielnie bądź w zespołach 
2–4-osobowych. Stanowiska dla uczniów powinny być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne.  
Zaleca się, aby podczas realizacji programu uczniowie opracowali projekt dotyczący wykonania i odbioru odcinka sieci gazowej lub przyłącza gazowego. Podczas sporządzania projektów należy 
umożliwić uczniom korzystanie z norm, instrukcji, poradników, katalogów, czasopism zawodowych, Internetu oraz innych źródeł informacji. Wzbogacenie procesu dydaktycznego pokazami, 
filmami dydaktycznymi wycieczkami na teren budowy sieci gazowej ułatwi osiągnięcie założonych celów kształcenia. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualnej, grupowej oraz pracy zbiorowej  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać 
poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. 
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: 

− sprawdzianów ustnych i pisemnych, 

− testów osiągnięć szkolnych, 
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− obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, 

− prezentacji projektu. 
Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: 

− posługiwanie się terminologią zawodową, 

− selekcjonowanie i interpretowanie informacji zawartych w dokumentacji projektowej, 

− planowanie zakresu i kolejności robót związanych z budową gazociągów i przyłączy gazowych, 

− samodoskonalenie wyrażone korzystaniem z różnych źródeł informacji, 

− przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 
Podczas sprawdzania i oceniania prac realizowanych metodą projektów proponuje się zwracać uwagę na: 

− trafność koncepcji projektu, 
− poprawność i staranność wykonania, 

− wykorzystywanie informacji zawartych w normach, katalogach i literaturze technicznej, 

− systematyczność pracy oraz terminowość wykonania projektu. 
Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność logicznego myślenia, wiązanie teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną 
pracę. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić wyniki testu pisemnego wielokrotnego wyboru, poprawność wykonania ćwiczeń, ocenę 
projektu oraz umiejętność prezentacji rezultatów swojej pracy na forum klasy. 

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. 

 
2.4. Sieci i węzły ciepłownicze 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

PKZ(B.e)(6)7 rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci i węzłów 
ciepłowniczych;  

P B 
− Materiały do budowy sieci i węzłów 

ciepłowniczych. 

− Węzły ciepłownicze i obiekty sieci ciepłowniczych. 

− Urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie 
sieci i węzłów ciepłowniczych. 

PKZ(B.e)(6)8 rozpoznaje właściwości materiałów stosowanych do budowy sieci i 
węzłów ciepłowniczych;  

P B 

PKZ(B.e)(9)7 rozpoznaje urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie sieci i 
węzłów ciepłowniczych; 

P B 
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PKZ(B.e)(9)8 wyjaśnia cel i warunki instalowania urządzeń energetycznych 
stanowiących wyposażenie sieci i węzłów ciepłowniczych; 

P C 
− Zagrożenia związane z występowaniem gorącej 

wody i pary technologicznej. 
− Przepisy BHP związane z wykonywaniem prac 

związanych z budową i eksploatacją sieci oraz 
węzłów ciepłowniczych. 

− Rodzaje, układy i systemy sieci ciepłowniczych. 

− Obiekty sieci ciepłowniczych. 

− Węzły ciepłownicze – przeznaczenie, wyposażenie i 
klasyfikacja. 

− Elementy uzbrojenia sieci ciepłowniczych. 

− Elementy uzbrojenia węzłów ciepłowniczych. 

− Miejsca instalowania elementów uzbrojenia sieci 
ciepłowniczych. 

− Miejsca instalowania elementów uzbrojenia 
węzłów ciepłowniczych. 

− Zasady znakowania węzłów i sieci ciepłowniczych. 

− Dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczych. 

− Plany sytuacyjne sieci ciepłowniczych. 

− Dokumentacja projektowa węzłów ciepłowniczych. 

− Technologie montażu sieci ciepłowniczych. 
− Technologie montażu węzłów ciepłowniczych. 

− Zasady sytuowania sieci ciepłowniczych. 

− Roboty przygotowawcze, montażowe  
i zakończeniowe związane z budową sieci 
ciepłowniczych. 

− Roboty przygotowawcze, montażowe  
i zakończeniowe związane z montażem węzłów 
ciepłowniczych. 

− Metody planowania i organizacji robót 
montażowych związanych z budową sieci 
ciepłowniczych. 

− Odpowietrzanie i odwadnianie sieci i węzłów 
ciepłowniczych. 

B.8.3(1)1 rozpoznaje rodzaje, układy i systemy sieci ciepłowniczych;  P B 

B.8.3(1)2 wyjaśnia funkcje sieci ciepłowniczych;  P C 

B.8.3(1)3 wyjaśnia funkcję obiektów sieci ciepłowniczych;  P C 

B.8.3(2)1 dokonuje klasyfikacji węzłów ciepłowniczych; P B 

B.8.3(2)2 rozpoznaje węzły ciepłownicze na podstawie ich budowy, wyposażenia, 
funkcji, schematów technologicznych oraz oznaczeń; 

P B 

B.8.3(3) 1 rozpoznaje elementy uzbrojenia sieci ciepłowniczych;  P B 

B.8.3(3) 2 identyfikuje cel instalowania elementów uzbrojenia sieci ciepłowniczych;  P C 

B.8.3(3) 3 ustala miejsca instalowania elementów uzbrojenia sieci ciepłowniczych; P C 

B.8.3(3) 4 rozpoznaje elementy wyposażenia węzłów ciepłowniczych; P B 

B.8.3(3) 5 identyfikuje funkcje spełniane przez elementy wyposażenia węzłów 
ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(3) 6 ustala miejsce instalowania elementów wyposażenia węzłów 
ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(4)1 interpretuje informacje dotyczące sieci ciepłowniczych zawarte  
w dokumentacji projektowej;  

P C 

B.8.3(4)2 interpretuje informacje dotyczące przebiegu sieci ciepłowniczych zawarte 
na planach sytuacyjnych; 

P C 

B.8.3(4) 3 interpretuje zasady bezpiecznego i prawidłowego sytuowania sieci 
ciepłowniczych z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów; 

P C 

B.8.3(5)1 ustala czynności wymagane do montażu sieci ciepłowniczych w określonej 
technologii; 

P C 

B.8.3(5)2 wyjaśnia zasady obowiązujące podczas budowy sieci ciepłowniczych; P C 

B.8.3(5)3 ustala kolejność robót przygotowawczych i montażowych związanych z 
budową sieci ciepłowniczych;  

P C 

B.8.3(5)4 planuje metody organizacji robót związanych z wykonaniem sieci i węzłów 
ciepłowniczych;  

PP C 
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B.8.3(15)1 wyjaśnia cel odwadniania i odpowietrzania sieci oraz węzłów 
ciepłowniczych;  

P C 
− Próby szczelności sieci ciepłowniczych. 

− Próby szczelności węzłów ciepłowniczych. 
− Konserwacja, remont i modernizacja sieci 

ciepłowniczych. 

− Konserwacja, remont i modernizacja węzłów 
ciepłowniczych. 

B.8.3(15)2 wyjaśnia zasady obowiązujące podczas odwadniania i odpowietrzania sieci 
i węzłów ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(16)1 interpretuje warunki przeprowadzania prób szczelności sieci  
i węzłów ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(16)2 interpretuje wymagania dotyczące przeprowadzaniem prób szczelności 
sieci i węzłów ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(17)1 wyjaśnia zasady obowiązujące podczas remontów oraz modernizacji sieci 
ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(17)2 planuje kolejność i zakres robót związanych z remontem oraz 
modernizacją sieci ciepłowniczych;  

P C 

B.8.3(17)3 wyjaśnia zasady obowiązujące podczas remontów oraz modernizacji 
węzłów ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(17)4 planuje kolejność i zakres robót związanych z remontem oraz 
modernizacją węzłów ciepłowniczych;  

P C 

KPS(6)1 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego.   

Planowane zadania 
Jesteś odpowiedzialny za sporządzenie opracowania obejmującego swoim zakresem: wykaz czynności wymaganych dla przeprowadzenia montażu ciągu technologicznego węzła 
ciepłowniczego na podstawie dokumentacji projektowej, skład ekipy i jej kwalifikacje, wymagane przepisami środki ochrony indywidualnej, zestawienie aparatury kontrolno-pomiarowej 
ciągu technologicznego węzła ciepłowniczego. Zadanie powinieneś wykonać w czteroosobowym zespole, którego skład powinien ustalić prowadzący zajęcia. Do dyspozycji grupy 
przewidziane jest stanowisko komputerowe wyposażone w Internet, materiały źródłowe, wytyczne techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych. Spośród członków zespołu 
powinniście wyłonić reprezentującego Was lidera. Do jego zadań będzie również należało koordynowania działań całego zespołu oraz wskazanie osoby prezentującej na forum klasy 
rezultaty waszej pracy. Dodatkowo materiał powinien zostać zapisane na nośniku elektronicznym i w takiej postaci przekazany prowadzącemu zajęcia do oceny, która uwzględniać 
powinna zarówno merytoryczną wartość opracowania, jak również stosowanie słownictwa technicznego i przejrzystą strukturę pracy. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni sieci komunalnych, w której powinny znajdować się: komputer z dostępem do Internetu - 1 stanowisko dla każdego ucznia, 
urządzenia multimedialne. 

Środki dydaktyczne 
Stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką, z ploterem, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, pakiet programów biurowych, program do 
tworzenia prezentacji i grafiki; odcinki rur i uzbrojenie sieci ciepłowniczych, modele i przekroje elementów sieci i węzłów ciepłowniczych, przyrządy do kontroli i pomiarów 
geometrycznych, katalogi maszyn i urządzeń do robót sieciowych i instalacyjnych, schematy budowy urządzeń stanowiących wyposażenie sieci i węzłów ciepłowniczych, filmy 



 
 
 
 

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 
` 

 

Program nauczania dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 712616 o strukturze przedmiotowej 
43 

 
  

instruktażowe dotyczące montażu, obsługi, konserwacji oraz prac kontrolno-pomiarowych sieci i węzłów ciepłowniczych, modele, makiety i schematy sieci i węzłów ciepłowniczych oraz 
elementów ich wyposażenia, instrukcje dotyczące technik wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych różnych materiałów instalacyjnych i sieciowych oraz wykonywania robót 
ziemnych i montażowych, specyfikacje techniczne warunków wykonania oraz odbioru robót sieciowych i instalacyjnych, cenniki i katalogi materiałów i elementów wyposażenia sieci i 
węzłów ciepłowniczych, zestaw przepisów prawa budowlanego i energetycznego. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na posługiwanie się terminologią techniczną z zakresu gospodarki cieplnej, związanej z sieciami oraz węzłami ciepłowniczymi. Treści 
programowe powinny być realizowane aktywizującymi metodami nauczania: tekstu przewodniego, projektów, sytuacyjną, dyskusji dydaktycznej. Dla ułatwienia zrozumienia 
realizowanych treści, wskazane jest wykonywanie ćwiczeń, prezentowanie filmów dydaktycznych, organizowanie wycieczek zawodowych w terenie. Zajęcia należy prowadzić w pracowni 
sieci komunalnych, w pracowni komputerowej oraz w kooperacji z zakładem sieci ciepłowniczych. Uczniowie powinni pracować samodzielnie bądź w zespołach 2–4-osobowych. Praca w 
grupie pozwala na opanowanie przez uczniów umiejętności ponadzawodowych, jak: komunikowanie się, praca w zespole, prezentowanie wyników. Stanowiska dla uczniów powinny być 
wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne. Zaleca się, aby podczas realizacji programu uczniowie opracowali projekt dotyczący realizacji budowy sieci ciepłowniczej lub węzła 
ciepłowniczego. Podczas sporządzania projektów należy umożliwić uczniom korzystanie z norm, instrukcji, poradników, katalogów, czasopism zawodowych, Internetu oraz innych źródeł 
informacji. Wzbogacenie procesu dydaktycznego pokazami, filmami dydaktycznymi wycieczkami do budynku węzła cieplnego ułatwi osiągnięcie założonych celów kształcenia. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualnej, grupowej oraz pracy zbiorowej.  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny 
uwzględniać poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. 
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: 

− sprawdzianów ustnych i pisemnych, 

− testów osiągnięć szkolnych, 

− obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, 

− prezentacji projektu. 

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: 

− posługiwanie się terminologią zawodową, 

− posługiwanie się dokumentacją techniczną, 

− dobór technologii wykonania sieci i węzłów ciepłowniczych, 

− planowanie kolejności i zakresu robót związanych z budową sieci i węzłów ciepłowniczych, 
− korzystanie z różnych źródeł informacji, 

− przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

Podczas sprawdzania i oceniania projektów proponuje się zwracać uwagę na: 

− trafność koncepcji projektu, 
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− poprawność i staranność wykonania, 

− posługiwanie się normami, katalogami i literaturą techniczną, 
− systematyczność oraz terminowość wykonania projektu. 

Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność logicznego myślenia, wiązanie teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w 
wykonywaną pracę. 
W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić wyniki testu pisemnego wielokrotnego wyboru, testu z luką lub rozszerzoną wypowiedzią, 
ocenę uzyskaną za prezentację ćwiczeń, ich poprawność oraz ocenę projektu. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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3. Instalacje sanitarne 

3.1. Instalacje wodociągowe 

3.2. Instalacje kanalizacyjne 

3.3. Instalacje gazowe 

3.4. Instalacje grzewcze 

3.5. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 

3.1. Instalacje wodociągowe 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

PKZ(B.e)(6)9 rozpoznaje materiały stosowane do budowy instalacji wodociągowych 
oraz określać ich właściwości; 

P A 
− Materiały stosowane do budowy instalacji 

wodociągowych. 

− Rodzaje połączeń wodociągowych. 

− Hydrofornie i pompownie instalacyjne. 

− Rodzaje instalacji wodociągowych. 

− Elementy instalacji wodociągowych. 

− Armatura instalacji wodociągowych. 

− Montaż instalacji wodociągowych. 

− Dokumentacja projektowania instalacji 
wodociągowych. 

− Wodne instalacje przeciwpożarowe. 

− Napełnianie i odpowietrzanie instalacji 
wodociągowej. 

− Próba szczelności instalacji wodociągowej. 

− Przeglądy techniczne instalacji wodociągowych. 

− Konserwacja i naprawa instalacji wodociągowych.  
 

PKZ(B.e)(6)9wyjaśnia budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych 
wspomagajacych użytkowanie instalacji wodociągowych;  

P C 

PKZ(B.e)(6) 10 interpretuje oznaczenia stosowane w materiałach do budowy instalacji 
wodociągowych;  

P C 

PKZ(B.e)(9)10 wyjaśnia budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych 
wspomagających użytkowanie instalacji wodociągowych;  

P C 

BHP(4) 3 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska 
związane z wykonywaniem instalacji wodociągowych; 

P D 

B.9.1(3)1 rozpoznaje rodzaje instalacji wodociągowych wody zimnej i wody ciepłej;  P A 

B.9.1(3)2 rozróżnia sposoby połączeń rur w instalacjach wodociągowych; P B 

B.9.1(3)3 identyfikuje technologie wykonania instalacji wodociągowych; P C 

B.9.1(4)1 rozpoznaje elementy instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej; P B 

B.9.1(4)2 wyjaśnia zadania elementów instalacji wodociągowej wody zimnej i wody 
ciepłej; 

P C 
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B.9.1(4)3 rozpoznaje elementy uzbrojenia instalacji wodociągowej wody zimnej i wody 
ciepłej; 

P A 

B.9.1(4)4 wyjaśnia zadania elementów uzbrojenia instalacji wodociągowej wody zimnej 
i wody ciepłej; 

P C 

B.9.1(5)1 wskazuje miejsca montażu uzbrojenia czerpalnego instalacji wodociągowej 
wody zimnej i wody ciepłej; 

P B 

B.9.1(5)2 wskazuje miejsca montażu uzbrojenia regulującego przepływ wody w 
instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej; 

P B 

B.9.1(5)3 wskazuje miejsca montażu uzbrojenia zabezpieczającego instalacji 
wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej; 

P B 

B.9.1(5)4 planuje usytuowanie wodomierza na przewodach wodociągowych w budynku 
i poza nim;  

P C 

B.9.1(6)1 interpretuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej instalacji 
wodociągowej; 

P C 

B.9.1(6)2 interpretuje informacje dotyczące przebiegu instalacji wodociągowej;  P C 

B.9.1(6)3 interpretuje na podstawie dokumentacji projektowej instalacji wodociągowej 
zasady prowadzenie przewodów w pomieszczeniach, przez przeszkody budowlane oraz 
w sąsiedztwie innych przewodów; 

P C 

B.9.1(6)4 interpretuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej instalacji 
wodnej przeciwpożarowej; 

P C 

B.9.1(6)5 ustala warunki wykonania instalacji przeciwpożarowych: hydrantowej, 
tryskaczowej i zraszaczowej; 

P C 

B.9.1(13)1 wyjaśnia zasady związane z napełnianiem instalacji wodociągowych; P C 

B.9.1(13)2 wyjaśnia zasady związane z odpowietrzaniem instalacji wodociągowych; P C 

B.9.1(14)1 wyjaśnia zasady wykonywania połączenia instalacji wodociągowej z 
przewodem rozdzielczym sieci wodociągowej; 

P C 

B.9.1(14)2 wyjaśnia zasady wykonywania połączenia instalacji wodociągowej z 
przewodem doprowadzającym wodę z studni kopanej lub studni wierconej; 

P C 

B.9.1(14)3 ustala zakres czynności koniecznych do wykonania połączenia instalacji 
wodociągowej z przewodem rozdzielczym sieci wodociągowej w określonej technologii; 

P C 

B.9.1(14)4 ustala zakres czynności koniecznych do wykonania połączenia instalacji 
wodociągowej z przewodem doprowadzającym wodę z studni kopanej lub studni 

P C 
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wierconej; 

B.9.1(14)5 wyjaśnia zasady wykonywania połączenia instalacji kanalizacyjnej z 
przewodem sieci kanalizacyjnej; 

P C 

B.9.1(17)1 interpretuje warunki przeprowadzenia próby szczelności połączenia 
wodociągowego; 

P C 

B.9.1(17)2 interpretuje warunki przeprowadzenia próby szczelności odcinka instalacji 
wodociągowej obejmującej jedną kondygnację; 

P C 

B.9.1(17)3 interpretuje warunki przeprowadzenia próby szczelności instalacji 
wodociągowej; 

P C 

B.9.1(17)4 wyjaśnia zasady dokumentowania próby szczelności fragmentu lub całości 
instalacji wodociągowej; 

P C 

B.9.1(18)1 ustala zakres przeglądu technicznego instalacji wodociągowych; P C 

B.9.1(18)2 przestrzega zasad przeprowadzania przeglądu technicznego instalacji 
wodociągowych; 

P C 

B.9.1(18)3 przestrzega zasad dokumentowania przeprowadzonego przeglądu 
technicznego instalacji wodociągowych; 

P C 

B.9.1(19)1 przestrzega zasad konserwacji i napraw instalacji wodociągowych; P C 

B.9.1(19)2 ustala zakres czynności przeprowadzania konserwacji i napraw instalacji 
wodociągowych; 

P C 

KPS(4)3 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik 
pracy. 

  
 

Planowane zadania 
Jesteś odpowiedzialny za opracowanie szczegółowego zakresu prac polegającego na wykonaniu połączenia instalacji wodociągowej z przewodem rozdzielczym sieci wodociągowej w 
wykorzystaniem trójnika na podstawie dokumentacji projektowej i warunków technicznych wykonania połączenia wodociągowego. Twoje opracowanie powinno zawierać zakres prac 
ziemnych, rodzaj i ilość armatury zamontowanej na przewodzie połączenia wodociągowego, wskazanie miejsca montażu oraz materiał z którego wykonywane będzie przyłącze wodociągowe w 
określonej technologii wykonania. Zadanie powinieneś wykonać w trzyosobowym zespole korzystając z dostępnych w pracowni materiałów źródłowych, wytycznych technicznych wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych, katalogów armatury wodociągowej oraz zasobów internetowych. Do dyspozycji posiadasz odpowiednio wyposażone stanowisko komputerowe. 
Sporządzone opracowanie będziesz prezentować wspólnie z zespołem na forum grupy w czasie 10–15 minut oraz przekażesz je w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni sieci komunalnych, w której powinny znajdować się: komputer z dostępem do Internetu - 1 stanowisko dla każdego ucznia, urządzenia 
multimedialne. 
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Środki dydaktyczne 
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.  
Czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce związanej z budową i użytkowaniem instalacji wodociągowych oraz połączeń sieci wodociągowej z instalacją 
wodociągową na terenie nieruchomości. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Nauczyciel dobierając metodę kształcenia powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Jakie chce osiągnąć efekty? Jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla 
danej grupy wiekowej, możliwości percepcyjnych uczących się? Jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? Jak motywować uczniów i 
zapewnić ich zaangażowanie. Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów. 
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. W dziale tym powinny być 
kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu instalacji wodociągowych: materiałów, armatury, technologii budowy, warunków odbioru i 
przekazywania do użytkowania.  
Zaleca się, aby podczas realizacji programu uczniowie opracowali projekt dotyczący wykonania i odbioru odcinka instalacji wodociągowej. Podczas sporządzania projektów należy umożliwić 
uczniom korzystanie z norm, instrukcji, poradników, katalogów, czasopism zawodowych, zasobów Internetu oraz innych źródeł informacji. Wzbogacenie procesu dydaktycznego pokazami, 
filmami dydaktycznymi wycieczkami na teren budowy instalacji wodociągowych co ułatwi osiągnięcie założonych celów kształcenia. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualnej, grupowej oraz pracy zbiorowej. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać 
poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. 
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: 

− sprawdzianów ustnych i pisemnych, 

− testów osiągnięć szkolnych, 

− obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, 

− prezentacji projektu. 

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: 

− posługiwanie się terminologią zawodową, 

− posługiwanie się dokumentacją projektową, 

− dobór technologii wykonania instalacji wodociągowych, 

− planowanie kolejności i zakresu robót związanych z budową instalacji wodociągowych, 
− korzystanie z różnych źródeł informacji, 

− przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 
Podczas sprawdzania i oceniania projektów proponuje się zwracać uwagę na: 
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− trafność koncepcji projektu, 

− poprawność i staranność wykonania, 
− posługiwanie się normami, katalogami i literaturą techniczną, 

− systematyczność oraz terminowość wykonania projektu. 
Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność logicznego myślenia, wiązanie teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną 
pracę. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić wyniki testu pisemnego wielokrotnego wyboru, sprawdzianu praktycznego, poprawność 
wykonania ćwiczeń oraz ocenę projektu. 

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. 

 

3.2. Instalacje kanalizacyjne 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

PKZ(B.e)(6)11 rozpoznaje materiały stosowane do budowy instalacji kanalizacyjnych 
oraz określa ich właściwości; 

P A 
− Materiały stosowane do budowy instalacji 

wodociągowych. 

− Rodzaje połączeń wodociągowych. 

− Hydrofornie i pompownie instalacyjne. 

− Rodzaje instalacji wodociągowych. 

− Elementy instalacji wodociągowych. 

− Armatura instalacji wodociągowych. 
− Montaż instalacji wodociągowych. 

− Dokumentacja projektowania instalacji 
wodociągowych. 

− Wodne instalacje przeciwpożarowe. 

− Napełnianie i odpowietrzanie instalacji 
wodociągowej. 

− Próba szczelności instalacji wodociągowej. 

− Przeglądy techniczne instalacji wodociągowych. 

PKZ(B.e)(6) 12 interpretuje oznaczenia stosowane w materiałach do budowy instalacji 
kanalizacyjnych;  

P C 

PKZ(B.e)(9)11 rozpoznaje urządzenia energetyczne wspomagające pracę instalacji 
kanalizacyjnych; 

P A 

PKZ(B.e)(9)12 wyjaśnia budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych 
wspomagających użytkowanie instalacji kanalizacyjnych;  

P C 

BHP(4) 4 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska 
związane z wykonywaniem instalacji kanalizacyjnych; 

P D 

B.9.1(3)4 rozpoznaje rodzaje instalacji kanalizacyjnych; P A 

B.9.1(3)5 rozróżnia sposoby połączeń rur w instalacjach kanalizacyjnych; P B 

B.9.1(3)6 identyfikuje technologie wykonania instalacji kanalizacyjnych; P C 

B.9.1(4)5 rozpoznaje elementy instalacji kanalizacyjnej; P A 
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B.9.1(4)6 wyjaśnia zadania elementów instalacji kanalizacyjnej; P C − Konserwacja i naprawa instalacji wodociągowych. 

B.9.1(4)7 rozpoznaje przybory sanitarne; P A 

B.9.1(4)8 identyfikuje przybory sanitarne; P C 

B.9.1(4)9 rozpoznaje wyposażenie instalacji kanalizacyjnej; P A 

B.9.1(4)10 identyfikuje wyposażenie instalacji kanalizacyjnej; P C 

B.9.1(5)5 wskazuje miejsca montażu urządzeń kanalizacyjnych w budynku i poza nim; P B 

B.9.1(5)6 wskazuje miejsca montażu przyborów sanitarnych; P B 

B.9.1(5)7 planuje usytuowanie przyborów sanitarnych oraz urządzeń kanalizacyjnych;  P C 

B.9.1(5)8 interpretuje warunki techniczne wymagane dla pomieszczeń w których 
instalowane są przybory sanitarne; 

P C 

B.9.1(6)6 interpretuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej instalacji 
kanalizacyjnej; 

P C 

B.9.1(6)7 wyjaśnia na podstawie dokumentacji projektowej instalacji kanalizacyjnej 
zasady prowadzenie przewodów w pomieszczeniach, przez przeszkody budowlane oraz 
w sąsiedztwie innych przewodów; 

P C 

B.9.1(6)8 rozróżnia na podstawie dokumentacji projektowej rodzaj instalacji do 
odprowadzania wód opadowych; 

P C 

B.9.1(6)9 wyjaśnia warunki wykonania instalacji do odprowadzania wód opadowych; P C 

B.9.1(14)5 wyjaśnia zasady wykonywania połączenia instalacji kanalizacyjnej z 
przewodem sieci kanalizacyjnej; 

P C 

B.9.1(14)6 wyjaśnia zasady wykonywania połączenia instalacji kanalizacyjnej ze 
zbiornikiem gromadzącym ścieki bytowe lub opadowe; 

P C 

B.9.1(14)7 wyjaśnia zasady wykonywania połączenia instalacji kanalizacyjnej z 
przydomową oczyszczalnią ścieków; 

P C 

B.9.1(14)8 ustala zakres czynności koniecznych do wykonania połączenia instalacji 
kanalizacyjnej z przewodem sieci kanalizacyjnej w określonej technologii; 

P C 

B.9.1(14)9 ustala zakres czynności koniecznych do wykonania połączenia instalacji 
kanalizacyjnej z zbiornikiem gromadzącym ścieki bytowe lub opadowe albo z 
przydomową oczyszczalnią ścieków; 

P C 
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B.9.1(17)5 interpretuje warunki przeprowadzenia próby szczelności przyłącza 
kanalizacyjnego; 

P C 

B.9.1(17)6 interpretuje warunki przeprowadzenia próby szczelności instalacji 
kanalizacyjnej obejmującej jedną kondygnację; 

P C 

B.9.1(17)7 interpretuje warunki przeprowadzenia próby szczelności instalacji 
kanalizacyjnej; 

P C 

B.9.1(17)8 wyjaśnia zasady dokumentowania próby szczelności fragmentu lub całości 
instalacji kanalizacyjnej; 

P C 

B.9.1(18)4 ustala zakres przeglądu technicznego instalacji kanalizacyjnej i sposób jego 
dokumentowania; 

P C 

B.9.1(18)5 przestrzega zasad przeprowadzania przeglądu technicznego instalacji 
kanalizacyjnych; 

P C 

B.9.1(18)6 przestrzega zasad dokumentowania przeprowadzonego przeglądu 
technicznego instalacji kanalizacyjnych; 

P C 

B.9.1(19)3 przestrzega zasad konserwacji i napraw instalacji kanalizacyjnych; P C 

B.9.1(19)4 ustala zakres czynności przeprowadzania konserwacji i napraw instalacji 
kanalizacyjnych; 

P C 

KPS(6)2 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności 
zawodowych. 

  
 

Planowane zadania 
Jesteś odpowiedzialny za opracowanie wykazu czynności technologicznych przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej, podłączeniu przyborów sanitarnych, włączenie do pionu kanalizacyjnego 
w obrębie jednej kondygnacji budynku jednorodzinnego na podstawie dokumentacji projektowej. Twoje opracowanie powinno zawierać wykaz czynności technologicznych uwzględniający 
zakres prac montażowych, rodzaj i ilość przyborów sanitarnych, średnice przewodów kanalizacyjnych, sposób włączenia przewodów podejść kanalizacyjnych do pionu kanalizacyjnego. Zadanie 
powinieneś wykonać w trzyosobowym zespole korzystając z dostępnych w pracowni materiałów źródłowych, dokumentacji projektowej, wytycznych technicznych wykonania i odbioru 
instalacji kanalizacyjnych, katalogów rur, kształtek, wyposażenia, przyborów sanitarnych oraz zasobów internetowych. Do dyspozycji posiadasz odpowiednio wyposażone stanowisko 
komputerowe. Sporządzone opracowanie będziesz prezentować wspólnie z zespołem na forum grupy w czasie 10–15 minut oraz przekażesz je w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni instalacji sanitarnych, w której powinny znajdować się: komputer z dostępem do Internetu - 1 stanowisko dla każdego ucznia, urządzenia 
multimedialne. 

Środki dydaktyczne 
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. 
Czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce związanej z budową i użytkowaniem instalacji kanalizacyjnych oraz rodzajem i warunkami montażu przyborów 
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sanitarnych i wyposażenia instalacji kanalizacyjnej.  

Zalecane metody dydaktyczne 
Nauczyciel dobierając metodę kształcenia powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Jakie chce osiągnąć efekty? Jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla 
danej grupy wiekowej, możliwości percepcyjnych uczących się? Jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? jak motywować uczniów i 
zapewnić ich zaangażowanie. Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów. 
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych montera sieci, instalacji i  urządzeń sanitarnych. W dziale tym powinny być 
kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu instalacji kanalizacyjnych: materiałów, przyborów sanitarnych i wyposażenia, technologii 
budowy, warunków odbioru i przekazywania do użytkowania.  
Zaleca się, aby podczas realizacji programu uczniowie opracowali projekt dotyczący wykonania fragmentu instalacji kanalizacyjnej. Podczas sporządzania projektów należy umożliwić uczniom 
korzystanie z norm, instrukcji, poradników, katalogów, czasopism zawodowych, zasobów Internetu oraz innych źródeł informacji. Wzbogacenie procesu dydaktycznego pokazami, filmami 
dydaktycznymi wycieczkami na teren budowy instalacji kanalizacyjnej co ułatwi osiągnięcie założonych celów kształcenia.  

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualnej, grupowej oraz pracy zbiorowej. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać 
poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia.  
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: 

− sprawdzianów ustnych i pisemnych, 

− testów osiągnięć szkolnych, 
− obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, 

− prezentacji projektu. 

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: 

− posługiwanie się terminologią zawodową, 

− posługiwanie się dokumentacją projektową, 

− dobór technologii wykonania instalacji kanalizacyjnych, 

− planowanie kolejności i zakresu robót związanych z budową instalacji kanalizacyjnej, 

− korzystanie z różnych źródeł informacji, 

− przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

Podczas sprawdzania i oceniania projektów proponuje się zwracać uwagę na: 

− trafność koncepcji projektu, 

− poprawność i staranność wykonania, 

− posługiwanie się normami, katalogami i literaturą techniczną, 
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− systematyczność oraz terminowość wykonania projektu. 

Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność logicznego myślenia, wiązanie teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną 
pracę. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić wyniki testu pisemnego wielokrotnego wyboru, sprawdzianu praktycznego, poprawność 
wykonania ćwiczeń oraz ocenę projektu. 

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. 

 
3.3. Instalacje gazowe 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

B.9.2(1)1 rozpoznaje rodzaje instalacji gazowych; P B − Materiały do budowy instalacji gazowych. 

− Zagrożenia związane z eksploatacją instalacji 
gazowych. 

− Zasady BHP obowiązujące podczas prac związanych z 
budową i eksploatacją instalacji gazowych. 

− Instalacje gazowe na gaz ziemny i płynny – 
podstawowe pojęcia. 

− Uzbrojenie instalacji gazowych. 

− Urządzenia gazowe. 
− Układy odprowadzania spalin z urządzeń gazowych. 

− Technologie stosowane do montażu instalacji 
gazowych. 

− Klasyfikacja urządzeń gazowych. 

− Gazomierze. 

− Palniki gazowe. 

− Warunki techniczne dla instalacji gazowych. 

− Zasady odprowadzania spalin z urządzeń gazowych. 

B.9.2(1)2 rozpoznaje elementy uzbrojenia instalacji gazowych; P B 

B.9.2(1)3 rozpoznaje urządzenia gazowe oraz układy odprowadzania spalin; P B 

B.9.2(1)4 identyfikuje technologie montażu instalacji gazowych; P C 

BHP(4)5 dokonuje analizy zagrożeń związanych z występowaniem środowiska gazów 
palnych i toksycznych; 

P C 

B.9.2(2)1 dokonuje klasyfikacji urządzeń gazowych; P B 

B.9.2(2)2 wyjaśnia funkcje gazomierzy i urządzeń gazowych; P B 

B.9.2(2)3 dokonuje klasyfikacji palników gazowych; P B 

B.9.2(3)1 interpretuje warunki techniczne wymagane dla pomieszczeń, w których 
instalowane są urządzenia gazowe; 

P C 

B.9.2(3)2 interpretuje warunki techniczne obowiązujące przy sytuowaniu przewodów, 
uzbrojenia i urządzeń gazowych oraz przekraczania przegród budowlanych;  

P C 

B.9.2(4)1 przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń gazowych; P C 
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B.9.2(4)2 przestrzega zasad wentylacji pomieszczeń, w których instalowane są 
urządzenia gazowe; 

P C 
− Wentylacja pomieszczeń, w których instalowane są 

urządzenia gazowe. 
− Dokumentacja projektowa instalacji gazowej. 

− Zasady sporządzania zapotrzebowania na materiały 
do wykonania instalacji gazowych. 

− Zasady sporządzania kalkulacji kosztów związanych z 
montażem instalacji gazowych. 

− Warunki i zasady przeprowadzania prób szczelności 
instalacji gazowych. 

− Dokumentowanie prób szczelności.  

− Zasady przekazywania instalacji gazowej do 
eksploatacji. 

− Zasady przeprowadzania przeglądów technicznych 
instalacji gazowych. 

− Zasady przeprowadzania napraw i remontów 
instalacji gazowych. 

− Procedury prac na czynnych instalacjach gazowych. 

B.9.2(5)1 interpretuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej instalacji 
gazowych; 

P C 

B.9.2(5)2 ustala przebieg przewodów instalacji gazowej oraz miejsca usytuowania 
urządzeń gazowych w celu realizacji zadań zawodowych związanych z wykonaniem 
instalacji gazowych; 

P C 

B.9.2(13)1 interpretuje warunki przeprowadzania prób szczelności instalacji gazowych; P C 

B.9.2(13)2 wyjaśnia zasady dokumentowania prób szczelności instalacji gazowych; P C 

B.9.2(16)1 wyjaśnia zasady obowiązujące podczas przekazywania instalacji gazowych do 
eksploatacji; 

P C 

B.9.2(16)2 przestrzega zasad dokumentowania robót związanych z przekazywaniem 
instalacji gazowych do eksploatacji; 

P C 

B.9.2(16)3 ustala skład i kwalifikacje zespołu roboczego przeprowadzającego przeglądy 
techniczne instalacji gazowych; 

P C 

B.9.2(17)1 przestrzega zasad przeprowadzania przeglądów technicznych instalacji 
gazowych;  

P C 

B.9.2(17)2 przestrzega zasad dokumentowania przeglądów technicznych instalacji 
gazowych;  

P C 

B.9.2(17)3 ustala skład i kwalifikacje zespołu roboczego przeprowadzającego przeglądy 
techniczne instalacji gazowych;  

P C 

B.9.2(18)1 przestrzega zasad obowiązujących podczas przeprowadzania konserwacji i 
napraw instalacji gazowych;  

P C 

B.9.2(18)2 interpretuje procedury obowiązujące podczas wykonywania prac na 
czynnych instalacjach gazowych;  

PP C 

KPS(4)1 analizuje zmiany zachodzące w branży.   

Planowane zadania 
Twoim zadaniem jest opracowanie, na podstawie dokumentacji projektowej, wytycznych wykonania i odbioru instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym. Powinieneś ustalić: kolejność 
robót, które należy wykonać, skład zespołu roboczego i wymagane przepisami bhp środki ochrony indywidualnej. Jednocześnie powinieneś sporządzić zestawienie materiałów niezbędnych do 
wykonania instalacji gazowej. Opracowanie powinno uwzględniać zarówno prace przygotowawcze, montażowe, jak i wykonanie próby szczelności wraz z warunkami jej przeprowadzenia. 
Zadanie powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole korzystając z dostępnych w pracowni materiałów źródłowych, wytycznych technicznych wykonania i odbioru instalacji gazowych oraz 
zasobów internetowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzone opracowanie będziesz prezentować wspólnie z kolegą/koleżanką na forum 
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grupy (10 minut) oraz przekażecie je w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni instalacji sanitarnych, w której powinny znajdować się: komputer z dostępem do Internetu - 1 stanowisko dla każdego ucznia, urządzenia 
multimedialne. 

Środki dydaktyczne 
Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, z drukarką, program do tworzenia prezentacji i grafiki; odcinki rur i uzbrojenie instalacji gazowej, modele i przekroje elementów 
rurociągów, urządzenia gazowe, przyrządy do kontroli i pomiarów geometrycznych, katalogi maszyn i urządzeń do robót instalacyjnych, filmy instruktażowe dotyczące montażu, obsługi, 
konserwacji oraz prac kontrolno-pomiarowych instalacji gazowych, modele, makiety i schematy instalacji gazowych oraz elementów ich wyposażenia, instrukcje dotyczące technik 
wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych różnych materiałów instalacyjnych oraz wykonywania montażowych, specyfikacje techniczne warunków wykonania oraz odbioru robót 
instalacyjnych, cenniki i katalogi materiałów i elementów wyposażenia instalacji gazowych, zestaw przepisów prawa budowlanego i energetycznego. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na posługiwanie się terminologią techniczną z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej i instalacyjnej. W pracy nauczyciela powinny 
znaleźć zastosowanie następujące metody nauczania: dyskusji dydaktycznej, drzewa decyzyjnego, przewodniego tekstu, przypadków oraz metoda projektów.  
Zajęcia należy prowadzić w pracowni instalacji sanitarnych, w pracowni komputerowej oraz w kooperacji z przedsiębiorstwami usługowymi instalatorstwa gazowego. Uczniowie powinni 
pracować samodzielnie bądź w zespołach 2–4-osobowych. Stanowiska dla uczniów powinny być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne.  
Zaleca się, aby na zakończenie realizacji programu uczniowie wykonali metodą projektu pracę, która odzwierciedli ich wiedzę i nabyte doświadczenie z zakresu instalatorstwa gazowego. 
Podczas sporządzania projektu należy umożliwić uczniom korzystanie z norm, instrukcji, poradników, katalogów, czasopism zawodowych, Internetu oraz innych źródeł informacji. Wzbogacenie 
procesu dydaktycznego pokazami, filmami dydaktycznymi wycieczkami na teren budowy instalacji gazowej ułatwi osiągnięcie założonych celów kształcenia. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualnej oraz pracy zbiorowej.  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać 
poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. 
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: 

− sprawdzianów ustnych i pisemnych, 

− testów osiągnięć szkolnych, 

− obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, 

− opracowanych projektów oraz prezentacji efektów swojej pracy. 

