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TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa

1. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY
2. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY
3. AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA:
Autorzy:
1. Elżbieta Mleczko - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy
2. Iwona Stanek - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu
Recenzenci: Maria Kocon – Zespól Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem
Konsultanci: Marianna Deroń - Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

4. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Program nauczania dla zawodu OGRODNIK opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:
- Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
- Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
- Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach .
- Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania.
- Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do
użytku szkolnego podręczników.
- Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi . zmianami.
- Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z
dnia 17 listopada 2010 r.
- Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. -o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

3

5. CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Program nauczania zawodowego umożliwi osiągnięcie następujących celów ogólnych 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. Elastycznemu reagowaniu systemu
kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości nauczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma
służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
6. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu ogrodnik uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze
koncepcje nauczania.
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;
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8) umiejętność pracy zespołowej.

4

W programie nauczania dla zawodu ogrodnik 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:
biologia, geografia, a także podstawy przedsiębiorczości i edukację dla bezpieczeństwa.
W zakresie biologii są to biotechnologia i inżynieria genetyczna, która będzie wykorzystywana w dobieraniu technologii produkcji ogrodniczej w różnych
działach i różnorodność biologiczna i jej zagrożenia, która powinna poprzedzić dobieranie warunków do produkcji ogrodniczej oraz ogrodnictwo ekologiczne.
W zakresie geografii - treści relacja człowiek-środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój – powinny wystąpić przed planowaniem upraw, a zwłaszcza
następstwa roślin na tym samym gruncie.
Z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości podbudową do kształcenia w zawodzie są zagadnienia dotyczące komunikacji i podejmowania decyzji, zasad
funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstwa, planowania własnej kariery zawodowej oraz stosowania zasad etycznych w biznesie. Z przedmiotu edukacja
dla bezpieczeństwa istotne dla kształcenia jest przygotowanie do działania ratowniczego i nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
7.INFORMACJA O ZAWODZIE OGRODNIK
Ogrodnik prowadzi produkcję materiału szkółkarskiego- sadowniczego i roślin ozdobnych oraz produkcję owoców i warzyw; przygotowuje, urządza i
pielęgnuje tereny zieleni; wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roślin ozdobnych, naczyń i materiałów pomocniczych; wykonuje czynności związane z
procesem produkcji oraz magazynowaniem produktów ogrodniczych, użytkuje maszyny i urządzenia wykorzystywane w technologii produkcji owoców,
warzyw i roślin ozdobnych, nadzoruje podległych pracowników. Produkcja materiału szkółkarskiego realizowana jest poprzez stosowanie technologii
produkcji drzew i krzewów owocowych i ozdobnych oraz roślin jagodowych, a także bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich. W zakresie produkcji
owoców ogrodnik: zakłada i prowadzi plantacje towarowe. Produkcja warzyw obejmuje technologie produkcji warzyw pod osłonami i w gruncie. W zakresie
prowadzenia produkcji roślin ozdobnych ogrodnik: zakłada tereny zieleni , wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i
krzewów, posługuje się dokumentacją robót związanych z urządzaniem terenów zieleni, przygotowuje miejsca do nasadzeń drzew i krzewów, zakłada
trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe, przygotowuje mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin.
Absolwent w zawodzie ogrodnika, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami, przygotowany będzie do prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego oraz
podejmowania pracy w jednostkach prowadzących plantacje towarowe, uprawy ekologiczne, jednostkach zakładających i pielęgnujących tereny zieleni, w
szkółkach drzew, krzewów owocowych i roślin ozdobnych.
8.UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OGRODNIK
Ogrodnictwo jest jedną z gałęzi gospodarki w naszym kraju, w której coraz większą rolę odgrywa mechanizacja. Pracodawcy poszukują pracowników, którzy
będą potrafili obsługiwać nowoczesne maszyny i urządzenia. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych ogrodników, którzy będą produkować duże ilości
zdrowej żywności spełniającej wysokie kryteria jakościowe. Ogrodnictwo związane jest też z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty
roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu. Według
prognoz specjalistów, zajmujących się badaniem rynku pracy ogrodnicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”. Dobrze wykwalifikowani ogrodnicy należą
do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na specjalistów w zawodzie, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów
firm prowadzących działalność w zakresie ogrodnictwa. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne jednoosobowe firmy w branży ogrodniczej(produkcyjne
i usługowe).
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W oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego opublikowane po przeprowadzeniu Narodowego Spisu Powszechnego w 2010 roku w porównaniu do
2002 r. powierzchnia uprawy upraw ogrodniczych wzrosła w każdym dziale ogrodnictwa.
Mając na uwadze duże nakłady siły roboczej przy produkcji roślin ogrodniczych wskazane jest kształcenie w zawodzie ogrodnik.

9. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK OGRODNIK 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. Po uzyskaniu w zawodzie ogrodnik kwalifikacji R.5 można kontynuować naukę w zakresie kwalifikacji R.18 i uzyskać
uprawnienia w zawodzie technik ogrodnik. Zawód ogrodnik posiada efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną
środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach (PKZ (R.c): ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik,
technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik
weterynarii. Grupa efektów wspólnych w ramach obszaru to PKZ(R.e) dotyczy zawodu ogrodnik i zawodu technik ogrodnik
10. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OGRODNIK
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) zakładania i prowadzenia upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą
produktów ogrodniczych;
2) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
3)zakładania terenów zieleni;
4) wykonywania dekoracji roślinnych.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie ogrodnik
- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS);
- efekty kształcenia w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach PKZ (R.c): ogrodnik,
technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych,
technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii;
- efekty stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik PKZ(R.e);
- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji: R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.
Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie w/w celów kształcenia.
11. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU OGRODNIK
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Zgodnie z ramowym planem nauczania w zasadniczej szkole zawodowej należy zorganizować zawodowe kształcenie przedmiotowe w minimalnym
wymiarze:
Kształcenie zawodowe teoretyczne – 630 godz.
Kształcenie zawodowe praktyczne – 970 godz.
Łącznie – 1600 godzin
Zgodnie z podstawą programową: Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru
rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów realizowane w minimalnym wymiarze - 230
godz. R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych - min. 650 godz.
Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/
Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania /1/
Zawód: ogrodnik; symbol 611303
Podbudowa programowa: gimnazjum
K1 - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (R.5.)
Tabela 1. Plan nauczania dla programu o strukturze przedmiotowej
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Język obcy w ogrodnictwie
2. Przepisy ruchu drogowego
3. Podstawy produkcji ogrodniczej
4. Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem ogrodniczym
5. Produkcja sadownicza
6. Produkcja warzywnicza
7. Produkcja roślin ozdobnych
8. Eksploatacja środków technicznych
Łączna liczba godzin w semestrze

I

II

1
2

1
3

1

1

2
6

1
6

III

IV

V
1

VI
1

1
1
1
2
1
6

1
1
1
1
2
6

1
2
2
2

1
1
3
2

8

8

6

6

8

Tygodniowo
1
1
2,5
2
3.5
3.5
3.5
3

Łącznie
32
32
80
64
112
112
112
96

20

640

30
30

970
970

Łączna liczba godzin
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*
9. Zajęcia praktyczne – uprawy ogrodnicze
Łączna liczba godzin

6

6
6

12

12
12

7

12

12
12

*zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.
(do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu jednego roku szkolnego)
Egzamin potwierdzający kwalifikację R.5. odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
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Wykaz działów programowych dla zawodu ogrodnik
Lp.
1.

Nazwa przedmiotu
Język obcy w ogrodnictwie

Nazwa działu przedmiotowego
1.1. Porozumiewanie się w języku obcym.
1.2. Pisemne posługiwanie się językiem obcym zawodowym.

2.

Przepisy ruchu drogowego

2.1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
2.2. Zasady ruchu drogowego.
2.3. Jazda w różnych warunkach drogowych.

3.

Podstawy produkcji ogrodniczej

3.1. Biologiczne podstawy produkcji ogrodniczej.
3.1. Czynniki siedliska i zabiegi uprawowe.
3.2. Klasyfikacja i właściwości gleb.
3.3. Nawożenie roślin ogrodniczych.
3.5. Standaryzacja produkcji ogrodniczej.
3.6. Zadania i instytucje w zakresie ochrony pracy.
3.7. Zagrożenia w środowisku pracy.
3.8. Ochrona człowieka i pierwsza pomoc.

4.

Ekonomika i zarządzanie
gospodarstwem ogrodniczym

4.1. Gospodarka rynkowa.
4.2. Regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej.
4.3. Struktura agrobiznesu.
4.4. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
4.5. Zastosowanie marketingu w działalności gospodarczej.
4.6. Rachunek ekonomiczny.
4.7. Instytucje obsługujące agrobiznes.

5.

Produkcja sadownicza

5.1. Szkółkarstwo roślin sadowniczych.
5.2. Zakładanie sadu i plantacji jagodowych.
5.3. Prowadzenie sadu i plantacji jagodowych.
5.4. Zbiór i przechowywanie owoców.

Ogółem

Ogółem

Ogółem

Ogółem

Ogółem
6.

Produkcja warzywnicza

6.1. Ogólne zasady uprawy roślin warzywnych.
6.2. Uprawa warzyw w gruncie.
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Ilość godzin
16
16
32
10
14
8
32
10
22
12
14
6
6
6
4
80
3
5
8
8
12
14
12
64
24
36
42
10
112
12
68

6.3. Uprawa warzyw pod osłonami.
Ogółem
7.

Produkcja roślin ozdobnych

7.1. Rozmnażanie roślin ozdobnych.
7.2. Produkcja roślin ozdobnych w gruncie.
7.3. Produkcja roślin ozdobnych pod osłonami.
7.4. Zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni.

8.

Eksploatacja środków technicznych

8.1. Wiadomości wprowadzające z techniki.
8.2. Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej
8.3. Pojazdy i transport w ogrodnictwie.
8.4. Eksploatacja maszyn i urządzeń ogrodniczych.

9.

Zajęcia praktyczne

Ogółem

Ogółem
Z produkcji sadowniczej
9.1.1. Przygotowanie terenu i gleby pod uprawę roślin sadowniczych.
9.1.2. Zakładanie i prowadzenie upraw sadowniczych.
9.1.3. Produkcja materiału szkółkarskiego.
9.1.4. Ochrona upraw sadowniczych.
9.1.5. Zbiór i przechowalnictwo owoców.
9.1.6. Sprzedaż owoców.
Z produkcji warzywniczej i techniki rolniczej
9.2.1. Rozmnażanie roślin warzywnych.
9.2.2. Uprawa warzyw w gruncie i pod osłonami.
9.2.3. Uprawa grzybów.
9.2.4. Uprawa nasienna warzyw.
9.2.5. Sprzedaż warzyw, roślin przyprawowych i grzybów.
9.2.6. Przeglądy techniczne pojazdów i maszyn.
9.2.7. Eksploatacja pojazdów i maszyn.
Z produkcji roślin ozdobnych
9.3.1. Prace przy produkcji roślin ozdobnych w gruncie.
9.3.2. Rozmnażanie roślin ozdobnych.
9.3.3. Prace przy produkcji roślin ozdobnych pod osłonami.
9.3.4. Zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni.
9.3.5. Wykonywanie dekoracji roślinnych.
Ogółem
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32
112
16
48
16
32
112
32
32
16
16
96
324
54
150
42
30
18
30
330
72
114
18
18
30
30
48
326
86
66
60
84
30
970

12. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
W programie nauczania dla zawodu ogrodnik zastosowano taksonomię celów ABC B. Niemierko
Lista przedmiotów z liczbą godzin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Język obcy w ogrodnictwie …………………………………………………………………..
Przepisy ruchu drogowego …………………………………………………………………..
Podstawy produkcji ogrodniczej …………………………………………………………….
Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem ogrodniczym …………………………………..
Produkcja sadownicza ………………………………………………………………………..
Produkcja warzywnicza ……………………………………………………………………...
Produkcja roślin ozdobnych …………………………………………………………………
Eksploatacja środków technicznych w ogrodnictwie ………………………………………
Zajęcia praktyczne ……………………………………………………………………………
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32 godziny
32 godziny
80 godzin
64 godzin
112 godzin
112 godzin
112 godzin
96 godzin
970 godzin

1. Język obcy w ogrodnictwie
1.1. Porozumiewanie się w języku obcym.
1.2. Pisemne posługiwanie się językiem obcym zawodowym.
1.1. Porozumiewanie się w języku obcym
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
JOZ(1)1 zastosować podstawową terminologię dotyczącą produkcji
sadowniczej, warzywniczej i roślin ozdobnych;
JOZ(1)2 przetłumaczyć polecenia wydawane w języku obcym;
JOZ(2)1 nazwać podstawowe czynności związane ze zbiorem i
przechowywaniem roślin ogrodniczych;

– 16 godz.
– 16 godz.

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna

P
P

C
A

C

Materiał kształcenia

I.
1.
2.

JOZ(2)2 komunikować się w języku obcym w sprawach kupna i
sprzedaży produktów ogrodniczych;

P

C

JOZ(4)1 zastosować słownictwo dotyczące prowadzonej
działalności gospodarczej;
JOZ(4)2 posługiwać się językiem obcym w zakresie
wykonywanych zdań zawodowych;
JOZ(4)3 porozumieć się z pracownikami w języku obcym;.

P

C

P

C

JOZ(4)4 zastosować w formie ustnej informacje dotyczące
własnych umiejętności i doświadczenia zawodowego;

P

C

KPS(6)1 doskonalić umiejętności zawodowe z języka obcego;

P

C

3.

4.
P

Planowane zadania:
Porozumieć się z klientem w języku obcym na temat produkcji ogrodniczej.
Środki dydaktyczne:
1. Prezentacje multimedialne.
2. Foliogramy dotyczące porozumiewania się w procesie pracy.
3. Słowniki.
4. Instrukcje i materiały do ćwiczeń.
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C
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Podstawowe słownictwo z dziedziny
ogrodnictwa:
nazwy narzędzi i maszyn w
gospodarstwie rolnym
słownictwo związane z zakładaniem i
pielęgnacją upraw
słownictwo związane ze zbiorem i
przechowywaniem plonów
ogrodniczych,
słownictwo dotyczące prowadzenia
działalności gospodarczej
prowadzenie konwersacji,
uzyskiwanie i udzielanie informacji
rozumienie ze słuchu
komendy i polecenia
udzielanie informacji
nawiązywanie i podtrzymywanie
kontaktu z rozmówcą

5. Nagrania tekstów w języku obcym.
Metody dydaktyczne:
metody aktywizujące, audiolingwalne, audiowizualne, translacyjno- gramatyczne, komunikacyjne, metody projektów, wykład, wyjaśnienie, ćwiczenia
przedmiotowe.
Formy organizacyjne pracy:
Indywidualnie lub grupowo.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne. Testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, właściwe stosowanie pojęć, jakość wypowiedzi.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
1.2. Pisemne posługiwanie się językiem obcym zawodowym
Uszczegółowione efekty kształcenia

Materiał kształcenia

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna

JOZ(3)2 przygotować pisemną odpowiedź na korespondencję;
JOZ(4)5 zastosować w formie pisemnej informacje dotyczące
własnych umiejętności i doświadczenia zawodowego;
JOZ(4)6 streścić tekst o tematyce ogrodniczej;
JOZ(4)7 skonstruować ofertę handlową;

P
P

C
C

P
P

B
C

2.

JOZ(4)8 przetłumaczyć z języka obcego instrukcje obsługi maszyn
stosowanych w ogrodnictwie;
JOZ(5)1 stosować obcojęzyczne zasoby Internetu związane z branżą
ogrodniczą;
JOZ(5)2 skorzystać z obcojęzycznych źródeł informacji z zakresu
branży ogrodniczej;
JOZ(5)3 skorzystać ze słowników ogólnych i specjalistycznych;
KPS(3)1 przewidzieć skutki błędnie sformułowanego pisma;
Planowane zadania:
Zredagować tekst o tematyce ogrodniczej.
Środki dydaktyczne:
1. Prezentacje multimedialne.

P

C

3.

P

C

4.

P

B

5.
6.

P
P

B
B

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
JOZ(3)1 analizować teksty o tematyce zawodowej;
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D

Podstawowe słownictwo z dziedziny
ogrodnictwa,
nazwy narzędzi i maszyn w gospodarstwie
rolnym
słownictwo związane z zakładaniem i
pielęgnacją upraw
słownictwo związane ze zbiorem i
przechowywaniem plonów ogrodniczych,
słownictwo dotyczące prowadzenia
działalności gospodarczej
rozumienie tekstu czytanego
zasady redagowania tekstów o tematyce
zawodowej.