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: 

− posługiwanie się terminologią zawodową, 

− posługiwanie się dokumentacją techniczną, 
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− planowanie kolejności i zakresu robót związanych z montażem instalacji gazowych, 

− korzystanie z różnych źródeł informacji, 

− przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

Podczas sprawdzania i oceniania projektów proponuje się zwracać uwagę na: 

− trafność koncepcji projektu, 

− poprawność i staranność wykonania, 

− posługiwanie się normami, katalogami i literaturą techniczną, 

− systematyczność pracy oraz terminowość wykonania projektu. 
Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność logicznego myślenia, wiązanie teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną 
pracę. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić wyniki testu pisemnego wielokrotnego wyboru, poprawność wykonania ćwiczeń oraz 
ocenę projektu. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 

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

 
3.4. Instalacje grzewcze 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

PKZ(B.e)(6)15 rozpoznaje materiały stosowane do budowy instalacji grzewczych; P B − Materiały do budowy instalacji grzewczych. 
− Zasady BHP obowiązujące podczas prac związanych z 

budową i eksploatacją instalacji grzewczych. 

− Źródła energii konwencjonalne i alternatywne. 

− Kryteria użyteczności konwencjonalnych źródeł 
energii. 

− Możliwości wykorzystywania konwencjonalnych 
i alternatywnych źródeł energii oraz ich wpływ na 
środowisko. 

− Rodzaje i systemy instalacji grzewczych. 

− Technologie montażu instalacji grzewczych. 

PKZ(B.e)(6)16 rozpoznaje właściwości materiałów stosowanych do montażu instalacji 
grzewczych; 

P B 

B.9.3(1)1 rozpoznaje źródła energii konwencjonalne i alternatywne; P B 

B.9.3(1)2 wyjaśnia wady i zalety źródeł energii; P C 

B.9.3(1)3 wyjaśnia kryteria użyteczności konwencjonalnych źródeł energii; P C 

B.9.3(1)4 wyjaśnia możliwości wykorzystania konwencjonalnych i alternatywnych 
źródeł energii oraz ich wpływ na środowisko; 

P C 

B.9.3(2)1 rozpoznaje rodzaje instalacji grzewczych; P B 
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B.9.3(2)2 rozpoznaje rodzaje i systemy instalacji grzewczych oraz ich przeznaczenie; P B − Uzbrojenie instalacji grzewczych. 

− Urządzenia grzewcze – budowa, przeznaczenie, 
klasyfikacja. 

− Zasady sytuowania przewodów, uzbrojenia  
i lokalizowania urządzeń grzewczych. 

− Warunki techniczne dla pomieszczeń, w których 
instalowane są urządzenia grzewcze. 

− Zasady odprowadzania spalin z urządzeń 
grzewczych. 

− Wentylacja pomieszczeń, w których instalowane są 
urządzenia grzewcze. 

− Warunki i zasady przeprowadzania prób szczelności 
instalacji grzewczych. 

− Dokumentowanie prób szczelności.  

− Zasady wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, 
przeciwwilgociowych i termoizolacyjnych. 

− Zasady odpowietrzania, uruchamiania i regulacji 
instalacji grzewczych. 

− Zasady przekazywania instalacji grzewczych do 
eksploatacji. 

− Zasady przeprowadzania przeglądów technicznych 
instalacji grzewczych. 

− Zasady przeprowadzania napraw i remontów 
instalacji grzewczych. 

B.9.3(2)3 identyfikuje technologie montażu instalacji grzewczych; P C 

B.9.3(3)1 rozpoznaje elementy uzbrojenia instalacji grzewczych; P B 

B.9.3(3)2 wyjaśnia przeznaczenie elementów uzbrojenia instalacji grzewczych;  P C 

B.9.3(4)1 dokonuje klasyfikacji urządzeń grzewczych; P C 

B.9.3(4)2 wyjaśnia budowę urządzeń grzewczych; P C 

B.9.3(4)3 wyjaśnia przeznaczenie urządzeń grzewczych; P C 

B.9.3(5)1 interpretuje warunki techniczne obowiązujące przy sytuowaniu przewodów, 
uzbrojenia i urządzeń grzewczych;  

P C 

B.9.3(5)2 ustala przebieg przewodów instalacji grzewczych oraz miejsca usytuowania 
urządzeń grzewczych;  

P C 

B.9.3(5)3 interpretuje warunki techniczne wymagane dla pomieszczeń,  
w których instalowane są urządzenia grzewcze; 

P C 

B.9.3(6)1 przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych; P C 

B.9.3(6)2 przestrzega zasad wentylacji pomieszczeń, w których instalowane są 
urządzenia grzewcze; 

P C 

B.9.3(14)1 interpretuje warunki przeprowadzania prób szczelności instalacji 
grzewczych; 

P C 

B.9.3(14)2 wyjaśnia zasady dokumentowania prób szczelności instalacji grzewczych; P C 

B.9.3(15)1 wyjaśnia zasady wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, 
termoizolacyjnych i przeciwwilgociowych; 

P C 

B.9.3(15)2 wyjaśnia cel wykonywania zabezpieczeń instalacji grzewczych; P C 

B.9.3(17)1wyjaśnia zasady odpowietrzania, uruchamiania i regulacji instalacji 
grzewczych; 

P C 

B.9.3(17)2 wyjaśnia zasady obowiązujące podczas przekazywania instalacji grzewczych 
do eksploatacji; 

P C 

B.9.3(17)3 przestrzega zasad dokumentowania robót związanych  
z przekazywaniem instalacji grzewczych do eksploatacji; 

P C 
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B.9.3(18)1 przestrzega zasad przeprowadzania przeglądów technicznych instalacji 
grzewczych; 

P C 

B.9.3(18)2 przestrzega zasad dokumentowania przeglądów technicznych instalacji 
grzewczych; 

P C 

B.9.3(19)1wyjaśnia zasady przeprowadzania konserwacji i napraw instalacji grzewczych; P C 

KPS(6)1 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego.    

Planowane zadania 
Twoim zadaniem jest opracowanie, na podstawie dokumentacji projektowej, wytycznych wykonania i odbioru instalacji grzewczej w budynku jednorodzinnym. Powinieneś ustalić: kolejność 
robót, które należy wykonać, skład zespołu roboczego i wymagane przepisami bhp środki ochrony indywidualnej. Jednocześnie powinieneś sporządzić zestawienie materiałów i urządzeń 
niezbędnych do wykonania instalacji grzewczej. Opracowanie powinno uwzględniać zarówno prace przygotowawcze, montażowe, jak i wykonanie próby szczelności wraz z warunkami jej 
przeprowadzenia, warunki odpowietrzenia i regulacji instalacji grzewczej. Zadanie powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole korzystając z dostępnych w pracowni materiałów 
źródłowych, wytycznych technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych oraz zasobów internetowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. 
Sporządzone opracowanie będziesz prezentować wspólnie z kolegą/koleżanką na forum grupy (10 minut) oraz przekażecie je w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni instalacji sanitarnych, w której powinny znajdować się: komputer z dostępem do Internetu - 1 stanowisko dla każdego ucznia, urządzenia 
multimedialne. 

Środki dydaktyczne 
Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, z drukarką, program do tworzenia prezentacji i grafiki; odcinki rur i uzbrojenie instalacji grzewczych, modele i przekroje elementów 
rurociągów, urządzenia grzewcze, przyrządy do kontroli i pomiarów geometrycznych, katalogi maszyn i urządzeń do robót instalacyjnych, filmy instruktażowe dotyczące montażu, obsługi, 
konserwacji oraz prac kontrolno-pomiarowych instalacji grzewczych, modele, makiety i schematy instalacji grzewczych oraz elementów ich wyposażenia, instrukcje dotyczące technik 
wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych różnych materiałów instalacyjnych oraz wykonywania montażowych, specyfikacje techniczne warunków wykonania oraz odbioru robót 
instalacyjnych, cenniki i katalogi materiałów i elementów wyposażenia instalacji grzewczych, zestaw przepisów prawa budowlanego i energetycznego. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na posługiwanie się terminologią techniczną z zakresu branży instalacyjnej. W pracy nauczyciela powinny znaleźć zastosowanie następujące 
metody nauczania: dyskusji dydaktycznej, drzewa decyzyjnego, przewodniego tekstu, przypadków oraz metoda projektów.  
Zajęcia należy prowadzić w pracowni instalacji sanitarnych, w pracowni komputerowej oraz w kooperacji z przedsiębiorstwami usługowymi instalatorstwa technik grzewczych. Uczniowie 
powinni pracować samodzielnie bądź w zespołach 2–4-osobowych. Stanowiska dla uczniów powinny być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne.  
Zaleca się, aby na zakończenie realizacji programu uczniowie wykonali metodą projektu pracę, która odzwierciedli ich wiedzę i  nabyte doświadczenie z zakresu techniki grzewczej. Podczas 
sporządzania projektu należy umożliwić uczniom korzystanie z norm, instrukcji, poradników, katalogów, czasopism zawodowych, Internetu oraz innych źródeł informacji. Wzbogacenie procesu 
dydaktycznego pokazami, filmami dydaktycznymi wycieczkami na teren budowy instalacji grzewczych ułatwi osiągnięcie założonych celów kształcenia. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualnej oraz pracy zbiorowej.  
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Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać 
poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. 
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: 
− sprawdzianów ustnych i pisemnych, 

− testów osiągnięć szkolnych, 

− obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, 

− opracowanych projektów oraz prezentacji efektów swojej pracy. 

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: 

− posługiwanie się terminologią zawodową, 

− posługiwanie się dokumentacją techniczną, 

− planowanie kolejności i zakresu robót związanych z montażem instalacji grzewczych, 
− korzystanie z różnych źródeł informacji, 

− przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

Podczas sprawdzania i oceniania projektów proponuje się zwracać uwagę na: 

− trafność koncepcji projektu, 

− poprawność i staranność wykonania, 

− posługiwanie się normami, katalogami i literaturą techniczną, 

− systematyczność pracy oraz terminowość wykonania projektu. 

Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność logicznego myślenia, wiązanie teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną 
pracę. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić wyniki testu pisemnego wielokrotnego wyboru, poprawność wykonania ćwiczeń oraz 
ocenę projektu. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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3.5. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

PKZ(B.e)(6) 17rozpoznaje materiały stosowane do budowy instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 

P B 
− Materiały do budowy instalacji wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych. 

− Zasady BHP obowiązujące podczas prac związanych z 
budową i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych. 

− Parametry powietrza w pomieszczeniach. 

− Parametry komfortu cieplnego. 
− Procesy wpływające na zmianę parametrów 

powietrza w pomieszczeniach. 

− Wytyczne dotyczące wymagań parametrów 
powietrza w pomieszczeniach, obiektach 
budowlanych oraz na stanowiskach roboczych. 

− Cel wentylacji pomieszczeń. 

− Rodzaje i systemy instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych. 

− Elementy wyposażenia instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych. 

− Budowa i zasada działania urządzeń wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych. 

− Technologie montażu instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych. 

− Zasady sytuowania przewodów, uzbrojenia  
i lokalizowania urządzeń wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych. 

− Warunki i zasady przeprowadzania prób szczelności 

PKZ(B.e)(6)18 rozpoznaje właściwości materiałów stosowanych do montażu instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

P B 

B.9.4(1)1 rozpoznaje parametry powietrza w pomieszczeniach wpływające na 
odczuwanie warunków komfortu; 

P B 

B.9.4(1)2 wyjaśnia możliwości dokonywania zmian parametrów powietrza w 
pomieszczeniach; 

P C 

B.9.4(1)3 interpretuje wytyczne dotyczące wymaganych parametrów powietrza w 
pomieszczeniach budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej 
oraz na stanowiskach roboczych; 

P C 

B.9.4(2)1 wyjaśnia cel wentylacji pomieszczeń, obiektów i stanowisk roboczych; P C 

B.9.4(2)2 dokonuje klasyfikacji wentylacji naturalnej, mechanicznej i hybrydowej; P C 

B.9.4(3)1 rozpoznaje elementy wyposażenia instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych; 

P B 

B.9.4(3)2 wyjaśnia przeznaczenie elementów wyposażenia instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 

P C 

B.9.4(4)3 wyjaśnia budowę i zasady działania urządzeń wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych; 

P C 

B.9.4(3)4 rozpoznaje technologie wykonania instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych; 

P B 

B.9.4(4)1 interpretuje warunki techniczne obowiązujące przy sytuowaniu przewodów, 
uzbrojenia i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

P C 

B.9.3(4)2 ustala przebieg przewodów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;  P C 
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B.9.3(4)3 ustala miejsca usytuowania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; P C instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

− Dokumentowanie prób szczelności instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

− Zasady wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, 
przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych i 
akustycznych instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych. 

− Zasady uruchamiania i regulacji instalacji  
i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. 

− Zasady przekazywania instalacji wentylacyjnych  
i klimatyzacyjnych do eksploatacji. 

− Zasady przeprowadzania i dokumentowania 
przeglądów technicznych instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych. 

− Zasady przeprowadzania napraw i konserwacji 
instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. 

B.9.4(11)1 interpretuje warunki przeprowadzania prób szczelności instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

P C 

B.9.4(11)2 wyjaśnia zasady dokumentowania prób szczelności instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych; 

P C 

B.9.4(12)1 wyjaśnia zasady wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, 
termoizolacyjnych, przeciwwilgociowych oraz akustycznych instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 

P C 

B.9.4(12)2 wyjaśnia cel wykonywania zabezpieczeń instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 

P C 

B.9.4(14)1wyjaśnia zasady uruchamiania i regulacji instalacji i urządzeń wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych; 

P C 

B.9.4(14)2 wyjaśnia zasady obowiązujące podczas przekazywania instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do eksploatacji; 

P C 

B.9.4(14)3 przestrzega zasad dokumentowania robót związanych  
z przekazywaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do eksploatacji; 

P C 

B.9.4(15)1 przestrzega zasad przeprowadzania przeglądów technicznych instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

P C 

B.9.4(15)2 przestrzega zasad dokumentowania przeglądów technicznych instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

P C 

B.9.4(16)1wyjaśnia zasady przeprowadzania konserwacji i napraw instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

P C 

KPS(4)2 podejmuje nowe wyzwania.    

Planowane zadania 
Twoim zadaniem jest opracowanie, na podstawie dokumentacji projektowej, wytycznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej w budynku użyteczności publicznej. Powinieneś ustalić: 
kolejność robót, które należy wykonać, skład zespołu roboczego i wymagane przepisami bhp środki ochrony indywidualnej. Jednocześnie powinieneś sporządzić zestawienie materiałów i 
urządzeń niezbędnych do wykonania instalacji wentylacyjnej. Opracowanie powinno uwzględniać zarówno prace przygotowawcze, montażowe, jak i wykonanie próby szczelności wraz z 
warunkami jej przeprowadzenia, warunki regulacji oraz uruchomienia instalacji wentylacyjnej. Zadanie powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole korzystając z dostępnych w pracowni 
materiałów źródłowych, wytycznych technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz zasobów internetowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio 
wyposażone. Sporządzone opracowanie będziesz prezentować wspólnie z kolegą/koleżanką na forum grupy (10 minut) oraz przekażecie je w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni instalacji sanitarnych, w której powinny znajdować się: komputer z dostępem do Internetu - 1 stanowisko dla każdego ucznia, urządzenia 
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multimedialne. 

Środki dydaktyczne 
Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, z drukarką, program do tworzenia prezentacji i grafiki; odcinki rur i uzbrojenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, modele 
i przekroje elementów rurociągów, urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, przyrządy do kontroli i pomiarów geometrycznych, katalogi maszyn i urządzeń do robót instalacyjnych, 
filmy instruktażowe dotyczące montażu, obsługi, konserwacji oraz prac kontrolno-pomiarowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, modele, makiety i schematy instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz elementów ich wyposażenia, instrukcje dotyczące technik wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych różnych materiałów instalacyjnych oraz 
wykonywania montażowych, specyfikacje techniczne warunków wykonania oraz odbioru robót instalacyjnych, cenniki i katalogi materiałów i elementów wyposażenia instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych, zestaw przepisów prawa budowlanego i energetycznego. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na posługiwanie się terminologią techniczną z zakresu branży instalacyjnej. W pracy nauczyciela powinny znaleźć zastosowanie następujące 
metody nauczania: dyskusji dydaktycznej, drzewa decyzyjnego, przewodniego tekstu, przypadków oraz metoda projektów.  
Zajęcia należy prowadzić w pracowni instalacji sanitarnych, w pracowni komputerowej oraz w kooperacji z przedsiębiorstwami usługowymi wykonującymi i serwisującymi instalacje 
wentylacyjne i klimatyzacyjne. Uczniowie powinni pracować samodzielnie bądź w zespołach 2–4-osobowych. Stanowiska dla uczniów powinny być wyposażone w niezbędne pomoce 
dydaktyczne.  
Zaleca się, aby na zakończenie realizacji programu uczniowie wykonali metodą projektu pracę, która odzwierciedli ich wiedzę i nabyte doświadczenie z zakresu instalacji wentylacji 
mechanicznej lub klimatyzacji. Podczas sporządzania projektu należy umożliwić uczniom korzystanie z norm, instrukcji, poradników, katalogów, czasopism zawodowych, Internetu oraz innych 
źródeł informacji. Wzbogacenie procesu dydaktycznego pokazami, filmami dydaktycznymi wycieczkami na teren budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ułatwi osiągnięcie 
założonych celów kształcenia. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualnej oraz pracy zbiorowej.  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać 
poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia.  
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: 
− sprawdzianów ustnych i pisemnych, 

− testów osiągnięć szkolnych, 

− obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, 

− opracowanych projektów oraz prezentacji efektów swojej pracy. 

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: 

− posługiwanie się terminologią zawodową, 

− posługiwanie się dokumentacją techniczną, 

− planowanie kolejności i zakresu robót związanych z montażem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,  
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− korzystanie z różnych źródeł informacji, 

− przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

Podczas sprawdzania i oceniania projektów proponuje się zwracać uwagę na: 

− trafność koncepcji projektu, 

− poprawność i staranność wykonania, 

− posługiwanie się normami, katalogami i literaturą techniczną, 

− systematyczność pracy oraz terminowość wykonania projektu. 

Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność logicznego myślenia, wiązanie teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną 
pracę. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić wyniki testu pisemnego wielokrotnego wyboru, poprawność wykonania ćwiczeń oraz 
ocenę projektu. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 
− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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4. Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie instalacyjnym 

4.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej 

4.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa instalacyjnego 

4.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

PDG(1)1 rozróżnia pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej: rynek, 
polityka fiskalna; 

P B − Pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki 
rynkowej: rynek, polityka fiskalna. 

− Pojęcia: małe, średnie, duże przedsiębiorstwo. 

− Przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych 
osobowych i prawa autorskiego. 

− Przepisy prawa podatkowego. 

− Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania 
przepisów o ochronie danych osobowych oraz 
przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego. 

− Przepisy dotyczące prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

− Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania 
przepisów z zakresu prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

− Procedura postępowania przy zakładaniu własnej 
działalności gospodarczej. 

− Forma organizacyjno-prawna planowanej 
działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie 
instalacyjnym. 

− Dokumenty niezbędne do uruchomienia 
i prowadzenia działalności gospodarczej. 

− Formę opodatkowania działalności gospodarczej. 

PDG(1)2 interpretuje pojęcia: małe, średnie, duże przedsiębiorstwo; P C 

PDG(2)1 interpretuje przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i 
prawa autorskiego; 

P C 

PDG(2)2 interpretuje przepisy prawa podatkowego;  P C 

PDG(2)3 dokonuje analizy przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie danych 
osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

P C 

PDG(2)4 wyjaśnia konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie 
danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

P C 

PDG(3)1 identyfikuje przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; P B 

PDG(3)2 dokonuje analizy przepisów dotyczących prowadzenia działalności 
gospodarczej; 

P C 

PDG(3)3 przewiduje konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu 
prowadzenia działalności gospodarczej; 

P C 

PDG(3)4 korzysta z przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w 
przedsiębiorstwie instalacyjnym; 

P C 

PDG(7)1 opracowuje procedurę postępowania przy zakładaniu własnej działalności 
gospodarczej; 

P C 

PDG(7)2 wybiera formę organizacyjno-prawną planowanej działalności gospodarczej w 
przedsiębiorstwie instalacyjnym;  

P C 
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PDG(7)3 sporządza dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności 
gospodarczej; 

P C 
− Biznesplan dla planowanej działalności 

gospodarczej. 
 PDG(7)4 wybiera formę opodatkowania działalności gospodarczej; P C 

PDG(7)5 opracowuje biznesplan dla planowanej działalności gospodarczej; P C 

KPS(1)1 stosuje zasady kultury osobistej;   

KPS(1)2 stosuje zasady etyki zawodowej;   

KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;   

KPS(2)2 dąży wytrwale do celu;   

KPS(2)4 inicjuje zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;   

KPS(6)1 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;   

KPS(6)2 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności 
zawodowych; 

  

KPS(7)1 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;   

KPS(7)2 respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;   

KPS(7)3 określa konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej.   

Planowane zadania 
Jesteś odpowiedzialny za sporządzenie opracowania obejmującego swoim zakresem: procedury postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.  
Zadanie powinieneś wykonać w czteroosobowym zespole, którego skład powinien ustalić prowadzący zajęcia. Zadanie powinno być wykonywane pod kierunkiem wybranego spośród członków 
zespołu lidera. Do zadań lidera będzie należało koordynowanie pracą zespołu oraz zaprezentowanie na forum klasy Waszego opracowania w formie poradnika multimedialnego np. „ABC 
działalności gospodarczej”. Po prezentacji, powinna być przeprowadzona dyskusja pod kierunkiem nauczyciela lub eksperta zewnętrznego w celu zweryfikowania przedstawionego 
opracowania i ewentualnego jego korekty. Do dyspozycji zespołu przewidziane jest stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, drukarką, materiałami źródłowymi przepisów 
formalno-prawnych w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy oraz zasobów internetowych. Wersję elektroniczną i drukowaną opracowania zadania przekażesz do oceny. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
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 przedsiębiorca. Powinny być kształtowane umiejętności analizowania przepisów prawa, a także postawy odpowiedzialności za działanie 
niezgodne z przepisami prawa. Praca w zespole pozwala na opanowanie przez uczniów umiejętności takich, jak: komunikowanie się, współpraca w zespole, prezentowanie wyników.  
 

Środki dydaktyczne 
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W sali lekcyjnej, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy, czasopisma i poradniki z 
zakresu przedsiębiorczości. Zestaw interaktywny, komputer z dostępem do Internetu. Pakiet programów biurowych, program do tworzenia prezentacji i grafiki. Zestawy ćwiczeń, pakiety 
edukacyjne dla uczniów, pomoce multimedialne z zakresu przedsiębiorczości. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na posługiwanie się terminologią specjalistyczną z zakresu przepisów prawa w  zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy. Treści 
programowe powinny być realizowane aktywizującymi metodami nauczania: tekstu przewodniego, projektów, sytuacyjną, dyskusji dydaktycznej. 
Dominująca metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących zakładania własnej działalności 
gospodarczej oraz metoda projektu. W celu ułatwienia zrozumienia przez uczniów realizowanych treści kształcenia, wskazane jest wykonywanie ćwiczeń, prezentowanie filmów dotyczących 
dobrych praktyk z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, organizowanie spotkań z ekspertami zewnętrznymi i przedstawicielami biznesu. Uczniowie powinni pracować 
samodzielnie lub w zespołach 2–4-osobowych.  

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualnej, grupowej oraz pracy zbiorowej. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę: sprawdzianów ustnych i pisemnych, wykonanego zaprezentowanego projektu (na którą będzie się składać: wartość 
merytoryczna opracowania, stosowanie słownictwa specjalistycznego oraz przejrzysta struktura pracy oraz sposób prezentacji projektu). Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę 
na umiejętność logicznego myślenia, dokładność i czas realizacji ćwiczenia oraz zaangażowanie w jego wykonywanie. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu 
należy uwzględnić wyniki testu pisemnego wielokrotnego wyboru, testu z luką lub rozszerzoną wypowiedzią, ocenę uzyskaną za prezentację ćwiczeń, ich poprawność oraz ocenę projektu. 

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 przedsiębiorstwa instalacyjnego 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

PDG(4)1 dokonuje klasyfikacji przedsiębiorstw występujących w branży instalacyjnej i 
budowlanej; 

P B 
− Klasyfikacja przedsiębiorstw występujących 

w branży instalacyjnej i budowlanej. 

− Powiązania między przedsiębiorstwami 
i instytucjami występującymi w branży instalacji 
sanitarnych i budowlanej. 

PDG(4)2 wyjaśnia powiązania między przedsiębiorstwami i instytucjami występującymi 
w branży instalacji sanitarnych i budowlanej; 

P C 

PDG(5)1 dokonuje analizy działalności przedsiębiorstw funkcjonujących w branży P C 
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instalacji sanitarnych na rynku; − Analiza działalności przedsiębiorstw funkcjonujących 
w branży instalacji sanitarnych na rynku. 

− Analiza czynników kształtujących popyt na usługi 
i roboty w zakresie instalatorstwa sanitarnego. 

− Działania prowadzone przez przedsiębiorstwa 
konkurencyjne. 

− Współpraca z kontrahentami w zakresie usług 
i robót instalacyjnych. 

− Zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami 
z branży sanitarnej i budowlanej. 

− Organizacja stanowiska pracy biurowej 
z zastosowaniem zasad ergonomii. 

− Przyjmowanie korespondencji w różnej formie. 
− Ogólne zasady formułowania i formatowania pism. 

− Pisma związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w zakresie instalatorstwa sanitarnego. 

− Programy komputerowe wspomagające 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

− Elementy marketingu. 

− Działania marketingowe do prowadzonej 
działalności gospodarczej w zakresie instalatorstwa 
sanitarnego. 

− Wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy 
przedsiębiorstwa instalacyjnego. 

− Możliwości optymalizowania kosztów  
w prowadzonym przedsiębiorstwie instalacyjnym. 

PDG(5)2 dokonuje analizy czynników kształtujących popyt na usługi i roboty w zakresie 
instalatorstwa sanitarnego;  

P C 

PDG(5)3 porównuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne; P B 

PDG(6)1 organizuje współpracę z kontrahentami w zakresie usług i robót instalacyjnych; P B 

PDG(6)2 ustala zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami z branży sanitarnej 
i budowlanej; 

P C 

PDG(8)1 organizuje stanowisko pracy biurowej z zastosowaniem zasad ergonomii; P C 

PDG(8)2 rozróżnia ogólne zasady formułowania i formatowania pism; P B 

PDG(8)3 sporządza pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
w zakresie instalatorstwa sanitarnego; 

P B 

PDG(8)4 wykonuje czynności związane z przyjmowaniem korespondencji w różnej 
formie; 

P B 

PDG(9)1 obsługuje biurowe urządzenia techniczne;  P B 

PDG(9)2 stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności 
gospodarczej; 

P B 

PDG(10)1 rozróżnia elementy marketingu; P B 

PDG(10)2 dobiera działania marketingowe do prowadzonej działalności gospodarczej w 
zakresie instalatorstwa sanitarnego; 

P C 

PDG(11)1 identyfikuje składniki kosztów i przychodów w działalności gospodarczej 
w zakresie instalatorstwa sanitarnego; 

 C 

PDG(11)2 wyjaśnia wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy przedsiębiorstwa 
instalacyjnego; 

P C 

PDG(11)3 wskazuje możliwości optymalizowania kosztów w prowadzonym 
przedsiębiorstwie instalacyjnym;  

P B 

KPS(2)3 realizuje działania zgodnie z własnymi pomysłami;    

KPS(3)1 analizuje rezultaty działań;    

KPS(3)2 uświadamia sobie konsekwencje działań;    
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KPS(4)2 podejmuje nowe wyzwania;    

KPS(4)3 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik 
pracy; 

  
 

KPS(5)1 przewiduje sytuacje wywołujące stres;    

KPS(5)2 stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem;   
 

KPS(5)3 określa skutki stresu; 

KPS(8)1ocenia ryzyko podejmowanych działań;    

KPS(8)2 przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;    

KPS(8)3 wyciąga wnioski z podejmowanych działań;    

KPS(9)1 stosuje techniki negocjacyjne;    

KPS(9)2 zachowuje się asertywnie;    

KPS(10)1doskonali swoje umiejętności komunikacyjne;    

KPS(10)2 uwzględnia opinie i pomysły innych członków zespołu;    

KPS(10)3 modyfikuje działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko;    

KPS(10)4 rozwiązuje konflikty w zespole;    

Planowane zadania 
Jesteś odpowiedzialny za sporządzenie projektu„ Prowadzę własne przedsiębiorstwo instalatorstwa sanitarnego”, obejmującego swoim zakresem: analizę czynników kształtujących popyt na 
usługi i roboty w zakresie instalatorstwa sanitarnego w regionie, wybór zakresu robót instalacyjnych, uzasadnienie wyboru, opracowanie szczegółowego planu działania i czynności 
niezbędnych przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej, działania marketingowe do prowadzonej działalności.  
Zadanie powinieneś wykonać w czteroosobowym zespole, którego skład powinien ustalić prowadzący zajęcia. Zadanie powinno być wykonywane pod kierunkiem wybranego spośród członków 
zespołu lidera. Do zadań lidera będzie należało koordynowanie pracą zespołu ( przydział czynności członkom zespołu, uzgodnienie z nauczycielem terminów wykonania poszczególnych etapów 
projektu, terminów konsultacji)oraz zaprezentowanie Waszego projektu na forum klasy. Po prezentacji, powinna być przeprowadzona dyskusja pod kierunkiem nauczyciela lub eksperta 
zewnętrznego (przedsiębiorcy lokalnego z branży instalacyjnej) w celu zweryfikowania przedstawionego opracowania i ewentualnej korekty projektu. Do dyspozycji zespołu przewidziane jest 
stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, drukarką, materiałami źródłowymi przepisów formalno-prawnych w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy oraz zasobów 
internetowych. Wersję elektroniczną i drukowaną opracowania zadania przekażesz do oceny. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Dział programowy „Prowadzenie przedsiębiorstwa instalacyjnego ” 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 
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innymi przedsiębiorstwami w branży sanitarnej i budowlanej. Należy także kształtować postawę samodzielności w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialności za siebie i innych.  

Środki dydaktyczne 
W sali lekcyjnej, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działa lności gospodarczej i prawa pracy, czasopisma, poradniki 
z zakresu przedsiębiorczości, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące marketingu i prowadzenia działalności gospodarczej. Zestaw interaktywny, komputer z dostępem do Internetu. Pakiet 
programów biurowych, program do tworzenia prezentacji i grafiki. Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, pomoce multimedialne z zakresu przedsiębiorczości. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Podczas realizacji działu programowego „Prowadzenie instalatorstwa sanitarnego” należy zwrócić uwagę na posługiwanie się terminologią specjalistyczną z zakresu przepisów prawa 
w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy. Treści programowe powinny być realizowane aktywizującymi metodami nauczania: tekstu przewodniego, projektów, sytuacyjną, dyskusji 
dydaktycznej. Dominująca metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących zakładania 
własnej działalności gospodarczej oraz metoda projektu, która sprzyja rozwijaniu kompetencji personalnych i społecznych, samodzielnemu rozwiązywaniu problemów oraz rozpoznaniu 
wybranej tematyki w pogłębiony sposób. W celu ułatwienia zrozumienia przez uczniów realizowanych treści kształcenia, wskazane  jest wykonywanie ćwiczeń, prezentowanie filmów 
dotyczących dobrych praktyk z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, organizowanie spotkań z ekspertami zewnętrznymi i przedstawicielami biznesu. Uczniowie powinni 
pracować samodzielnie lub w zespołach 2–4-osobowych.  

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualnej, grupowej oraz pracy zbiorowej. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę: sprawdzianów ustnych i pisemnych, wykonanego i zaprezentowanego projektu (na którą będzie się składać: wartość 
merytoryczna opracowania, stosowanie słownictwa specjalistycznego oraz przejrzysta struktura pracy oraz sposób prezentacji projektu). Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę 
na umiejętność logicznego myślenia, dokładność i czas realizacji ćwiczenia oraz zaangażowanie w jego wykonywanie. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu 
należy uwzględnić wyniki testu pisemnego wielokrotnego wyboru, testu z luką lub rozszerzoną wypowiedzią, ocenę uzyskaną za prezentację ćwiczeń, ich poprawność oraz ocenę projektu. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 
− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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5. Język obcy w instalatorstwie sanitarnym 

5.1. Porozumiewanie się w języku obcym w instalatorstwie sanitarnym 

5.2. Informacja o materiałach, urządzeniach, usługach i robotach w instalatorstwie sanitarnym 

5.1. Porozumiewanie się w języku obcym w instalatorstwie sanitarnym 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć:  

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

JOZ(1)1 porozumiewa się w języku obcym w trakcie rozmowy zawodowej  
z użyciem specjalistycznego słownictwa stosowanego w instalatorstwie sanitarnym; 

P C 
− Specjalistyczne słownictwo związane  

z wykonywaniem zadań zawodowych 
w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych. 

− Korespondencja obcojęzyczna z zakresu 
instalatorstwa sanitarnego. 

− Czynności zawodowe w języku obcym. 

− Interpretacja obcojęzycznych wypowiedzi 
dotyczących wykonywania typowych czynności 
zawodowych. 

− Warunki realizacji usług i robót instalacyjnych w 
języku obcym. 

− Porozumienie o współpracy zawodowej. 

− Analiza i interpretacja tekstów dotyczących zadań 
zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń. 

JOZ(1)2 tłumaczy korespondencję otrzymywaną w języku obcym z zakresu 
instalatorstwa sanitarnego; 

P C 

JOZ(2)1 wyjaśnia w języku obcym czynności związane z wykonywaną pracą zawodową; P C 

JOZ(2)2 odnosi się do pytań i poleceń stawianych w języku obcym dotyczących 
wykonywania typowych czynności zawodowych; 

P C 

JOZ(2)3 negocjuje warunki realizacji usług i robót instalacyjnych w języku obcym; P C 

JOZ(2)4 opracowuje w języku obcym porozumienie o współpracy zawodowej; P C 

JOZ(3)1 dokonuje analizy tekstów pisemnych dotyczących typowych czynności 
zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 

P C 

JOZ(3)2 dokonuje interpretacji tekstów pisemnych dotyczących typowych czynności 
zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 

P C 

KPS(1)1 stosuje zasady kultury osobistej;   

KPS(1)2 stosuje zasady etyki zawodowej;   

KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;   

KPS(2)2 dąży wytrwale do celu;   

KPS(2)3 realizuje działania zgodnie z własnymi pomysłami;   

KPS(4)1 analizuje zmiany zachodzące w branży;   
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KPS(4)2 podejmuje nowe wyzwania;   

KPS(6)2 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności 
zawodowych. 

  

Planowane zadania 
Jesteś odpowiedzialny za przygotowanie się i przeprowadzenie negocjacji dotyczących zakupu zagranicą i sprowadzenia do Polski partii grzejników. W ramach zadania przygotuj szczegóły 
dotyczące planowanej negocjacji: nazwa producenta, rodzaj grzejników centralnego ogrzewania, parametry techniczne grzejników, minimalna ilość zamówienia, sposób płatności, scenariusz 
rozmowy w języku obcym zawodowym z użyciem specjalistycznego słownictwa – dotyczącej szczegółów zamówienia. 
Zadanie powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole korzystając z dostępnych w pracowni języka obcego materiałów źródłowych, katalogów grzejników centralnego ogrzewania, cenników 
grzejników oraz zasobów internetowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, drukarką. Sporządzone opracowanie będziesz prezentował wspólnie z 
kolegą/koleżanką na forum grupy (ok. 15 minut). Wersję elektroniczną i drukowaną scenariusza rozmowy zawodowej przekażesz do oceny.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali języka obcego wyposażonej w zestaw interaktywny, komputer z dostępem do Internetu, drukarkę.  

Środki dydaktyczne 
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.  
Słowniki techniczne z branży instalacyjnej, zasoby internetowe słownictwa specjalistycznego z zakresu instalacji sanitarnych, czasopisma branżowe, katalogi branżowe, filmy i prezentacje 
multimedialne o tematyce dotyczącej pracy montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dział programowy „Porozumiewanie się w języku obcym w instalatorstwie sanitarnym” wymaga stosowania podających i aktywizujących metod kształcenia. Zaplanowane do osiągnięcia efekty 
kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Powinny być kształtowane umiejętności związane z: porozumiewaniem 
się językiem obcym umożliwiającym realizację zadań zawodowych w zakresie instalatorstwa sanitarnego, analizą i interpretacją zawodowych obcojęzycznych wypowiedzi i tekstów pisemnych, 
formułowaniem zawodowych wypowiedzi i tekstów pisemnych, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu instalatorstwa sanitarnego, porozumiewania się w języku obcym z 
przełożonymi i pracownikami. Dział programowy „Porozumiewanie się w języku obcym w instalatorstwie sanitarnym” wymaga stosowania między innymi metod kształcenia: podających, 
poszukujących, kierowania samodzielną pracą uczniów i aktywizujących. 
Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń w formie wypowiedzi słownych i pisemnych. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualnej lub grupowej. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 16 osób. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się: ocenę wypowiedzi słownych i pisemnych, ocenę merytorycznej wartości zadania w zakresie poprawności językowej, sposób 
prezentacji zadania, oceny posiadanego zasobu słownictwa specjalistycznego, test diagnostyczny, aktywność na zajęciach. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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5.2. Informacja o materiałach, urządzeniach, usługach i robotach w instalatorstwie sanitarnym 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

JOZ(3)3przetłumaczy informacje zamieszczone w języku obcym na materiałach i 
urządzeniach instalacyjnych; 

P C 
− Informacje w języku obcym na materiałach 

i urządzeniach instalacyjnych. 

− Obcojęzyczne instrukcje dotyczące zasad obsługi 
urządzeń stosowanych w instalatorstwie 
sanitarnym. 

− Obcojęzyczne teksty dotyczące usług i robót 
instalacyjnych. 

− Formułowanie wypowiedzi w języku obcym 
umożliwiające komunikowanie się z uczestnikami 
procesu pracy wykorzystując słownictwo dotyczące 
instalatorstwa sanitarnego. 

− Informacje dotyczące wykonywanych prac 
w zakresie instalatorstwa sanitarnego. 

− Analiza informacji zamieszczonych na opakowaniach 
i metkach materiałów instalacyjnych w języku 
obcym 

− Informacje w obcojęzycznych zasobach Internetu i 
literatury branżowej dotyczące instalatorstwa 
sanitarnego. 

− Obcojęzyczne oferty szkoleniowe z zakresu 
instalatorstwa sanitarnego. 