II.
1.

2. Foliogramy dotyczące zasad formułowania wypowiedzi pisemnych.
3. Słowniki.
4. Instrukcje i materiały do ćwiczeń.
5. Wzory wypowiedzi pisemnych.
6. Obcojęzyczna prasa i literatura zawodowa.
7. Uproszczone teksty w języku obcym.
Metody dydaktyczne:
metody aktywizujące, audiolingwalne, audiowizualne, translacyjno- gramatyczne, komunikacyjne, metody projektów, wykład, wyjaśnienie, ćwiczenia
przedmiotowe.
Formy organizacyjne pracy:
Indywidualnie lub grupowo.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
sprawdziany ustne i pisemne. Testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, właściwe stosowanie pojęć, jakość wypowiedzi.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

2. Przepisy ruchu drogowego
2.1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
10 godz.
2.2. Zasady ruchu drogowego
14 godz.
2.3. Jazda w różnych warunkach drogowych 8 godz.
2.1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP(2)1 scharakteryzować przyczyny wypadków
drogowych;
PKZ(R.c)(1)1 ustalić zakres czynności kontrolnoobsługowych pojazdu;
PKZ(R.c)(1)2 zinterpretować wskazania
przyrządów kontrolno-pomiarowych;
PKZ(R.c)(1)3 wyjaśnić wpływ stanu technicznego
pojazdu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna

P

C

B

P

C

P

B
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Materiał kształcenia

1. Podstawowe pojęcia dotyczące ruchu drogowego.
2. Przyczyny wypadków drogowych.
3. Wpływ stanu technicznego na bezpieczeństwo w
ruchu drogowym.
4. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu.
5. Oświetlenie pojazdu.
6. Wyposażenie obowiązkowe pojazdu.

PKZ(R.c)(1)4 scharakteryzować skutki
prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu lub
innego środka odurzającego;
BHP(10)1 wyjaśnić procedury udzielania pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym podczas
wypadku;

P

B

P

C

7. Wpływ alkoholu lub innych środków na działania
kierującego.
8. Procedury postępowania podczas wypadku.
9. Procedury postępowania podczas kolizji drogowej.
10. Udzielanie pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym.
11. Elementy kontrolno-pomiarowe pojazdu.
12. Zakres czynności kontrolno-obsługowych.

Planowane zadania
Analizowanie przyczyn wypadków drogowych.
Na podstawie informacji z Internetu i zgromadzonych opisów wypadków drogowych, dokonaj klasyfikacji ich przyczyn.
Ustalanie procedur postępowania podczas różnych wypadków drogowych.
Uczniowie w zespołach kilkuosobowych dokonują analizy planowanych działań podczas udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadku
drogowym.
Na podstawie otrzymanego opisu wypadku należy opracować procedurę wzywania i udzielania pomocy, charakterystykę planowanych działań, korzystając
z zasobów w Internecie, literaturze.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Dział programowy „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia. Zaproponowane do osiągnięcia
uszczegółowione efekty kształcenia przygotowują ucznia do dalszego kształcenia z zakresu użytkowania pojazdów, a w szczególności kierowania nimi po
drogach publicznych. Powinny być kształtowane umiejętności poszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji z zakresu bezpieczeństwa w ruch
drogowym pojazdów, odczytywania informacji ze wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych poszczególnych układów pojazdu. Należy także
kształtować umiejętność współpracy w grupie, gdyż umiejętność pozyskiwania najnowszych informacji jest kluczową w zakresie poznawania najnowszych
przepisów w zakresie ruchu pojazdów, które często ulegają zmianom. Bardzo ważnym zagadnieniem, na który należy przeznaczyć co najmniej 4 godziny
dydaktyczne jest opanowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia te, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia na każdą kategorię prawa
jazdy, należy przeprowadzić przy współudziale ratownika medycznego – jest to wymóg formalny kształcenia kandydatów na kierowców. Do oceny
osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz zadań praktycznych.
Środki dydaktyczne
1. Tablice poglądowe dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy.
2. Katalogi i oferty handlowe producentów pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych z rozmieszczeniem elementów kontrolno- sterujących
na pulpicie.
3. Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów).
4. Urządzenia multimedialne.
5. Akty prawne dotyczące przepisów ruchu drogowego.
6. Katalogi, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy.
7. Zestawy ćwiczeń.
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8. Pakiety edukacyjne dla uczniów.
9. Zadania testowe – analogicznie, jak na egzaminie państwowym.
Zalecane metody dydaktyczne
Ten dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody tekstu przewodniego, dyskusji
dydaktycznej w różnych odmianach. Niektóre elementy zajęć muszą być wspomagane wykładem konwersatoryjnym. Podczas zajęć należy wykonywać
ćwiczenia, do których należy przygotować opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie będą pracować samodzielnie lub w zespołach.
Bardzo ważnym jest praktyczne wykonanie symulacji postępowania podczas wypadku drogowego w różnych sytuacjach drogowych, z uczestnikami o
różnorodnych obrażeniach.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach klasowych
uwzględniając konieczność indywidualnego wykonywania ćwiczeń.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu zgodnie ze standardami ośrodka egzaminacyjnego oraz testu
praktycznego podczas którego zweryfikowana zostanie umiejętność działania podczas udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym.
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. Zasady ruchu drogowego
Uszczegółowione efekty kształcenia
Poziom
Kategoria
Materiał kształcenia
wymagań
taksonomiczna
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
programowych
(P lub PP)
PKZ(R.c)(2)1 wyjaśnić przepisy prawa dotyczące
P
C
1. Ogólne zasady ruchu drogowego.
ruchu drogowego podczas jazdy po drogach;
2. Szczególna ostrożność.
PKZ(R.c)(2)2 zinterpretować przepisy prawa
P
B
3. Zasada ograniczonego zaufania.
dotyczące ruchu drogowego podczas przejazdu
4. Rodzaje dróg.
przez skrzyżowania;
5. Dopuszczalne prędkości.
PKZ(R.c)(2)3 zinterpretować przepisy prawa
P
B
6. Włączanie się do ruchu.
dotyczące pierwszeństwa przejazdu;
7. Przecinanie się kierunku ruch pojazdów.
PKZ(R.c)(2)4 określić przepisy prawa o ruchu
P
B
8. Przejazd przez skrzyżowania.
drogowym dotyczące włączania się do ruchu;
9. Pierwszeństwo przejazdu.
PKZ(R.c)(3)1 określić zasady kierowania
P
B
10. Skrzyżowania o ruch okrężnym.
pojazdami w ruchu drogowym;
11. Pionowe i poziome znaki drogowe.
PKZ(R.c)(2)5 określić dopuszczalne prędkości
P
B
12. Sygnały świetlne i nadawane przez osoby kierujące
pojazdów na poszczególnych rodzajach dróg;
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ruchem.

13. Przejazdy przez torowiska.
14. Pojazdy uprzywilejowane.

PKZ(R.c)(2)6 zinterpretować znaczenie znaków
P
C
drogowych;
PKZ(R.c)(3)1 określić zasady kierowania
p
C
pojazdami w ruchu drogowym
PKZ(R.c)(3)2 zinterpretować znaczenie
p
C
nadawanych sygnałów drogowych;
PKZ(R.c)(3)3 wyjaśnić konsekwencje zachowań
P
C
innych uczestników ruchu drogowego;
BHP(10)2 udzielić pierwszej pomocy
P
C
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
Planowane zadania
Ustalenie zasad pierwszeństwa przejazdu podczas pokonywania różnego rodzaju skrzyżowań, z uwzględnieniem różnorodnych uczestników ruchu
drogowego (pojazdy szynowe, uprzywilejowane, wolnobieżne, piesi, rowerzyści). Zadaniem każdego ucznia (w grupach dwuosobowych) jest ustalanie
kolejności przejazdu na skrzyżowaniach w różnych sytuacjach drogowych. Interpretowanie znaczenia znaków drogowych jako wskazań do podejmowanych
decyzji podczas kierowania pojazdami. Zadaniem dla uczniów jest wyjaśnienie znaczenia poszczególnych znaków drogowych, które należy uwzględnić
podczas planowania różnych decyzji w procesie kierowania pojazdami.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Dział programowy „Zasady ruchu drogowego” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia. Zaproponowane do osiągnięcia uszczegółowione
efekty kształcenia przygotowują ucznia do dalszego kształcenia z zakresu bezpośredniego kierowania pojazdami. Podczas zajęć powinny być kształtowane
umiejętności interpretowania, analizowania i selekcjonowania informacji wynikających z symboliki znaków drogowych, ich wzajemnych powiązań i
korelacji, zasad ich ustawiania i odwoływania. Należy także kształtować umiejętność współpracy w grupie, gdyż umiejętność pozyskiwania najnowszych
informacji dotyczącą przyczyn wypadków jest kluczową w zakresie interpretowania zasad ruchu drogowego. W pracowni, w której prowadzone będą
zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: tablice poglądowe ze znakami drogowymi, różnymi sytuacjami na skrzyżowaniach. Ponadto, w pracowni
powinien znajdować się komputery z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów) oraz urządzenia multimedialne i prezentacje z różnymi
sytuacjami drogowymi i testami do ćwiczeń.
Środki dydaktyczne
1. Urządzenia multimedialne.
2. Akty prawne dotyczące przepisów ruchu drogowego.
3. Znaki drogowe.
4. Filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zasad ruchu drogowego
5. Zestawy ćwiczeń.
6. Pakiety edukacyjne dla uczniów.
7. Programy zawierające zestawy zadań testowych dla kandydatów dla kierowców.
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Zalecane metody dydaktyczne.
Dominującą metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego, która ułatwia uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji
dotyczących zasad ruchu drogowego, ustalania pierwszeństwa przejazdu w różnych sytuacjach drogowych.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualne lub grupowe.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu zgodnie ze standardami ośrodka egzaminacyjnego oraz testu
praktycznego, podczas którego zweryfikowana zostanie umiejętność podejmowania decyzji dotyczących kolejności przejazdu w różnych sytuacjach
drogowych.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
1
dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
2
dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
2.3. Jazda w różnych warunkach drogowych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Poziom
Kategoria
Materiał kształcenia
wymagań
taksonomiczna
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
programowych
(P lub PP)
PKZ(R.c)(4)1 wyjaśnić zasady wykonywania czynności
P
B
1. Zasady doboru i uzupełniania materiałów
obsługi codziennej pojazdu;
eksploatacyjnych.
PKZ(R.c)(4)2 wyjaśnić przepisy prawne dotyczące
P
B
2. Obsługa codzienna pojazdu.
obowiązku rejestracji pojazdu i obowiązkowych badań
3. Przygotowanie miejsca pracy kierowcy.
technicznych;
4. Przewóz osób i ładunków.
PKZ(R.c)(4)3 wyjaśnić zasady organizacji miejsca pracy
P
B
5. Jazda w warunkach ograniczonej widoczności.
kierowcy zgodnie z zasadami ergonomii;
6. Używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych.
PKZ(R.c)(4)4 wyjaśnić zasady prowadzenia pojazdów w
P
C
7. Ewidencja pojazdów.
różnych warunkach drogowych;
8. Przeglądy techniczne.
PKZ(R.c)(4)5 wyjaśnić zasady przeprowadzania
P
B
9. Kategorie praw jazdy i zakres uprawnień.
egzaminu wewnętrznego;
10. Wydawanie praw jazdy.
PKZ(R.c)(4)6 wyjaśnić zasady przeprowadzania
P
C
11. Cofanie uprawnień do kierowania.
egzaminu państwowego w różnych warunkach
12. Kontrola drogowa.
drogowych;
13. Procedury na egzaminie wewnętrznym i
PKZ(R.c)(4)7 wyjaśnić procedury wydawania i cofania
P
B
państwowym.
uprawnień do kierowania pojazdami.
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BHP(4)1 scharakteryzować przyczyny wypadków
P
B
drogowych;
Planowane zadania
Ustalenie zakresu czynności obsługowych pojazdu przed rozpoczęciem jazdy.
Na podstawie otrzymanej instrukcji obsługi pojazdu, określ czynności do wykonania przed zajęciem miejsca kierowcy, a także opracuj co i w jakiej
kolejności należy wykonać po zajęciu miejsca kierowcy, ale przed uruchomieniem silnika pojazdu.
Ustalenie zasad poruszania się pojazdami w trudnym terenie.
Zadaniem uczniów jest wykonanie w grupach zadania zgodnie z opisem. Każda z grup może opracować zasady poruszania w innych warunkach
drogowych, terenowych.
Uczniowie w zespołach kilkuosobowych dokonują analizy uwarunkowań poruszania się w określonych warunkach drogowych, terenowych i zaplanowania
czynności kierowcy ułatwiających wykonanie tego zadania. Na podstawie otrzymanej instrukcji należy opracować działania kierowcy, korzystając z
zasobów w Internecie, literaturze.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Dział programowy „Jazda w różnych warunkach drogowych” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia. Zaproponowane do osiągnięcia
uszczegółowione efekty kształcenia przygotowują ucznia do poruszania się pojazdami w różnych warunkach drogowych. W zakresie materiału znalazły się
zagadnienia dotyczące dokumentacji dotyczącej kierowcy, pojazdu, warunków technicznych pojazdu, okresowej oceny stany technicznego w stacjach
kontroli pojazdów. Podczas zajęć powinny być kształtowane umiejętności poszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji z zakresu obrotu
pojazdami zasad ich ewidencji, obowiązków właścicieli i kierowców (ubezpieczenie OC, dokumenty dotyczące pojazdu). Należy także kształtować
umiejętność współpracy w grupie, gdyż umiejętność pozyskiwania najnowszych informacji jest kluczową w zakresie poznawania najnowszych uregulowań
prawnych. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz zadań praktycznych.
Środki dydaktyczne
1. Tablice poglądowe.
2. Katalogi i oferty handlowe producentów pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych.
3. Stanowisk komputerowe z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów).
4. Urządzenia multimedialne.
5. Czasopisma branżowe.
6. Katalogi, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące budowy pojazdów rolniczych.
7. Zestawy ćwiczeń.
8. Pakiety edukacyjne dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Ten dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody tekstu przewodniego, dyskusji
dydaktycznej w różnych odmianach. Niektóre elementy zajęć muszą być wspomagane wykładem konwersatoryjnym. Podczas zajęć należy wykonywać
ćwiczenia, do których należy przygotować opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie będą pracować samodzielnie lub w zespołach.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach klasowych.
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Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu zgodnie ze standardami ośrodka egzaminacyjnego oraz testu
praktycznego podczas którego zweryfikowana zostanie umiejętność podejmowania decyzji dotyczących jazdy w różnych warunkach drogowych i
terenowych.
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. Podstawy produkcji ogrodniczej
3.1 Biologiczne podstawy produkcji ogrodniczej - 10 godz.
3.2. Czynniki siedliska i zabiegi uprawowe
- 22 godz.