JOZ(3)4 przetłumaczy obcojęzyczne instrukcje dotyczące zasad obsługi urządzeń 
stosowanych w instalatorstwie sanitarnym; 

P C 

JOZ(3)5 przetłumaczy obcojęzyczne teksty dotyczące usług  
i robót instalacyjnych; 

P C 

JOZ(4)1 porozumiewa się w języku obcym z uczestnikami procesu pracy wykorzystując 
słownictwo dotyczące instalatorstwa sanitarnego; 

P C 

JOZ(4)2 dokonuje analizy informacji zamieszczonych na opakowaniach i oznakowań 
materiałów instalacyjnych w języku obcym; 

P C 

JOZ(5)1 wyszukuje informacje w obcojęzycznych zasobach Internetu i literatury 
branżowej, dotyczące instalatorstwa sanitarnego; 

P C 

JOZ(5)2 korzysta z obcojęzycznych informacji w zasobach Internetu i literatury 
branżowej, dotyczących instalatorstwa sanitarnego; 

P C 

JOZ (5)3 wyszukuje obcojęzyczne oferty szkoleniowe z zakresu instalatorstwa 
sanitarnego; 

P C 

JOZ (5)4 dokonuje analizy obcojęzycznych ofert szkoleniowych z zakresu instalatorstwa 
sanitarnego; 

P C 

KPS(2)4 inicjuje zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;   

KPS(4)3 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik 
pracy; 

  

KPS(6)1 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego   

Planowane zadania 
Jesteś odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy z wykonawcą instalacji wentylacyjnej w budynku przemysłowym, który ma Ciebie przekonać do zastosowania rozwiązań 



 
 
 
 

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 
` 

 

Program nauczania dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 712616 o strukturze przedmiotowej 
73 

 
  

materiałowych i technologicznych. W ramach zadania przygotuj szczegóły dotyczące planowanej rozmowy: przeznaczenie budynku przemysłowego w którym będzie wykonana instalacja 
wentylacyjna, wielkość budżetu przeznaczonego na inwestycję, czas przewidziany na wykonanie instalacji w budynku, formę płatności, wzór umowy dotyczącej realizacji zamówienia, 
scenariusz rozmowy w języku obcym zawodowym z użyciem specjalistycznego słownictwa – dotyczący szczegółów zadania. Zadanie powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole korzystając 
z dostępnych w pracowni języka obcego materiałów źródłowych, katalogów materiałów i urządzeń wentylacyjnych, cenników materiałów i urządzeń wentylacyjnych oraz zasobów 
internetowych dotyczących technologii wykonywania instalacji wentylacyjnych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, drukarką. Sporządzone opracowanie 
będziesz prezentował wspólnie z kolegą/koleżanką na forum grupy (ok. 15 minut).Wersję elektroniczną i drukowaną scenariusza rozmowy zawodowej przekażesz do oceny. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali języka obcego wyposażonej w zestaw interaktywny, komputer z dostępem do Internetu, drukarkę.  

Środki dydaktyczne 
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.  
Słowniki techniczne z branży instalacyjnej, zasoby internetowe słownictwa specjalistycznego z zakresu instalacji sanitarnych, czasopisma branżowe, katalogi branżowe, filmy i prezentacje 
multimedialne o tematyce dotyczącej pracy montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dział programowy „Porozumiewanie się w języku obcym w instalatorstwie sanitarnym” wymaga stosowania podających i aktywizujących metod kształcenia. Zaplanowane do osiągnięcia efekty 
kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Powinny być kształtowane umiejętności związane z: porozumiewaniem 
się językiem obcym umożliwiającym realizację zadań zawodowych w zakresie instalatorstwa sanitarnego, analizą i interpretacją zawodowych obcojęzycznych wypowiedzi i tekstów pisemnych, 
formułowaniem zawodowych wypowiedzi i tekstów pisemnych, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu instalatorstwa sanitarnego, porozumiewania się w języku obcym z 
przełożonymi i pracownikami.  
Dział programowy „Porozumiewanie się w języku obcym w instalatorstwie sanitarnym” wymaga stosowania między innymi metod kształcenia: podających, poszukujących, kierowania 
samodzielną pracą uczniów i aktywizujących. Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń w formie wypowiedzi słownych i pisemnych. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: pracy indywidualnej, ae lub grupowej, a. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 16 osób. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się: ocenę wypowiedzi słownych i pisemnych, ocenę merytorycznej wartości zadania w zakresie poprawności językowej, sposób 
prezentacji zadania, oceny posiadanego zasobu słownictwa specjalistycznego, test diagnostyczny, aktywność na zajęciach. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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6. Montaż sieci komunalnych – zajęcia praktyczne 

6.1. Montaż i remont sieci wodociągowych 

6.2. Montaż i remont sieci kanalizacyjnych 

6.3. Montaż i remont sieci gazowych 

6.4. Montaż i remont sieci oraz węzłów ciepłowniczych 

6.1. Montaż i remont sieci wodociągowych 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

PKZ(B.e)(7)7 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową sieci 
wodociągowych; 

P C 
− Zagrożenia związane z wykonywaniem prac 

związanych z budową sieci wodociągowych oraz 
robót ziemnych. 

− Organizacja stanowiska pracy dla przeprowadzania 
robót montażowych i remontowych sieci 
wodociągowych. 

− Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas 
prac związanych z wykonywaniem sieci 
wodociągowych. 

− Zasady sporządzania rysunków technicznych, 
szkiców roboczych i inwentaryzacyjnych związanych 
z budową sieci wodociągowych.  

− Zasady sporządzania zapotrzebowania na materiały 
do budowy i remontu sieci wodociągowych. 

− Zasady kalkulowania kosztów robót związanych  
z budową i remontem sieci wodociągowych. 

− Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z 
budową oraz z remontem sieci wodociągowych. 

− Znakowanie i zabezpieczanie terenu robót 
związanych z budową i remontem sieci 

PKZ(B.e)(7)8)sporządza szkice inwentaryzacyjne związane z budową sieci 
wodociągowych; 

P C 

PKZ(B.e)(13)1 wykonuje i interpretuje pomiary związane z budową sieci 
wodociągowych; 

P C 

BHP(4) 11 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska 
związane z wykonywaniem sieci wodociągowych; 

P D 

BHP(7)1 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i 
remontowych sieci wodociągowych; 

P C 

BHP(8)1 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z 
wykonywaniem sieci wodociągowych; 

P C 

B.8.1(6)1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do budowy i remontu sieci 
wodociągowych; 

P C 

B.8.1(6)2 sporządza kalkulację kosztów wykonania robót związanych z budową i 
remontem sieci wodociągowych; 

P C 

B.8.1(7)7 wykonuje prace przygotowawcze związane z budową oraz zremontem sieci 
wodociągowych; 

P C 

B.8.1(7)8 oznacza i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci 
wodociągowych; 

P C 



 
 
 
 

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 
` 

 

Program nauczania dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 712616 o strukturze przedmiotowej 
75 

 
  

B.8.1(8)1 dobiera sprzęt i narzędzia do wykonania robót ziemnych związanych z 
budową sieci wodociągowych; 

P C 
wodociągowych. 

− Zasady doboru sprzętu i narzędzi do wykonania 
robót ziemnych związanych z budową sieci 
wodociągowych. 

− Zasady doboru i oceny jakości materiałów, 
uzbrojenia, urządzeń, aparatury kontrolno-
pomiarowej i zabezpieczającej do budowy  
i remontu sieci wodociągowych. 

− Zasady doboru oraz oceny stanu technicznego 
sprzętu i narzędzi do montażu i remontów 
rurociągów oraz uzbrojenia sieci wodociągowych. 

− Zasady wykonywania połączeń i montażu uzbrojenia, 
urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej sieci 
wodociągowych w różnych technologiach. 

− Zasady kontroli jakości połączeń rur oraz montażu 
uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej sieci wodociągowych. 

− Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych sieci 
wodociągowych. 

− Zasady wykonywania obmiaru robót związanych  
z budową i remontem sieci wodociągowych. 

− Zasady płukania sieci wodociągowych. 

− Zasady wykonywania próby szczelności sieci 
wodociągowych. 

− Dokumenty badania szczelności wodociągu. 
− Przeprowadzanie konserwacji, napraw  

i modernizacji sieci wodociągowych. 
 

B.8.1(9)1 wykonuje podłoże pod rury sieci wodociągowej; P C 

B.8.1(9)2 wykonuje bloki oporowe dla przewodów sieci wodociągowej; P C 

B.8.1(9)3 wykonuje studnie wodomierzowe i studnie wodociągowe w celu montażu w 
nich elementów armatury wodociągowej; 

P C 

B.8.1(9)4 wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane  
z przekraczaniem wodociągu przeszkód terenowych; 

P 
C 
 

B.8.1(10)1 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i 
zabezpieczającą do budowy sieci wodociągowych; 

P C 

B.8.1(10)2 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i 
zabezpieczającą do remontu sieci wodociągowych; 

P C 

B.8.1(10)3 ocenia jakość materiałów, uzbrojenia, urządzeń i aparatury kontrolno-
pomiarowej przeznaczonych do budowy oraz remontów sieci wodociągowych; 

P C 

B.8.1(11)1 dobiera sprzęt i narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci 
wodociągowych; 

P C 

B.8.1(11)2 sprawdza stan techniczny sprzętu i narzędzi do montażu rurociągów oraz 
uzbrojenia podczas budowy i remontu sieci wodociągowych; 

P C 

B.8.1(12)1 wykonuje połączenia rur i przeprowadza montaż uzbrojenia, urządzeń oraz 
aparatury kontrolno-pomiarowej sieci wodociągowych; 

P C 

B.8.1(12)2 sprawdza jakość połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz 
aparatury kontrolno-pomiarowej sieci wodociągowych; 

P C 

B.8.1(13)1 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne przewodów sieci wodociągowych; P C 

B.8.1(14)1 wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci 
wodociągowych; 

P C 

B.8.1(14)2 interpretuje wyniki obmiaru robót związanych z budową  
i remontem sieci wodociągowych; 

P C 

B.8.1(16)5 wykonuje płukanie sieci wodociągowej; P C 

B.8.1(16)6 sporządza dokumentację z wykonania płukania sieci wodociągowej; P C 

B.8.1(17)5 przeprowadza próbę szczelności odcinka sieci wodociągowej; P C 
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B.8.1(17)6 sporządza dokumentację z przeprowadzonej próby szczelności odcinka 
wodociągu; 

P C 

B.8.1(17)7 sporządza dokumentację z przeprowadzonej próby szczelności całego 
wodociągu; 

P C 

B.8.1(18)5 wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci 
wodociągowych; 

P C 

KPS(10)1 doskonali swoje umiejętności komunikacyjne;    

KPS(10)3 modyfikuje działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko;    

KPS(10)4 rozwiązuje konflikty w zespole.    

Planowane zadania 
Twoim zadaniem jest wykonanie odcinka sieci wodociągowej wraz z zamontowaniem zasuwy odcinającej zgodnie z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie szczelności połączeń. Aby 
wykonać zadanie powinieneś zorganizować stanowisko pracy, dobrać materiał, sprzęt, narzędzia, armaturę zaporową i aparaturę kontrolno-pomiarową, zabezpieczyć się w środki ochrony 
indywidualnej, zastosować określoną dokumentacją technologię połączeń, a wszystkie czynności wykonać zgodnie z zasadami wykonywania robót przygotowawczych i montażowych oraz 
zgodnie z zasadami bhp. Pracę powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole. Po jej wykonaniu powinieneś sporządzić dokumentację badania szczelności odcinka wodociągu. Następnie 
zgłosić nauczycielowi gotowość do prezentacji pracy, w której powinieneś odnieść się do jakości wykonanej pracy, zgodności z dokumentacją oraz napotkanych trudności w jej wykonaniu. Do 
dyspozycji masz stanowisko do montażu sieci komunalnych wyposażone we wszystkie niezbędne materiały, sprzęt, instrukcje, wytyczne i dokumentacje. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia mogą być prowadzone w pracowni przedmiotowej, u pracodawcy, w Centrum Kształcenia Praktycznego. Wskazane jest jednak wykonywanie zadania na placu budowy w rzeczywistych 
warunkach pracy. W miejscu, w którym prowadzone będą zajęcia powinny się znajdować: narzędzia i sprzęt, materiały podstawowe i pomocnicze zgodnie  
z zakresem realizowanych zajęć dydaktycznych. 

Środki dydaktyczne 
Stanowisko montażu sieci komunalnych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół warsztatowy z imadłem, narzędzia monterskie i traserskie, przyrządy do kontroli 
i pomiarów geometrycznych, sprzęt do robót ziemnych i zabezpieczania wykopów, przyrządy do wykonywania prób ciśnieniowych oraz przykładowe dokumentacje projektowe sieci 
komunalnych. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na dobór materiałów, sprzętu i narzędzi, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz umiejętne, zgodne z zasadami posługiwanie się nimi. 
Dodatkowo należy ukształtować u ucznia nawyk jakości sprawdzania materiałów, stanu technicznego sprzętu i narzędzi, stosowanie środków ochrony indywidualnej. W pracy nauczyciela 
powinny znaleźć zastosowanie następujące metody nauczania: wykład z pokazem, ćwiczenia praktyczne, zadania wytwórcze. Zajęcia należy prowadzić w warsztatach szkolnych, pracowni sieci 
komunalnych oraz w kooperacji z zakładem realizującym prace związane z wykonawstwem i eksploatacją sieci wodociągowych. Uczniowie powinni pracować samodzielnie bądź w zespołach  
2-4-osobowych pod nadzorem nauczyciela lub instruktora posiadającego wymagane uprawnienia do wykonywania połączeń zgrzewanych. Stanowiska dla uczniów powinny być wyposażone w 
niezbędne pomoce dydaktyczne. Zaleca się, aby podczas realizacji programu uczniowie wykonywali czynności związane z budową, konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych 
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stosując technologie połączeń rozłącznych i zgrzewanych, z pominięciem technologii spawania. Istnieje konieczność, by prace były wykonywane w warunkach zbliżonych do warunków 
rzeczywistych, na symulowanych stanowiskach pracy, pod ścisłą opieką i nadzorem nauczyciela/instruktora. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 16-osobowe. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać 
poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. 
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: 

− obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, 

− wytworzonego w trakcie ćwiczeń produktu finalnego, którym może być zmontowany odcinek sieci wodociągowej, fragment sieci wodociągowej poddany konserwacji, naprawie bądź 
remontowi, 

− prezentacji efektów swojej pracy. 

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: 

− posługiwanie się dokumentacją projektową, 

− umiejętność organizacji stanowiska pracy, 

− posługiwanie się sprzętem, narzędziami i aparaturą kontrolno-pomiarową, 

− umiejętność wykonywania zadania zawodowego z przestrzeganiem zasad określonej technologii, 

− przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

Podczas oceniania prac realizowanych metodą ćwiczeń praktycznych i zadań wytwórczych proponuje się zwracać uwagę na:  

− poprawność i staranność wykonania, 

− przestrzeganie zasad i przepisów BHP, 

− zgodność z dokumentacją lub poleceniem, 

− systematyczność pracy. 

Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność wiązania teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. 
W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić poprawność wykonania ćwiczeń oraz umiejętność prezentacji rezultatów swojej pracy na forum 
klasy. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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6.2. Montaż i remont sieci kanalizacyjnych 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

PKZ(B.e)(7)24 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową sieci 
kanalizacyjnych; 

P D 
− Zagrożenia związane z wykonywaniem prac 

związanych z budową sieci kanalizacyjnych oraz 
robót ziemnych. 

− Organizacja stanowiska pracy dla przeprowadzania 
robót montażowych i remontowych sieci 
kanalizacyjnych. 

− Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas 
prac związanych z wykonywaniem sieci 
kanalizacyjnych. 

− Zasady sporządzania rysunków technicznych, 
szkiców roboczych i inwentaryzacyjnych związanych 
z budową sieci kanalizacyjnych.  

− Zasady sporządzania zapotrzebowania na materiały 
do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych. 

− Zasady kalkulowania kosztów robót związanych  
z budową i remontem sieci kanalizacyjnych. 

− Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z 
budową oraz z remontem sieci kanalizacyjnych. 

− Znakowanie i zabezpieczanie terenu robót 
związanych z budową i remontem sieci 
kanalizacyjnych. 

− Zasady doboru sprzętu i narzędzi do wykonania 
robót ziemnych związanych z budową sieci 
kanalizacyjnych. 

− Zasady doboru i oceny jakości materiałów, 

PKZ(B.e)(7)25 sporządza szkice inwentaryzacyjne związane z budową sieci 
kanalizacyjnych; 

P C 

PKZ(B.e)(13)2 wykonuje i interpretuje pomiary związane z budową sieci 
kanalizacyjnych; 

P C 

BHP(4) 12 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska 
związane z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych; 

P C 

BHP(7)2 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i 
remontowych sieci kanalizacyjnych; 

P C 

BHP(8)2 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z 
wykonywaniem sieci kanalizacyjnych; 

P C 

B.8.1(6)3 sporządza zapotrzebowanie na materiały do budowy i remontu sieci 
kanalizacyjnych; 

P C 

B.8.1(6)4 sporządza kalkulację kosztów wykonania robót związanych z budową i 
remontem sieci kanalizacyjnych; 

P C 

B.8.1(7)9 wykonuje prace przygotowawcze związane z budową oraz z remontem sieci 
kanalizacyjnych; 

P C 

B.8.1(7)10 oznacza i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci 
kanalizacyjnych; 

P C 

B.8.1(8)2 dobiera sprzęt i narzędzia do wykonania robót ziemnych związanych z 
budową sieci kanalizacyjnych; 

P C 

B.8.1(8)3 wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnych; P C 

B.8.1(9)5 wykonuje podłoże pod rury sieci kanalizacyjnej; P C 
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B.8.1(9)6 wykonuje studnie rewizyjne oraz inne elementy uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej; 

P C 
uzbrojenia, urządzeń do budowy i remontu sieci 
kanalizacyjnych. 

− Zasady doboru oraz oceny stanu technicznego 
sprzętu i narzędzi do montażu i remontów 
rurociągów oraz uzbrojenia sieci kanalizacyjnych. 

− Zasady wykonywania połączeń i montażu uzbrojenia, 
urządzeń sieci kanalizacyjnych w różnych 
technologiach. 

− Zasady kontroli jakości połączeń rur oraz montażu 
uzbrojenia, urządzeń sieci kanalizacyjnych. 

− Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych sieci 
kanalizacyjnych. 

− Zasady wykonywania obmiaru robót związanych  
z budową i remontem sieci kanalizacyjnych. 

− Zasady płukania sieci kanalizacyjnych. 
− Zasady wykonywania próby szczelności sieci 

kanalizacyjnych. 

− Dokumenty badania szczelności sieci 
kanalizacyjnych. 

− Przeprowadzanie konserwacji, napraw  
i modernizacji sieci kanalizacyjnych. 

 

B.8.1(9)7 wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z 
przekraczaniem przeszkód terenowych przez przewody sieci kanalizacyjnej; 

P C 

B.8.1(10)4 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i 
zabezpieczającą do budowy sieci kanalizacyjnych; 

P C 

B.8.1(10)5 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i 
zabezpieczającą do remontu sieci kanalizacyjnych; 

P C 

B.8.1(10)6 ocenia jakość materiałów, uzbrojenia, urządzeń i aparatury kontrolno-
pomiarowej przeznaczonych do budowy oraz remontów sieci kanalizacyjnych; 

P C 

B.8.1(11)3 dobiera sprzęt i narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnych; 

P C 

B.8.1(11)4 sprawdza stan techniczny sprzętu i narzędzi do montażu rurociągów oraz 
uzbrojenia podczas budowy i remontu sieci kanalizacyjnych; 

p 
 

C 

B.8.1(12)3 wykonuje połączenia rur i przeprowadza montaż uzbrojenia, urządzeń oraz 
aparatury kontrolno-pomiarowej sieci kanalizacyjnych; 

P C 

B.8.1(12)4 sprawdza jakość połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz 
aparatury kontrolno-pomiarowej sieci kanalizacyjnych; 

P C 

B.8.1(13)2 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne przewodów sieci kanalizacyjnych; P C 

B.8.1(14)3 wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci 
kanalizacyjnych; 

P C 

B.8.1(14)4 interpretuje wyniki obmiaru robót związanych z budową i remontem sieci 
kanalizacyjnych; 

P C 

B.8.1(16)7 wykonuje płukanie sieci kanalizacyjnej; P C 

B.8.1(16)8 sporządza dokumentację z wykonania płukania sieci kanalizacyjnej; P C 

B.8.1(17)8 przeprowadza próbę szczelności sieci kanalizacyjnej; P C 

B.8.1(17)9 sporządza dokumentację z przeprowadzonej próby szczelności sieci 
kanalizacyjnej; 

P C 

B.8.1(18)6 wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci 
kanalizacyjnych; 

P C 

KPS(3)1 analizuje rezultaty działań;    
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KPS(10)2 uwzględnia opinie i pomysły innych członków zespołu.    

Planowane zadania 
Twoim zadaniem jest wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej łączącego dwie studnie rewizyjne zgodnie z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie szczelności połączeń. Aby wykonać 
zadanie, powinieneś zorganizować stanowisko pracy, dobrać materiał, sprzęt, narzędzia, zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej, zastosować określoną dokumentacją technologię 
połączeń, a wszystkie czynności wykonać zgodnie z zasadami wykonywania robót przygotowawczych i montażowych oraz zgodnie z zasadami BHP. Pracę powinieneś wykonać w 
dwuosobowym zespole. Po jej wykonaniu powinieneś sporządzić dokumentację z badania szczelności odcinka sieci kanalizacyjnej. Następnie zgłosić nauczycielowi gotowość do prezentacji 
pracy, w której powinieneś odnieść się do jakości wykonanej pracy, zgodności z dokumentacją oraz napotkanych trudności w jej wykonaniu. Do dyspozycji masz stanowisko do montażu sieci 
komunalnych wyposażone we wszystkie niezbędne materiały, sprzęt, instrukcje, wytyczne i dokumentacje. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia mogą być prowadzone w pracowni przedmiotowej, u pracodawcy, w Centrum Kształcenia Praktycznego. Wskazane jest jednak wykonywanie zadania na placu budowy w rzeczywistych 
warunkach pracy. W miejscu, w którym prowadzone będą zajęcia powinny się znajdować: narzędzia i sprzęt, materiały podstawowe i pomocnicze zgodnie z zakresem realizowanych zajęć 
dydaktycznych. 
Środki dydaktyczne 
Stanowisko montażu sieci komunalnych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół warsztatowy z imadłem, narzędzia monterskie i traserskie, przyrządy do kontroli 
i pomiarów geometrycznych, sprzęt do robót ziemnych i zabezpieczania wykopów oraz przykładowe dokumentacje projektowe sieci komunalnych. 
Zalecane metody dydaktyczne 
Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na dobór materiałów, sprzętu i narzędzi oraz umiejętne, zgodne z zasadami posługiwanie się nimi. Dodatkowo należy ukształtować u ucznia 
nawyk jakości sprawdzania materiałów, stanu technicznego sprzętu i narzędzi, stosowanie środków ochrony indywidualnej. W pracy nauczyciela powinny znaleźć zastosowanie następujące 
metody nauczania: wykład z pokazem, ćwiczenia praktyczne, zadania wytwórcze.  
Zajęcia należy prowadzić w warsztatach szkolnych, pracowni sieci komunalnych oraz w kooperacji z zakładem realizującym prace związane z wykonawstwem i eksploatacją sieci 
kanalizacyjnych. Uczniowie powinni pracować samodzielnie bądź w zespołach 2–4-osobowych pod nadzorem nauczyciela lub instruktora posiadającego wymagane uprawnienia do 
wykonywania połączeń zgrzewanych. Stanowiska dla uczniów powinny być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne.  
Zaleca się, aby podczas realizacji programu uczniowie wykonywali czynności związane z budową, konserwacją, naprawą i modernizacją sieci kanalizacyjnych stosując technologie połączeń 
rozłącznych i zgrzewanych. Istnieje konieczność, by prace były wykonywane w warunkach zbliżonych do warunków rzeczywistych, na symulowanych stanowiskach pracy, pod ścisłą opieką i 
nadzorem nauczyciela/instruktora. 
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 16 osobowe. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać 
poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia.  
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: 

− obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, 

− wytworzonego w trakcie ćwiczeń produktu finalnego, którym może być zmontowany odcinek sieci kanalizacyjnej, fragment sieci kanalizacyjnej poddany konserwacji, naprawie bądź 
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remontowi. 

− prezentacji efektów swojej pracy. 
Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: 
− posługiwanie się dokumentacją projektową, 

− umiejętność organizacji stanowiska pracy, 

− posługiwanie się sprzętem, narzędziami i aparaturą kontrolno-pomiarową, 

− umiejętność wykonywania zadania zawodowego z przestrzeganiem zasad określonej technologii, 

− przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 
Podczas oceniania prac realizowanych metodą ćwiczeń praktycznych i zadań wytwórczych proponuje się zwracać uwagę na: 

− poprawność i staranność wykonania, 

− przestrzeganie zasad i przepisów bhp, 

− zgodność z dokumentacją lub poleceniem, 

− systematyczność pracy. 
Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność wiązania teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. W ocenie 
osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić poprawność wykonania ćwiczeń oraz umiejętność prezentacji rezultatów swojej pracy na forum klasy. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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6.3. Montaż i remont sieci gazowych 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć  

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

BHP(4)13 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową 
gazociągów, przyłączy gazowych oraz robót ziemnych ; 

P D 
− Zagrożenia związane z wykonywaniem prac 

związanych z budową gazociągów, przyłączy 
gazowych oraz robót ziemnych. 

− Organizacja stanowiska pracy dla przeprowadzania 
robót montażowych i remontowych sieci gazowych. 

− Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas 
prac związanych z wykonywaniem sieci gazowych. 

− Zasady sporządzania rysunków technicznych, 
szkiców roboczych i inwentaryzacyjnych związanych 
z budową gazociągów i przyłączy gazowych. 

− Zasady sporządzania zapotrzebowania na materiały 
do budowy remontu sieci gazowych. 

− Zasady kalkulowania kosztów robót związanych z 
budową i remontem sieci gazowych. 

− Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z 
budową oraz z remontem gazociągów i przyłączy 
gazowych. 

− Znakowanie i zabezpieczanie terenu robót 
związanych z budową i remontem gazociągów i 
przyłączy gazowych. 

− Zasady doboru sprzętu i narzędzi do wykonania 
robót ziemnych związanych z budową gazociągów i 
przyłączy gazowych. 

− Zasady doboru i oceny jakości materiałów, 
uzbrojenia, urządzeń, aparatury kontrolno-
pomiarowej i zabezpieczającej do budowy  

BHP(7)3 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i 
remontowych sieci gazowych;  

P C 

BHP(8)3zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z 
wykonywaniem sieci gazowych;  

P C 

PKZ(B.e)(7)9 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową 
gazociągów i przyłączy gazowych; 

P C 

PKZ(B.e)(7)10 sporządza szkice inwentaryzacyjne związane z budową gazociągów i 
przyłączy gazowych; 

P C 

PKZ(B.e)(13)3 wykonuje i interpretuje pomiary związane z budową gazociągów i 
przyłączy gazowych;  

P C 

B.8.2(6)1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do budowy i remontu sieci 
gazowych; 

P C 

B.8.2(6)2 sporządza kalkulację kosztów wykonania robót związanych z budową i 
remontem sieci gazowych; 

P C 

B.8.2(7)1 wykonuje prace przygotowawcze związane z budową oraz z remontem 
gazociągów i przyłączy gazowych; 

P C 

B.8.2(7)2 oznacza i zabezpiecza teren robót związanych z budową  
i remontem gazociągów i przyłączy gazowych; 

P C 

B.8.2(8)1 dobiera sprzęt i narzędzia do wykonania robót ziemnych związanych z 
budową gazociągów i przyłączy gazowych; 

P C 

B.8.2(8)2 wykonuje roboty ziemne związane z budową gazociągów i przyłączy 
gazowych; 

P C 

B.8.2(9)1dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i 
zabezpieczającą do budowy sieci gazowych; 

P C 
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B.8.2(9)2 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i 
zabezpieczającą do remontu sieci gazowych; 

P C 
i remontu sieci gazowych. 

− Zasady doboru oraz oceny stanu technicznego 
sprzętu i narzędzi do montażu i remontów 
rurociągów oraz uzbrojenia gazociągów i przyłączy 
gazowych. 

− Zasady wykonywania połączeń i montażu uzbrojenia, 
urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej 
gazociągów i przyłączy gazowych w różnych 
technologiach. 

− Zasady kontroli jakości połączeń rur oraz montażu 
uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej gazociągów i przyłączy gazowych. 

− Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych 
gazociągów i przyłączy gazowych. 

− Zasady wykonywania obmiaru robót związanych z 
budową i remontem sieci gazowych. 

− Czynności związane z odpowietrzaniem przyłączy 
gazowych. 

− Znakowanie gazociągów i przyłączy gazowych. 

− Przeprowadzanie konserwacji, napraw i 
modernizacji sieci gazowych zgodnie z procedurami 
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych. 

B.8.2(9)3 ocenia jakość materiałów, uzbrojenia, urządzeń i aparatury kontrolno-
pomiarowej przeznaczonych do budowy oraz remontów sieci gazowych; 

P C 

B.8.2(10)1 dobiera sprzęt i narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia 
gazociągów i przyłączy gazowych; 

P C 

B.8.2(10)2 sprawdza stan techniczny sprzętu i narzędzi do montażu rurociągów oraz 
uzbrojenia podczas budowy i remontu sieci gazowych; 

P C 

B.8.2(11)1 wykonuje połączenia rur i przeprowadza montaż uzbrojenia, urządzeń oraz 
aparatury kontrolno -pomiarowej gazociągów i przyłączy gazowych; 

P C 

B.8.2(11)2 sprawdza jakość połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz 
aparatury kontrolno -pomiarowej gazociągów i przyłączy gazowych; 

P C 

B.8.2(12)3 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów i przyłączy gazowych;  P C 

B.8.2(13)1 wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci gazowych; P C 

B.8.2(13)2 interpretuje wyniki obmiaru robót związanych z budową i remontem sieci 
gazowych; 

P C 

B.8.2(14)3 wykonuje czynności związane z odpowietrzeniem gazociągów zgodnie z 
obowiązującymi procedurami; 

PP C 

B.8.2(14)4 wykonuje czynności związane z odpowietrzeniem przyłączy gazowych 
zgodnie z obowiązującymi procedurami; 

PP D 

B.8.2(15)2 wykonuje czynności związane ze znakowaniem gazociągów i przyłączy 
gazowych; 

PP C 

B.8.2(17)2 wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci 
gazowych zgodnie z procedurami; 

P C 

B.8.2(18)2 wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci 
gazowych zgodnie z procedurami dotyczącymi prac niebezpiecznych i gazonie 
bezpiecznych; 

P D 

KPS(8)1 ocenia ryzyko podejmowanych działań;   

KPS(8)2 przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;   

KPS(8)3 wyciąga wnioski z podejmowanych działań.   
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Planowane zadania 
Twoim zadaniem jest wykonanie odcinka przyłącza gazowego w zadanej dokumentacją projektową technologii, zgodnie z jej wymogami. Aby wykonać zadanie powinieneś zorganizować 
stanowisko pracy, dobrać materiał, sprzęt, narzędzia, aparaturę kontrolno-pomiarową, zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej, zastosować określoną dokumentacją technologię 
połączeń, a wszystkie czynności wykonać zgodnie z zasadami wykonywania robót przygotowawczych i montażowych oraz zgodnie z zasadami bhp. Pracę powinieneś wykonać w 
dwuosobowym zespole. Po jej wykonaniu powinieneś zgłosić nauczycielowi gotowość do jej prezentacji, w której powinieneś odnieść się do jakości wykonanej pracy, zgodności z 
dokumentacją oraz napotkanych trudności w jej wykonaniu. Do dyspozycji masz stanowisko do montażu sieci komunalnych wyposażone we wszystkie niezbędne materiały, sprzęt, instrukcje, 
wytyczne i dokumentacje. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia mogą być prowadzone w pracowni przedmiotowej, u pracodawcy, w Centrum Kształcenia Praktycznego. Wskazane jest jednak wykonywanie zadania na placu budowy w rzeczywistych 
warunkach pracy. W miejscu, w którym prowadzone będą zajęcia powinny się znajdować: narzędzia i sprzęt, materiały podstawowe i pomocnicze zgodnie z zakresem realizowanych zajęć 
dydaktycznych. 
Środki dydaktyczne 
Stanowisko montażu sieci komunalnych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół warsztatowy z imadłem, narzędzia monterskie i traserskie, przyrządy do kontroli 
i pomiarów geometrycznych, sprzęt do robót ziemnych i zabezpieczania wykopów oraz przykładowe dokumentacje projektowe sieci komunalnych. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na dobór materiałów, sprzętu i narzędzi oraz umiejętne, zgodne z zasadami posługiwanie się nimi. Dodatkowo należy ukształtować u ucznia 
nawyk jakości sprawdzania materiałów, stanu technicznego sprzętu i narzędzi, stosowanie środków ochrony indywidualnej. W pracy nauczyciela powinny znaleźć zastosowanie następujące 
metody nauczania: wykład z pokazem, ćwiczenia praktyczne, zadania wytwórcze.  
Zajęcia należy prowadzić w warsztatach szkolnych, pracowni sieci komunalnych oraz w kooperacji z zakładem realizującym prace związane z wykonawstwem i eksploatacją sieci 
kanalizacyjnych. Uczniowie powinni pracować samodzielnie bądź w zespołach 2–4-osobowych pod nadzorem nauczyciela lub instruktora posiadającego wymagane uprawnienia do 
wykonywania połączeń zgrzewanych. Stanowiska dla uczniów powinny być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne.  
Zaleca się, aby podczas realizacji programu uczniowie wykonywali czynności związane z budową, konserwacją, naprawą i modernizacją sieci kanalizacyjnych stosując technologie połączeń 
rozłącznych i zgrzewanych. Istnieje konieczność, by prace były wykonywane w warunkach zbliżonych do warunków rzeczywistych, na symulowanych stanowiskach pracy, pod ścisłą opieką i 
nadzorem nauczyciela/instruktora. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 16-osobowe. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać 
poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości  
i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. 
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: 

− obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, 

− wytworzonego w trakcie ćwiczeń produktu finalnego, którym może być zmontowany odcinek gazociągu, przyłącza gazowego, fragment sieci gazowej poddany konserwacji, naprawie 
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bądź remontowi, 

− prezentacji efektów swojej pracy. 

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: 
− posługiwanie się dokumentacją projektową, 

− umiejętność organizacji stanowiska pracy, 

− posługiwanie się sprzętem, narzędziami i aparaturą kontrolno-pomiarową, 

− umiejętność wykonywania zadania zawodowego z przestrzeganiem zasad określonej technologii, 

− przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

Podczas oceniania prac realizowanych metodą ćwiczeń praktycznych i zadań wytwórczych proponuje się zwracać uwagę na:  

− poprawność i staranność wykonania, 

− przestrzeganie zasad i przepisów BHP, 
− zgodność z dokumentacją lub poleceniem, 

− systematyczność pracy. 

Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność wiązania teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. W ocenie 
osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić poprawność wykonania ćwiczeń oraz umiejętność prezentacji rezultatów swojej pracy na forum klasy.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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6.4. Montaż i remont sieci oraz węzłów ciepłowniczych 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 

programowych   

Kategoria 
taksonomiczna 

 Materiał nauczania 

BHP(4)14 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową 
sieci i węzłów ciepłowniczych;  

P D 
− Zagrożenia związane z wykonywaniem prac 

związanych z budową sieci i węzłów ciepłowniczych 
oraz robót ziemnych. 

− Organizacja stanowiska pracy dla przeprowadzania 
robót montażowych i remontowych sieci i węzłów 
ciepłowniczych. 

− Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas 
prac związanych z wykonywaniem sieci i węzłów 
ciepłowniczych. 

− Zasady sporządzania rysunków technicznych, 
szkiców roboczych i inwentaryzacyjnych związanych 
z budową sieci i węzłów ciepłowniczych. 

− Zasady sporządzania zapotrzebowania na materiały 
do budowy i remontu sieci i węzłów ciepłowniczych. 

− Zasady kalkulowania kosztów robót związanych z 
budową i remontem sieci i węzłów ciepłowniczych. 

− Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z 
budową oraz z remontem sieci i węzłów 
ciepłowniczych. 

− Znakowanie i zabezpieczanie terenu robót 
związanych z budową i remontem sieci i węzłów 
ciepłowniczych. 

− Wykonywanie pomocniczych robót murarskich i 
betoniarskich związanych z budową sieci i węzłów 
ciepłowniczych. 

BHP(7)4 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i 
remontowych sieci i węzłów ciepłowniczych;  

P C 

BHP(8)4 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z 
wykonywaniem sieci i węzłów ciepłowniczych; 

P C 

PKZ(B.e)(7)11 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową sieci i 
węzłów ciepłowniczych; 

P C 

PKZ(B.e)(7)12 sporządza szkice inwentaryzacyjne związane z budową sieci i węzłów 
ciepłowniczych; 

P C 

PKZ(B.e)(13)4 wykonuje i interpretuje pomiary związane z budową sieci i węzłów 
ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(6)1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do budowy i remontu sieci i węzłów 
ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(6)2 sporządza kalkulację kosztów wykonania robót związanych z budową i 
remontem sieci i węzłów ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(7)1 wykonuje prace przygotowawcze związane z budową oraz z remontem sieci i 
węzłów ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(7)2 oznacza i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci i 
węzłów ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(8)1 dobiera sprzęt i narzędzia do wykonania robót ziemnych związanych z 
budową sieci i węzłów ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(8)2 wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci i węzłów ciepłowniczych; P C 

B.8.3(9)1 wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową 
sieci ciepłowniczych; 

P C 



 
 
 
 

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 
` 

 

Program nauczania dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 712616 o strukturze przedmiotowej 
87 

 
  

B.8.3(9)2 wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową 
węzłów ciepłowniczych; 

P C 
− Zasady doboru sprzętu i narzędzi do wykonania 

robót ziemnych związanych z budową sieci i węzłów 
ciepłowniczych. 

− Zasady doboru i oceny jakości materiałów, 
uzbrojenia, urządzeń, aparatury kontrolno-
pomiarowej i zabezpieczającej do budowy i remontu 
sieci i węzłów ciepłowniczych. 

− Zasady doboru oraz oceny stanu technicznego 
sprzętu i narzędzi do montażu i remontów 
rurociągów oraz uzbrojenia sieci i węzłów 
ciepłowniczych. 

− Zasady wykonywania połączeń i montażu uzbrojenia, 
urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej sieci 
i węzłów ciepłowniczych w różnych technologiach. 

− Zasady kontroli jakości połączeń rur oraz montażu 
uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej sieci i węzłów ciepłowniczych. 

− Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych i 
termoizolacyjnych sieci i węzłów ciepłowniczych.  

− Zasady wykonywania obmiaru robót związanych z 
budową i remontem sieci i węzłów ciepłowniczych. 

− Przeprowadzanie remontów i modernizacji sieci i 
węzłów ciepłowniczych. 

 

B.8.3(10)1 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i 
zabezpieczającą do budowy sieci i węzłów ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(10)2 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i 
zabezpieczającą do remontu sieci i węzłów ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(10)3 ocenia jakość materiałów, uzbrojenia, urządzeń i aparatury kontrolno-
pomiarowej przeznaczonych do budowy oraz remontów sieci i węzłów ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(11)1 dobiera sprzęt i narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci i 
węzłów ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(11)2 sprawdza stan techniczny sprzętu i narzędzi do montażu rurociągów oraz 
uzbrojenia podczas budowy i remontu sieci i węzłów ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(12)1 wykonuje połączenia rur i przeprowadza montaż uzbrojenia, urządzeń oraz 
aparatury kontrolno-pomiarowej sieci i węzłów ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(12)2 sprawdza jakość połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz 
aparatury kontrolno-pomiarowej sieci i węzłów ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(13)1 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne sieci i węzłów ciepłowniczych; P C 

B.8.3(13)2 wykonuje zabezpieczenia termoizolacyjne sieci i węzłów ciepłowniczych; P C 

B.8.3(14)1 wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci i węzłów 
ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(14)2 interpretuje wyniki obmiaru robót związanych z budową i remontem sieci i 
węzłów ciepłowniczych; 

P C 

B.8.3(17)5 wykonuje czynności związane z remontem sieci i węzłów ciepłowniczych; P C 

B.8.3(17)6 wykonuje czynności związane z modernizacją sieci i węzłów ciepłowniczych; P C 

KPS(3)2 uświadamia sobie konsekwencje działań.    

Planowane zadania 
Twoim zadaniem jest wykonanie izolacji antykorozyjnej na odcinku sieci ciepłowniczej, która została uszkodzona. Aby wykonać zadanie powinieneś zorganizować stanowisko pracy, dobrać 
materiał, sprzęt, narzędzia, aparaturę kontrolno-pomiarową, zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej, zastosować określoną dokumentacją technologię wykonania izolacji, a wszystkie 
czynności wykonać zgodnie z zasadami wykonywania robót przygotowawczych i montażowych oraz zgodnie z zasadami bhp. Pracę powinieneś wykonać w dwuosobowym zespole. Po jej 
wykonaniu powinieneś zgłosić nauczycielowi gotowość do jej prezentacji, w której powinieneś odnieść się do jakości wykonanej pracy, zgodności z dokumentacją oraz napotkanych trudności 
w jej wykonaniu. Do dyspozycji masz stanowisko do montażu sieci komunalnych wyposażone we wszystkie niezbędne materiały, sprzęt, instrukcje, wytyczne i dokumentacje. 
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Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia mogą być prowadzone w pracowni przedmiotowej, u pracodawcy, w Centrum Kształcenia Praktycznego. Wskazane jest jednak wykonywanie zadania na placu budowy w rzeczywistych 
warunkach pracy. W miejscu, w którym prowadzone będą zajęcia powinny się znajdować: narzędzia i sprzęt, materiały podstawowe i pomocnicze zgodnie z zakresem realizowanych zajęć 
dydaktycznych. 

Środki dydaktyczne 
Stanowisko montażu sieci komunalnych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół warsztatowy z imadłem, narzędzia monterskie i traserskie, przyrządy do kontroli 
i pomiarów geometrycznych, sprzęt do robót ziemnych i zabezpieczania wykopów oraz przykładowe dokumentacje projektowe sieci komunalnych. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Podczas realizacji programu należy zwrócić uwagę na dobór materiałów, sprzętu i narzędzi, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz umiejętne, zgodne z zasadami posługiwanie się nimi. 
Dodatkowo należy ukształtować u ucznia nawyk jakości sprawdzania materiałów, stanu technicznego sprzętu i narzędzi, stosowanie środków ochrony indywidualnej. W pracy nauczyciela 
powinny znaleźć zastosowanie następujące metody nauczania: wykład z pokazem, ćwiczenia praktyczne, zadania wytwórcze. Zajęcia należy prowadzić w warsztatach szkolnych, pracowni sieci 
komunalnych oraz w kooperacji z zakładem gazowniczym. Uczniowie powinni pracować samodzielnie bądź w zespołach 2–4-osobowych pod nadzorem nauczyciela lub instruktora 
posiadającego wymagane uprawnienia do wykonywania połączeń zgrzewanych. Stanowiska dla uczniów powinny być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne.  
Zaleca się, aby podczas realizacji programu uczniowie wykonywali czynności związane z budową, konserwacją, naprawą i modernizacją sieci i węzłów ciepłowniczych stosując technologie 
połączeń rozłącznych i zgrzewanych, z pominięciem technologii spawania. Istnieje konieczność, by prace były wykonywane w warunkach zbliżonych do warunków rzeczywistych, na 
symulowanych stanowiskach pracy, pod ścisłą opieką i nadzorem nauczyciela/instruktora. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 16-osobowe. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu nauczania, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać 
poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w szczegółowych celach kształcenia. 
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: 
− obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, 

− wytworzonego w trakcie ćwiczeń produktu finalnego, którym może być zmontowany odcinek gazociągu, przyłącza gazowego, fragment sieci gazowej poddany konserwacji, naprawie 
bądź remontowi. 

− prezentacji efektów swojej pracy. 

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: 

− posługiwanie się dokumentacją projektową, 

− umiejętność organizacji stanowiska pracy, 

− posługiwanie się sprzętem, narzędziami i aparaturą kontrolno-pomiarową, 

− umiejętność wykonywania zadania zawodowego z przestrzeganiem zasad określonej technologii, 

− przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 
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Podczas oceniania prac realizowanych metodą ćwiczeń praktycznych i zadań wytwórczych proponuje się zwracać uwagę na:  

− poprawność i staranność wykonania, 
− przestrzeganie zasad i przepisów BHP, 

− zgodność z dokumentacją lub poleceniem, 

− systematyczność pracy. 

Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność wiązania teorii z praktyką, dokładność i czas realizacji zadania oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. W ocenie 
osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić poprawność wykonania ćwiczeń oraz umiejętność prezentacji rezultatów swojej pracy na forum klasy.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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7.  ZAŁACZNIK 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU 
W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 

ZAŁACZNIK 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

ZAŁĄCZNIK 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

ZAŁĄCZNIK 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY 
PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 

Efekty kształcenia 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; 
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG) 

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 
PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 
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Efekty kształcenia 

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; 

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 

Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ) 

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; 

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; 

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 

Kompetencje personalne i społeczne (KPS) 

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

KPS(4) jest otwarty na zmiany; 

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; 

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; 

KPS(10) współpracuje w zespole. 

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 

PKZ(B.e)(1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych; 

PKZ(B.e)(2) rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania; 

PKZ(B.e)(3) rozpoznaje materiały budowlane i określa ich właściwości; 

PKZ(B.e)(4) rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych oraz ich elementy; 

PKZ(B.e)(5) rozpoznaje rodzaje i elementy podziemnej infrastruktury terenu; 

PKZ(B.e)(6) rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci komunalnych i instalacji sanitarnych oraz określa ich właściwości; 

PKZ(B.e)(7) sporządza rysunki techniczne oraz szkice robocze; 

PKZ(B.e)(8) rozpoznaje paliwa gazowe oraz określa ich właściwości; 

PKZ(B.e)(9) rozróżnia urządzenia energetyczne stosowane w sieciach komunalnych i instalacjach sanitarnych; 
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Efekty kształcenia 

PKZ(B.e)(10) rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji projektowej sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych; 

PKZ(B.e)(11) rozróżnia rodzaje gruntów oraz określa ich właściwości; 

PKZ(B.e)(12) określa sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania i odwadniania wykopów; 

PKZ(B.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych; 

PKZ(B.e)(14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.8. wyodrębnionych w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych  

B.8.1.(1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1.(2) rozpoznaje rodzaje przyłączy wodociągowych i przykanalików; 

B.8.1.(3) rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych oraz określa ich funkcje; 

B.8.1.(4) posługuje się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1.(5) planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1.(6) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1.(8) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1.(9) wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1.(10) dobiera materiały, armaturę, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz aparaturę zabezpieczającą; 

B.8.1.(11) dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1.(12) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolo-pomiarową; 

B.8.1.(13) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne przewodów wodociągowych i przewodów kanalizacyjnych; 
B.8.1.(14) wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1.(15) wykonuje czynności związane z dezynfekcją sieci wodociągowych; 

B.8.1.(16) wykonuje czynności związane z płukaniem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1.(17) przeprowadza próby szczelności sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1.(18) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych. 

B.8.2.(1) rozpoznaje obiekty sieci gazowych i określa ich funkcje; 

B.8.2.(2) rozpoznaje rodzaje i układy gazociągów; 

B.8.2.(3) rozpoznaje elementy gazociągów i przyłączy gazowych i określa ich funkcje; 

B.8.2.(4) posługuje się dokumentacją projektową i planami sytuacyjnymi sieci gazowych; 

B.8.2.(5) planuje kolejność wykonania robót związanych z budową i remontem sieci gazowych; 

B.8.2.(6) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty związane z wykonaniem robót związanych z budową i remontem sieci gazowych; 

B.8.2.(7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci gazowych; 
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Efekty kształcenia 

B.8.2.(8) wykonuje roboty ziemne związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych; 

B.8.2.(9) dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy i remontu sieci gazowych; 

B.8.2.(10) dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia podczas budowy i remontu sieci gazowych; 

B.8.2.(11) wykonuje połączenia rur i montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową związane z budową i remontem sieci gazowych; 

B.8.2.(12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów i przyłączy gazowych; 

B.8.2.(13) wykonuje obmiary robót związanych z budową i remontem sieci gazowych; 

B.8.2.(14) wykonuje czynności związane z odpowietrzeniem gazociągów i przyłączy gazowych zgodnie z obowiązującymi procedurami; 

B.8.2.(15) wykonuje czynności związane ze znakowaniem gazociągów i przyłączy gazowych; 

B.8.2.(16) przestrzega zasad przeprowadzania prób szczelności i ciśnienia gazociągów oraz przyłączy gazowych; 

B.8.2.(17) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami; 

B.8.2.(18) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami dotyczącymi prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych; 

B.8.3.(1) rozpoznaje rodzaje, układy i systemy sieci ciepłowniczych; 

B.8.3.(2) rozpoznaje rodzaje węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3.(3) rozpoznaje elementy wyposażenia sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3.(4) posługuje się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci ciepłowniczych; 

B.8.3.(5) planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3.(6) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty związane z wykonaniem robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3.(7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3.(8) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 
B.8.3.(9) wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową sieci i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3.(10) dobiera materiały, armaturę, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy i remontu sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3.(11) dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3.(12) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolo-pomiarową związane z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3.(13) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3.(14) wykonuje obmiary robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3.(15) wykonuje czynności związane z odwadnianiem oraz odpowietrzaniem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3.(16) przeprowadza próby szczelności sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3.(17) wykonuje czynności związane z remontem i modernizacją sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.9. wyodrębnionych w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych  

B.9.1(1) rozpoznaje rodzaje wód powierzchniowych i wód podziemnych; 

B.9.1(2) rozpoznaje rodzaje ujęć wody;  
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Efekty kształcenia 

B.9.1(3) rozpoznaje rodzaje instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonywania; 

B.9.1(4) rozpoznaje elementy instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(5) określa miejsca montażu uzbrojenia, urządzeń sanitarnych oraz przyborów sanitarnych; 

B.9.1(6) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wodociągowych, instalacji kanalizacyjnych, instalacji przeciwpożarowych oraz instalacji do odprowadzania wód opadowych; 

B.9.1(7) sporządza zapotrzebowanie na materiały związane z wykonaniem robót oraz kalkuluje koszty tych robót; 

B.9.1(8) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych w określonej technologii; 

B.9.1(9) wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojenia instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(10) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(11) wykonuje połączenia rur, montuje uzbrojenie, urządzenia, przybory oraz aparaturę kontrolno-pomiarową związane z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji 
kanalizacyjnych; 

B.9.1(12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(13) wykonuje czynności związane z napełnianiem i odpowietrzaniem instalacji wodociągowych; 

B.9.1(14) wykonuje czynności związane z połączeniem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych z sieciami oraz z lokalnymi ujęciami wody i odbiornikami ścieków; 

B.9.1(15) wykonuje obmiary robót związanych z montażem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(16) ocenia jakość wykonania instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(17) przeprowadza próby szczelności instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(18) dokonuje przeglądu technicznego instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(19) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.2(1) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonywania; 
B.9.2(2) klasyfikuje urządzenia gazowe według określonych kryteriów; 

B.9.2(3) określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowej; 

B.9.2(4) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń gazowych i zasad wentylacji pomieszczeń; 

B.9.2(5) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych; 

B.9.2(6) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z montażem instalacji gazowych; 

B.9.2(7) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji gazowej w określonej technologii; 

B.9.2(8) dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji gazowych; 

B.9.2(9) przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów oraz uzbrojenia instalacji gazowych; 

B.9.2(10) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót; 

B.9.2(11) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową związane z montażem instalacji gazowych; 

B.9.2(12) wykonuje czynności związane z montażem systemu odprowadzania spalin z urządzeń gazowych; 

B.9.2(13) przeprowadza próby szczelności instalacji gazowych; 
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Efekty kształcenia 

B.9.2(14) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych; 

B.9.2(15) ocenia jakość wykonania instalacji gazowych; 

B.9.2(16) przestrzega zasad przekazywania instalacji gazowych do eksploatacji; 

B.9.2(17) dokonuje przeglądu technicznego instalacji gazowych; 

B.9.2(18) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji gazowych zgodnie z procedurami; 

B.9.3(1) charakteryzuje źródła energii; 

B.9.3(2) rozpoznaje instalacje grzewcze, ich rodzaje i systemy; 

B.9.3(3) rozpoznaje elementy instalacji grzewczych; 

B.9.3(4) klasyfikuje urządzenia grzewcze według określonych kryteriów; 

B.9.3(5) określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji grzewczych; 

B.9.3(6) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych oraz zasad wentylacji pomieszczeń; 

B.9.3(7) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych; 

B.9.3(8) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji grzewczych w określonej technologii; 

B.9.3(9) dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji grzewczych; 

B.9.3(10) wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojenia instalacji grzewczych; 

B.9.3(11) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych; 

B.9.3(12) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolno- -pomiarową instalacji grzewczych; 

B.9.3(13) wykonuje czynności związane z montażem systemu odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych; 

B.9.3(14) przeprowadza próby szczelności instalacji grzewczych; 
B.9.3(15) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne, termoizolacyjne i przeciwwilgociowe instalacji grzewczych; 

B.9.3.(16) ocenia jakość wykonania instalacji grzewczych; 

B.9.3(17) wykonuje czynności związane z odpowietrzaniem, uruchamianiem i regulacją instalacji grzewczych; 

B.9.3(18) dokonuje przeglądu technicznego instalacji grzewczych; 

B.9.3(19) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji grzewczych zgodnie z procedurami. 

B.9.4(1) określa wymagane parametry powietrza w pomieszczeniach; 

B.9.4(2) określa sposoby wentylacji obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk roboczych; 

B.9.4(3) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych oraz technologie ich wykonywania; 

B.9.4(4) określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych; 

B.9.4(5) sporządza zapotrzebowanie na materiały i kalkuluje koszty robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych; 

B.9.4(6) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych; 

B.9.4(7) dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych; 
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Efekty kształcenia 

B.9.4(8) wyznacza trasę prowadzenia przewodów i miejsca montażu uzbrojenia instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych; 

B.9.4(9) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych; 

B.9.4(10) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolo- -pomiarową instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych; 

B.9.4(11) wykonuje próby szczelności instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych; 

B.9.4(12) wykonuje izolacje antykorozyjne, termoizolacyjne, przeciwwilgociowe i akustyczne instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych; 

B.9.4.(13) ocenia jakość wykonania instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych; 

B.9.4(14) wykonuje czynności związane z uruchamianiem i regulacją instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(15) dokonuje przeglądu technicznego instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(16) wykonuje prace związane z konserwacją oraz naprawą instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
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ZAŁĄCZNIK 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA  

 
Efekty kształcenia 

/umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/ 
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Kształcenie zawodowe teoretyczne 

Podstawy budownictwa 

PKZ(B.e)(1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych; 

PKZ(B.e) x x     96 

PKZ(B.e)(2) rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania; 

PKZ(B.e)(3) rozpoznaje materiały budowlane i określa ich właściwości; 

PKZ(B.e)(4) rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych oraz ich elementy;  

PKZ(B.e)(5) rozpoznaje rodzaje i elementy podziemnej infrastruktury terenu; 

PKZ(B.e)(7) sporządza rysunki techniczne oraz szkice robocze; 

PKZ(B.e)(8) rozpoznaje paliwa gazowe oraz określa ich właściwości; 

PKZ(B.e)(10) rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji projektowej sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych; 

PKZ(B.e)(11) rozróżnia rodzaje gruntów oraz określa ich właściwości; 

PKZ(B.e)(12) określa sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania i odwadniania wykopów; 

PKZ(B.e)(14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; 
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BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 

BHP x x     16 

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;  

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;  

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska; 

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;  

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe. KPS x x      

Łączna liczba godzin 112 

Sieci komunalne 

PKZ(B.e)(6) rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci komunalnych i instalacji sanitarnych oraz określa ich właściwości; 
PKZ(B.e) x x x x   16 

PKZ(B.e)(9) rozróżnia urządzenia energetyczne stosowane w sieciach komunalnych i instalacjach sanitarnych; 

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;  BHP x x x x   8 

B.9.1(1) rozpoznaje rodzaje wód powierzchniowych i wód podziemnych; 
B.9. x x x x   16 

B.9.1(2) rozpoznaje rodzaje ujęć wody; 

B.8.1(1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej; 

B.8. x x x x   152 

B.8.1(2) rozpoznaje rodzaje przyłączy wodociągowych i przykanalików; 

B.8.1(3) rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych oraz określa ich funkcje; 

B.8.1(4) posługuje się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(5) planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci 
wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(15) wykonuje czynności związane z dezynfekcją sieci wodociągowych; 

B.8.1(16) wykonuje czynności związane z płukaniem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;  

B.8.1(17) przeprowadza próby szczelności sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;  
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B.8.1(18) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;  

B.8.2(1) rozpoznaje obiekty sieci gazowych i określa ich funkcje; 

B.8.2(2) rozpoznaje rodzaje i układy gazociągów; 

B.8.2(3) rozpoznaje elementy gazociągów i przyłączy gazowych i określa ich funkcje; 

B.8.2(4) posługuje się dokumentacją projektową i planami sytuacyjnymi sieci gazowych; 

B.8.2(5) planuje kolejność wykonania robot związanych z budową i remontem sieci gazowych;  

B.8.2(12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów i przyłączy gazowych; 

B.8.2(14) wykonuje czynności związane z odpowietrzeniem gazociągów i przyłączy gazowych zgodnie z obowiązującymi procedurami; 

B.8.2(15) wykonuje czynności związane ze znakowaniem gazociągów i przyłączy gazowych; 

B.8.2(16) przestrzega zasad przeprowadzania prób szczelności i ciśnienia gazociągów oraz przyłączy gazowych;  

B.8.2(17) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami; 

B.8.2(18) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami dotyczącymi 
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych; 

B.8.3(1) rozpoznaje rodzaje, układy i systemy sieci ciepłowniczych; 

B.8.3(2) rozpoznaje rodzaje węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(3) rozpoznaje elementy wyposażenia sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(4) posługuje się dokumentacją projektową i planami sytuacyjnymi sieci ciepłowniczych;  

B.8.3(5) planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;  

B.8.3(15) wykonuje czynności związane z odwadnianiem oraz odpowietrzaniem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;  

B.8.3(16) przeprowadza próby szczelności sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(17) wykonuje czynności związane z remontem i modernizacją sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 
KPS x x x x       

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe. 

Łączna liczba godzin 192 

Instalacje sanitarne 

PKZ(B.e)(6) rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci komunalnych i instalacji sanitarnych oraz określa ich właściwości; PKZ(B.e)     x x x x 16 
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PKZ(B.e)(9) rozróżnia urządzenia energetyczne stosowane w sieciach komunalnych i instalacjach sanitarnych; 

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; BHP     x x x x 16 

B.9.1(3) rozpoznaje rodzaje instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonywania;  

  x x x x 

 

B.9.1(4) rozpoznaje elementy instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych; 

B.9. 176 

B.9.1(5) określa miejsca montażu uzbrojenia, urządzeń sanitarnych oraz przyborów sanitarnych; 

B.9.1(6) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wodociągowych, instalacji kanalizacyjnych, instalacji przeciwpożarowych 
oraz instalacji do odprowadzania wód opadowych; 

B.9.1(13) wykonuje czynności związane z napełnianiem i odpowietrzaniem instalacji wodociągowych; 

B.9.1(14) wykonuje czynności związane z połączeniem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych z sieciami oraz z lokalnymi 
ujęciami wody i odbiornikami ścieków; 

B.9.1(17) przeprowadza próby szczelności instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(18) dokonuje przeglądu technicznego instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(19) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.2(1) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonywania; 

B.9.2(2) klasyfikuje urządzenia gazowe według określonych kryteriów; 

B.9.2(3) określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowej; 

B.9.2(4) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń gazowych i zasad wentylacji pomieszczeń; 

B.9.2(5) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych; 

B.9.2(13) przeprowadza próby szczelności instalacji gazowych; 

B.9.2(16) przestrzega zasad przekazywania instalacji gazowych do eksploatacji; 

B.9.2(17) dokonuje przeglądu technicznego instalacji gazowych; 

B.9.2(18) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji gazowych zgodnie z procedurami; 

B.9.3(1) charakteryzuje źródła energii; 

B.9.3(2) rozpoznaje instalacje grzewcze, ich rodzaje i systemy; 

B.9.3(3) rozpoznaje elementy instalacji grzewczych; 

B.9.3(4) klasyfikuje urządzenia grzewcze według określonych kryteriów; 
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B.9.3(5) określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji grzewczych; 

B.9.3(6) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych oraz zasad wentylacji pomieszczeń; 

B.9.3(14) przeprowadza próby szczelności instalacji grzewczych; 

B.9.3(15) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne, termoizolacyjne i przeciwwilgociowe instalacji grzewczych; 

B.9.3(17) wykonuje czynności związane z odpowietrzaniem, uruchamianiem i regulacją instalacji grzewczych; 

B.9.3(18) dokonuje przeglądu technicznego instalacji grzewczych; 

B.9.3(19) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji grzewczych zgodnie z procedurami; 

B.9.4(1) określa wymagane parametry powietrza w pomieszczeniach; 

B.9.4(2) określa sposoby wentylacji obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk roboczych; 

B.9.4(3) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych oraz technologie ich wykonywania; 

B.9.4(4) określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych; 

B.9.4(11) wykonuje próby szczelności instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych; 

B.9.4(12) wykonuje izolacje antykorozyjne, termoizolacyjne, przeciwwilgociowe i akustyczne instalacji wentylacyjnych i instalacji 
klimatyzacyjnych; 

B.9.4(14) wykonuje czynności związane z uruchamianiem i regulacją instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(15) dokonuje przeglądu technicznego instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(16) wykonuje prace związane z konserwacją oraz naprawą instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

KPS(4) jest otwarty na zmiany; 
KPS    x x x x 

  KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe. 

Łączna liczba godzin 208 

Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie instalacyjnym 

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 

PDG        x x 64 

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i 
prawa autorskiego; 

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;  
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PDG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży; 

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; 

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej; 

KPS(1) stosuje zasady kultury i etyki; 

KPS     x x  

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

KPS(4) jest otwarty na zmiany; 

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; 

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień. 

Łączna liczba godzin 64 

Język obcy zawodowy w instalatorstwie sanitarnym 

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), 
umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

JOZ    x x   64 

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, 
w standardowej odmianie języka; 

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; 

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;  

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji; 

KPS(1) stosuje zasady kultury i etyki; KPS     x x      
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KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

KPS(4) jest otwarty na zmiany; 

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; 

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień. 

Łączna liczba godzin 64 

Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe teoretyczne 640 

Kształcenie zawodowe praktyczne 

Montaż sieci komunalnych - zajęcia praktyczne 

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;  

BHP x x x x   16 
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania sieci komunalnych;  

PKZ(B.e)(7) sporządza rysunki techniczne oraz szkice robocze; 
PKZ(B.e) x x x x   48 

PKZ(B.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;  

B.8.1(4) posługuje się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;  

B.8. x x x x   410 

B.8.1(6) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych 
i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci 
wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(8) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(9) wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;  

B.8.1(10) dobiera materiały, armaturę, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz armaturę zabezpieczającą; 

B.8.1(11) dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 
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B.8.1(12) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolo-pomiarową; 

B.8.1(13) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne przewodów wodociągowych i przewodów kanalizacyjnych; 

B.8.1(14) wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(16) wykonuje czynności związane z płukaniem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;  

B.8.1(17) przeprowadza próby szczelności sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(18) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;  

B.8.2(6) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty związane z wykonaniem robót związanych z budową i 
remontem sieci gazowych; 
B.8.2(7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci 
gazowych; 

B.8.2(8) wykonuje roboty ziemne związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych;  

B.8.2(9) dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy i remontu sieci 
gazowych; 

B.8.2(10) dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia podczas budowy i remontu sieci gazowych; 

B.8.2(11) wykonuje połączenia rur i montuje uzbrojenie, urządzenia oraz armaturę kontrolno-pomiarową związaną z budową i 
remontem sieci gazowych; 

B.8.2(12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów i przyłączy gazowych; 

B.8.2(13) wykonuje obmiary robót związanych z budową i remontem sieci gazowych; 

B.8.2(14) wykonuje czynności związane z odpowietrzeniem gazociągów i przyłączy gazowych zgodnie z obowiązującymi procedurami; 

B.8.2(15) wykonuje czynności związane ze znakowaniem gazociągów i przyłączy gazowych; 

B.8.2(17) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami; 

B.8.2(18) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami dotyczącymi 
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych; 

B.8.3(6) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty związane z wykonaniem robót związanych z budową i 
remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci 
ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(8) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(9) wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową sieci i węzłów ciepłowniczych;  
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B.8.3(10) dobiera materiały, armaturę, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy i remontu sieci 
ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(11) dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(12) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolo-pomiarową związane z budową i 
remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(13) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(14) wykonuje obmiary robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;  

B.8.3(17) wykonuje czynności związane z remontem i modernizacją sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

KPS x x x x       KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

KPS(10) współpracuje w zespole. 

Łączna liczba godzin 474 

Montaż instalacji sanitarnych - zajęcia praktyczne 

PKZ(B.e)(7) sporządza rysunki techniczne oraz szkice robocze; 
PKZ(B.e)     x x x x 48 

PKZ(B.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;  

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;  

BHP     x x x x 16 
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania instalacji sanitarnych; 

B.9.1(6) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wodociągowych, instalacji kanalizacyjnych, instalacji przeciwpożarowych 
oraz instalacji do odprowadzania wód opadowych; 

B.9.   x x x x 432 

B.9.1(7) sporządza zapotrzebowanie na materiały związane z wykonaniem robót oraz kalkuluje koszty tych robót; 

B.9.1(8) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych w określonej technologii; 

B.9.1(9) wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojenia; 

B.9.1(10) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji 
kanalizacyjnych; 

B.9.1(11) wykonuje połączenia rur, montuje uzbrojenie, urządzenia, przybory oraz aparaturę kontrolno-pomiarową; 

B.9.1(12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych; 
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B.9.1(13) wykonuje czynności związane z napełnianiem i odpowietrzaniem instalacji wodociągowych; 

B.9.1(14) wykonuje czynności związane z połączeniem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych z sieciami oraz z lokalnymi 
ujęciami wody i odbiornikami ścieków; 

B.9.1(15) wykonuje obmiary robót związanych z montażem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(16) ocenia jakość wykonania instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;  

B.9.1(17) przeprowadza próby szczelności instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;  

B.9.1(18) dokonuje przeglądu technicznego instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych;  

B.9.1(19) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.2(6) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z montażem instalacji gazowych; 

B.9.2(7) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji gazowej w określonej technologii; 

B.9.2(8) dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji gazowych; 

B.9.2(9) przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów oraz uzbrojenia instalacji gazowych;  

B.9.2(10) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót; 

B.9.2(11) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową;  

B.9.2(12) wykonuje czynności związane z montażem systemu odprowadzania spalin z urządzeń gazowych;  

B.9.2(13) przeprowadza próby szczelności instalacji gazowych; 

B.9.2(14) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych; 

B.9.2(15) ocenia jakość wykonania instalacji gazowych; 

B.9.2(16) określa zasady przekazywania instalacji gazowych do eksploatacji; 

B.9.2(17) dokonuje przeglądu technicznego instalacji gazowych; 

B.9.2(18) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji gazowych zgodnie z procedurami; 

B.9.3(7) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z montażem i remontem instalacji 
grzewczych; 

B.9.3(8) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji grzewczych w określonej technologii; 

B.9.3(9) dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji grzewczych; 

B.9.3(10) wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojenia instalacji grzewczych; 
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B.9.3(11) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych; 

B.9.3(12) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolo-pomiarową;  

B.9.3(13) wykonuje czynności związane z montażem systemu odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych; 

B.9.3(14) przeprowadza próby szczelności instalacji grzewczych; 

B.9.3(15) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne, termoizolacyjne i przeciwwilgociowe instalacji grzewczych; 

B.9.3(16) ocenia jakość wykonania instalacji grzewczych;  

B.9.3(17) wykonuje czynności związane z odpowietrzaniem, uruchamianiem i regulacją instalacji grzewczych;  

B.9.3(18) dokonuje przeglądu technicznego instalacji grzewczych; 

B.9.3(19) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji grzewczych zgodnie z procedurami; 

B.9.4(5) sporządza zapotrzebowanie na materiały i kalkuluje koszty robót związanych z montażem i remontem instalacji 
wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych; 

B.9.4(6) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych; 

B.9.4(7) dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych; 

B.9.4(8) wyznacza trasę prowadzenia przewodów i miejsca montażu uzbrojenia instalacji wentylacyjnych i instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.4(9) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji 
klimatyzacyjnych; 

B.9.4(10) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolo-pomiarową;  

B.9.4(11) wykonuje próby szczelności instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych; 

B.9.4(12) wykonuje izolacje antykorozyjne, termoizolacyjne, przeciwwilgociowe i akustyczne instalacji wentylacyjnych i instalacji 
klimatyzacyjnych; 

B.9.4(13) ocenia jakość wykonania instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych; 

B.9.4(14) wykonuje czynności związane z uruchamianiem i regulacją instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;  

B.9.4(15) dokonuje przeglądu technicznego instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;  

B.9.4(16) wykonuje prace związane z konserwacją oraz naprawą instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;  

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

KPS   x x x x  KPS(4) jest otwarty na zmiany; 

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
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KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

KPS(10) współpracuje w zespole. 

Łączna liczba godzin 496 
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ZAŁĄCZNIK 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Efekty kształcenia z podstawy programowej 
Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

Podstawy budownictwa 

PKZ(B.e)(1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych; PKZ (B.e)(1)1 rozpoznaje rodzaje obiektów budowlanych; 

PKZ (B.e)(1)2 dokonuje klasyfikacji budynków zgodnie z zapisami prawa budowlanego; 

PKZ (B.e)(1)3 rozpoznaje elementy budynków; 

PKZ(B.e)(2) rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich 
wykonania; 

PKZ (B.e)(2)1 rozróżnia układy konstrukcyjne budynków; 

PKZ (B.e)(2)2 rozróżnia elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych; 
PKZ (B.e)(2)3 rozróżnia elementy niekonstrukcyjne obiektów budowlanych; 

PKZ (B.e)(2)4 rozróżnia technologie wykonywania budynków; 

PKZ (B.e)(2)5 wyjaśnia technologie wykonywania budynków; 

PKZ(B.e)(3) rozpoznaje materiały budowlane i określa ich właściwości; PKZ (B.e)(3)1 rozpoznaje rodzaje materiałów i wyrobów budowlanych; 

PKZ (B.e)(3)2 rozróżnia materiały i wyroby budowlane; 

PKZ (B.e)(3)3 wyjaśnia wymagania stawiane materiałom i wyrobom budowlanym zgodnie z 
obowiązującymi normami; 

PKZ (B.e)(3)4 wyjaśnia właściwości materiałów i wyrobów budowlanych; 

PKZ (B.e)(3)5 dobiera materiały i wyroby budowlane do robót budowlanych; 

PKZ (B.e)(4) rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych oraz ich elementy;  PKZ (B.e)(4)1 dokonuje klasyfikacji rodzajów instalacji budowlanych; 

PKZ (B.e)(4)2 rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych; 

PKZ (B.e)(4)3 rozpoznaje elementy instalacji budowlanych; 

PKZ (B.e)(4)4 rozróżnia materiały instalacyjne; 

PKZ (B.e)(4)5 wyjaśnia wymagania stawiane materiałom instalacyjnym zgodnie z obowiązującymi 
normami; 

PKZ (B.e)(4)6 wyjaśnia właściwości materiałów instalacyjnych; 

PKZ (B.e)(4)7 wyjaśnia zasady i warunki montażu przewodów, uzbrojenia, przyborów i urządzeń 
instalacji budowlanych; 
PKZ (B.e)(4)8 wyjaśnia zasady prowadzenia przewodów instalacji budowlanych w budynku; 

PKZ (B.e)(4)9 wyjaśnia warunki techniczne odbioru instalacji budowlanych; 

PKZ(B.e)(5) rozpoznaje rodzaje i elementy podziemnej infrastruktury terenu; PKZ (B.e)(5)1 rozpoznaje rodzaje i przeznaczenie infrastruktury podziemnej terenu;  
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PKZ (B.e)(5)2 wyjaśnia zasady sytuowania infrastruktury podziemnej terenu; 

PKZ (B.e)(5)3 wyjaśnia zasady znakowania infrastruktury podziemnej w terenie; 

PKZ (B.e)(5)4 wyjaśnia technologie wykonania sieciowej infrastruktury podziemnej; 

PKZ (B.e)(5)5 rozpoznaje zagrożenia związane z wykonywaniem infrastruktury podziemnej; 

PKZ (B.e)(5)6 dokonuje klasyfikacji technik inspekcyjnych sieciowej infrastruktury podziemnej;  

PKZ(B.e)(7) sporządza rysunki techniczne oraz szkice robocze; PKZ (B.e)(7)1 dobiera materiały i przyrządy do sporządzania rysunku; 

PKZ(B.e)(7)2 rozpoznaje oznaczenia graficzne stosowane w rysunku technicznym oraz dokumentacji 
projektowej sieci komunalnych i instalacji sanitarnych; 

PKZ (B.e)(7)3 interpretuje informacje zawarte w rysunkach technicznych i dokumentacji projektowej 
sieci komunalnych i instalacji sanitarnych; 

PKZ (B.e)(7)4 wykonuje rysunki robocze i szkice odręczne; 

PKZ (B.e)(7)5 opisuje pismem technicznym i zwymiarować rysunki; 

PKZ (B.e)(7)6 wyjaśnia zasady sporządzania rysunków inwentaryzacyjnych; 

PKZ(B.e)(10) rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji projektowej sieci 
komunalnych oraz instalacji sanitarnych; 

PKZ (B.e)(10)1 rozróżnia rodzaje i elementy składowe dokumentacji projektowej; 

PKZ (B.e)(10)2 interpretuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej; 

PKZ(B.e)(14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; PKZ (B.e)(14)1 rozpoznaje programy komputerowe do wykonywania rysunków technicznych; 

PKZ (B.e)(14)2 rozróżnia narzędzia programów komputerowych do sporządzanie rysunków 
technicznych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych; 
PKZ (B.e)(14)3 stosuje narzędzia programów komputerowych do sporządzanie rysunków technicznych 
wspomagających wykonywanie zadań zawodowych; 

PKZ(B.e)(8) rozpoznaje paliwa gazowe oraz określa ich właściwości; PKZ (B.e)(8)1 rozróżnia rodzaje paliw gazowych;  

PKZ (B.e)(8)2 dokonuje klasyfikacji paliw gazowych według Polskiej Normy na grupy i podgrupy; 

PKZ (B.e)(8)3 wyjaśnia właściwości fizyczne i chemiczne paliw gazowych; 

PKZ (B.e)(8)4 wyjaśnia wybuchowe i toksyczne właściwości gazów palnych;  

PKZ (B.e)(8)5 wyjaśnia zakres i kierunki stosowania paliw gazowych; 

PKZ (B.e)(8)6 wyjaśnia rozmieszczenie zasobów gazu ziemnego w Polsce i na świecie; 

PKZ(B.e)(11) rozróżnia rodzaje gruntów oraz określa ich właściwości; PKZ (B.e)(11)1 dokonuje klasyfikacji gruntów; 

PKZ (B.e)(11)2 dokonuje analizy określonych właściwości gruntów mających wpływ na przebieg robót 
ziemnych; 
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PKZ (B.e)(11)3 klasyfikuje rodzaje badań gruntów; 

PKZ (B.e)(11)4 wyjaśnia geotechniczne metody badania gruntów; 

PKZ(B.e)(12) określa sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania i 
odwadniania wykopów; 

PKZ (B.e)(12)1 klasyfikuje rodzaje robót ziemnych; 

PKZ (B.e)(12)2 porównuje metody wykopowe i bezwykopowe układania sieci komunalnych;  

PKZ (B.e)(12)3 dobiera maszyny, sprzęt i narzędzia do robót ziemnych w zależności od rodzaju gruntu; 

PKZ (B.e)(12)4 ustala wielkości charakterystyczne wykopu i nasypu;  

PKZ (B.e)(12)5 ustala sposoby zabezpieczania ścian wykopów w zależności od rodzaju gruntu i 
głębokości wykopu;  

PKZ (B.e)(12)6 ustala sposób zabezpieczenia skarp nasypów; 
PKZ (B.e)(12)7 ustala sposoby odwadniania wykopów; 

PKZ (B.e)(12)8 wyjaśnia sposób zagęszczenia mas ziemnych; 

PKZ (B.e)(12)9 dobiera środki transportu mas ziemnych; 

PKZ (B.e)(12)10 interpretuje warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych; 

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem 
i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 

BHP(1)1 wymienia czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne oddziaływujące na człowieka w miejscu 
pracy i opisuje źródła zanieczyszczeń środowiska naturalnego;  

BHP(1)2 ocenia przyczyny zmęczenia fizycznego i psychicznego w czasie pracy;  

BHP(1)3 wyjaśnia zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie instalacji sanitarnych;  

BHP(1)4 wymienia zasady organizacji miejsca pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;  

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie 
ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 

BHP(2)1 wymienia instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w 
Polsce;  

BHP((2)2 charakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony 
pracy i ochrony środowiska w Polsce;  

BHP(2)3 identyfikuje podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy; 

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

BHP(3)1 rozpoznaje prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

BHP (3)2 rozpoznaje obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

BHP(3)3 zastosuje przepisy dotyczące ochrony pracownika w miejscu pracy;  

BHP(3)4 opracowuje procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
przedsiębiorstwie instalacji sanitarnych; 

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników 
w środowisku pracy;  

BHP(5)1 ustala rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy montera sieci, 
instalacji i urządzeń sanitarnych; 
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BHP(5)2 dokonuje charakterystyki czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy montera 
sieci; instalacji i urządzeń sanitarnych; 

BHP(5)3 wyjaśnia sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy montera sieci, 
instalacji i urządzeń sanitarnych; 

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 
 

BHP(6)1 identyfikuje czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące na stanowisku roboczym;  

BHP(6)2 dokonuje analizy skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

BHP(6)3 ustala sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu pracy; 

BHP(9) stosuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych; 

BHP(9)1 analizuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci, 
instalacji i urządzeń sanitarnych; 

BHP(9)2 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej 
podczas wykonywania zadań zawodowych montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 

BHP(9)3 przestrzega zasad ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych montera 
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym  
w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia  
i życia; 

BHP(10)1 zapobiega zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności montera sieci, 
instalacji i urządzeń sanitarnych; 

BHP(10)2 identyfikuje stany zagrożenia zdrowia i życia w miejscu pracy; 

BHP(10)3 udziela zgodnie z zasadami pomocy przedmedycznej w razie wypadku przy pracy oraz w 
stanach zagrożenia zdrowia i życia; 

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; KPS(6)1 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; 

KPS(6)2 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych. 