3.3 Klasyfikacja i właściwości gleb
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

- 12 godz.

Nawożenie roślin ogrodniczych
- 14 godz.
Standaryzacja produkcji ogrodniczej
- 6 godz.
Zadania i instytucje w zakresie ochrony pracy – 6 godz.
Zagrożenia w środowisku pracy.
– 6 godz.
Ochrona człowieka i pierwsza pomoc.
– 4 godz.

3.1. Biologiczne podstawy produkcji ogrodniczej.
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna

PKZ(R.e)(7)2 scharakteryzować cechy morfologiczne i funkcje
życiowe rośliny;
PKZ(R.e)(7)3 rozróżnić rodzaje roślin ogrodniczych;

P

B

P

B

KPS(6)2 aktualizować wiedzę o funkcjach życiowych rośliny;

P

B

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(R.e)(7)1 wyjaśnić gospodarcze i użytkowe znaczenie
roślin ogrodniczych;

Planowane zadania:
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B

Materiał kształcenia

1. Wartość biologiczna roślin.
2. Zastosowanie roślin ogrodniczych.
3. Morfologiczne cechy drzew, krzewów,
roślin warzywniczych, roślin ozdobnych.
4. Funkcje życiowe rośliny.
5. Gatunki drzew, krzewów, warzyw i roślin
ozdobnych.
6. Rozmnażanie roślin.