Sieci komunalne 

PKZ(B.e)(6) rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci komunalnych 
i instalacji sanitarnych oraz określa ich właściwości; 

PKZ(B.e)(6)1 rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych oraz określa ich 
właściwości; 

PKZ(B.e)(6) 2 interpretuje oznaczenia stosowane w materiałach do budowy sieci wodociągowych;  

PKZ(B.e)(6)3 rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych oraz określa ich 
właściwości; 
PKZ(B.e)(6)4 interpretuje oznaczenia stosowane w materiałach do budowy sieci kanalizacyjnych;  

PKZ(B.e)(6)5 rozpoznaje materiały stosowane do budowy gazociągów i przyłączy gazowych oraz ich 
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oznaczenia;  

PKZ(B.e)(6)6 identyfikuje właściwości materiałów stosowanych do budowy gazociągów i przyłączy 
gazowych; 

PKZ(B.e)(6)7 rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci i węzłów ciepłowniczych;  

PKZ(B.e)(6)8 rozpoznaje właściwości materiałów stosowanych do budowy sieci i węzłów 
ciepłowniczych;  

PKZ(B.e)(9) rozróżnia urządzenia energetyczne stosowane w sieciach komunalnych i 
instalacjach sanitarnych; 

PKZ(B.e)(9)1 rozpoznaje urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów sieci 
wodociągowych; 

PKZ(B.e)(9)2 wyjaśnia budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych stanowiących wyposażenie 
obiektów sieci wodociągowych;  

PKZ(B.e)(9)3 rozpoznaje urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów sieci 
kanalizacyjnych; 

PKZ(B.e)(9)4 wyjaśnia budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych stanowiących wyposażenie 
obiektów sieci kanalizacyjnych;  

PKZ(B.e)(9)5 rozpoznaje urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów sieci gazowych; 

PKZ(B.e)(9)6 wyjaśnia cel i warunki instalowania urządzeń energetycznych stanowiących wyposażenie 
obiektów sieci gazowych;  

PKZ(B.e)(9)7 rozpoznaje urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie sieci i węzłów 
ciepłowniczych; 

PKZ(B.e)(9)8 wyjaśnia cel i warunki instalowania urządzeń energetycznych stanowiących wyposażenie 
sieci i węzłów ciepłowniczych; 

BHP(4).przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i 
środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; 

BHP(4) 1 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z 
wykonywaniem sieci wodociągowych; 

BHP(4) 2 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z 
wykonywaniem sieci kanalizacyjnych; 

B.9.1(1) rozpoznaje rodzaje wód powierzchniowych i wód podziemnych; B.9.1(1)1 rozpoznaje i wymienia cechy charakterystyczne wód powierzchniowych płynących; 

B.9.1(1)2 rozpoznaje i wymienia cechy charakterystyczne wód powierzchniowych stojących; 

B.9.1(1)3 rozpoznaje i wymienia cechy charakterystyczne wód podziemnych strefy aeracji;  

B.9.1(1)4 rozpoznaje i wymienia cechy charakterystyczne wód podziemnych strefy saturacji; 

B.9.1(2) rozpoznaje rodzaje ujęć wody; B.9.1(2)1 rozpoznaje i wymienia cechy charakterystyczne ujęć wód powierzchniowych płynących; 
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B.9.1(2)2 rozpoznaje i wymienia cechy charakterystyczne ujęć wód powierzchniowych stojących;  

B.9.1(2)3 rozpoznaje i wymienia cechy charakterystyczne ujęć wód podziemnych; 

B.9.1(2)4 ustala zasięg strefy ochrony sanitarnej ujęć i źródeł wody; 

B.8.1(1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej; B.8.1(1)1 rozpoznaje układy sieci wodociągowych; 

B.8.1(1)2 rozpoznaje rodzaje przewodów sieci wodociągowej; 

B.8.1(1)3 rozpoznaje układy sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(1)4 rozpoznaje rodzaje przewodów sieci kanalizacyjnej; 

B.8.1(1)5 rozpoznaje i wymienia cechy charakterystyczne sieci kanalizacyjnej konwencjonalnej i 
niekonwencjonalnej; 

B.8.1(2) rozpoznaje rodzaje przyłączy wodociągowych i przykanalików; B.8.1(2)1 rozróżnia rodzaje przyłączy wodociągowych; 

B.8.1(2)2 wymienia zasady wykonywania przyłącza wodociągowego z zastosowaniem trójnika; 

B.8.1(2)3 wymienia zasady wykonywania przyłącza wodociągowego z zastosowaniem opaski; 

B.8.1(2)4 rozpoznaje rodzaje przyłączy kanalizacyjnych; 

B.8.1(2)5 interpretuje zapisy zawarte w wytycznych techniczno-budowlanych w zakresie włączenia 
przykanalika do sieci kanalizacyjnej poprzez studnię rewizyjną; 

B.8.1(2)6 interpretuje zapisy zawarte w wytycznych techniczno-budowlanych w zakresie włączenia 
przykanalika do sieci kanalizacyjnej poprzez trójnik;  

B.8.1(3) rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych oraz określa 
ich funkcje; 

B.8.1(3)1 rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych na podstawie oznaczeń graficznych, schematów 
technologicznych, budowy oraz przeznaczenia; 

B.8.1(3)2 wyjaśnia funkcje zbiorników do magazynowania wody w zależności od ich przeznaczenia i 
usytuowania; 

B.8.1(3)3 rozpoznaje pompy i pompownie wodociągowe; 

B.8.1(3)4 wyjaśnia funkcje wyposażenia pompowni wodociągowej; 

B.8.1(3)5 rozpoznaje obiekty sieci kanalizacyjnych wodociągowych na podstawie oznaczeń graficznych, 
schematów technologicznych, budowy oraz przeznaczenia; 

B.8.1(3)6 rozpoznaje pompy do ścieków i pompownie kanalizacyjne; 

B.8.1(3)7 wyjaśnia funkcje wyposażenia pompowni kanalizacyjnych; 

B.8.1(4) posługuje się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci 
wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(4)1 interpretuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej sieci wodociągowych  

B.8.1(4)2 interpretuje informacje dotyczące przebiegu sieci wodociągowych na planach sytuacyjnych; 

B.8.1(4)3 interpretuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnych;  
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

B.8.1(4)4 interpretuje informacje dotyczące przebiegu sieci kanalizacyjnych na planach sytuacyjnych;  

B.8.1(5) planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych i 
sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(5)1 planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych; 

B.8.1(5)2 ustala kolejność robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych; 

B.8.1(5)3 ustala zakres robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych;  

B.8.1(5)4 planuje metody organizacji robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych; 

B.8.1(5)5 planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(5)6 ustala kolejność robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(5)7 ustala zakres robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych;  

B.8.1(5)8 planuje metody organizacji robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych; 
B.8.1(7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren 
robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci 
kanalizacyjnych; 

B.8.1(7) 1 ustala kolejność robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i remontów sieci 
wodociągowej;  

B.8.1(7) 2 ustala miejsca magazynowania materiałów instalacyjnych na placu budowy i remontów sieci 
wodociągowej; 

B.8.1(7))3 ustala rozmieszczenie obiektów biurowo socjalnych na placu budowy i remontów sieci 
wodociągowej; 

B.8.1(7) 4 ustala kolejność robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i 
remontu sieci kanalizacyjnej; 

B.8.1(7) 5 ustala miejsca magazynowania materiałów instalacyjnych na placu budowy i 
remontu sieci kanalizacyjnej; 
B.8.1(7)6 ustala rozmieszczenie obiektów biurowo socjalnych na placu budowy i remontu 
sieci kanalizacyjnej; 

B.8.1(15) wykonuje czynności związane z dezynfekcją sieci wodociągowych; B.8.1(15)1 ustala dawkę i rodzaj środka stosowanego do dezynfekcji sieci wodociągowych; 

B.8.1(15)2 wyjaśnia sposób postępowania podczas dezynfekcji sieci wodociągowych; 

B.8.1(16) wykonuje czynności związane z płukaniem sieci wodociągowych i 
sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(16)1 wyjaśnia sposób przeprowadzenia płukania sieci wodociągowych; 
B.8.1(16)2 interpretuje warunki przeprowadzenia płukania sieci wodociągowych; 

B.8.1(16)3 wyjaśnia sposób przeprowadzenia płukania sieci kanalizacyjnej; 

B.8.1(16)4 interpretuje warunki przeprowadzenia płukania sieci kanalizacyjnej; 

B.8.1(17) przeprowadza próby szczelności sieci wodociągowych i sieci B.8.1(17)1 interpretuje warunki przeprowadzenia i dokumentowania próby szczelności 
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

kanalizacyjnych; odcinka sieci wodociągowej; 

B.8.1(17)2 interpretuje zapisy zawarte w procedurach przeprowadzenia i dokumentowania 
próby szczelności całego wodociągu; 
B.8.1(17)3 interpretuje warunki przeprowadzenia i dokumentowania próby szczelności 
odcinka sieci kanalizacyjnej; 

B.8.1(17)4 interpretuje zapisy zawarte w procedurach przeprowadzenia i dokumentowania 
próby szczelności sieci kanalizacyjnej; 

B.8.1(18) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i 
modernizacją sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(18)1 interpretuje zasady konserwacji, napraw i modernizacji sieci wodociągowych; 
B.8.1(18)2 interpretuje zasady użytkowania, konserwacji, napraw i modernizacji zbiorników 
wodociągowych, pompowni wodociągowych; 

B.8.1(18)3 wyjaśnia zasady konserwacji, napraw i modernizacji sieci kanalizacyjnych;  

B.8.1(18)4 ustala zakres czynności przeprowadzania konserwacji, napraw i modernizacji sieci 
kanalizacyjnych konwencjonalnych i niekonwencjonalnych oraz pompowni ściekowych; 

B.8.2(1) rozpoznaje obiekty sieci gazowych i określa ich funkcje; B.8.2(1)1 rozpoznaje układy sieci gazowych oraz ich wzajemne powiązania; 

B.8.2(1)2 wyjaśnia funkcję obiektów sieci gazowych;  

B.8.2(1)3 rozpoznaje obiekty sieci gazowych na podstawie ich budowy, przeznaczenia, schematów 
technologicznych oraz oznaczeń graficznych; 

B.8.2(2) rozpoznaje rodzaje i układy gazociągów; B.8.2(2)1 klasyfikuje gazociągi i przyłącza gazowe według określonych kryteriów; 
B.8.2(2)2wyjaśnia funkcje gazociągów i przyłączy gazowych w układzie sieci gazowych; 

B.8.2(2)3 rozpoznaje rodzaje i układy gazociągów w dokumentacji projektowej sieci gazowych; 

B.8.2(3) rozpoznaje elementy gazociągów i przyłączy gazowych i określa ich funkcje; B.8.2(3)1 rozpoznaje elementy uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych;  

B.8.2(3)2 identyfikuje cel instalowania elementów uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych; 

B.8.2(3)3 ustala miejsca instalowania elementów uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych; 

B.8.2(3)4 wyjaśnia zasady bezpiecznego sytuowania i wykonywania gazociągów oraz przyłączy 
gazowych;  

B.8.2(3) 5 interpretuje zapisy zawarte w wytycznych techniczno - budowlanych dotyczących 
instalowania kurka głównego;  

B.8.2(4) posługuje się dokumentacją projektową i planami sytuacyjnymi sieci B.8.2(4)1 interpretuje informacje dotyczące przebiegu gazociągów i przyłączy gazowych zawarte w 
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Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

gazowych; dokumentacji projektowej sieci gazowych;  

B.8.2(4)2 interpretuje informacje dotyczące przebiegu gazociągów i przyłączy gazowych zawarte na 
planach sytuacyjnych; 

B.8.2(5) planuje kolejność wykonania robot związanych z budową i remontem sieci 
gazowych; 

B.8.2(5)1 planuje kolejność czynności technologicznych wymaganych dla montażu gazociągów, 
przyłączy gazowych oraz ich elementów uzbrojenia; 

B.8.2(5)2 ustala kolejność robót przygotowawczych i montażowych związanych z budową gazociągów i 
przyłączy gazowych; 

B.8.2(5)3 wyjaśnia zasady wykonywania robót związanych z budową i remontem gazociągów i przyłączy 
gazowych; 
B.8.2(5)4 planuje metody organizacji robót związanych z budową gazociągów i przyłączy gazowych; 

B.8.2(5)5 wyjaśnia zasady przeprowadzania remontów oraz modernizacji gazociągów i przyłączy 
gazowych; 

B.8.2(5)6 planuje kolejność i zakres robót związanych z remontem i modernizacją gazociągów i 
przyłączy gazowych; 

B.8.2(12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów i przyłączy gazowych; B.8.2(12)1 rozpoznaje metody zabezpieczania antykorozyjnego gazociągów i przyłączy gazowych;  

B.8.2(12)2 wyjaśnia zasady obowiązujące przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych 
gazociągów, przyłączy gazowych oraz w obiektach sieci gazowych; 

B.8.2(14) wykonuje czynności związane z odpowietrzeniem gazociągów i przyłączy 
gazowych zgodnie z obowiązującymi procedurami; 

B.8.2(14)1 interpretuje zasady i procedury obowiązujące podczas odpowietrzania gazociągów i 
przyłączy gazowych; 

B.8.2(14)2 planuje kolejność czynności podczas odpowietrzenia gazociągów i przyłączy gazowych; 

B.8.2(15) wykonuje czynności związane ze znakowaniem gazociągów i przyłączy 
gazowych; 

B.8.2(15)1 wyjaśnia zasady znakowania gazociągów i przyłączy gazowych;  

B.8.2(16) przestrzega zasad przeprowadzania prób szczelności i ciśnienia 
gazociągów oraz przyłączy gazowych; 

B.8.2(16)1 interpretuje warunki przeprowadzania i dokumentowania prób ciśnieniowych i szczelności 
gazociągów i przyłączy gazowych; 

B.8.2(16)2 interpretuje zapisy zawarte w procedurach przeprowadzania prób ciśnieniowych oraz 
szczelności gazociągów; 

B.8.2(16)3 interpretuje zapisy zawarte w procedurach przeprowadzania prób ciśnieniowych oraz 
szczelności przyłączy gazowych; 

B.8.2(17) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci 
gazowych zgodnie z procedurami; 

B.8.2(17)1 interpretuje zasady obowiązujące podczas przeprowadzania czynności związanych z 
przeprowadzaniem konserwacji, naprawy i modernizacji gazociągów i przyłączy gazowych; 
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Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

B.8.2(17)2 interpretuje zapisy zawarte w procedurach obowiązujących podczas przeprowadzania 
napraw i modernizacji gazociągów i przyłączy gazowych; 

B.8.2(18) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci 
gazowych zgodnie z procedurami dotyczącymi prac niebezpiecznych i 
gazoniebezpiecznych; 

B.8.2(18)1 interpretuje zapisy zawarte w procedurach prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych 
podczas prac na czynnych sieciach gazowych; 

B.8.3(1) rozpoznaje rodzaje, układy i systemy sieci ciepłowniczych; B.8.3(1)1 rozpoznaje rodzaje, układy i systemy sieci ciepłowniczych;  

B.8.3(1)2 wyjaśnia funkcje sieci ciepłowniczych;  

B.8.3(1)3 wyjaśnia funkcję obiektów sieci ciepłowniczych;  

B.8.3(2) rozpoznaje rodzaje węzłów ciepłowniczych; B.8.3(2)1 dokonuje klasyfikacji węzłów ciepłowniczych; 
B.8.3(2)2 rozpoznaje węzły ciepłownicze na podstawie ich budowy, wyposażenia, funkcji, schematów 
technologicznych oraz oznaczeń; 

B.8.3(3) rozpoznaje elementy wyposażenia sieci ciepłowniczych i węzłów 
ciepłowniczych; 

B.8.3(3) 1 rozpoznaje elementy uzbrojenia sieci ciepłowniczych; 

B.8.3(3) 2 identyfikuje cel instalowania elementów uzbrojenia sieci ciepłowniczych;  

B.8.3(3) 3 ustala miejsca instalowania elementów uzbrojenia sieci ciepłowniczych; 

B.8.3(3) 4 rozpoznaje elementy wyposażenia węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(3) 5 identyfikuje funkcje spełniane przez elementy wyposażenia węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(3) 6 ustala miejsce instalowania elementów wyposażenia węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(4) posługuje się dokumentacją projektową i planami sytuacyjnymi sieci 
ciepłowniczych; 

B.8.3(4)1 interpretuje informacje dotyczące sieci ciepłowniczych zawarte w dokumentacji projektowej; 

B.8.3(4)2 interpretuje informacje dotyczące przebiegu sieci ciepłowniczych zawarte na planach 
sytuacyjnych; 

B.8.3(4) 3 interpretuje zasady bezpiecznego i prawidłowego sytuowania sieci ciepłowniczych z 
zachowaniem obowiązujących norm i przepisów; 

B.8.3(5) planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci ciepłowniczych i 
węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(5)1 ustala czynności wymagane do montażu sieci ciepłowniczych w określonej technologii; 

B.8.3(5)2 wyjaśnia zasady obowiązujące podczas budowy sieci ciepłowniczych; 

B.8.3(5)3 ustala kolejność robót przygotowawczych i montażowych związanych z budową sieci 
ciepłowniczych;  

B.8.3(5)4 planuje metody organizacji robót związanych z wykonaniem sieci i węzłów ciepłowniczych;  

B.8.3(15) wykonuje czynności związane z odwadnianiem oraz odpowietrzaniem 
sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(15)1 wyjaśnia cel odwadniania i odpowietrzania sieci oraz węzłów ciepłowniczych;  

B.8.3(15)2 wyjaśnia zasady obowiązujące podczas odwadniania i odpowietrzania sieci i węzłów 
ciepłowniczych; 
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B.8.3(16) przeprowadza próby szczelności sieci ciepłowniczych i węzłów 
ciepłowniczych; 

B.8.3(16)1 interpretuje warunki przeprowadzania prób szczelności sieci i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(16)2 interpretuje wymagania dotyczące przeprowadzaniem prób szczelności sieci i węzłów 
ciepłowniczych; 

B.8.3(17) wykonuje czynności związane z remontem i modernizacją sieci 
ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(17)1 wyjaśnia zasady obowiązujące podczas remontów oraz modernizacji sieci ciepłowniczych; 

B.8.3(17)2 planuje kolejność i zakres robót związanych z remontem oraz modernizacją sieci 
ciepłowniczych; 

B.8.3(17)3 wyjaśnia zasady obowiązujące podczas remontów oraz modernizacji węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(17)4 planuje kolejność i zakres robót związanych z remontem oraz modernizacją węzłów 
ciepłowniczych;  

KPS(4) jest otwarty na zmiany; 

KPS(4)1 analizuje zmiany zachodzące w branży; 

KPS(4)2 podejmuje nowe wyzwania; 

KPS(4)3 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy; 

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe. 
KPS(6)1 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; 

KPS(6)2 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych. 

Instalacje sanitarne 

PKZ(B.e)(6) rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci komunalnych 
i instalacji sanitarnych oraz określa ich właściwości; 

PKZ(B.e)(6)9 rozpoznaje materiały stosowane do budowy instalacji wodociągowych oraz określać ich 
właściwości; 

PKZ(B.e)(6) 10 interpretuje oznaczenia stosowane w materiałach do budowy instalacji wodociągowych;  

PKZ(B.e)(6)11 rozpoznaje materiały stosowane do budowy instalacji kanalizacyjnych oraz określa ich 
właściwości; 

PKZ(B.e)(6) 12 interpretuje oznaczenia stosowane w materiałach do budowy instalacji kanalizacyjnych;  

PKZ(B.e)(6)13 rozpoznaje materiały stosowane do budowy instalacji gazowych;  

PKZ(B.e)(6)14 rozpoznaje właściwości materiałów stosowanych do montażu instalacji gazowych; 

PKZ(B.e)(6) 15rozpoznaje materiały stosowane do budowy instalacji grzewczych; 

PKZ(B.e)(6)16 rozpoznaje właściwości materiałów stosowanych do montażu instalacji grzewczych; 

PKZ(B.e)(6) 17rozpoznaje materiały stosowane do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

PKZ(B.e)(6)18 rozpoznaje właściwości materiałów stosowanych do montażu instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 

PKZ(B.e)(9) rozróżnia urządzenia energetyczne stosowane w sieciach komunalnych i PKZ(B.e)(9)9 rozpoznaje urządzenia energetyczne wspomagające pracę instalacji wodociągowych; 
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instalacjach sanitarnych; PKZ(B.e)(9)10 wyjaśnia budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych wspomagających 
użytkowanie instalacji wodociągowych;  

PKZ(B.e)(9)11 rozpoznaje urządzenia energetyczne wspomagające pracę instalacji kanalizacyjnych; 

PKZ(B.e)(9)12 wyjaśnia budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych wspomagających 
użytkowanie instalacji kanalizacyjnych;  

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i 
środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; 

BHP(4) 3 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z 
wykonywaniem instalacji wodociągowych; 

BHP(4) 4 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z 
wykonywaniem instalacji kanalizacyjnych; 
BHP(4)5 dokonuje analizy zagrożeń związanych z występowaniem środowiska gazów palnych i 
toksycznych; 

B.9.1(3) rozpoznaje rodzaje instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych 
oraz technologie ich wykonywania; 

B.9.1(3)1 rozpoznaje rodzaje instalacji wodociągowych wody zimnej i wody ciepłej;  

B.9.1(3)2 rozróżnia sposoby połączeń rur w instalacjach wodociągowych; 

B.9.1(3)3 identyfikuje technologie wykonania instalacji wodociągowych; 

B.9.1(3)4 rozpoznaje rodzaje instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(3)5 rozróżnia sposoby połączeń rur w instalacjach kanalizacyjnych; 

B.9.1(3)6 identyfikuje technologie wykonania instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(4) rozpoznaje elementy instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych; B.9.1(4)1 rozpoznaje elementy instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej; 

B.9.1(4)2 wyjaśnia zadania elementów instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej; 

B.9.1(4)3 rozpoznaje elementy uzbrojenia instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej; 

B.9.1(4)4 wyjaśnia zadania elementów uzbrojenia instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej; 

B.9.1(4)5 rozpoznaje elementy instalacji kanalizacyjnej; 

B.9.1(4)6 wyjaśnia zadania elementów instalacji kanalizacyjnej; 

B.9.1(4)7 rozpoznaje przybory sanitarne; 

B.9.1(4)8 identyfikuje przybory sanitarne; 

B.9.1(4)9 rozpoznaje wyposażenie instalacji kanalizacyjnej; 

B.9.1(4)10 identyfikuje wyposażenie instalacji kanalizacyjnej; 

B.9.1(5) określa miejsca montażu uzbrojenia, urządzeń sanitarnych oraz przyborów 
sanitarnych; 

B.9.1(5)1 wskazuje miejsca montażu uzbrojenia czerpalnego instalacji wodociągowej wody zimnej i 
wody ciepłej; 

B.9.1(5)2 wskazuje miejsca montażu uzbrojenia regulującego przepływ wody w instalacji wodociągowej 
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wody zimnej i wody ciepłej; 

B.9.1(5)3 wskazuje miejsca montażu uzbrojenia zabezpieczającego instalacji wodociągowej wody 
zimnej i wody ciepłej; 

B.9.1(5)4 planuje usytuowanie wodomierza na przewodach wodociągowych w budynku i poza nim;  

B.9.1(5)5 wskazuje miejsca montażu urządzeń kanalizacyjnych w budynku i poza nim; 

B.9.1(5)6 wskazuje miejsca montażu przyborów sanitarnych; 

B.9.1(5)7 planuje usytuowanie przyborów sanitarnych oraz urządzeń kanalizacyjnych;  

B.9.1(5)8 interpretuje warunki techniczne wymagane dla pomieszczeń w których instalowane są 
przybory sanitarne; 

B.9.1(6) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wodociągowych, 
instalacji kanalizacyjnych, instalacji przeciwpożarowych oraz instalacji do 
odprowadzania wód opadowych; 

B.9.1(6)1 interpretuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej instalacji wodociągowej; 

B.9.1(6)2 interpretuje informacje dotyczące przebiegu instalacji wodociągowej;  

B.9.1(6)3 interpretuje na podstawie dokumentacji projektowej instalacji wodociągowej zasady 
prowadzenie przewodów w pomieszczeniach, przez przeszkody budowlane oraz w sąsiedztwie innych 
przewodów; 

B.9.1(6)4 interpretuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej instalacji wodnej 
przeciwpożarowej; 

B.9.1(6)5 ustala warunki wykonania instalacji przeciwpożarowych: hydrantowej, tryskaczowej i 
zraszaczowej; 

B.9.1(6)6 interpretuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej instalacji kanalizacyjnej; 

B.9.1(6)7 wyjaśnia na podstawie dokumentacji projektowej instalacji kanalizacyjnej zasady 
prowadzenie przewodów w pomieszczeniach, przez przeszkody budowlane oraz w sąsiedztwie innych 
przewodów; 

B.9.1(6)8 rozróżnia na podstawie dokumentacji projektowej rodzaj instalacji do odprowadzania wód 
opadowych; 

B.9.1(6)9 wyjaśnia warunki wykonania instalacji do odprowadzania wód opadowych; 

B.9.1(13) wykonuje czynności związane z napełnianiem i odpowietrzaniem instalacji 
wodociągowych; 

B.9.1(13)1 wyjaśnia zasady związane z napełnianiem instalacji wodociągowych; 

B.9.1(13)2 wyjaśnia zasady związane z odpowietrzaniem instalacji wodociągowych; 

B.9.1(14) wykonuje czynności związane z połączeniem instalacji wodociągowych 
i instalacji kanalizacyjnych z sieciami oraz z lokalnymi ujęciami wody i odbiornikami 
ścieków; 

B.9.1(14)1 wyjaśnia zasady wykonywania połączenia instalacji wodociągowej z przewodem 
rozdzielczym sieci wodociągowej; 

B.9.1(14)2 wyjaśnia zasady wykonywania połączenia instalacji wodociągowej z przewodem 
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doprowadzającym wodę z studni kopanej lub studni wierconej; 

B.9.1(14)3 ustala zakres czynności koniecznych do wykonania połączenia instalacji wodociągowej z 
przewodem rozdzielczym sieci wodociągowej w określonej technologii; 

B.9.1(14)4ustala zakres czynności koniecznych do wykonania połączenia instalacji wodociągowej z 
przewodem doprowadzającym wodę z studni kopanej lub studni wierconej; 

B.9.1(14)5 wyjaśnia zasady wykonywania połączenia instalacji kanalizacyjnej z przewodem sieci 
kanalizacyjnej; 

B.9.1(14)6 wyjaśnia zasady wykonywania połączenia instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem 
gromadzącym ścieki bytowe lub opadowe; 
B.9.1(14)7 wyjaśnia zasady wykonywania połączenia instalacji kanalizacyjnej z przydomową 
oczyszczalnią ścieków; 

B.9.1(14)8 ustala zakres czynności koniecznych do wykonania połączenia instalacji kanalizacyjnej z 
przewodem sieci kanalizacyjnej w określonej technologii; 

B.9.1(14)9 ustala zakres czynności koniecznych do wykonania połączenia instalacji kanalizacyjnej z 
zbiornikiem gromadzącym ścieki bytowe lub opadowe albo z przydomową oczyszczalnią ścieków;  

B.9.1(17) przeprowadza próby szczelności instalacji wodociągowych i instalacji 
kanalizacyjnych; 

B.9.1(17)1 interpretuje warunki przeprowadzenia próby szczelności połączenia wodociągowego;  

B.9.1(17)2 interpretuje warunki przeprowadzenia próby szczelności odcinka instalacji wodociągowej 
obejmującej jedną kondygnację; 

B.9.1(17)3 interpretuje warunki przeprowadzenia próby szczelności instalacji wodociągowej; 

B.9.1(17)4 wyjaśnia zasady dokumentowania próby szczelności fragmentu lub całości instalacji 
wodociągowej; 

B.9.1(17)5 interpretuje warunki przeprowadzenia próby szczelności przyłącza kanalizacyjnego; 

B.9.1(17)6 interpretuje warunki przeprowadzenia próby szczelności instalacji kanalizacyjnej 
obejmującej jedną kondygnację; 

B.9.1(17)7 interpretuje warunki przeprowadzenia próby szczelności instalacji kanalizacyjnej; 

B.9.1(17)8 wyjaśnia zasady dokumentowania próby szczelności fragmentu lub całości instalacji 
kanalizacyjnej; 

B.9.1(18) dokonuje przeglądu technicznego instalacji wodociągowych i instalacji 
kanalizacyjnych; 

B.9.1(18)1 ustala zakres przeglądu technicznego instalacji wodociągowych; 

B.9.1(18)2 przestrzega zasad przeprowadzania przeglądu technicznego instalacji wodociągowych; 

B.9.1(18)3 przestrzega zasad dokumentowania przeprowadzonego przeglądu technicznego instalacji 
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wodociągowych; 

B.9.1(18)4 ustala zakres przeglądu technicznego instalacji kanalizacyjnej i sposób jego 
dokumentowania; 

B.9.1(18)5 przestrzega zasad przeprowadzania przeglądu technicznego instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(18)6 przestrzega zasad dokumentowania przeprowadzonego przeglądu technicznego instalacji 
kanalizacyjnych; 

B.9.1(19) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji 
wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych. 

B.9.1(19)1 przestrzega zasad konserwacji i napraw instalacji wodociągowych; 

B.9.1(19)2 ustala zakres czynności przeprowadzania konserwacji i napraw instalacji wodociągowych;  

B.9.1(19)3 przestrzega zasad konserwacji i napraw instalacji kanalizacyjnych; 
B.9.1(19)4 ustala zakres czynności przeprowadzania konserwacji i napraw instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.2(1) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich 
wykonywania; 

B.9.2(1)1 rozpoznaje rodzaje instalacji gazowych; 

B.9.2(1)2 rozpoznaje elementy uzbrojenia instalacji gazowych;  

B.9.2(1)3 rozpoznaje urządzenia gazowe oraz układy odprowadzania spalin; 

B.9.2(1)4 identyfikuje technologie montażu instalacji gazowych; 

B.9.2(2) klasyfikuje urządzenia gazowe według określonych kryteriów; B.9.2(2)1 dokonuje klasyfikacji urządzeń gazowych; 

B.9.2(2)2 wyjaśnia funkcje gazomierzy i urządzeń gazowych; 

B.9.2(2)3 dokonuje klasyfikacji palników gazowych; 

B.9.2(3) określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowej; B.9.2(3)1 interpretuje warunki techniczne wymagane dla pomieszczeń, w których instalowane są 
urządzenia gazowe; 

B.9.2(3)2 interpretuje warunki techniczne obowiązujące przy sytuowaniu przewodów, uzbrojenia i 
urządzeń gazowych oraz przekraczania przegród budowlanych;  

B.9.2(4) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń gazowych i zasad 
wentylacji pomieszczeń; 

B.9.2(4)1 przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń gazowych; 

B.9.2(4)2 przestrzega zasad wentylacji pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia gazowe; 

B.9.2(5) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych; B.9.2(5)1 interpretuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej instalacji gazowych; 

B.9.2(5)2 ustala przebieg przewodów instalacji gazowej oraz miejsca usytuowania urządzeń gazowych 
w celu realizacji zadań zawodowych związanych z wykonaniem instalacji gazowych; 

B.9.2(13) przeprowadza próby szczelności instalacji gazowych; B.9.2(13)1 interpretuje warunki przeprowadzania prób szczelności instalacji gazowych; 

B.9.2(13)2 wyjaśnia zasady dokumentowania prób szczelności instalacji gazowych; 

B.9.2(16) przestrzega zasad przekazywania instalacji gazowych do eksploatacji; B.9.2(16)1 wyjaśnia zasady obowiązujące podczas przekazywania instalacji gazowych do eksploatacji; 
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B.9.2(16)2 przestrzega zasad dokumentowania robót związanych z przekazywaniem instalacji gazowych 
do eksploatacji; 

B.9.2(16)3 ustala skład i kwalifikacje zespołu roboczego przeprowadzającego przeglądy techniczne 
instalacji gazowych; 

B.9.2(17) dokonuje przeglądu technicznego instalacji gazowych; B.9.2(17)1 przestrzega zasad przeprowadzania przeglądów technicznych instalacji gazowych; 

B.9.2(17)2 przestrzega zasad dokumentowania przeglądów technicznych instalacji gazowych; 

B.9.2(17)3 ustala skład i kwalifikacje zespołu roboczego przeprowadzającego przeglądy techniczne 
instalacji gazowych; 

B.9.2(18) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji gazowych 
zgodnie z procedurami; 

B.9.2(18)1 przestrzega zasad obowiązujących podczas przeprowadzania konserwacji i napraw instalacji 
gazowych; 

B.9.2(18)2 interpretuje procedury obowiązujące podczas wykonywania prac na czynnych instalacjach 
gazowych; 

B.9.3(1) charakteryzuje źródła energii; B.9.3(1)1 rozpoznaje źródła energii konwencjonalne i alternatywne; 

B.9.3(1)2 wyjaśnia wady i zalety źródeł energii; 

B.9.3(1)3 wyjaśnia kryteria użyteczności konwencjonalnych źródeł energii; 

B.9.3(1)4 wyjaśnia możliwości wykorzystania konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii oraz 
ich wpływ na środowisko; 

B.9.3(2) rozpoznaje instalacje grzewcze, ich rodzaje i systemy; B.9.3(2)1 rozpoznaje rodzaje instalacji grzewczych; 

B.9.3(2)2 rozpoznaje rodzaje i systemy instalacji grzewczych oraz ich przeznaczenie; 

B.9.3(2)3 identyfikuje technologie montażu instalacji grzewczych; 

B.9.3(3) rozpoznaje elementy instalacji grzewczych; B.9.3(3)1 rozpoznaje elementy uzbrojenia instalacji grzewczych; 

B.9.3(3)2 wyjaśnia przeznaczenie elementów uzbrojenia instalacji grzewczych; 

B.9.3(4) klasyfikuje urządzenia grzewcze według określonych kryteriów; B.9.3(4)1 dokonuje klasyfikacji urządzeń grzewczych; 

B.9.3(4)2 wyjaśnia budowę urządzeń grzewczych; 

B.9.3(4)3 wyjaśnia przeznaczenie urządzeń grzewczych;  

B.9.3(5) określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji grzewczych; B.9.3(5)1 interpretuje warunki techniczne obowiązujące przy sytuowaniu przewodów, uzbrojenia i 
urządzeń grzewczych;  

B.9.3(5)2 ustala przebieg przewodów instalacji grzewczych oraz miejsca usytuowania urządzeń 
grzewczych;  

B.9.3(5)3 interpretuje warunki techniczne wymagane dla pomieszczeń, w których instalowane są 
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urządzenia grzewcze; 

B.9.3(6) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych oraz zasad 
wentylacji pomieszczeń; 

B.9.3(6)1 przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych; 

B.9.3(6)2 przestrzega zasad wentylacji pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia grzewcze; 

B.9.3(14) przeprowadza próby szczelności instalacji grzewczych; B.9.3(14)1 interpretuje warunki przeprowadzania prób szczelności instalacji grzewczych; 

B.9.3(14)2 wyjaśnia zasady dokumentowania prób szczelności instalacji grzewczych; 

B.9.3(15) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne, termoizolacyjne 
i przeciwwilgociowe instalacji grzewczych; 

B.9.3(15)1 wyjaśnia zasady wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, termoizolacyjnych i 
przeciwwilgociowych; 

B.9.3(15)2 wyjaśnia cel wykonywania zabezpieczeń instalacji grzewczych; 

B.9.3(17) wykonuje czynności związane z odpowietrzaniem, uruchamianiem 
i regulacją instalacji grzewczych; 

B.9.3(17)1wyjaśnia zasady odpowietrzania, uruchamiania i regulacji instalacji grzewczych; 
B.9.3(17)2 wyjaśnia zasady obowiązujące podczas przekazywania instalacji grzewczych do eksploatacji; 

B.9.3(17)3 przestrzega zasad dokumentowania robót związanych z przekazywaniem instalacji 
grzewczych do eksploatacji; 

B.9.3(18) dokonuje przeglądu technicznego instalacji grzewczych; B.9.3(18)1 przestrzega zasad przeprowadzania przeglądów technicznych instalacji grzewczych; 

B.9.3(18)2 przestrzega zasad dokumentowania przeglądów technicznych instalacji grzewczych; 

B.9.3(19) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą instalacji grzewczych 
zgodnie z procedurami; 

B.9.3(19)1wyjaśnia zasady przeprowadzania konserwacji i napraw instalacji grzewczych; 

B.9.4(1) określa wymagane parametry powietrza w pomieszczeniach; B.9.4(1)1 rozpoznaje parametry powietrza w pomieszczeniach wpływające na odczuwanie warunków 
komfortu; 

B.9.4(1)2 wyjaśnia możliwości dokonywania zmian parametrów powietrza w pomieszczeniach; 

B.9.4(1)3 interpretuje wytyczne dotyczące wymaganych parametrów powietrza w pomieszczeniach 
budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej oraz na stanowiskach roboczych; 

B.9.4(2) określa sposoby wentylacji obiektów budowlanych, pomieszczeń 
i stanowisk roboczych; 

B.9.4(2)1 wyjaśnia cel wentylacji pomieszczeń, obiektów i stanowisk roboczych; 

B.9.4(2)2 dokonuje klasyfikacji wentylacji naturalnej, mechanicznej i hybrydowej; 

B.9.4(3) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i instalacji 
klimatyzacyjnych oraz technologie ich wykonywania; 

B.9.4(3)1 rozpoznaje elementy wyposażenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(3)2 wyjaśnia przeznaczenie elementów wyposażenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(4)3 wyjaśnia budowę i zasady działania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(3)4rozpoznaje technologie wykonania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(4) określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji wentylacyjnych 
i instalacji klimatyzacyjnych; 

B.9.4(4)1 interpretuje warunki techniczne obowiązujące przy sytuowaniu przewodów, uzbrojenia i 
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.3(4)2 ustala przebieg przewodów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;  
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Efekty kształcenia z podstawy programowej 
Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

B.9.3(4)3 ustala miejsca usytuowania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(11) wykonuje próby szczelności instalacji wentylacyjnych i instalacji 
klimatyzacyjnych; 

B.9.4(11)1 interpretuje warunki przeprowadzania prób szczelności instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 

B.9.4(11)2 wyjaśnia zasady dokumentowania prób szczelności instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 

B.9.4(12) wykonuje izolacje antykorozyjne, termoizolacyjne, przeciwwilgociowe 
i akustyczne instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych; 

B.9.4(12)1 wyjaśnia zasady wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, termoizolacyjnych, 
przeciwwilgociowych oraz akustycznych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(12)2 wyjaśnia cel wykonywania zabezpieczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(14) wykonuje czynności związane z uruchamianiem i regulacją instalacji 
i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(14)1wyjaśnia zasady uruchamiania i regulacji instalacji i urządzeń wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 

B.9.4(14)2 wyjaśnia zasady obowiązujące podczas przekazywania instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych do eksploatacji; 

B.9.4(14)3 przestrzega zasad dokumentowania robót związanych z przekazywaniem instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do eksploatacji; 

B.9.4(15) dokonuje przeglądu technicznego instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(15)1 przestrzega zasad przeprowadzania przeglądów technicznych instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 

B.9.4(15)2 przestrzega zasad dokumentowania przeglądów technicznych instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 

B.9.4(16) wykonuje prace związane z konserwacją oraz naprawą instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(16)1 wyjaśnia zasady przeprowadzania konserwacji i napraw instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 

KPS(4) jest otwarty na zmiany; KPS(4)1 analizuje zmiany zachodzące w branży; 

KPS(4)2 podejmuje nowe wyzwania; 

KPS(4)3 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy; 

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe. KPS(6)1 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; 

KPS(6)2 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych. 

Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie instalacyjnym 

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 
 

PDG(1)1 rozróżnia pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej: rynek, polityka fiskalna;  

PDG(1)2 interpretuje pojęcia: małe, średnie, duże przedsiębiorstwo; 

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych 
osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

PDG(2)1 interpretuje przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa 
autorskiego; 
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Efekty kształcenia z podstawy programowej 
Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

 PDG(2)2 interpretuje przepisy prawa podatkowego;  

PDG(2)3 dokonuje analizy przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych oraz 
przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

PDG(2)4 wyjaśnia konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych 
osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 
 

PDG(3)1 identyfikuje przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 

PDG(3)2 dokonuje analizy przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej; 

PDG(3)3 przewiduje konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia 
działalności gospodarczej; 
PDG(3)4 korzysta z przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie 
instalacyjnym; 

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia 
działalności gospodarczej; 
 

PDG(7)1 opracowuje procedurę postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej; 

PDG(7)2 wybiera formę organizacyjno-prawną planowanej działalności gospodarczej w 
przedsiębiorstwie instalacyjnym;  

PDG(7)3 sporządza dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

PDG(7)4 wybiera formę opodatkowania działalności gospodarczej; 

PDG(7)5 opracowuje biznesplan dla planowanej działalności gospodarczej; 

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania 
między nimi; 
 

PDG(4)1 dokonuje klasyfikacji przedsiębiorstw występujących  
w branży instalacyjnej i budowlanej; 

PDG(4)2 wyjaśnia powiązania między przedsiębiorstwami i instytucjami występującymi w branży 
instalacji sanitarnych i budowlanej; 

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży; 
 

PDG(5)1 dokonuje analizy działalności przedsiębiorstw funkcjonujących  
w branży instalacji sanitarnych na rynku; 

PDG(5)2 dokonuje analizy czynników kształtujących popyt na usługi 
i roboty w zakresie instalatorstwa sanitarnego;  

PDG(5)3 porównuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne; 

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 
 

PDG(6)1 organizuje współpracę z kontrahentami w zakresie usług 
i robót instalacyjnych; 

PDG(6)2 ustala zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami  
z branży sanitarnej i budowlanej; 
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Efekty kształcenia z podstawy programowej 
Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności 
gospodarczej; 
 

PDG(8)1 organizuje stanowisko pracy biurowej z zastosowaniem zasad ergonomii; 

PDG(8)2 rozróżnia ogólne zasady formułowania i formatowania pism; 

PDG(8)3 sporządza pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie 
instalatorstwa sanitarnego; 

PDG(8)4 wykonuje czynności związane z przyjmowaniem korespondencji w różnej formie; 

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe 
wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; 
 

PDG(9)1 obsługuje biurowe urządzenia techniczne;  

PDG(9)2 stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; 

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności 
gospodarczej; 
 

PDG(10)1 rozróżnia elementy marketingu; 
PDG(10)2 dobiera działania marketingowe do prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 
instalatorstwa sanitarnego; 

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 
 

PDG(11)1 identyfikuje składniki kosztów i przychodów w działalności gospodarczej w zakresie 
instalatorstwa sanitarnego; 

PDG(11)2 wyjaśnia wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy przedsiębiorstwa instalacyjnego; 

PDG(11)3 wskazuje możliwości optymalizowania kosztów w prowadzonym przedsiębiorstwie 
instalacyjnym;  

KPS(1) stosuje zasady kultury i etyki; KPS(1)1 stosuje zasady kultury osobistej; 

KPS(1)2 stosuje zasady etyki zawodowej; 

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów; 

KPS(2)2 dąży wytrwale do celu; 

KPS(2)3 realizuje działania zgodnie z własnymi pomysłami; 

KPS(2)4 inicjuje zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy; 

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; KPS(3)1 analizuje rezultaty działań; 

KPS(3)2 uświadamia sobie konsekwencje działań; 

KPS(4) jest otwarty na zmiany; KPS(4)1 analizuje zmiany zachodzące w branży; 
 

KPS(4)2 podejmuje nowe wyzwania; 

KPS(4)3 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy; 

KPS (5) potrafi radzić sobie ze stresem; KPS(5)1 przewiduje sytuacje wywołujące stres; 

KPS(5)2 stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem; 



 
 
 
 

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 
` 

 

Program nauczania dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 712616 o strukturze przedmiotowej 
129 

 
  

Efekty kształcenia z podstawy programowej 
Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

KPS(5)3 określa skutki stresu; 

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; KPS(6)1 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; 

KPS(6)2 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; 

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; KPS(7)1 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe; 

KPS(7)2 respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej; 

KPS(7)3 określa konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej; 

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; KPS(8)1ocenia ryzyko podejmowanych działań; 

KPS(8)2 przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania; 

KPS(8)3 wyciąga wnioski z podejmowanych działań; 
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; KPS(9)1 stosuje techniki negocjacyjne; 

KPS(9)2 zachowuje się asertywnie; 

KPS(9)3 proponować konstruktywne rozwiązania; 

 

KPS (10) współpracuje w zespole. KPS(10)1 doskonali swoje umiejętności komunikacyjne; 
 

KPS(10)2 uwzględnia opinie i pomysły innych członków zespołu; 

KPS910)3modyfikuje działania w oparciu o wspólne wypracowane stanowisko; 

KPS(10)4 rozwiązuje konflikty w zespole. 
 

Język obcy zawodowy w instalatorstwie sanitarnym 

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;  

JOZ(1)1 porozumiewa się w języku obcym w trakcie rozmowy zawodowej z użyciem specjalistycznego 
słownictwa stosowanego w instalatorstwie sanitarnym; 

JOZ(1)2 tłumaczy korespondencję otrzymywaną w języku obcym 
z zakresu instalatorstwa sanitarnego; 

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności 
zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;  
 

JOZ(2)1 wyjaśnia w języku obcym czynności związane z wykonywaną pracą zawodową; 

JOZ(2)2 odnosi się do pytań i poleceń stawianych w języku obcym 
dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych; 

JOZ(2)3 negocjuje warunki realizacji usług i robót instalacyjnych  
w języku obcym; 

JOZ(2)4 opracowuje w języku obcym porozumienie o współpracy zawodowej; 
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Efekty kształcenia z podstawy programowej 
Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania 
typowych czynności zawodowych;  
 
 

JOZ(3)1 dokonuje analizy tekstów pisemnych dotyczących typowych czynności zawodowych montera 
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 

JOZ(3)2 dokonuje interpretacji tekstów pisemnych dotyczących typowych czynności zawodowych 
montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 

JOZ(3)3przetłumaczy informacje zamieszczone w języku obcym na materiałach i urządzeniach 
instalacyjnych; 

JOZ(3)4 przetłumaczy obcojęzyczne instrukcje dotyczące zasad obsługi urządzeń stosowanych w 
instalatorstwie sanitarnym; 

JOZ(3)5 przetłumaczy obcojęzyczne teksty dotyczące usług i robót instalacyjnych; 

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne 
umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;  
 

JOZ(4)1 porozumiewa się w języku obcym z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo 
dotyczące instalatorstwa sanitarnego; 

JOZ(4)2 dokonuje analizy informacji zamieszczonych na opakowaniach 
i oznakowań materiałów instalacyjnych w języku obcym; 

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji; JOZ(5)1 wyszukuje informacje w obcojęzycznych zasobach Internetu 
 i literatury branżowej, dotyczące instalatorstwa sanitarnego; 

JOZ(5)2 korzysta z obcojęzycznych informacji w zasobach Internetu 
 i literatury branżowej, dotyczących instalatorstwa sanitarnego; 

JOZ (5)3 wyszukuje obcojęzyczne oferty szkoleniowe z zakresu instalatorstwa sanitarnego; 

JOZ (5)4 dokonuje analizy obcojęzycznych ofert szkoleniowych z zakresu instalatorstwa sanitarnego; 

KPS(1) stosuje zasady kultury i etyki; KPS(1)1 stosuje zasady kultury osobistej; 

KPS(1)2 stosuje zasady etyki zawodowej; 

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów; 

KPS(2)2 dąży wytrwale do celu; 

KPS(2)3 realizuje działania zgodnie z własnymi pomysłami 

KPS(2)4 inicjuje zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy; 

KPS(4) jest otwarty na zmiany; KPS(4)1 analizuje zmiany zachodzące w branży; 

KPS(4)2 podejmuje nowe wyzwania; 
 

KPS(4)3 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy; 
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Efekty kształcenia z podstawy programowej 
Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; KPS(6)1 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; 

KPS(6)2 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych. 

Montaż sieci komunalnych – zajęcia praktyczne 

PKZ(B.e)(7) sporządza rysunki techniczne oraz szkice robocze; 
 

PKZ(B.e)(7)7 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową sieci wodociągowych;  

PKZ(B.e)(7)8 sporządza szkice inwentaryzacyjne związane z budową sieci wodociągowych; 

PKZ(B.e)(7)24 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową sieci kanalizacyjnych;  

PKZ(B.e)(7)25 sporządza szkice inwentaryzacyjne związane z budową sieci kanalizacyjnych;  

PKZ(B.e)(7)9 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową gazociągów i przyłączy 
gazowych; 
PKZ(B.e)(7)10 sporządza szkice inwentaryzacyjne związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych; 

PKZ(B.e)(7)11 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową sieci i węzłów 
ciepłowniczych; 

PKZ(B.e)(7)12 sporządza szkice inwentaryzacyjne związane z budową sieci i węzłów ciepłowniczych; 

PKZ(B.e)(13) wykonuje pomiary związane z budową sieci komunalnych oraz 
montażem instalacji sanitarnych; 
 

PKZ(B.e)(13)1 wykonuje i interpretuje pomiary związane z budową sieci wodociągowych;  

PKZ(B.e)(13)2 wykonuje i interpretuje pomiary związane z budową sieci kanalizacyjnych; 

PKZ(B.e)(13)3 wykonuje i interpretuje pomiary związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych; 

PKZ(B.e)(13)4 wykonuje i interpretuje pomiary związane z budową sieci i węzłów ciepłowniczych; 

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i 
środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;  
 

BHP(4) 11 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z 
wykonywaniem sieci wodociągowych; 

BHP(4) 12 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z 
wykonywaniem sieci kanalizacyjnych; 

BHP(4)13 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową gazociągów, 
przyłączy gazowych oraz robót ziemnych; 

BHP(4)14 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z budową sieci i węzłów 
ciepłowniczych; 

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska; 
 

BHP(7)1 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych sieci 
wodociągowych; 

BHP(7)2 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych sieci 
kanalizacyjnych; 

BHP(7)3 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych sieci 
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gazowych; 

BHP(7)4 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych sieci i 
węzłów ciepłowniczych; 

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania 
sieci komunalnych; 
 

BHP(8)1 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem 
sieci wodociągowych; 

BHP(8)2 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem 
sieci kanalizacyjnych; 

BHP(8)3 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem 
sieci gazowych; 
BHP(8)4 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem 
sieci i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.1(6) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót 
związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 
 

B.8.1(6)1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do budowy i remontu sieci wodociągowych;  

B.8.1(6)2 sporządza kalkulację kosztów wykonania robót związanych z budową i remontem sieci 
wodociągowych; 

B.8.1(6)3 sporządza zapotrzebowanie na materiały do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(6)4 sporządza kalkulację kosztów wykonania robót związanych z budową i remontem sieci 
kanalizacyjnych; 

B.8.1(7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren 
robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci 
kanalizacyjnych; 
 

B.8.1(7)7 wykonuje prace przygotowawcze związane z budową oraz z remontem sieci wodociągowych; 

B.8.1(7)8 oznacza i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych; 

B.8.1(7)9 wykonuje prace przygotowawcze związane z budową oraz z remontem sieci kanalizacyjnych;  

B.8.1(7)10 oznacza i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(8) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowych i sieci 
kanalizacyjnych; 
 

B.8.1(8)1 dobiera sprzęt i narzędzia do wykonania robót ziemnych związanych z budową sieci 
wodociągowych; 

B.8.1(8)2 dobiera sprzęt i narzędzia do wykonania robót ziemnych związanych z budową sieci 
kanalizacyjnych; 

B.8.1(8)3 wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(9) wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową 
sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 
 

B.8.1(9)1 wykonuje podłoże pod rury sieci wodociągowej; 

B.8.1(9)2 wykonuje bloki oporowe dla przewodów sieci wodociągowej; 

B.8.1(9)3 wykonuje studnie wodomierzowe i studnie wodociągowe w celu montażu w nich elementów 
armatury wodociągowej; 
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B.8.1(9)4 wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z przekraczaniem wodociągu 
przeszkód terenowych; 

B.8.1(9)5 wykonuje podłoże pod rury sieci kanalizacyjnej; 

B.8.1(9)6 wykonuje studnie rewizyjne oraz inne elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej; 

B.8.1(9)7 wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z przekraczaniem przeszkód 
terenowych przez przewody sieci kanalizacyjnej; 

B.8.1(10) dobiera materiały, armaturę, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową 
oraz armaturę zabezpieczającą; 
 

B.8.1(10)1 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą 
do budowy sieci wodociągowych; 

B.8.1(10)2 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą 
do remontu sieci wodociągowych; 

B.8.1(10)3 ocenia jakość materiałów, uzbrojenia, urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej 
przeznaczonych do budowy oraz remontów sieci wodociągowych; 

B.8.1(10)4 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą 
do budowy sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(10)5 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą 
do remontu sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(10)6 ocenia jakość materiałów, uzbrojenia, urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej 
przeznaczonych do budowy oraz remontów sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(11) dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci 
wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 
 

B.8.1(11)1 dobiera sprzęt i narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci wodociągowych; 

B.8.1(11)2 sprawdza stan techniczny sprzętu i narzędzi do montażu rurociągów oraz uzbrojenia podczas 
budowy i remontu sieci wodociągowych; 

B.8.1(11)3 dobiera sprzęt i narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(11)4 sprawdza stan techniczny sprzętu i narzędzi do montażu rurociągów oraz uzbrojenia podczas 
budowy i remontu sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(12) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz 
aparaturę kontrolo-pomiarową; 
 

B.8.1(12)1 wykonuje połączenia rur i przeprowadza montaż uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury 
kontrolno-pomiarowej sieci wodociągowych; 

B.8.1(12)2 sprawdza jakość połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej sieci wodociągowych; 

B.8.1(12)3 wykonuje połączenia rur i przeprowadza montaż uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury 
kontrolno-pomiarowej sieci kanalizacyjnych; 
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B.8.1(12)4 sprawdza jakość połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(13) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne przewodów wodociągowych i 
przewodów kanalizacyjnych; 
 

B.8.1(13)1 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne przewodów sieci wodociągowych; 

B.8.1(13)2 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne przewodów sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(14) wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci 
wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 
 

B.8.1(14)1 wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych; 

B.8.1(14)2 interpretuje wyniki obmiaru robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych; 

B.8.1(14)3 wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych;  

B.8.1(14)4 interpretuje wyniki obmiaru robót związanych z budową  
i remontem sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(16) wykonuje czynności związane z płukaniem sieci wodociągowych i sieci 
kanalizacyjnych; 
 

B.8.1(16)5 wykonuje płukanie sieci wodociągowej; 

B.8.1(16)6 sporządza dokumentację z wykonania płukania sieci wodociągowej; 

B.8.1(16)7 wykonuje płukanie sieci kanalizacyjnej; 

B.8.1(16)8 sporządza dokumentację z wykonania płukania sieci kanalizacyjnej; 

B.8.1(17) przeprowadza próby szczelności sieci wodociągowych i sieci 
kanalizacyjnych; 
 

B.8.1(17)5 przeprowadza próbę szczelności odcinka sieci wodociągowej; 

B.8.1(17)6 sporządza dokumentację z przeprowadzonej próby szczelności odcinka wodociągu; 

B.8.1(17)7 sporządza dokumentację z przeprowadzonej próby szczelności całego wodociągu; 

B.8.1(17)8 przeprowadza próbę szczelności sieci kanalizacyjnej; 

B.8.1(17)9 sporządza dokumentację z przeprowadzonej próby szczelności sieci kanalizacyjnej; 

B.8.1(18) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci 
wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; 

B.8.1(18)5 wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych; 

B.8.1(18)6 wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci kanalizacyjnych; 

B.8.2(6) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty związane z 
wykonaniem robót związanych z budową i remontem sieci gazowych; 

B.8.2(6)1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do budowy i remontu sieci gazowych; 

B.8.2(6)2 sporządza kalkulację kosztów wykonania robót związanych z budową i remontem sieci 
gazowych; 

B.8.2(7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren 
robót związanych z budową i remontem sieci gazowych; 

B.8.2(7)1 wykonuje prace przygotowawcze związane z budową oraz z remontem gazociągów i przyłączy 
gazowych; 

B.8.2(7)2 oznacza i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem gazociągów i przyłączy 
gazowych; 

B.8.2(8) wykonuje roboty ziemne związane z budową gazociągów i przyłączy 
gazowych; 

B.8.2(8)1 dobiera sprzęt i narzędzia do wykonania robót ziemnych związanych z budową gazociągów i 
przyłączy gazowych; 
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B.8.2(8)2 wykonuje roboty ziemne związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych; 

B.8.2(9) dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową 
i zabezpieczającą do budowy i remontu sieci gazowych; 

B.8.2(9)1dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą 
do budowy sieci gazowych; 

B.8.2(9)2 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą 
do remontu sieci gazowych; 

B.8.2(9)3 ocenia jakość materiałów, uzbrojenia, urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej 
przeznaczonych do budowy oraz remontów sieci gazowych; 

B.8.2(10) dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia podczas 
budowy i remontu sieci gazowych; 
 

B.8.2(10)1 dobiera sprzęt i narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia gazociągów i przyłączy 
gazowych;  
B.8.2(10)2 sprawdza stan techniczny sprzętu i narzędzi do montażu rurociągów oraz uzbrojenia podczas 
budowy i remontu sieci gazowych; 

B.8.2(11) wykonuje połączenia rur i montuje uzbrojenie, urządzenia oraz armaturę 
kontrolno-pomiarową związaną z budową i remontem sieci gazowych; 
 

B.8.2(11)1 wykonuje połączenia rur i przeprowadza montaż uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury 
kontrolno -pomiarowej gazociągów i przyłączy gazowych; 

B.8.2(11)2 sprawdza jakość połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno -
pomiarowej gazociągów i przyłączy gazowych;  

B.8.2(12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów i przyłączy gazowych; B.8.2(12)3 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów i przyłączy gazowych;  

B.8.2(13) wykonuje obmiary robót związanych z budową i remontem sieci 
gazowych; 

B.8.2(13)1 wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci gazowych; 

B.8.2(13)2 interpretuje wyniki obmiaru robót związanych z budową i remontem sieci gazowych; 

B.8.2(14) wykonuje czynności związane z odpowietrzeniem gazociągów i przyłączy 
gazowych zgodnie z obowiązującymi procedurami; 

B.8.2(14)3 wykonuje czynności związane z odpowietrzeniem gazociągów zgodnie z obowiązującymi 
procedurami; 

B.8.2(14)4 wykonuje czynności związane z odpowietrzeniem przyłączy gazowych zgodnie z 
obowiązującymi procedurami; 

B.8.2(15) wykonuje czynności związane ze znakowaniem gazociągów i przyłączy 
gazowych; 

B.8.2(15)2 wykonuje czynności związane ze znakowaniem gazociągów i przyłączy gazowych; 

B.8.2(17) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci 
gazowych zgodnie z procedurami; 

B.8.2(17)2 wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci gazowych 
zgodnie z procedurami; 

B.8.2(18) wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci 
gazowych zgodnie z procedurami dotyczącymi prac niebezpiecznych i 
gazoniebezpiecznych; 

B.8.2(18)2 wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci gazowych 
zgodnie z procedurami dotyczącymi prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych; 

B.8.3(6) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty związane z B.8.3(6)1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do budowy i remontu sieci i węzłów ciepłowniczych; 
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wykonaniem robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów 
ciepłowniczych; 

B.8.3(6)2 sporządza kalkulację kosztów wykonania robót związanych z budową i remontem sieci i 
węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren 
robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów 
ciepłowniczych; 

B.8.3(7)1 wykonuje prace przygotowawcze związane z budową oraz z remontem sieci i węzłów 
ciepłowniczych; 

B.8.3(7)2 oznacza i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci i węzłów 
ciepłowniczych; 

B.8.3(8) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych i węzłów 
ciepłowniczych; 

B.8.3(8)1 dobiera sprzęt i narzędzia do wykonania robót ziemnych związanych z budową sieci i węzłów 
ciepłowniczych; 

B.8.3(8)2 wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci i węzłów ciepłowniczych; 
B.8.3(9) wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową 
sieci i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(9)1 wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową sieci 
ciepłowniczych; 

B.8.3(9)2 wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową węzłów 
ciepłowniczych; 

B.8.3(10) dobiera materiały, armaturę, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową 
i zabezpieczającą do budowy i remontu sieci ciepłowniczych i węzłów 
ciepłowniczych; 

B.8.3(10)1 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą 
do budowy sieci i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(10)2 dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą 
do remontu sieci i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(10)3 ocenia jakość materiałów, uzbrojenia, urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej 
przeznaczonych do budowy oraz remontów sieci i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(11) dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci 
ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(11)1 dobiera sprzęt i narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci i węzłów 
ciepłowniczych; 

B.8.3(11)2 sprawdza stan techniczny sprzętu i narzędzi do montażu rurociągów oraz uzbrojenia podczas 
budowy i remontu sieci i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(12) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz 
aparaturę kontrolo-pomiarową związane z budową i remontem sieci 
ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(12)1 wykonuje połączenia rur i przeprowadza montaż uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury 
kontrolno-pomiarowej sieci i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(12)2 sprawdza jakość połączeń rur oraz montażu uzbrojenia, urządzeń oraz aparatury kontrolno -
pomiarowej sieci i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(13) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne sieci 
ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(13)1 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne sieci i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(13)2 wykonuje zabezpieczenia termoizolacyjne sieci i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(14) wykonuje obmiary robót związanych z budową i remontem sieci B.8.3(14)1 wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci i węzłów ciepłowniczych; 
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ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych; 
 

B.8.3(14)2 interpretuje wyniki obmiaru robót związanych z budową i remontem sieci i węzłów 
ciepłowniczych; 

B.8.3(17) wykonuje czynności związane z remontem i modernizacją sieci 
ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych. 

B.8.3(17)5 wykonuje czynności związane z remontem sieci i węzłów ciepłowniczych; 

B.8.3(17)6 wykonuje czynności związane z modernizacją sieci i węzłów ciepłowniczych; 

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; KPS(3)1 analizuje rezultaty działań; 

KPS(3)2 uświadamia sobie konsekwencje działań; 

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; KPS(8)1 ocenia ryzyko podejmowanych działań; 

KPS(8)2 przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania; 

KPS(8)3 wyciąga wnioski z podejmowanych działań; 
KPS(10) współpracuje w zespole. KPS(10)1 doskonali swoje umiejętności komunikacyjne; 

 

KPS(10)2 uwzględnia opinie i pomysły innych członków zespołu; 

KPS(10)3 modyfikuje działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko; 

KPS(10)4 rozwiązuje konflikty w zespole; 
 

Montaż instalacji sanitarnych – zajęcia praktyczne 

PKZ(B.e)(7)13 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową 
instalacji wodociągowych; 
PKZ(B.e)(7)14 sporządza szkice inwentaryzacyjne instalacji wodociągowych; 
PKZ(B.e)(7)15 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową 
instalacji kanalizacyjnych; 
PKZ(B.e)(7)16 sporządza szkice inwentaryzacyjne instalacji kanalizacyjnych; 
PKZ(B.e)(7)17 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową 
instalacji gazowych 
PKZ(B.e)(7)18 sporządza szkice inwentaryzacyjne instalacji gazowych; 
PKZ(B.e)(7)19 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową 
instalacji grzewczych; 
PKZ(B.e)(7)20. sporządza szkice inwentaryzacyjne instalacji grzewczych; 
PKZ(B.e)(7)21 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

PKZ(B.e)(7)13 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową instalacji 
wodociągowych; 

PKZ(B.e)(7)14 sporządza szkice inwentaryzacyjne instalacji wodociągowych; 

PKZ(B.e)(7)15 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową instalacji 
kanalizacyjnych; 

PKZ(B.e)(7)16 sporządza szkice inwentaryzacyjne instalacji kanalizacyjnych; 

PKZ(B.e)(7)17 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową instalacji gazowych; 

PKZ(B.e)(7)18 sporządza szkice inwentaryzacyjne instalacji gazowych; 

PKZ(B.e)(7)19 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową instalacji grzewczych; 

PKZ(B.e)(7)20. sporządza szkice inwentaryzacyjne instalacji grzewczych; 

PKZ(B.e)(7)21 sporządza rysunki techniczne i szkice robocze związane z budową instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

PKZ(B.e)(7)22 sporządza szkice inwentaryzacyjne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

PKZ(B.e)(7)22 sporządza szkice inwentaryzacyjne instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 

PKZ(B.e)(13) 5 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji 
wodociągowych; 
PKZ(B.e)(13) 6 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji 
kanalizacyjnych; 
PKZ(B.e)(13)7 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji 
gazowych; 
PKZ(B.e)(13)8 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji 
grzewczych; 
PKZ(B.e)(13)9 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

PKZ(B.e)(13) 5 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji wodociągowych;  

PKZ(B.e)(13) 6 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji kanalizacyjnych; 

PKZ(B.e)(13)7 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji gazowych 

PKZ(B.e)(13)8 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji grzewczych; 

PKZ(B.e)(13)9 wykonuje i interpretuje pomiary związane z montażem instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 

BHP(4)15 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z 
montażem instalacji wodociągowych; 
BHP(4)16 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z 
montażem instalacji kanalizacyjnych; 
BHP(4)17 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z 
montażem instalacji gazowych; 
BHP(4)18 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z 
montażem instalacji grzewczych; 
BHP(4)19 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z 
montażem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

BHP(4)15 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji 
wodociągowych; 

BHP(4)16 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji 
kanalizacyjnych; 

BHP(4)17 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji 
gazowych; 

BHP(4)18 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji 
grzewczych; 

BHP(4)19 przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

BHP(7)5 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i 
remontowych instalacji wodociągowych; 
BHP(7)6 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i 
remontowych instalacji kanalizacyjnych; 
BHP(7)7 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i 
remontowych instalacji gazowych; 
BHP(7)8 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i 
remontowych instalacji grzewczych; 

BHP(7)5 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych 
instalacji wodociągowych; 

BHP(7)6 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych 
instalacji kanalizacyjnych; 

BHP(7)7 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych 
instalacji gazowych; 
BHP(7)8 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych 
instalacji grzewczych; 
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BHP(7)9 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i 
remontowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

BHP(7)9 organizuje stanowisko pracy dla przeprowadzania robót montażowych i remontowych 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

BHP(8)5 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac 
związanych z wykonywaniem instalacji wodociągowych; 
BHP(8)6 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac 
związanych z wykonywaniem instalacji kanalizacyjnych; 
BHP(8)7 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac 
związanych z wykonywaniem instalacji gazowych; 
BHP(8)8 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac 
związanych z wykonywaniem oraz remontem instalacji grzewczych; 
BHP(8)9 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac 
związanych z wykonywaniem oraz remontem instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 

BHP(8)5 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem 
instalacji wodociągowych; 

BHP(8)6 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem 
instalacji kanalizacyjnych; 

BHP(8)7 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem 
instalacji gazowych; 

BHP(8)8 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem 
oraz remontem instalacji grzewczych; 

BHP(8)9 zastosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas prac związanych z wykonywaniem 
oraz remontem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.1(6)10 korzysta z dokumentacji projektowej instalacji wodociągowych; 
B.9.1(6)11 korzysta z dokumentacji projektowej wodnych instalacji 
przeciwpożarowych; 
B.9.1(6)12 korzysta z dokumentacji projektowej instalacji kanalizacyjnych; 
B.9.1(6)13 korzysta z dokumentacji projektowej instalacji do odprowadzania wód 
opadowych; 

B.9.1(6)10 korzysta z dokumentacji projektowej instalacji wodociągowych; 

B.9.1(6)11 korzysta z dokumentacji projektowej wodnych instalacji przeciwpożarowych; 

B.9.1(6)12 korzysta z dokumentacji projektowej instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(6)13 korzysta z dokumentacji projektowej instalacji do odprowadzania wód opadowych; 

B.9.1(7)1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu instalacji 
wodociągowych; 
B.9.1(7)2 sporządza kalkulację kosztów robót związanych z montażem instalacji 
wodociągowych; 
B.9.1(7)3 sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu instalacji 
kanalizacyjnych; 
B.9.1(7)4 sporządza kalkulację kosztów robót związanych z montażem instalacji 
kanalizacyjnych; 

B.9.1(7)1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu instalacji wodociągowych; 

B.9.1(7)2 sporządza kalkulację kosztów robót związanych z montażem instalacji wodociągowych;  

B.9.1(7)3 sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(7)4 sporządza kalkulację kosztów robót związanych z montażem instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(8)1dobiera materiał do montażu instalacji wodociągowych w określonej 
technologii; 
B.9.1(8)2 dobiera narzędzia do montażu instalacji wodociągowych w określonej 

B.9.1(8)1dobiera materiał do montażu instalacji wodociągowych w określonej technologii; 
B.9.1(8)2 dobiera narzędzia do montażu instalacji wodociągowych w określonej technologii; 

B.9.1(8)3 sprawdza stan techniczny narzędzi do montażu instalacji wodociągowych oraz ocenia jakość 
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technologii; 
B.9.1(8)3 sprawdza stan techniczny narzędzi do montażu instalacji wodociągowych 
oraz ocenia jakość materiałów podstawowych i pomocniczych; 
B.9.1(8)4 dobiera materiał do montażu instalacji kanalizacyjnych w określonej 
technologii; 
B.9.1(8)5 dobiera narzędzia do montażu instalacji kanalizacyjnych w określonej 
technologii; 
B.9.1(8)6 sprawdza stan techniczny narzędzi do montażu instalacji kanalizacyjnych 
oraz ocenia jakość materiałów podstawowych i pomocniczych; 

materiałów podstawowych i pomocniczych; 

B.9.1(8)4 dobiera materiał do montażu instalacji kanalizacyjnych w określonej technologii; 

B.9.1(8)5 dobiera narzędzia do montażu instalacji kanalizacyjnych w określonej technologii; 

B.9.1(8)6 sprawdza stan techniczny narzędzi do montażu instalacji kanalizacyjnych oraz ocenia jakość 
materiałów podstawowych i pomocniczych; 

B.9.1(9)1 przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów instalacji 
wodociągowych; 
B.9.1(9)2 ustala miejsca montażu uzbrojenia instalacji wodociągowych; 
B.9.1(9)3 przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów instalacji 
kanalizacyjnych; 
B.9.1(9)4 ustala miejsca montażu przyborów sanitarnych, wyposażenia instalacji 
kanalizacyjnych; 

B.9.1(9)1 przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów instalacji wodociągowych; 

B.9.1(9)2 ustala miejsca montażu uzbrojenia instalacji wodociągowych; 

B.9.1(9)3 przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów instalacji kanalizacyjnych;  

B.9.1(9)4 ustala miejsca montażu przyborów sanitarnych, wyposażenia instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(10)1 zabezpiecza miejsca wykonywania robót montażowych instalacji 
wodociągowych; 
B.9.1(10)2 zabezpiecza miejsca wykonywania robót remontowych instalacji 
wodociągowych; 
B.9.1(10)3 zabezpiecza miejsca wykonywania robót montażowych instalacji 
kanalizacyjnych; 
B.9.1(10)4 zabezpiecza miejsca wykonywania robót remontowych instalacji 
kanalizacyjnych; 

B.9.1(10)1 zabezpiecza miejsca wykonywania robót montażowych instalacji wodociągowych; 

B.9.1(10)2 zabezpiecza miejsca wykonywania robót remontowych instalacji wodociągowych; 

B.9.1(10)3 zabezpiecza miejsca wykonywania robót montażowych instalacji kanalizacyjnych;  

B.9.1(10)4 zabezpiecza miejsca wykonywania robót remontowych instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(11)1wykonuje połączenia przewodów instalacji wodociągowych; 
B.9.1(11)2 przeprowadza montaż oraz demontaż uzbrojenia, aparatury kontrolno-
pomiarowej instalacji wodociągowych; 
B.9.1(11)3 podłącza urządzenia wodociągowe do przewodów instalacji 
wodociągowych; 
B.9.1(11)4 wykonuje połączenia przewodów instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(11)1wykonuje połączenia przewodów instalacji wodociągowych; 

B.9.1(11)2 przeprowadza montaż oraz demontaż uzbrojenia, aparatury kontrolno-pomiarowej instalacji 
wodociągowych; 

B.9.1(11)3 podłącza urządzenia wodociągowe do przewodów instalacji wodociągowych; 
B.9.1(11)4 wykonuje połączenia przewodów instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(11)5 przeprowadza montaż oraz demontaż przyborów sanitarnych, wyposażenia instalacji 
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B.9.1(11)5 przeprowadza montaż oraz demontaż przyborów sanitarnych, 
wyposażenia instalacji kanalizacyjnych; 
B.9.1(11)6 podłącza urządzenia kanalizacyjne do przewodów instalacji 
kanalizacyjnych; 

kanalizacyjnych; 

B.9.1(11)6 podłącza urządzenia kanalizacyjne do przewodów instalacji kanalizacyjnych;  

B.9.1(12)1 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji wodociągowych; 
B.9.1(12)2 wykonuje zabezpieczenia termoizolacyjne instalacji wodociągowych; 
B.9.1(12)3 ocenia jakość izolacji antykorozyjnej i termoizolacyjnej instalacji 
wodociągowych; 
B.9.1(12)4 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji kanalizacyjnych; 
B.9.1(12)5 ocenia jakość zabezpieczeń antykorozyjnych instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(12)1 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji wodociągowych; 

B.9.1(12)2 wykonuje zabezpieczenia termoizolacyjne instalacji wodociągowych; 

B.9.1(12)3 ocenia jakość izolacji antykorozyjnej i termoizolacyjnej instalacji wodociągowych; 

B.9.1(12)4 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(12)5 ocenia jakość zabezpieczeń antykorozyjnych instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(13)3 wykonuje czynności związane z napełnianiem instalacji wodociągowych; 
B.9.1(13)4 wykonuje czynności związane z odpowietrzaniem instalacji 
wodociągowych; 

B.9.1(13)3 wykonuje czynności związane z napełnianiem instalacji wodociągowych; 

B.9.1(13)4 wykonuje czynności związane z odpowietrzaniem instalacji wodociągowych; 

B.9.1(14)10 wykonuje czynności związane z połączeniem instalacji wodociągowych 
z przewodem rozdzielczym sieci wodociągowej; 
B.9.1(14)11 wykonuje czynności związane z połączeniem instalacji wodociągowych 
z lokalnym ujęciem wody;  
B.9.1(14)12 ocenia jakość wykonanych czynności związanych z połączeniem 
instalacji wodociągowych z siecią wodociągową i z lokalnym ujęciem wody; 
B.9.1(14)13 wykonuje czynności związane z połączeniem instalacji kanalizacyjnej z 
siecią kanalizacyjną; 
B.9.1(14)14 wykonuje czynności związane z połączeniem instalacji kanalizacyjnej z 
lokalnym odbiornikiem ścieków;  
B.9.1(14)15 ocenia jakość wykonanych czynności związanych z połączeniem 
instalacji kanalizacyjnej z siecią kanalizacyjną i z lokalnym odbiornikiem ścieków; 

B.9.1(14)10 wykonuje czynności związane z połączeniem instalacji wodociągowych z przewodem 
rozdzielczym sieci wodociągowej; 

B.9.1(14)11 wykonuje czynności związane z połączeniem instalacji wodociągowych z lokalnym ujęciem 
wody;  

B.9.1(14)12 ocenia jakość wykonanych czynności związanych z połączeniem instalacji wodociągowych z 
siecią wodociągową i z lokalnym ujęciem wody; 

B.9.1(14)13 wykonuje czynności związane z połączeniem instalacji kanalizacyjnej z siecią kanalizacyjną; 

B.9.1(14)14 wykonuje czynności związane z połączeniem instalacji kanalizacyjnej z lokalnym 
odbiornikiem ścieków;  

B.9.1(14)15 ocenia jakość wykonanych czynności związanych z połączeniem instalacji kanalizacyjnej z 
siecią kanalizacyjną i z lokalnym odbiornikiem ścieków; 

B.9.1(15)1 wykonuje obmiary robót związanych z montażem instalacji 
wodociągowych; 
B.9.1(15)2 wykonuje obmiary robót związanych z montażem instalacji 
kanalizacyjnych; 

B.9.1(15)1 wykonuje obmiary robót związanych z montażem instalacji wodociągowych; 

B.9.1(15)2 wykonuje obmiary robót związanych z montażem instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(16)1 ocenia jakość wykonania instalacji wodociągowych; B.9.1(16)1 ocenia jakość wykonania instalacji wodociągowych; 
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B.9.1(16)2 ocenia zgodność wykonania instalacji wodociągowych;  
z dokumentacją projektową; 
B.9.1(16)3 ocenia jakość wykonania instalacji kanalizacyjnych; 
B.9.1(16)4 ocenia zgodność wykonania instalacji kanalizacyjnych z dokumentacją 
projektową; 

B.9.1(16)2 ocenia zgodność wykonania instalacji wodociągowych  
z dokumentacją projektową; 

B.9.1(16)3 ocenia jakość wykonania instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(16)4 ocenia zgodność wykonania instalacji kanalizacyjnych z dokumentacją projektową; 

B.9.1(17)9 przeprowadza próby szczelności instalacji wodociągowych; 
B.9.1(17)10 wypełnia protokoły z przeprowadzonych prób szczelności instalacji 
wodociągowych; 
B.9.1(17)11 przeprowadza próby szczelności instalacji kanalizacyjnych; 
B.9.1(17)12 wypełnia protokoły z przeprowadzonych prób szczelności instalacji 
kanalizacyjnych; 

B.9.1(17)9 przeprowadza próby szczelności instalacji wodociągowych; 

B.9.1(17)10 wypełnia protokoły z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowych; 

B.9.1(17)11 przeprowadza próby szczelności instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(17)12 wypełnia protokoły z przeprowadzonych prób szczelności instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(18)7 dokonuje przeglądu stanu technicznego instalacji wodociągowych; 
B.9.1(18)8 wypełnia dokumenty związane z przeprowadzaniem przeglądu stanu 
technicznego instalacji wodociągowych; 
B.9.1(18)9 dokonuje przeglądu stanu technicznego instalacji kanalizacyjnych; 
B.9.1(18)10 wypełnia dokumenty związane z przeprowadzaniem przeglądu stanu 
technicznego instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(18)7 dokonuje przeglądu stanu technicznego instalacji wodociągowych; 

B.9.1(18)8 wypełnia dokumenty związane z przeprowadzaniem przeglądu stanu technicznego instalacji 
wodociągowych; 

B.9.1(18)9 dokonuje przeglądu stanu technicznego instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(18)10 wypełnia dokumenty związane z przeprowadzaniem przeglądu stanu technicznego 
instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(19)5 wykonuje prace związane konserwacją instalacji wodociągowych; 
B.9.1(19)6 dokonuje naprawy instalacji wodociągowych;  
B.9.1(19)7wykonuje prace związane konserwacją instalacji kanalizacyjnych; 
B.9.1(19)8 dokonuje naprawy instalacji kanalizacyjnych;  

B.9.1(19)5 wykonuje prace związane konserwacją instalacji wodociągowych; 

B.9.1(19)6 dokonuje naprawy instalacji wodociągowych;  

B.9.1(19)7wykonuje prace związane konserwacją instalacji kanalizacyjnych; 

B.9.1(19)8 dokonuje naprawy instalacji kanalizacyjnych;  

B.9.2(6)1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu instalacji gazowych; 
B.9.2(6)2 sporządza kalkulację kosztów robót związanych z montażem instalacji 
gazowych; 

B.9.2(6)1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu instalacji gazowych; 

B.9.2(6)2 sporządza kalkulację kosztów robót związanych z montażem instalacji gazowych; 