Rozpoznawanie roślin ogrodniczych.
Środki dydaktyczne:
1. Katalogi i atlasy roślin ogrodniczych.
2. Eksponaty nasion różnych gatunków roślin ogrodniczych.
3. Plansze, foliogramy obrazujące morfologię roślin ogrodniczych.
4. Prasa zawodowa.
Metody dydaktyczne:
Pokaz z instruktażem, dyskusja dydaktyczna, tekst przewodni, ćwiczenia praktyczne, wycieczki dydaktyczne.
Formy organizacyjne pracy:
Indywidualnie lub grupowo.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne. Testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, rozpoznawanie gatunków drzew, krzewów, roślin warzywnych i ozdobnych,
stosowanie poprawnej terminologii.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
3.2. Czynniki siedliska i zabiegi uprawowe
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(R.e)(4)1 zdefiniować czynniki siedliska;
PKZ(R.e)(4)2 rozróżnić warunki klimatyczne regionu;
PKZ(R.e)(4)3 określić wpływ warunków klimatycznych na wzrost,
rozwój i plonowanie roślin;
PKZ(R.e)(4)4 dobrać określone rośliny ogrodnicze do uprawy
uwzględniając warunki klimatyczne;
PKZ(R.e)(4)5 określić cele i zadania uprawy roli;
PKZ(R.e)(4)6 scharakteryzować uprawki i zespoły uprawek;
PKZ(R.e)(4)7 dobrać metody uprawy roli odpowiednio do rodzaju
gleby;
PKZ(R.e)(4)8 wyjaśnić zasady zmianowania i następstwa roślin
ogrodniczych;
PKZ(R.e)(4)9 wyjaśnić zasady działania urządzeń odwadniających i
nawadniających;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna

P
P

B
C

P

C

P
P
P

A
A
C

P

A

P

B
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A

Materiał kształcenia

1. Klimatyczne czynniki siedliska i ich
pomiar.
2. Wpływ warunków klimatycznych na
wzrost, rozwój i plonowanie roślin.
3. Dobór roślin do uprawy.
4. Metody uprawy i przygotowanie gleby
pod uprawę roślin. ogrodniczych.
5. Zmianowanie i następstwo roślin.
6. Uprawki glebowe.
7. Urządzenia nawadniające i
odwadniające.
8. Pojęcia: karencja, prewencja, klasa

PKZ(R.e)(4)10 scharakteryzować metody ochrony roślin;
PKZ(R.e)(4)11 zidentyfikować podstawowe choroby, szkodniki i
chwasty roślin ogrodniczych;
PKZ(R.e)(4)12 scharakteryzować rodzaje osłon;
R.5.1(16)1 określić zasady Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej w
produkcji sadowniczej;
R.5.1(16)2 zdefiniować wymagania wzajemnej zgodności w
produkcji sadowniczej;
R.5.2(13)1 określić zasady Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej

w produkcji warzywniczej;
R.5.2(13)2 zdefiniować wymagania wzajemnej zgodności w
produkcji warzywniczej;

P
P

A
A

P
P

B
B

P

B

P

B

P

B

toksyczności.
9. Choroby, szkodniki i chwasty roślin
ogrodniczych.
10. Rodzaje osłon.

KPS(3)2 przewidywać skutki podejmowanych działań w zabiegach
P
C
uprawowych;
Planowane zadania:
Pomiar czynników klimatycznych, rozpoznawanie, chorób szkodników i chwastów, ułożenie zmianowania i płodozmianu.
Środki dydaktyczne:
1. Przyrządy do pomiaru temperatury, opadów i wilgotności.
2. Plansze ilustrujące rodzaje gleb.
3. Przykładowe profile glebowe.
4. Mapy glebowe.
5 . Przyrządy i odczynniki do pomiaru właściwości gleb.
6. Foliogramy i prezentacje multimedialne ilustrujące właściwości gleb i klasyfikację gleb, oraz zabiegi uprawowe.
7. Atlasy chorób, szkodników, chwastów.
8. Próbki i foldery pestycydów.
9. Instrukcje przechowywania i stosowania środków ochrony roślin.
9. Makiety urządzeń odwadniających i nawadniających.
10. Osłony w produkcji ogrodniczej.
Metody dydaktyczne:
Pokaz z instruktażem, dyskusja dydaktyczna, tekst przewodni ćwiczenia praktyczne. wycieczki dydaktyczne. Instrukcje, normy.
Formy organizacyjne pracy:
Indywidualnie lub grupowo.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne. Testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Właściwe stosowanie pojęć, poprawność wnioskowania, jakość wypowiedzi.
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Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
3.3. Klasyfikacja i właściwości gleb.
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Kategoria
taksonomiczna

Poziom

Kategoria

Materiał kształcenia

PKZ(Re)(5)1 wyjaśnić pojęcia dotyczące budowy gleby;
B
1. Glebowe czynniki siedliska fizyko –
chemiczne właściwości gleby.
PKZ(Re)(5)2 opisać podstawowe typy gleby;
B
2. Skład mechaniczny gleby i żywe
PKZ(Re)(5)3 określić właściwości fizyko – chemiczne gleby;
C
organizmy glebowe.
PKZ(R.e)(5)4 scharakteryzować bonitację gleb;
C
3.
Charakterystyka podstawowych
PKZ(R.e)(5)5 określić przydatność gleby pod uprawę ogrodniczą;
A
typów
gleb.
PKZ(R.e)(5)6 scharakteryzować podłoża ogrodnicze;
B
4.
Klasyfikacja
gleb.
PKZ(R.e)(5)7 wyjaśnić zjawisko zmęczenia gleb;
B
5. Mapy glebowe.
PKZ(R.e)(5)8 przedstawić sposób rekultywacji gleb
C
6. Erozja gleb i rekultywacja środowiska
KPS(6)3 aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe
C
7. Podłoża ogrodnicze
w uprawie gleby;
Planowane zadania:
Wykonanie odkrywki
Środki dydaktyczne:
1. Foliogramy i prezentacje multimedialne.
2. Mapy glebowe.
3. Plansze z podstawowymi typami gleb.
4. Tabele z podziałem gleb na klasy bonitacyjne.
Metody dydaktyczne:
Pokaz z instruktażem, dyskusja dydaktyczna, tekst przewodni, ćwiczenia praktyczne, wycieczki dydaktyczne.
Formy organizacyjne pracy:
Indywidualnie lub grupowo.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne. Testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
3.4.Nawożenie roślin ogrodniczych.
Uszczegółowione efekty kształcenia
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Materiał kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