B.9.2(7)1 dobiera materiał do montażu instalacji gazowej; 
B.9.2(7)2 dobiera narzędzia do montażu instalacji gazowej w określonej technologii; 
B.9.2(7)3 sprawdza stan techniczny narzędzi do montażu instalacji gazowej oraz 
ocenia jakość materiałów; 

B.9.2(7)1 dobiera materiał do montażu instalacji gazowej; 

B.9.2(7)2 dobiera narzędzia do montażu instalacji gazowej w określonej technologii; 
B.9.2(7)3 sprawdza stan techniczny narzędzi do montażu instalacji gazowej oraz ocenia jakość 
materiałów; 

B.9.2(8)1 dobiera uzbrojenie do montażu instalacji gazowej; 
B.9.2(8)2 dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu i prób instalacji 

B.9.2(8)1 dobiera uzbrojenie do montażu instalacji gazowej; 

B.9.2(8)2 dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu i prób instalacji gazowej; 



 
 
 
 

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 
` 

 

Program nauczania dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 712616 o strukturze przedmiotowej 
143 

 
  

Efekty kształcenia z podstawy programowej 
Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

gazowej; 

B.9.2(9)1 przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów instalacji gazowych; 
B.9.2(9)2 ustala miejsca montażu uzbrojenia instalacji gazowych; 

B.9.2(9)1 przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów instalacji gazowych; 

B.9.2(9)2 ustala miejsca montażu uzbrojenia instalacji gazowych; 

B.9.2(10)1 zabezpiecza miejsca wykonywania robót montażowych instalacji 
gazowych; 
B.9.2(10)2 zabezpiecza miejsca wykonywania robót montażowych zewnętrznych 
instalacji gazowych; 

B.9.2(10)1 zabezpiecza miejsca wykonywania robót montażowych instalacji gazowych; 

B.9.2(10)2 zabezpiecza miejsca wykonywania robót montażowych zewnętrznych instalacji gazowych; 

B.9.2(11)1 wykonuje połączenia przewodów instalacji gazowych; 
B.9.2(11)2 przeprowadza montaż oraz demontaż uzbrojenia, aparatury kontrolno-
pomiarowej instalacji gazowej; 
B.9.2(11)3 podłącza urządzenia gazowe do przewodów instalacji gazowej; 

B.9.2(11)1 wykonuje połączenia przewodów instalacji gazowych; 

B.9.2(11)2 przeprowadza montaż oraz demontaż uzbrojenia, aparatury kontrolno-pomiarowej instalacji 
gazowej;  

B.9.2(11)3 podłącza urządzenia gazowe do przewodów instalacji gazowej; 

B.9.2(12)1 wykonuje czynności związane z montażem systemu odprowadzania 
spalin z urządzeń gazowych; 
B.9.2(12)2 ocenia prawidłowość montażu systemu odprowadzania spalin z 
urządzeń gazowych; 

B.9.2(12)1 wykonuje czynności związane z montażem systemu odprowadzania spalin z urządzeń 
gazowych; 

B.9.2(12)2 ocenia prawidłowość montażu systemu odprowadzania spalin z urządzeń gazowych; 

B.9.2(13)3 przeprowadza próby szczelności instalacji gazowej; 
B.9.2(13)4 wypełnia protokoły z przeprowadzonych prób szczelności instalacji 
gazowych; 

B.9.2(13)3 przeprowadza próby szczelności instalacji gazowej; 

B.9.2(13)4 wypełnia protokoły z przeprowadzonych prób szczelności instalacji gazowych; 

B.9.2(14)1 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych; 
B.9.2(14)2 ocenia jakość izolacji antykorozyjnej instalacji gazowych; 

B.9.2(14)1 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych; 

B.9.2(14)2 ocenia jakość izolacji antykorozyjnej instalacji gazowych; 

B.9.2(15)1 ocenia jakość wykonania instalacji gazowych; 
B.9.2(15)2 ocenia zgodność wykonania instalacji gazowych z dokumentacją 
projektową; 

B.9.2(15)1 ocenia jakość wykonania instalacji gazowych; 

B.9.2(15)2 ocenia zgodność wykonania instalacji gazowych z dokumentacją projektową; 

B.9.2(16)3 wyjaśnia zasady przekazywania instalacji gazowych do eksploatacji; 
B.9.2(16)4 skompletować dokumentację niezbędną do uruchomienia instalacji i 
przekazania jej do eksploatacji; 

B.9.2(16)3 wyjaśnia zasady przekazywania instalacji gazowych do eksploatacji; 

B.9.2(16)4 skompletować dokumentację niezbędną do uruchomienia instalacji i przekazania jej do 
eksploatacji; 

B.9.2(17)4 dokonuje przeglądu stanu technicznego instalacji gazowych; 
B.9.2(17)5 wypełnia dokumenty związane z przeprowadzaniem przeglądu stanu 
technicznego instalacji gazowych; 

B.9.2(17)4 dokonuje przeglądu stanu technicznego instalacji gazowych; 

B.9.2(17)5 wypełnia dokumenty związane z przeprowadzaniem przeglądu stanu technicznego instalacji 
gazowych; 

B.9.2(18)3 wykonuje prace związane konserwacją instalacji gazowych; B.9.2(18)3 wykonuje prace związane konserwacją instalacji gazowych; 



 
 
 
 

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 
` 

 

Program nauczania dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 712616 o strukturze przedmiotowej 
144 

 
  

Efekty kształcenia z podstawy programowej 
Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

B.9.2(18)4 dokonuje naprawy instalacji i urządzeń gazowych zgodnie z 
procedurami; 

B.9.2(18)4 dokonuje naprawy instalacji i urządzeń gazowych zgodnie z procedurami; 

B.9.3(7) 1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu i remontu instalacji 
grzewczych; 
B.9.3(7) 2 sporządza kalkulację kosztów robót związanych z montażem i remontem 
instalacji grzewczych; 

B.9.3(7) 1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu i remontu instalacji grzewczych; 

B.9.3(7) 2 sporządza kalkulację kosztów robót związanych z montażem i remontem instalacji 
grzewczych; 

B.9.3(8)1 dobiera materiał do montażu i remontu instalacji grzewczej; 
B.9.3(8)2 dobiera narzędzia do montażu instalacji grzewczej w określonej 
technologii; 
B.9.3(8)3 sprawdza stan techniczny narzędzi do montażu instalacji grzewczej oraz 
ocenia jakość materiałów; 

B.9.3(8)1 dobiera materiał do montażu i remontu instalacji grzewczej; 

B.9.3(8)2 dobiera narzędzia do montażu instalacji grzewczej w określonej technologii; 

B.9.3(8)3 sprawdza stan techniczny narzędzi do montażu instalacji grzewczej oraz ocenia jakość 
materiałów; 

B.9.3(9)1 dobiera uzbrojenie do montażu instalacji grzewczej; 
B.9.3(9)2 dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu i prób instalacji 
grzewczej; 

B.9.3(9)1 dobiera uzbrojenie do montażu instalacji grzewczej; 

B.9.3(9)2 dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu i prób instalacji grzewczej; 

B.9.3(10)1 przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów instalacji grzewczych; 
B.9.3(10)2 ustala miejsca montażu uzbrojenia instalacji grzewczych; 

B.9.3(10)1 przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów instalacji grzewczych; 

B.9.3(10)2 ustala miejsca montażu uzbrojenia instalacji grzewczych; 

B.9.3(11)1 zabezpiecza miejsca wykonywania robót montażowych instalacji 
grzewczych; 
B.9.3(11)2 zabezpiecza miejsca wykonywania robót remontowych instalacji 
grzewczych; 

B.9.3(11)1 zabezpiecza miejsca wykonywania robót montażowych instalacji grzewczych; 

B.9.3(11)2 zabezpiecza miejsca wykonywania robót remontowych instalacji grzewczych; 

B.9.3(12)1 wykonuje połączenia przewodów instalacji grzewczych; 
B.9.3(12)2 przeprowadza montaż oraz demontaż uzbrojenia, aparatury kontrolno-
pomiarowej instalacji grzewczej; 
B.9.3(12)3 podłącza urządzenia grzewcze do przewodów instalacji grzewczej oraz 
ciepłej wody użytkowej; 

B.9.3(12)1 wykonuje połączenia przewodów instalacji grzewczych; 

B.9.3(12)2 przeprowadza montaż oraz demontaż uzbrojenia, aparatury kontrolno-pomiarowej instalacji 
grzewczej; 

B.9.3(12)3 podłącza urządzenia grzewcze do przewodów instalacji grzewczej oraz ciepłej wody 
użytkowej; 

B.9.3(13)1 wykonuje czynności związane z montażem systemu odprowadzania 
spalin z urządzeń grzewczych; 
B.9.3(13)2 ocenia prawidłowość montażu systemu odprowadzania spalin z 
urządzeń grzewczych; 

B.9.3(13)1 wykonuje czynności związane z montażem systemu odprowadzania spalin z urządzeń 
grzewczych; 

B.9.3(13)2 ocenia prawidłowość montażu systemu odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych; 

B.9.3(14)3 przeprowadza próby szczelności instalacji grzewczych; B.9.3(14)3 przeprowadza próby szczelności instalacji grzewczych; 
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B.9.3(14)4 wypełnia protokoły z przeprowadzonych prób szczelności instalacji 
grzewczych; 

B.9.3(14)4 wypełnia protokoły z przeprowadzonych prób szczelności instalacji grzewczych; 

B.9.3(15)3 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne, termoizolacyjne oraz 
przeciwwilgociowe instalacji grzewczych oraz ciepłej wody użytkowej; 
B.9.3(15)4 ocenia jakość izolacji antykorozyjnych, termoizolacyjnych oraz 
przeciwwilgociowych instalacji grzewczych oraz przewodów ciepłej wody 
użytkowej; 

B.9.3(15)3 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne, termoizolacyjne oraz przeciwwilgociowe instalacji 
grzewczych oraz ciepłej wody użytkowej; 

B.9.3(15)4 ocenia jakość izolacji antykorozyjnych, termoizolacyjnych oraz przeciwwilgociowych 
instalacji grzewczych oraz przewodów ciepłej wody użytkowej; 

B.9.3(16)1 ocenia jakość wykonania instalacji grzewczych; 
B.9.3(16)2 ocenia zgodność wykonania instalacji grzewczych z dokumentacją 
projektową; 

B.9.3(16)1 ocenia jakość wykonania instalacji grzewczych; 

B.9.3(16)2 ocenia zgodność wykonania instalacji grzewczych z dokumentacją projektową; 

B.9.3(17)4 wyjaśnia zasady przekazywania do eksploatacji oraz dokumentowania 
odbiorów instalacji grzewczych;  
B.9.3(17)5 wykonuje czynności związane z odpowietrzaniem, uruchamianiem i 
regulacją instalacji grzewczych; 

B.9.3(17)4 wyjaśnia zasady przekazywania do eksploatacji oraz dokumentowania odbiorów instalacji 
grzewczych;  

B.9.3(17)5 wykonuje czynności związane z odpowietrzaniem, uruchamianiem i regulacją instalacji 
grzewczych; 

B.9.3(18)3 dokonuje przeglądu stanu technicznego instalacji grzewczych; 
B.9.3(18)4 wypełnia dokumenty związane z przeprowadzaniem przeglądu stanu 
technicznego instalacji grzewczych; 

B.9.3(18)3 dokonuje przeglądu stanu technicznego instalacji grzewczych; 

B.9.3(18)4 wypełnia dokumenty związane z przeprowadzaniem przeglądu stanu technicznego instalacji 
grzewczych; 

B.9.3(19)2 wykonuje prace związane konserwacją instalacji grzewczych; 
B.9.3(19)3 dokonuje naprawy instalacji grzewczych zgodnie z procedurami; 

B.9.3(19)2 wykonuje prace związane konserwacją instalacji grzewczych; 

B.9.3(19)3 dokonuje naprawy instalacji grzewczych zgodnie z procedurami; 

B.9.4(5) 1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu i remontu instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
B.9.4(5) 2 sporządza kalkulację kosztów robót związanych z montażem i remontem 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(5) 1 sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu i remontu instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 

B.9.4(5) 2 sporządza kalkulację kosztów robót związanych z montażem i remontem instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(6)1 dobiera materiał do montażu i remontu instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 
B.9.4(6)2 dobiera narzędzia do montażu instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 
B.9.4(6)3 sprawdza stan techniczny narzędzi do montażu instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych oraz ocenia jakość materiałów; 

B.9.4(6)1 dobiera materiał do montażu i remontu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(6)2 dobiera narzędzia do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(6)3 sprawdza stan techniczny narzędzi do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
oraz ocenia jakość materiałów; 

B.9.4(7)1 dobiera uzbrojenie do montażu instalacji wentylacyjnych i B.9.4(7)1 dobiera uzbrojenie do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
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Efekty kształcenia z podstawy programowej 
Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

klimatyzacyjnych; 
B.9.4(7)2 dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(7)2 dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 

B.9.4(8)1przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
B.9.4(8)2 ustala miejsca montażu uzbrojenia instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 

B.9.4(8)1przygotowuje miejsca i trasy ułożenia przewodów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(8)2 ustala miejsca montażu uzbrojenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(9)1 zabezpiecza miejsca wykonywania robót montażowych instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
B.9.4(9)2 zabezpiecza miejsca wykonywania robót remontowych instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(9)1 zabezpiecza miejsca wykonywania robót montażowych instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 
B.9.4(9)2 zabezpiecza miejsca wykonywania robót remontowych instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 

B.9.4(10)1 wykonuje połączenia przewodów instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 
B.9.4(10)2 przeprowadza montaż oraz demontaż uzbrojenia, aparatury kontrolno-
pomiarowej instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
B.9.4(10)3 wbudowuje urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w układ instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(10)1 wykonuje połączenia przewodów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(10)2 przeprowadza montaż oraz demontaż uzbrojenia, aparatury kontrolno-pomiarowej instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(10)3 wbudowuje urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w układ instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 

B.9.4(11)3 przeprowadza próby szczelności instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 
B.9.4(11)4 wypełnia protokoły z przeprowadzonych prób szczelności instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(11)3 przeprowadza próby szczelności instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(11)4 wypełnia protokoły z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 

B.9.4(12)3 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne, termoizolacyjne oraz 
przeciwwilgociowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
B.9.4(12)4 ocenia jakość izolacji antykorozyjnych, termoizolacyjnych oraz 
przeciwwilgociowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

B.9.4(12)3 wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne, termoizolacyjne oraz przeciwwilgociowe instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(12)4 ocenia jakość izolacji antykorozyjnych, termoizolacyjnych oraz przeciwwilgociowych 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(13)1 ocenia jakość wykonania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
B.9.4(13)2 ocenia zgodność wykonania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
z dokumentacją projektową; 

B.9.4(13)1 ocenia jakość wykonania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(13)2 ocenia zgodność wykonania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z dokumentacją 
projektową; 

B.9.4(14)4 wyjaśnia zasady przekazywania do eksploatacji oraz dokumentowania 
odbiorów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(14)4 wyjaśnia zasady przekazywania do eksploatacji oraz dokumentowania odbiorów instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;  



 
 
 
 

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 
` 

 

Program nauczania dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 712616 o strukturze przedmiotowej 
147 

 
  

Efekty kształcenia z podstawy programowej 
Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

B.9.4(14)5 wykonuje czynności związane z uruchamianiem i regulacją instalacji i 
urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych; 

B.9.4(14)5 wykonuje czynności związane z uruchamianiem i regulacją instalacji i urządzeń 
wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych; 

B.9.4(15)3 dokonuje przeglądu stanu technicznego instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 
B.9.4(15)4 wypełnia dokumenty związane z przeprowadzaniem przeglądu stanu 
technicznego instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(15)3 dokonuje przeglądu stanu technicznego instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(15)4 wypełnia dokumenty związane z przeprowadzaniem przeglądu stanu technicznego instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(16)3 wykonuje prace związane konserwacją instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych; 
B.9.4(16)4 dokonuje naprawy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(16)3 wykonuje prace związane konserwacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

B.9.4(16)4 dokonuje naprawy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;  

KPS(3)1 analizuje rezultaty działań 
KPS(3)2 uświadamia sobie konsekwencje działań 

KPS(3)1 analizuje rezultaty działań; 

KPS(3)2 uświadamia sobie konsekwencje działań; 

KPS(4)1 analizuje zmiany zachodzące w branży 
KPS(4)2 podejmuje nowe wyzwania; 
KPS(4)3 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i 
technik pracy; 

KPS(4)1 analizuje zmiany zachodzące w branży; 

KPS(4)2 podejmuje nowe wyzwania; 

KPS(4)3 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy; 

KPS(6)1 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; 
KPS(6)2 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności 
zawodowych; 

KPS(6)1 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; 

KPS(6)2 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; 

KPS(8)1 ocenia ryzyko podejmowanych działań; 
KPS(8)2 przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania; 
KPS(8)3 wyciąga wnioski z podejmowanych działań; 

KPS(8)1 ocenia ryzyko podejmowanych działań; 

KPS(8)2 przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania; 

KPS(8)3 wyciąga wnioski z podejmowanych działań; 

KPS(10)1 doskonali swoje umiejętności komunikacyjne; 
KPS(10)2 uwzględnia opinie i pomysły innych członków zespołu; 
KPS(10)3 modyfikuje działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko. 

KPS(10)1 doskonali swoje umiejętności komunikacyjne; 

KPS(10)2 uwzględnia opinie i pomysły innych członków zespołu; 

KPS(10)3 modyfikuje działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko; 

KPS(10)4 rozwiązuje konflikty w zespole. 
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5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  
5.1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w pracy. 

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

 

– Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 

– Bezpieczeństwo socjalne. 

– Higiena pracy. 

– Ergonomia w życiu codziennym i w pracy zawodowej. 

– Rodzaje gaśnic. 

– Porządkowanie stanowiska pracy. 

– Zasady przechowywania roztworów. 

– Zasady utylizacji odczynników fotograficznych. 

– Zasady utylizacji elektrośmieci. 

– Posługiwanie się gaśnicą. 

– Znajomość instalacji elektrycznej w miejscu pracy. 

– Umowy cywilnoprawne. 

– Rodzaje zatrudnienia pracownika. 

– Wybrane zagadnienia prawa pracy. 

– Przepisy regulujące kontrole stacji sanitarno- epidemiologicznej. 

– Środki czyszczące stanowisko pracy w zakładzie fotograficznym. 

– Przepisy dotyczące zapewnienia odzieży ochronnej na stanowisku pracy 

– Analiza procedury ewakuacyjnej na wypadek pożaru. 

– Procedury postępowania na wypadek ataku terrorystycznego. 

– Instytucje i organizacje zapewniające pomoc w sytuacjach kryzysowych. 

– Choroby zawodowe. 

– Profilaktyka zdrowotna. 

– Unikanie sytuacji mających wpływ na choroby zawodowe. 

– Wypadki w pracy i w drodze do pracy. 

– Reanimacja i resuscytacja. 

– Użycie defibrylatora. 

– Transport rannego. 

– Postępowanie podczas zakrztuszenia się. 

BHP(1)1 wyjaśniać zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie; BHP(1)2 rozróżnić 
środki gaśnicze; 
BHP(1)3 wyjaśniać pojęcie ergonomii; 
BHP(2)1 wymienić instytucje oraz służby działające 
w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska 
w Polsce; 
BHP(2)2 określać  zadania i uprawnienia instytucji oraz 
służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; BHP(2)3 
zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy; 
BHP(3)1 znać prawa 
i obowiązki pracownika 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
BHP(3)2 znać prawa 
i obowiązki pracodawcy 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
BHP(3)3 opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa  i  higieny pracy w 
przedsiębiorstwie; BHP(4)1 dokonać analizy możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka 
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; 
BHP(4)2 określać sposoby przeciwdziałania zagrożeniom przy wykonywaniu zadań 
zawodowych; 
BHP(4)3 określać typowe choroby zawodowe 
występujące przy wykonywaniu zadań zawodowych; 
BHP(5)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe 
w środowisku pracy; BHP(5)2 określać sposoby zabezpieczenia się przed czynnikami 
szkodliwymi 
w pracy; 
BHP(6)1 zidentyfikować czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące przy 
wykonywaniu zadań zawodowych; 
BHP(6)2 dokonać analizy skutków oddziaływania czynników  szkodliwych na organizm 
człowieka; 
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– Ułożenie w pozycji bocznej ustalonej. 

– Wykonanie ucisku podczas krwotoku. 

– Użycie fantoma do ćwiczeń związanych z reanimacją. 

– Środki pomocnicze podczas czynności ratunkowych. 

– Wyposażenie apteczki na stanowisku pracy. 

– Przepisy związane z podawaniem leków pracownikowi. 

– Rozpoznawanie urazów kończyn, kości i kręgosłupa. 

– Postępowanie podczas urazu oka. 

– Postępowanie podczas urazu głowy. 

– Substancje drażniące. 

– Postępowanie podczas poparzenia. 

– Postępowanie podczas porażenia prądem. 

– Ćwiczenie symulowanej rozmowy wezwania pomocy. 

– Omówienie różnic w wyborze telefonu alarmowego. 

– Omówienie konsekwencji wykonywania połączeń pod różne telefony alarmowe. 
 
 

 

BHP(6)3 ustalać sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu pracy; 
BHP(7)1 rozpoznać czynniki szkodliwe; 
BHP(7)2 rozpoznać źródła zagrożenia pożarowego; BHP(7)3 rozpoznać źródła zagrożenia dla 
środowiska; BHP(7)4 zorganizować stanowisko do prac zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
BHP(8)1 zastosować środki ochrony indywidualnej przed substancjami drażniącymi; BHP(8)2 
rozpoznać środki ochrony indywidualnej przed substancjami parzącymi; BHP(9)1 zastosować 
przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej; 
BHP(9)2 zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska; 
BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku przy pracy; 
BHP(10)2 udzielić pierwszej pomocy osobie, która spożyła substancję toksyczną; BHP(10)3 
udzielić pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym; BHP(10)4 udzielić 
pierwszej pomocy osobie, która doznała oparzenia termicznego; BHP(10)5 udzielić pierwszej 
pomocy osobie, która doznała oparzenia substancją żrącą; 
 

Planowane zadania 
Nauczyciel prowadzi lekcję, na której omawia zasady postępowania podczas wykonywania czynności EFR. Po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej, na kolejnych lekcjach wykonują ćwiczenia z 
użyciem fantoma i sprzętu reanimacyjnego. 
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali o odpowiedniej powierzchni, tak aby uczniowie dobierając się w pary mogli wykonywać ćwiczenia polegające na wykonaniu ucisku 
tamującego, założeniu opaski, zawiązaniu chusty trójkątnej, ułożeniu osoby w pozycji bocznej ustalonej, wykonaniu ćwiczeń reanimacyjnych z użyciem fantoma. 
Środki dydaktyczne 
Defibrylator, apteczka pokazowa, chusty trójkątne, bandaże i opaski, tablice z numerami telefonów alarmowych, tabliczki prezentujące znaki i oznaczenia ostrzegawcze i ewakuacyjne, 
oznaczenia środków chemicznych w formie piktogramów, fantom do ćwiczeń EFR – jeden na 5 uczniów. Rzutnik cyfrowy, komputer z możliwością odtworzenia filmów i dostępem do internetu. 
Zalecane metody dydaktyczne 
W procesie nauczania-uczenia się jest wskazane stosowanie następujących metod dydaktycznych: wykładu informacyjnego, pokazu z instruktażem i ćwiczeń. w trakcie realizacji programu 
działu zaleca się wykorzystywanie filmów dydaktycznych oraz prezentacji multimedialnych dotyczących zasad wykonywania pierwszej pomocy, wypadków w pracy i w drodze do pracy, 
procedur podczas zagrożenia zdrowia i życia oraz sytuacji ataku terrorystycznego. Ponadto raz w semestrze powinna zostać wykonana symulacja ewakuacji z miejsca pracy. 
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz zespołowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach klasowych w systemie klasowo-lekcyjnym. 
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 
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W procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania efektów kształcenia zastosowanych przez nauczyciela oraz ocenę za wykonane 
ćwiczenia. Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia oraz bieżące korygowanie wykonywanych ćwiczeń. 
Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność korzystania z dokumentacji, opisów, dokładności wykonywania ćwiczeń. 
Formy indywidualizacji pracy uczniów 
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 

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

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

– motywować uczniów do pracy, 

– dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów, 

– uwzględniać zainteresowania uczniów, 

– przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności, 

– zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej. 

10.  
11. 6. KPS KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
 
 

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

 

⎯ Uniwersalne zasady etyki. 

⎯ Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania. 

⎯ Godność osoby i dobra wspólnego. 

⎯ Nauka, wiedza i uczenie się jako wartości w życiu człowieka. 

⎯ Etyka zawodowa pracownika i pracodawcy. 

⎯ Prawo autorskie a ocena moralna plagiatu. 

⎯ Cyberprzemoc czyli zagrożenia z sieci. 

⎯ Podstawowe zasady i normy zachowania w różnych sytuacjach. 

⎯ Twórcze rozwiązywanie problemu. 

⎯ Konsekwencja a upór w dążeniu do realizacji wyznaczonych celów. 

⎯ Odpowiedzialność za podejmowane działania. 

⎯ Techniki twórczego rozwiązywania problemu (burza mózgów, mapa mentalna, 

KPS(1)1 wymienić uniwersalne zasady etyki; KPS(1)2 wymienić prawa i obowiązki ucznia w 
kontekście praw człowieka; 
KPS(1)3 rozpoznać przypadki naruszania praw ucznia i praw człowieka oraz wskazywać 
sposoby dochodzenia praw, które zostały naruszone; 
KPS(1)4 wyjaśniać , czym jest zasada (norma, reguła) moralna i podaje przykłady zasad (norm, 
reguł) moralnych; 
KPS(1)6 wyjaśniać , czym jest praca dla rozwoju społecznego ; 
KPS(1)9 wyjaśniać czym jest plagiat; KPS(1)10 podać przykłady właściwego i niewłaściwego 
wykorzystywania 
nowoczesnych technologii informacyjnych; KPS(2)1 wymienić techniki twórczego 
rozwiązywania problemu; 
KPS(2)2 dokonać analizy własnej kreatywności i otwartości na innowacyjność ; 
KPS(2)5 rozróżnić konsekwentne działania i upór w realizacji celu; 
KPS(2)6 dostrzec, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory; 
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technika 635, kapelusze de Bono, wprowadzanie przypadkowego elementu). 

⎯ Zmiana jako proces. Znaczenie zmian w życiu człowieka. 

⎯ Bariery a otwartość na zmiany. 

⎯ Przykłady zmian w organizacji i ich wpływ na zmianę zachowań człowieka. 

⎯ Siły inspirujące i hamujące wprowadzanie zmian. 

⎯ Źródła zmian organizacyjnych. 

⎯ Pojęcie stresu. Techniki radzenia sobie ze stresem. Analiza przypadków sytuacji 
stresowych na stanowisku pracy. 

⎯ Metody wyeliminowania stresu w pracy zawodowej – jasność wykonywanych 
zadań, planowanie działań, zarządzanie czasem prywatnym i firmowym, 
rozumienie komunikatów, szanowanie pracy innych, wspieranie się w zespole, 
pozytywne motywowanie do pracy. 

⎯ Oddziaływanie stresu ciągłego na organizm ludzki. 

⎯ Mobilność zawodowa a podnoszenie umiejętności zawodowych. Europass. 
Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Polska i europejska rama kwalifikacji. 

Świadomość i znaczenie uczenia się przez całe życie. 

⎯ Podnoszenie wiedzy, kwalifikacji, umiejętności w życiu osobistym i w życiu 
zawodowym. 

⎯ Wiedza i jej wpływ na postęp cywilizacyjny. 

⎯ Planowanie własnego rozwoju. 
 

KPS(2)7 zastosować właściwą technikę 
twórczego myślenia przy rozwiązaniu problemu; KPS(6)1 wyjaśniać znaczenie zmiany dla 
rozwoju człowieka; 
KPS(6)2 podać przykłady wpływu zmiany na różne sytuacje życia społecznego 
i gospodarczego; 
KPS(6)3 wymienić przykłady zachowań hamujących wprowadzenie zmiany; KPS(6)4 
wskazywać kilka przykładów wprowadzenia zmiany i ocenić skutki jej wprowadzenia; 
KPS(7)1 wymienić kilka technik radzenia sobie ze stresem; 
KPS(7)2 uzasadniać że można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez siebie 
zachowań innych ludzi lub przeciwstawić się im; KPS(7)3 wskazywać najczęstsze przyczyny 
sytuacji stresowych w pracy zawodowej; KPS(7)4 przedstawić różne formy zachowań 
asertywnych, jako sposobów radzenia sobie 
ze stresem; 
KPS(8)1 scharakteryzować zestaw umiejętności i kompetencji niezbędnych w wybranym 
zawodzie; 
KPS(8)2 wymienić podstawowe stadia psychospołecznego rozwoju człowieka ; KPS(8)3 
wskazywać przykłady podkreślające wartość wiedzy dla osiągnięcia sukcesu zawodowego i 
postępu cywilizacyjnego; KPS(8)4 przeanalizować własne kompetencje i planować dalszą 
ścieżkę rozwoju; 
 

⎯ Praca i jej wartość dla człowieka. 

⎯ Rola i znaczenie kultury osobistej w życiu człowieka oraz w pracy zawodowej. 

⎯ Samoocena jako element kształtujący kompetencje społeczne. 

⎯ Innowacyjność i kreatywność w działaniu. 

⎯ Techniki organizacji czasu pracy. 

⎯ Wyznaczanie celów. 

⎯ Planowanie pracy zespołu. 

⎯ Realizacja zadań zespołu. 

⎯ Monitorowanie pracy zespołu. 

⎯ Analiza i  ocena podejmowanych działań. 

KPS(1)5 zaplanować dalszą edukację uwzględniając własne zainteresowania 
i zdolności oraz sytuację na rynku pracy; KPS(1)7 wyjaśniać na czym polega zachowanie 
etyczne w wybranym zawodzie; KPS(1)8 wskazywać przykłady zachowań etycznych w 
wybranym zawodzie; 
KPS(2)3 rozpoznać stopień kreatywności w podejmowanych działaniach; 
KPS(3)1 opisać techniki organizacji czasu pracy; 
KPS(3)2 określać czas realizacji zadań ; KPS(3)3 zaplanować pracę zespołu; 
KPS(3)4 zrealizować działania w wyznaczonym czasie; 
KPS(3)5 przeprowadzić monitorowanie zaplanowanych działań; 
KPS(4)1 dokonać analizy i oceny podejmowanych działań; 
KPS(1)11 okazać szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy; 
KPS(4)2 wykazać się dojrzałością w działaniu; KPS(4)3 przewidzieć skutki niewłaściwych 
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⎯ Dojrzałość w działaniu. 

⎯ Proces podejmowania decyzji. 

⎯ Skutki podjętych decyzji związanych ze stanowiskiem pracy. 

⎯ Analiza i znaczenie własnych zachowań oraz ich przyczyn i konsekwencji. 

⎯ Odpowiedzialność prawna za podejmowane działania. 

⎯ Odpowiedzialność finansowa, materialna za powierzony majątek, sprzęt techniczny. 

⎯ Analiza przypadku/ zdarzenia wymagającego podjęcia decyzji 
na stanowisku pracy i brania za nią odpowiedzialności. 

⎯ Wpływ pracownika na kształtowanie wizerunku firmy 

⎯ Przestępstwo przemysłowe. 

⎯ Pojęcie tajemnicy zawodowej. 

⎯ Odpowiedzialność prawna za złamanie tajemnicy zawodowej. 

⎯ Zasady nieuczciwej konkurencji 
i konsekwencji prawnych naruszenia tajemnicy zawodowej. 

⎯ Kultura osobista w miejscu pracy. 

⎯  
 

działań na stanowisku pracy; 
KPS(5)1 wskazywać obszary odpowiedzialności prawnej za podejmowane działania;  
KPS(5)2 wymienić swoje prawa i obowiązki oraz konsekwencje niewłaściwego posługiwania 
się sprzętem na stanowisku pracy związanym z kształconym zawodem; 
KPS(5)3 współuczestniczyć w kształtowaniu pozytywnego wizerunku swojego środowiska; 
KPS(9)1 wyjaśniać pojęcie tajemnicy zawodowej i przestępstwo przemysłowe; 
KPS(9)2 opisać odpowiedzialność prawną na złamanie tajemnicy zawodowej; KPS(9)3 
wyjaśniać na czym polega odpowiedzialność prawna za złamanie tajemnicy zawodowej; 
KPS(9)4 opisać zasady nieuczciwej konkurencji; 
KPS(1)12 zastosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w swoim 
środowisku; 
 

⎯ Pojęcie asertywności. Asertywność wobec sytuacji nieaprobowanych społecznie. 

⎯ Pojęcie negocjacji. Techniki negocjacyjne. 

⎯ Charakterystyka postaw i zachowań człowieka przy prowadzeniu negocjacji. 

⎯ Sposoby prowadzenia negocjacji. 

⎯ Negocjowanie prostych umów i porozumień. 

⎯ Proces porozumiewania się. 

⎯ Komunikacja niewerbalna. 

⎯ Aktywne słuchanie. 

⎯ Dyskusja. 

⎯ Wyrażanie i odbieranie krytyki. 

⎯ Komunikowanie się w formie pisemnej. 

⎯ Bariery skutecznej komunikacji. 

⎯ Szum informacyjny. 

KPS(7)4 przedstawić różne formy zachowań asertywnych, jako sposobów radzenia sobie ze 
stresem; 
KPS(10)1 scharakteryzować zachowania człowieka przy prowadzeniu negocjacji; 
KPS(10)2 przedstawić własny punkt 
postrzegania sposobu rozwiązania problemu 
z wykorzystaniem wiedzy z zakresu negocjacji; KPS(10)3 wynegocjować prostą umowę lub 
porozumienie; 
KPS(11)1 scharakteryzować ogólne zasady komunikacji interpersonalnej; 
KPS(11)2 prowadzić dyskusję; 
KPS(11)3 właściwie zinterpretować mowę ciała w komunikacji; 
KPS(11)4 zastosować aktywne metody słuchania; 
KPS(12)1 uzasadniać, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne 
interesy, inne cele); 
KPS(12)2 przedstawić sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizować ich zalety i wady; 
KPS(13)1 wymienić cechy grup społecznych; KPS(13)2 opisać grupę koleżeńską i grupę 
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⎯ Pojęcie konfliktu. Metody i techniki rozwiązywania konfliktów. 

⎯ Role w zespole i znaczenie lidera w zespole. 

⎯ Techniki poznania własnych możliwości. Metody ewaluacji własnych zachowań. 
Techniki poznania możliwości ludzi pracujących w zespole. 

 

nastawioną na  realizację  określonego zadania; 
KPS(13)3 uzasadniać, że efektywna współpraca przynosi różne korzyści; KPS(13)4 przedstawić 
różne formy współpracy w grupie; 
KPS(13)5 zaangażować się we wspólne działania realizowane przez zespół; KPS(13)6 
zastosować podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji; 
 

 
 
 
Planowane zadania 
Cyberprzemoc 
Uczniowie w grupach czteroosobowych lub większych przeprowadzają dyskusję na tematy związane z ich własnymi doświadczeniami z nękaniem internetowym. 
Czy osoby nękające innych mają powody do takiego zachowania? 
Czy przepisy szkoły lub uczelni wspierają ofiary i przewidują kary dla sprawców? 
Co należy zrobić w przypadku spotkania się z tego rodzaju typem zachowań wobec siebie lub innych osób? 
Ćwiczenie: 
W grupach uczniowie zapisują na tablicy propozycję przepisów szkolnych, które zawierają opis zagrożenia  w sieci  oraz odpowiednią reakcję  na poziomie instytucjonalnym  –  może  się  to  
wiązać z umowami zawieranymi ze wszystkimi członkami społeczności szkolnej, zapewniającymi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osobiste oraz dobre samopoczucie wszystkich jej 
członków.      w przypadku, gdy tego typu przepisy istnieją, można przeprowadzić dyskusję na temat ich skuteczności. Uczniowie mogą omówić źródła i charakter nękania, z jakim mieli do 
czynienia (np.: podłoże rasowe, wiekowe, dotyczące orientacji seksualnej, wyznania  itp.).  Przedstawiają  rezultaty  swojej  dyskusji (na tablicy lub z wykorzystaniem innych, dostępnych 
materiałów). Ilustrują potencjalne sposoby działania i przewidywane sankcje. 
Warto również  odpowiedzieć  na pytanie:  Jak  grupa  uczniów może  dbać  o swoje bezpieczeństwo  i dlaczego powinniśmy o nie  zadbać? 
Podczas takiej lekcji należy skorzystać z przepisów obowiązujących w Polsce. 
Relacje międzyludzkie, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji 
Osoba prowadząca prosi uczestników, aby podzielili się na grupy i przedstawia zasady ćwiczenia polegającego na odgrywaniu ról. 
Nakreśla sytuację: 
„W wyniku morskiej katastrofy lądujecie na tropikalnej wyspie na środku Pacyfiku. Wiecie, że jedyna wioska na wyspie, gdzie możecie otrzymać pomoc jest oddalona o 5 dni marszu od miejsca, 
w którym się znajdujecie. Dwójka z rozbitków jest ranna i nie może poruszać się o własnych siłach. Osoby te nie biorą udziału w dyskusji. 
Ze statku udało wam się uratować: 1 zapalniczkę, 2 termosy, 1 kompas, 2 kawałki płótna, 1 skrzynkę konserw mięsnych, 1 linę, drut kolczasty, kawałek sznura, 5 kamizelek ratunkowych, 1 
apteczkę pierwszej pomocy, 1 radio tranzystorowe, 1 maczetę, repelent na owady, 1 latarkę elektryczną, 1 mapę wyspy, 3 skrzynki mleka w proszku, 1 rakietnicę. 
Stawia pytanie: 
Biorąc pod uwagę, iż jedyną nadzieją na ratunek jest możliwie najszybsze dotarcie do wioski, a można zabrać ze sobą jedynie 10 przedmiotów z listy, które z przedmiotów zabralibyście?” 
Następnie osoba prowadząca ponownie dyktuje uczestnikom listę przedmiotów. Ich zadaniem jest wybranie   indywidualnie   10   przedmiotów,   które   zabraliby   ze   sobą   oraz   
uporządkowanie    ich od najważniejszego do najmniej istotnego (maks. 7-8 minut). 
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Po zakończeniu tej części zadania przez wszystkich uczestników, osoba prowadząca prosi, aby każda z grup sporządziła wspólną listę. Każdy przedmiot ma być wybrany większością głosów. 
Każdy musi uzasadniać innym swój własny wybór. Dopuszczalna jest także zmiana zdania, w przypadku, gdy dany uczestnik uzna pomysły, argumenty i wyjaśnienia innych osób za 
przekonujące. Ponadto grupa powinna zadecydować, jak postąpić z dwiema rannymi osobami (około 40 minut: grupy nie muszą wiedzieć, ile czasu mają do dyspozycji; wystarczy uprzedzić 
uczestników na 4 minuty przed zakończeniem zadania). Na tym etapie osoba prowadząca prosi przywódców, aby wystąpili w imieniu swojej grupy i przedstawili postanowienia  plemienia  
(listę  przedmiotów  w  odpowiedniej  kolejności).  Mają  to  zrobić  podczas 
dyskusji, w której wszystkie plemiona ustalą finalną listę, która odzwierciedli decyzje wszystkich uczestników.  
Na koniec należy przeprowadzić otwartą dyskusję, dotyczącą obserwacji pracy w mniejszych grupach 
 
 
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, formy organizacyjne 
Kompetencje  społeczne  powinny   być   realizowane   w formie   warsztatowej.   Należy   podkreślić, że kompetencje społeczne uczeń nabywa również w szkole podstawowej, a szczególnie w 
klasie VIII na lekcjach  wiedzy   o   społeczeństwie,   treści   powinny   być   nadbudowywane   i dostosowane   do zróżnicowanego poziomu uczniów. w trakcie zajęć poza prezentowaniem 
informacji, powinno dochodzić do dyskusji i refleksji nad wartościami, podejściem i opiniami, które podlegają indywidualnym wyborom. 
Zalecane metody dydaktyczne 
Projekt, prezentacja, burza mózgów, techniki twórczego myślenia, przygotowanie ilustracji z opisami, przeprowadzenie pokazu, odgrywanie scenek, praca na diagramach, schematach, 
tworzenie mapy mentalnej, nagranie reklamy informacyjnej, przeprowadzenie gry dydaktycznej, minisymulacja, dyskusje, grupowa burza mózgów, dyskusja moderowana przez nauczyciela. 
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z podziałem na grupy lub mieć formę indywidualnych zadań. Zaleca się również pracę w parach połączoną z prezentacją efektów działań na forum klasy. 
Zajęcia mogą odbywać się również poza klasopracownią w zależności od realizowanego tematu. 
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzenie efektów kształcenia proponuje się przeprowadzić poprzez ocenę zrealizowanych zadań w ramach ćwiczeń 
i projektów, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności dotyczących powiązania każdego działania z treściami. Można oceniać następujące aspekty: wykonanie zadania, umiejętność pracy  
w grupie   i słuchania  innych,   poziom   zaangażowania,   szacunek   wobec  siebie   i  innych 
 
 
umiejętność prowadzenia dyskusji, wyjaśniania, dostrzegania powiązań, uzasadniania swoich opinii, wnioskowania, parafrazowania, opisywania, raportowania, przewidywania, itp. 
Oceny są wyrażone stopniami, zgodnie przepisami prawa, ale powinny zawierać opis zarówno umiejętności społecznych, jak i wiedzy. 
W procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania efektów kształcenia zastosowanych przez nauczyciela oraz ocenę za wykonane 
ćwiczenia. Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia oraz bieżące korygowanie wykonywanych ćwiczeń. 
Formy indywidualizacji pracy uczniów 
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 

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

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

– motywować uczniów do pracy, 
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– dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów, 

– uwzględniać zainteresowania uczniów, 

– przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności, 

– zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej. 
 
 
 
7. Literatura. 
 

Zalącznik 5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  
5.1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w pracy. 

Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

 

– Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 
– Bezpieczeństwo socjalne. 
– Higiena pracy. 
– Ergonomia w życiu codziennym i w pracy zawodowej. 
– Rodzaje gaśnic. 
– Porządkowanie stanowiska pracy. 
– Zasady przechowywania roztworów. 
– Zasady utylizacji odczynników fotograficznych. 
– Zasady utylizacji elektrośmieci. 
– Posługiwanie się gaśnicą. 
– Znajomość instalacji elektrycznej w miejscu pracy. 
– Umowy cywilnoprawne. 
– Rodzaje zatrudnienia pracownika. 
– Wybrane zagadnienia prawa pracy. 
– Przepisy regulujące kontrole stacji sanitarno- 

BHP(1)1 wyjaśniać zasady ochrony przeciwpożarowej w 
przedsiębiorstwie; BHP(1)2 rozróżnić środki gaśnicze; 
BHP(1)3 wyjaśniać pojęcie ergonomii; 
BHP(2)1 wymienić instytucje oraz służby działające 
w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska 
w Polsce; 
BHP(2)2 określać  zadania i uprawnienia instytucji oraz 
służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w 
Polsce; BHP(2)3 zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące 
prawnej ochrony pracy; 
BHP(3)1 znać prawa 
i obowiązki pracownika 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
BHP(3)2 znać prawa 
i obowiązki pracodawcy 
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epidemiologicznej. 
– Środki czyszczące stanowisko pracy w zakładzie 

fotograficznym. 
– Przepisy dotyczące zapewnienia odzieży ochronnej na 

stanowisku pracy 
– Analiza procedury ewakuacyjnej na wypadek pożaru. 
– Procedury postępowania na wypadek ataku 

terrorystycznego. 
– Instytucje i organizacje zapewniające pomoc w sytuacjach 

kryzysowych. 
– Choroby zawodowe. 
– Profilaktyka zdrowotna. 
– Unikanie sytuacji mających wpływ na choroby zawodowe. 
– Wypadki w pracy i w drodze do pracy. 
– Reanimacja i resuscytacja. 
– Użycie defibrylatora. 
– Transport rannego. 
– Postępowanie podczas zakrztuszenia się. 
– Ułożenie w pozycji bocznej ustalonej. 
– Wykonanie ucisku podczas krwotoku. 
– Użycie fantoma do ćwiczeń związanych z reanimacją. 
– Środki pomocnicze podczas czynności ratunkowych. 
– Wyposażenie apteczki na stanowisku pracy. 
– Przepisy związane z podawaniem leków pracownikowi. 
– Rozpoznawanie urazów kończyn, kości i kręgosłupa. 
– Postępowanie podczas urazu oka. 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
BHP(3)3 opracować procedurę postępowania w zakresie 
bezpieczeństwa  i  higieny pracy w przedsiębiorstwie; BHP(4)1 
dokonać analizy możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka 
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 
BHP(4)2 określać sposoby przeciwdziałania zagrożeniom przy 
wykonywaniu zadań zawodowych; 
BHP(4)3 określać typowe choroby zawodowe 
występujące przy wykonywaniu zadań zawodowych; 
BHP(5)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe 
w środowisku pracy; BHP(5)2 określać sposoby zabezpieczenia się 
przed czynnikami szkodliwymi 
w pracy; 
BHP(6)1 zidentyfikować czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka 
występujące przy wykonywaniu zadań zawodowych; 
BHP(6)2 dokonać analizy skutków oddziaływania czynników  
szkodliwych na organizm człowieka; 
BHP(6)3 ustalać sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia 
w miejscu pracy; 
BHP(7)1 rozpoznać czynniki szkodliwe; 
BHP(7)2 rozpoznać źródła zagrożenia pożarowego; BHP(7)3 
rozpoznać źródła zagrożenia dla środowiska; BHP(7)4 zorganizować 
stanowisko do prac zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
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– Postępowanie podczas urazu głowy. 
– Substancje drażniące. 
– Postępowanie podczas poparzenia. 
– Postępowanie podczas porażenia prądem. 
– Ćwiczenie symulowanej rozmowy wezwania pomocy. 
– Omówienie różnic w wyborze telefonu alarmowego. 
– Omówienie konsekwencji wykonywania połączeń pod 

różne telefony alarmowe. 
 
 

 

BHP(8)1 zastosować środki ochrony indywidualnej przed 
substancjami drażniącymi; BHP(8)2 rozpoznać środki ochrony 
indywidualnej przed substancjami parzącymi; BHP(9)1 zastosować 
przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej; 
BHP(9)2 zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska; 
BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku 
przy pracy; 
BHP(10)2 udzielić pierwszej pomocy osobie, która spożyła 
substancję toksyczną; BHP(10)3 udzielić pierwszej pomocy osobie 
porażonej prądem elektrycznym; BHP(10)4 udzielić pierwszej 
pomocy osobie, która doznała oparzenia termicznego; BHP(10)5 
udzielić pierwszej pomocy osobie, która doznała oparzenia 
substancją żrącą; 
 

Planowane zadania 
Nauczyciel prowadzi lekcję, na której omawia zasady postępowania podczas wykonywania czynności EFR. Po sprawdzeniu wiedzy 
teoretycznej, na kolejnych lekcjach wykonują ćwiczenia z użyciem fantoma i sprzętu reanimacyjnego. 
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali o odpowiedniej powierzchni, tak aby uczniowie dobierając się w pary mogli wykonywać 
ćwiczenia polegające na wykonaniu ucisku tamującego, założeniu opaski, zawiązaniu chusty trójkątnej, ułożeniu osoby w pozycji bocznej 
ustalonej, wykonaniu ćwiczeń reanimacyjnych z użyciem fantoma. 
Środki dydaktyczne 
Defibrylator, apteczka pokazowa, chusty trójkątne, bandaże i opaski, tablice z numerami telefonów alarmowych, tabliczki prezentujące 
znaki i oznaczenia ostrzegawcze i ewakuacyjne, oznaczenia środków chemicznych w formie piktogramów, fantom do ćwiczeń EFR – jeden na 
5 uczniów. Rzutnik cyfrowy, komputer z możliwością odtworzenia filmów i dostępem do internetu. 
Zalecane metody dydaktyczne 
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W procesie nauczania-uczenia się jest wskazane stosowanie następujących metod dydaktycznych: wykładu informacyjnego, pokazu z 
instruktażem i ćwiczeń. w trakcie realizacji programu działu zaleca się wykorzystywanie filmów dydaktycznych oraz prezentacji 
multimedialnych dotyczących zasad wykonywania pierwszej pomocy, wypadków w pracy i w drodze do pracy, procedur podczas zagrożenia 
zdrowia i życia oraz sytuacji ataku terrorystycznego. Ponadto raz w semestrze powinna zostać wykonana symulacja ewakuacji z miejsca 
pracy. 
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz zespołowo. Zajęcia należy prowadzić w  
oddziałach klasowych w systemie klasowo-lekcyjnym. 
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 
W procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania efektów kształcenia  
zastosowanych przez nauczyciela oraz ocenę za wykonane ćwiczenia. Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia oraz bieżące 
korygowanie wykonywanych ćwiczeń. 
Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność korzystania z dokumentacji, opisów, dokładności wykonywania  
ćwiczeń. 
Formy indywidualizacji pracy uczniów 
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
Nauczyciel powinien: 
– motywować uczniów do pracy, 
– dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów, 
– uwzględniać zainteresowania uczniów, 
– przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności, 
– zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej. 
12.  
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13. 6. KPS KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 
 
 
Treści kształcenia  Uszczegółowione efekty kształcenia  

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  
 

⎯ Uniwersalne zasady etyki. 
⎯ Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania. 
⎯ Godność osoby i dobra wspólnego. 
⎯ Nauka, wiedza i uczenie się jako wartości w życiu człowieka. 
⎯ Etyka zawodowa pracownika i pracodawcy. 
⎯ Prawo autorskie a ocena moralna plagiatu. 
⎯ Cyberprzemoc czyli zagrożenia z sieci. 
⎯ Podstawowe zasady i normy zachowania w różnych 

sytuacjach. 
⎯ Twórcze rozwiązywanie problemu. 
⎯ Konsekwencja a upór w dążeniu do realizacji wyznaczonych 

celów. 
⎯ Odpowiedzialność za podejmowane działania. 
⎯ Techniki twórczego rozwiązywania problemu (burza mózgów, 

mapa mentalna, technika 635, kapelusze de Bono, 
wprowadzanie przypadkowego elementu). 

⎯ Zmiana jako proces. Znaczenie zmian w życiu człowieka. 
⎯ Bariery a otwartość na zmiany. 
⎯ Przykłady zmian w organizacji i ich wpływ na zmianę 

zachowań człowieka. 

KPS(1)1 wymienić uniwersalne zasady etyki; KPS(1)2 wymienić 
prawa i obowiązki ucznia w kontekście praw człowieka; 
KPS(1)3 rozpoznać przypadki naruszania praw ucznia i praw 
człowieka oraz wskazywać sposoby dochodzenia praw, które zostały 
naruszone; 
KPS(1)4 wyjaśniać , czym jest zasada (norma, reguła) moralna i 
podaje przykłady zasad (norm, reguł) moralnych; 
KPS(1)6 wyjaśniać , czym jest praca dla rozwoju społecznego ; 
KPS(1)9 wyjaśniać czym jest plagiat; KPS(1)10 podać przykłady 
właściwego i niewłaściwego wykorzystywania 
nowoczesnych technologii informacyjnych; KPS(2)1 wymienić 
techniki twórczego rozwiązywania problemu; 
KPS(2)2 dokonać analizy własnej kreatywności i otwartości na 
innowacyjność ; 
KPS(2)5 rozróżnić konsekwentne działania i upór w realizacji celu; 
KPS(2)6 dostrzec, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje 
wybory; 
KPS(2)7 zastosować właściwą technikę 
twórczego myślenia przy rozwiązaniu problemu; KPS(6)1 wyjaśniać 
znaczenie zmiany dla rozwoju człowieka; 
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⎯ Siły inspirujące i hamujące wprowadzanie zmian. 
⎯ Źródła zmian organizacyjnych. 
⎯ Pojęcie stresu. Techniki radzenia sobie ze stresem. Analiza 

przypadków sytuacji stresowych na stanowisku pracy. 
⎯ Metody wyeliminowania stresu w pracy zawodowej – jasność 

wykonywanych zadań, planowanie działań, zarządzanie 
czasem prywatnym i firmowym, rozumienie komunikatów, 
szanowanie pracy innych, wspieranie się w zespole, 
pozytywne motywowanie do pracy. 

⎯ Oddziaływanie stresu ciągłego na organizm ludzki. 
⎯ Mobilność zawodowa a podnoszenie umiejętności 

zawodowych. Europass. Kwalifikacyjne kursy zawodowe. 
Polska i europejska rama kwalifikacji. 

Świadomość i znaczenie uczenia się przez całe życie. 
⎯ Podnoszenie wiedzy, kwalifikacji, umiejętności w życiu 

osobistym i w życiu zawodowym. 
⎯ Wiedza i jej wpływ na postęp cywilizacyjny. 
⎯ Planowanie własnego rozwoju. 

 

KPS(6)2 podać przykłady wpływu zmiany na różne sytuacje życia 
społecznego 
i gospodarczego; 
KPS(6)3 wymienić przykłady zachowań hamujących wprowadzenie 
zmiany; KPS(6)4 wskazywać kilka przykładów wprowadzenia zmiany 
i ocenić skutki jej wprowadzenia; 
KPS(7)1 wymienić kilka technik radzenia sobie ze stresem; 
KPS(7)2 uzasadniać że można zachować dystans wobec 
nieaprobowanych przez siebie zachowań innych ludzi lub 
przeciwstawić się im; KPS(7)3 wskazywać najczęstsze przyczyny 
sytuacji stresowych w pracy zawodowej; KPS(7)4 przedstawić różne 
formy zachowań asertywnych, jako sposobów radzenia sobie 
ze stresem; 
KPS(8)1 scharakteryzować zestaw umiejętności i kompetencji 
niezbędnych w wybranym zawodzie; 
KPS(8)2 wymienić podstawowe stadia psychospołecznego rozwoju 
człowieka ; KPS(8)3 wskazywać przykłady podkreślające wartość 
wiedzy dla osiągnięcia sukcesu zawodowego i postępu 
cywilizacyjnego; KPS(8)4 przeanalizować własne kompetencje i 
planować dalszą ścieżkę rozwoju; 
 

⎯ Praca i jej wartość dla człowieka. 
⎯ Rola i znaczenie kultury osobistej w życiu człowieka oraz w 

pracy zawodowej. 
⎯ Samoocena jako element kształtujący kompetencje 

KPS(1)5 zaplanować dalszą edukację uwzględniając własne 
zainteresowania 
i zdolności oraz sytuację na rynku pracy; KPS(1)7 wyjaśniać na czym 
polega zachowanie etyczne w wybranym zawodzie; KPS(1)8 
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społeczne. 
⎯ Innowacyjność i kreatywność w działaniu. 
⎯ Techniki organizacji czasu pracy. 
⎯ Wyznaczanie celów. 
⎯ Planowanie pracy zespołu. 
⎯ Realizacja zadań zespołu. 
⎯ Monitorowanie pracy zespołu. 
⎯ Analiza i  ocena podejmowanych działań. 
⎯ Dojrzałość w działaniu. 
⎯ Proces podejmowania decyzji. 
⎯ Skutki podjętych decyzji związanych ze stanowiskiem pracy. 
⎯ Analiza i znaczenie własnych zachowań oraz ich przyczyn i 

konsekwencji. 
⎯ Odpowiedzialność prawna za podejmowane działania. 
⎯ Odpowiedzialność finansowa, materialna za powierzony 

majątek, sprzęt techniczny. 
⎯ Analiza przypadku/ zdarzenia wymagającego podjęcia decyzji 

na stanowisku pracy i brania za nią odpowiedzialności. 
⎯ Wpływ pracownika na kształtowanie wizerunku firmy 
⎯ Przestępstwo przemysłowe. 
⎯ Pojęcie tajemnicy zawodowej. 
⎯ Odpowiedzialność prawna za złamanie tajemnicy 

zawodowej. 
⎯ Zasady nieuczciwej konkurencji 

i konsekwencji prawnych naruszenia tajemnicy zawodowej. 
⎯ Kultura osobista w miejscu pracy. 

wskazywać przykłady zachowań etycznych w wybranym zawodzie; 
KPS(2)3 rozpoznać stopień kreatywności w podejmowanych 
działaniach; 
KPS(3)1 opisać techniki organizacji czasu pracy; 
KPS(3)2 określać czas realizacji zadań ; KPS(3)3 zaplanować pracę 
zespołu; 
KPS(3)4 zrealizować działania w wyznaczonym czasie; 
KPS(3)5 przeprowadzić monitorowanie zaplanowanych działań; 
KPS(4)1 dokonać analizy i oceny podejmowanych działań; 
KPS(1)11 okazać szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich 
pracy; 
KPS(4)2 wykazać się dojrzałością w działaniu; KPS(4)3 przewidzieć 
skutki niewłaściwych działań na stanowisku pracy; 
KPS(5)1 wskazywać obszary odpowiedzialności prawnej za 
podejmowane działania; 
KPS(5)2 wymienić swoje prawa i obowiązki oraz konsekwencje 
niewłaściwego posługiwania się sprzętem na stanowisku pracy 
związanym z kształconym zawodem; 
KPS(5)3 współuczestniczyć w kształtowaniu pozytywnego wizerunku 
swojego środowiska; KPS(9)1 wyjaśniać pojęcie tajemnicy 
zawodowej i przestępstwo przemysłowe; 
KPS(9)2 opisać odpowiedzialność prawną na złamanie tajemnicy 
zawodowej; KPS(9)3 wyjaśniać na czym polega odpowiedzialność 
prawna za złamanie tajemnicy zawodowej; 
KPS(9)4 opisać zasady nieuczciwej konkurencji; 
KPS(1)12 zastosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte 
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⎯  
 

normy zachowania w swoim środowisku; 
 

⎯ Pojęcie asertywności. Asertywność wobec sytuacji 
nieaprobowanych społecznie. 

⎯ Pojęcie negocjacji. Techniki negocjacyjne. 
⎯ Charakterystyka postaw i zachowań człowieka przy 

prowadzeniu negocjacji. 
⎯ Sposoby prowadzenia negocjacji. 
⎯ Negocjowanie prostych umów i porozumień. 
⎯ Proces porozumiewania się. 
⎯ Komunikacja niewerbalna. 
⎯ Aktywne słuchanie. 
⎯ Dyskusja. 
⎯ Wyrażanie i odbieranie krytyki. 
⎯ Komunikowanie się w formie pisemnej. 
⎯ Bariery skutecznej komunikacji. 
⎯ Szum informacyjny. 
⎯ Pojęcie konfliktu. Metody i techniki rozwiązywania 

konfliktów. 
⎯ Role w zespole i znaczenie lidera w zespole. 
⎯ Techniki poznania własnych możliwości. Metody ewaluacji 

własnych zachowań. Techniki poznania możliwości ludzi 
pracujących w zespole. 

 

KPS(7)4 przedstawić różne formy zachowań asertywnych, jako 
sposobów radzenia sobie ze stresem; 
KPS(10)1 scharakteryzować zachowania człowieka przy prowadzeniu 
negocjacji; 
KPS(10)2 przedstawić własny punkt 
postrzegania sposobu rozwiązania problemu 
z wykorzystaniem wiedzy z zakresu negocjacji; KPS(10)3 
wynegocjować prostą umowę lub porozumienie; 
KPS(11)1 scharakteryzować ogólne zasady komunikacji 
interpersonalnej; 
KPS(11)2 prowadzić dyskusję; 
KPS(11)3 właściwie zinterpretować mowę ciała w komunikacji; 
KPS(11)4 zastosować aktywne metody słuchania; 
KPS(12)1 uzasadniać, że konflikt w grupie może wynikać z różnych 
przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); 
KPS(12)2 przedstawić sposoby rozwiązywania konfliktów oraz 
analizować ich zalety i wady; KPS(13)1 wymienić cechy grup 
społecznych; KPS(13)2 opisać grupę koleżeńską i grupę nastawioną 
na  realizację  określonego zadania; 
KPS(13)3 uzasadniać, że efektywna współpraca przynosi różne 
korzyści; KPS(13)4 przedstawić różne formy współpracy w grupie; 
KPS(13)5 zaangażować się we wspólne działania realizowane przez 
zespół; KPS(13)6 zastosować podstawowe sposoby podejmowania 
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wspólnych decyzji; 
 

 
 
 
Planowane zadania 
Cyberprzemoc 
Uczniowie w grupach czteroosobowych lub większych przeprowadzają dyskusję na tematy związane z ich własnymi doświadczeniami z 
nękaniem internetowym. 
Czy osoby nękające innych mają powody do takiego zachowania? 
Czy przepisy szkoły lub uczelni wspierają ofiary i przewidują kary dla sprawców? 
Co należy zrobić w przypadku spotkania się z tego rodzaju typem zachowań wobec siebie lub innych osób? 
Ćwiczenie: 
W grupach uczniowie zapisują na tablicy propozycję przepisów szkolnych, które zawierają opis zagrożenia  w sieci  oraz odpowiednią reakcję  
na poziomie instytucjonalnym  –  może  się  to  wiązać z umowami zawieranymi ze wszystkimi członkami społeczności szkolnej, 
zapewniającymi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osobiste oraz dobre samopoczucie wszystkich jej członków.      w przypadku,  gdy tego 
typu przepisy istnieją, można przeprowadzić dyskusję na temat ich skuteczności. Uczniowie mogą omówić źródła i charakter nękania, z jakim 
mieli do czynienia (np.: podłoże rasowe, wiekowe, dotyczące orientacji seksualnej, wyznania  itp.).  Przedstawiają  rezultaty   swojej  dyskusji 
(na tablicy lub z wykorzystaniem innych, dostępnych materiałów). Ilustrują potencjalne sposoby działania i przewidywane sankcje. 
Warto również  odpowiedzieć  na pytanie:  Jak  grupa  uczniów może  dbać  o swoje bezpieczeństwo  i dlaczego powinniśmy o nie  zadbać? 
Podczas takiej lekcji należy skorzystać z przepisów obowiązujących w Polsce. 
Relacje międzyludzkie, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji 
Osoba prowadząca prosi uczestników, aby podzielili się na grupy i przedstawia zasady ćwiczenia polegającego na odgrywaniu ról . 
Nakreśla sytuację: 
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„W wyniku morskiej katastrofy lądujecie na tropikalnej wyspie na środku Pacyfiku. Wiecie, że jedyna wioska na wyspie, gdzie możecie 
otrzymać pomoc jest oddalona o 5 dni marszu od miejsca, w którym się znajdujecie. Dwójka z rozbitków jest ranna i nie może poruszać się o 
własnych siłach. Osoby te nie biorą udziału w dyskusji. 
Ze statku udało wam się uratować: 1 zapalniczkę, 2 termosy, 1 kompas, 2 kawałki płótna, 1 skrzynkę konserw mięsnych, 1 linę, drut 
kolczasty, kawałek sznura, 5 kamizelek ratunkowych, 1 apteczkę pierwszej pomocy, 1 radio tranzystorowe, 1 maczetę, repelent na owady, 1 
latarkę elektryczną, 1 mapę wyspy, 3 skrzynki mleka w proszku, 1 rakietnicę. 
Stawia pytanie: 
Biorąc pod uwagę, iż jedyną nadzieją na ratunek jest możliwie najszybsze dotarcie do wioski, a można zabrać ze sobą jedynie 10 
przedmiotów z listy, które z przedmiotów zabralibyście?” 
Następnie osoba prowadząca ponownie dyktuje uczestnikom listę przedmiotów. Ich zadaniem jest wybranie   indywidualnie   10   
przedmiotów,   które   zabraliby   ze   sobą   oraz   uporządkowanie    ich od najważniejszego do najmniej istotnego (maks. 7-8 minut). 
Po zakończeniu tej części zadania przez wszystkich uczestników, osoba prowadząca prosi, aby każda z grup sporządziła wspólną listę. Każdy 
przedmiot ma być wybrany większością głosów. Każdy musi uzasadniać innym swój własny wybór. Dopuszczalna jest także zmiana zdania, w 
przypadku, gdy dany uczestnik uzna pomysły, argumenty i wyjaśnienia innych osób za przekonujące. Ponadto grupa powinna zadecydować, 
jak postąpić z dwiema rannymi osobami (około 40 minut: grupy nie muszą wiedzieć, ile czasu mają do dyspozycji; wystarczy uprzedzić  
uczestników na 4 minuty przed zakończeniem zadania). Na tym etapie osoba prowadząca prosi przywódców, aby wystąpili w imieniu  swojej 
grupy i przedstawili postanowienia  plemienia  (listę  przedmiotów  w  odpowiedniej  kolejności).  Mają  to  zrobić  podczas 
dyskusji, w której wszystkie plemiona ustalą finalną listę, która odzwierciedli decyzje wszystkich uczestników. 
Na koniec należy przeprowadzić otwartą dyskusję, dotyczącą obserwacji pracy w mniejszych grupach 
 
 
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, formy organizacyjne 
Kompetencje  społeczne  powinny   być   realizowane   w formie   warsztatowej.   Należy   podkreślić, że kompetencje społeczne uczeń 
nabywa również w szkole podstawowej, a szczególnie w klasie VIII na lekcjach  wiedzy   o   społeczeństwie,   treści   powinny    być   
nadbudowywane   i dostosowane   do zróżnicowanego poziomu uczniów. w trakcie zajęć poza prezentowaniem informacji, powinno 
dochodzić do dyskusji i refleksji nad wartościami, podejściem i opiniami, które podlegają indywidualnym wyborom. 



 
 
 
 

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 
` 

 

Program nauczania dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 712616 o strukturze przedmiotowej 
165 

 
  

Zalecane metody dydaktyczne 
Projekt, prezentacja, burza mózgów, techniki twórczego myślenia, przygotowanie ilustracji z opisami, przeprowadzenie pokazu, odgrywanie 
scenek, praca na diagramach, schematach, tworzenie mapy mentalnej, nagranie reklamy informacyjnej, przeprowadzenie gry dydaktycznej, 
minisymulacja, dyskusje, grupowa burza mózgów, dyskusja moderowana przez nauczyciela. 
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z podziałem na grupy lub mieć formę indywidualnych zadań. Zaleca się również pracę w parach połączoną 
z prezentacją efektów działań na forum klasy. Zajęcia mogą odbywać się również poza klasopracownią w zależności od realizowanego 
tematu. 
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzenie efektów kształcenia proponuje się przeprowadzić 
poprzez ocenę zrealizowanych zadań w ramach ćwiczeń i projektów, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności dotyczących powiązania 
każdego działania z treściami. Można oceniać następujące aspekty: wykonanie zadania, umiejętność pracy  w grupie   i słuchania  innych,   
poziom   zaangażowania,   szacunek   wobec  siebie   i  innych 
 
 
umiejętność prowadzenia dyskusji, wyjaśniania, dostrzegania powiązań, uzasadniania swoich opinii, wnioskowania, parafrazowania, 
opisywania, raportowania, przewidywania, itp. 
Oceny są wyrażone stopniami, zgodnie przepisami prawa, ale powinny zawierać opis zarówno umiejętności społecznych, jak i wiedzy. 
W procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania efektów kształcenia  
zastosowanych przez nauczyciela oraz ocenę za wykonane ćwiczenia. Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia oraz bieżące 
korygowanie wykonywanych ćwiczeń. 
Formy indywidualizacji pracy uczniów 
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
Nauczyciel powinien: 
– motywować uczniów do pracy, 
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– dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów, 
– uwzględniać zainteresowania uczniów, 
– przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności, 
– zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej. 
 
 
 
7. Literatura. 
Podstawa programowa 
 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnychpowinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań 
zawodowych: 
1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieciwodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz 
montażem instalacji sanitarnych; 
2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych,kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych; 
3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
4) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieciwodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
oraz instalacji sanitarnych 
2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne 
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 
(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Uczeń: 
1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochronąprzeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 
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2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie 
ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 
3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresiebezpieczeństwa i higieny pracy; 
4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiskazwiązane z wykonywaniem zadań zawodowych; 
5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynnikóww środowisku pracy; 
6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiamiergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadańzawodowych; 
9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w 
stanach zagrożenia zdrowia i życia 
PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
Uczeń: 
1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 
3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 
4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 
5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 
6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 
7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 
8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; 
10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 
11) planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań; 
12) stosuje zasady normalizacji; 



 
 
 
 

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 
` 

 

Program nauczania dla zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 712616 o strukturze przedmiotowej 
168 

 
  

13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 
(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo 
Uczeń: 
1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację 
zadań zawodowych; 
2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej 
odmianie języka; 
3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; 
4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; 
5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 
(KPS). Kompetencje personalne i społeczn 
1) przestrzega zasad kultury i etyki; 
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 
3) potrafi planować działania i zarządzać czasem; 
4) przewiduje skutki podejmowanych działań; 
5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania; 
6) jest otwarty na zmiany; 
7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem; 
8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
9) przestrzega tajemnicy zawodowej; 
10) negocjuje warunki porozumień; 
11) jest komunikatywny; 
12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów; 
13) współpracuje w zespole 
 
PKZ(BD.e) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: 
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monter sieci i instalacji sanitarnych, technik inżynierii sanitarnej, technik 
gazownictwa, 
Uczeń: 
1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych; 
2) rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania; 
3) rozpoznaje materiały budowlane i określa ich właściwości; 
4) rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych oraz ich elementy; 
5) rozpoznaje rodzaje i elementy podziemnej infrastruktury terenu; 
6) rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci i instalacji sanitarnych oraz 
określa ich właściwości; 
7) sporządza rysunki techniczne oraz szkice robocze; 
8) rozpoznaje paliwa gazowe oraz określa ich właściwości; 
9) rozróżnia urządzenia energetyczne stosowane w sieciach i instalacjach sanitarnych; 
10) rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji projektowej sieci oraz instalacji sanitarnych; 
11) rozróżnia rodzaje gruntów oraz określa ich właściwości; 
12) określa sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania i 
odwadniania wykopów; 
13) wykonuje pomiary związane z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych; 
14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych: 
BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych. 
BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 
1. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją 
sieci i instalacji wodociągowych 
Uczeń: 
1) rozpoznaje rodzaje ujęć wody; 
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2) rozpoznaje rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych; 
3) rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowych oraz technologie ich wykonania; 
4) rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych oraz określa ich funkcje; 
5) posługuje się dokumentacją projektową sieci wodociągowych; 
6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci 
wodociągowych; 
7) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci wodociągowych; 
8) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót 
 
związanych z budową i remontem sieci wodociągowych; 
9) wykonuje roboty ziemne związane z ułożeniem sieci wodociągowych; 
10) rozpoznaje armaturę oraz urządzenia sieci i instalacji wodociągowych; 
11) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieciwodociągowych; 
12) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci wodociągowych; 
13) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy wodociągowych; 
14) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wodociągowych oraz technologie ich wykonania; 
15) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji wodociągowych; 
16) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wodociągowych; 
17) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wodociągowych; 
18) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wodociągowych; 
19) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych; 
20) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wodociągowych; 
21) wykonuje izolację termiczną instalacji wodociągowych; 
22) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji wodociągowych. 
2. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją 
sieci i instalacji kanalizacyjnych 
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Uczeń: 
1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania; 
2) rozpoznaje obiekty sieci kanalizacyjnych oraz określa ich funkcje; 
3) posługuje się dokumentacją projektową sieci kanalizacyjnych; 
4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych; 
5) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych; 
6) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót 
związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych; 
7) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnych; 
8) rozpoznaje uzbrojenie i urządzenia sieci i instalacji kanalizacyjnych; 
9) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci kanalizacyjnych; 
10) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci kanalizacyjnych; 
11) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy kanalizacyjnych; 
12) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania; 
13) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji kanalizacyjnych; 
14) posługuje się dokumentacją projektową instalacji kanalizacyjnych; 
15) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji kanalizacyjnych; 
16) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji kanalizacyjnych; 
17) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem iremontem instalacji kanalizacyjnych; 
18) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacjikanalizacyjnych; 
19) wykonuje zabezpieczenia akustyczne instalacji kanalizacyjnej; 
20) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji kanalizacyjnych. 
3. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją 
sieci i instalacji gazowych 
Uczeń: 
1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci gazowych oraz technologie ich wykonania; 
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2) rozpoznaje obiekty sieci gazowych oraz określa ich funkcje; 
3) posługuje się dokumentacją projektową sieci gazowych; 
4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci gazowych; 
5) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci gazowych; 
6) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót 
związanych z budową i remontem sieci gazowych; 
7) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci gazowych; 
8) rozpoznaje materiały, uzbrojenie i urządzenia sieci i instalacji gazowych; 
9) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci gazowych; 
10) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci gazowych; 
11) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy gazowych; 
12) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ichwykonania; 
13) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowych; 
14) określa warunki techniczne dotyczące montażu urządzeń gazowych iodprowadzania spalin; 
15) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych; 
16) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji gazowych; 
17) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji gazowych; 
18) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem iremontem instalacji gazowych; 
19) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacjigazowych; 
20) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych; 
21) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji gazowych. 
4. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją 
sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych 
Uczeń: 
1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci ciepłowniczych oraz technologie ichwykonania; 
2) charakteryzuje źródła energii; 
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3) rozpoznaje obiekty sieci ciepłowniczych oraz określa ich funkcje; 
4) posługuje się dokumentacją projektową sieci ciepłowniczych; 
5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieciciepłowniczych; 
6) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci ciepłowniczych; 
7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót 
związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych; 
8) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych; 
9) rozpoznaje uzbrojenie i urządzenia sieci ciepłowniczych oraz instalacji 
Grzewczych 
10) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieciciepłowniczych; 
11) wykonuje prace związane z budową węzłów ciepłowniczych; 
12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne sieci oraz węzłówciepłowniczych; 
13) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci oraz węzłówciepłowniczych; 
14) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji grzewczych oraz technologie ichwykonania; 
15) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji grzewczych; 
16) określa warunki techniczne dotyczące pomieszczeń kotłowni; 
17) posługuje się dokumentacją projektową instalacji grzewczych; 
18) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji grzewczych; 
19) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji grzewczych; 
20) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem iremontem instalacji grzewczych; 
21) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacjigrzewczych; 
22) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne instalacji grzewczych; 
23) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacjigrzewczych. 
5. Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
Uczeń: 
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1) określa parametry powietrza wymagane w pomieszczeniach; 
2) określa sposoby wentylacji obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowiskroboczych; 
3) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnychoraz technologie ich wykonania; 
4) określa warunki montażu uzbrojenia oraz urządzeń instalacji wentylacyjnych iklimatyzacyjnych; 
5) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wentylacyjnych iklimatyzacyjnych; 
6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wentylacyjnych iklimatyzacyjnych; 
7) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wentylacyjnychi klimatyzacyjnych; 
8) zabezpiecza miejsca wykonywania robót związanych z montażem i remonteminstalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
9) wykonuje połączenia kanałów, montuje uzbrojenie i urządzenia instalacjiwentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montuje odciągi miejscowe; 
10) wykonuje izolacje termiczne i akustyczne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
11) wykonuje prace związane z uruchomieniem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne: 
pracownię rysunku technicznego wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z drukarką, z ploterem, ze skanerem lub z 
urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego 
ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, oprogramowanie do 
wykonywania rysunków technicznych i kosztorysowania; stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) umożliwiające 
wykonywanie rysunków odręcznych, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, przykładowe dokumentacje projektowe 
sieci i instalacji sanitarnych, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków technicznych, katalogi nakładów rzeczowych dotyczące 
wykonywania i remontu sieci oraz instalacji sanitarnych, specyfikacje techniczne warunków wykonania i 
odbioru robót sieciowych oraz instalacyjnych, katalogi i cenniki materiałów oraz elementów sieci i instalacji sanitarnych; 2) pracownię sieci i 
instalacji sanitarnych, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką, z ploterem, ze skanerem 
lub z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym, pakiet programów biurowych, program do tworzenia prezentacji i 
grafiki; odcinki rur i uzbrojenie, modele i przekroje elementów rurociągów, przybory sanitarne, 
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urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, przyrządy do kontroli i pomiarów geometrycznych, 
katalogi maszyn i urządzeń do robót sieciowych i instalacyjnych, schematy budowy urządzeń stanowiących wyposażenie sieci i instalacji 
sanitarnych, filmy instruktażowe dotyczące montażu, obsługi, konserwacji oraz prac kontrolnopomiarowych 
sieci i instalacji sanitarnych, modele, makiety i schematy sieci i instalacji sanitarnych oraz elementów ich wyposażenia, instrukcje dotyczące 
technik wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych różnych materiałów instalacyjnych i sieciowych oraz wykonywania robót ziemnych 
i montażowych, specyfikacje techniczne warunków wykonania oraz odbioru robót sieciowych i 
instalacyjnych, cenniki i katalogi materiałów i elementów wyposażenia sieci i instalacji sanitarnych; 
3) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące 
stanowiska: 
a) stanowiska do obróbki rur (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone 
w: stół warsztatowy z imadłem, przyrządy kontrolno-pomiarowe, narzędzia i przyrządy traserskie, narzędzia i urządzenia do ręcznego i 
mechanicznego cięcia, fazowania, kalibrowania, gięcia, kielichowania, wyoblania, wywijania i nawiercania rur stosowanych w sieciach 
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, ciepłowniczych i instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 
grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz odciągów miejscowych; 
b) stanowiska do wykonywania połączeń zaciskanych, zaprasowywanych i zgrzewanych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: 
stół warsztatowy z imadłem, obcinarki, zaciskarki, praski hydrauliczne, giętarki, zgrzewarki elektrooporowe, doczołowe i polifuzyjne; 
c) stanowiska do wykonywania połączeń lutowanych, klejonych i spawanych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w stół 
warsztatowy z imadłem, narzędzia do lutowania twardego i miękkiego, narzędzia do wykonywania połączeń klejonych, narzędzia i urządzenia 
do spawania 
d) stanowiska do wykonywania połączeń rozłącznych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w narzędzia do gwintowania rur oraz 
wykonywania połączeń kołnierzowych; 
e) stanowisko do budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych i montażu instalacji wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, odciągów miejscowych 
wyposażone w narzędzia monterskie i traserskie, sprzęt do robót ziemnych i zabezpieczania wykopów, przyrządy do wykonywania prób 
ciśnieniowych, przyrządy do pomiaru parametrów i kontroli instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych,mnodciągów miejscowych oraz przykładowe dokumentacje projektowe sieci i 
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instalacji.  
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach 
kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół 
kształcących w zawodzie. 
 
 
 
 
 
 
 
4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO1) 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty 
kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, 
stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie 
zawodów 

350 godz. 

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i 
eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 

670 godz. 

 
1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego wprzepisach w sprawie ramowych 
planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, zachowując minimalną liczbę 
godzin wskazanych w tabeli odpowiednio la efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach 
obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej 
w zawodzie. 
5. MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W RAMACH 
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OBSZARU KSZTAŁCENIA 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych po potwierdzeniu kwalifikacji BD.05. Wykonywanie robót 
związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
technik inżynierii sanitarnej po potwierdzeniu kwalifikacji BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją 
sieci oraz instalacji sanitarnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub 
średniego branżoweg 
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