wymagań
programowych
(P lub PP)
P
P
P

taksonomiczna

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P
P

Kategoria
taksonomiczna

PKZ(R.e)(6)1 scharakteryzować nawozy organiczne i mineralne;
B
1. Nawozy organiczne i mineralne.
PKZ(R.e)(6)2 określić wpływ nawożenia na glebę i rośliny;
B
2. Wpływ na właściwości gleby, wzrost,
PKZ(R.e)(6)3 obliczyć dawkę nawozu w czystym składniku na
C
rozwój i plonowanie roślin.
hektar na podstawie zaleceń dotyczących stosowania nawozów;
3. Makro i mikroelementy w produkcji
PKZ(R.e)(6)4 określić zasady przechowywania i stosowania
P
B
ogrodniczej.
nawozów;
KPS(3)3 przewidywać skutki podejmowanych działań podczas
P
A
nawożenia i ochrony roślin ogrodniczych;
KPS(6)4 aktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe w
P
B
nawożeniu i ochronie roślin ogrodniczych;
Planowane zadania:
Rozpoznawanie nawozów, obliczanie dawek nawozowych.
Środki dydaktyczne:
1. Katalogi i próbki z nawozami.
2. Instrukcje przechowywania i stosowania nawozów.
3. Tabele z liczbami granicznymi.
Metody dydaktyczne:
Pokaz z instruktażem, dyskusja dydaktyczna. Tekst przewodni, ćwiczenia praktyczne.
Formy organizacyjne pracy:
Indywidualnie lub grupowo.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne. Testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, obliczanie ilości nawozów mineralnych.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
3.5. Standaryzacja produkcji ogrodniczej.
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(R.e)(9)1 rozróżnić rodzaje i funkcje opakowań;
PKZ(R.e)(9)2 wyjaśnić zasady przestrzegania norm jakościowych w
produkcji;
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B
B

Materiał kształcenia

1. Opakowania na owoce, warzywa i
rośliny ozdobne

KPS(8)1 ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie norm
P
B
2. Normy handlowe
handlowych warzyw;
Planowane zadania:
Sprzedaż hurtowa i detaliczna.
Środki dydaktyczne:
1. Normy handlowe dla jakości owoców, warzyw, roślin ozdobnych.
2. Normy na opakowania i etykietowanie.
3. Zasady pakowania owoców, warzyw, roślin ozdobnych.
4. Rodzaje opakowań
Metody dydaktyczne:
pokaz z instruktażem, dyskusja dydaktyczna, tekst przewodni, ćwiczenia praktyczne.
Formy organizacyjne pracy:
Indywidualnie lub grupowo.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne. testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

3.6. Zadania i instytucje w zakresie ochrony pracy.
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom
wymagań
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
programowych
(P lub PP)
BHP(1)1 zdefiniować pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną
P
pracy;
BHP(1)2 wyjaśnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową,
P
ochroną środowiska;
BHP(1)3 wyjaśnić pojęcia dotyczące ergonomii pracy;
P
BHP(1)4 zdefiniować wypadki i choroby zawodowe
P
BHP(2)2 rozróżnić instytucje działające w zakresie ochrony pracy;
P
BHP(2)3 przedstawić zakres zadań instytucji oraz służb działających
P
w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(3)1 określić prawa i obowiązki pracownika w zakresie
P
bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(3)2 określić prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie
P
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Kategoria
taksonomiczna

A
B
B
B
B
B
C
C

Materiał kształcenia

1. Przepisy prawa dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. System ochrony pracy w Polsce.
2. Przepisy prawa dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Prawa i obowiązki pracodawcy i
pracownika.
4. Elementy ergonomii pracy

bezpieczeństwa i higieny pracy;
KPS(3)4 ocenić zagrożenia na stanowisku pracy;
P
C
Planowane zadania:
Przedstawienie instytucji działających w zakresie ochrony pracy.
Środki dydaktyczne:
1. Kodeks pracy.
2. Polskie Normy i akty prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Teksty przewodnie.
4. Przepisy ochrony środowiska.
Wykaz instytucji i służb działających w zakresie ochrony pracy
Formy organizacyjne pracy:
Indywidualnie lub grupowo.
Metody dydaktyczne:
tekst przewodni, dyskusja, pokaz z instruktażem.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne. Testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Właściwe stosowanie pojęć, poprawność wnioskowania, jakość wypowiedzi.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
3.7.Zagrożenia w środowisku pracy.
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP(4)2 wskazać czynniki szkodliwe występujące w gospodarstwie
i mające wpływ na organizm człowieka;
BHP(4)3 rozróżnić zagrożenia dla zdrowia i życia związane z
wykonywaną pracą;
BHP(4)4 scharakteryzować przyczyny wypadków;
BHP(4)5 scharakteryzować skutki wykonywania pracy pod
wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego;
BHP(5)1 określić działanie czynników szkodliwych występujących
w gospodarstwie;
BHP(5)2 ustalić działania w przypadku powstania zagrożenia
podczas pracy;
BHP(5)3 określić zagrożenia związane z występowaniem

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna

P

B

P
P

C
C

P

C

P

A

P

C
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B
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1. Przepisy prawa dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Wymagania bezpieczeństwa i higieny
pracy.
3. Zagrożenia porażenia prądem ,
sposoby ich eliminowania lub
ograniczenia.
4. Urazy mechaniczne, sposoby ich
eliminowania lub ograniczenia.
5. Zagrożenia pyłami, środkami
chemicznymi i biologicznymi,
sposoby ich eliminowania i

szkodliwych czynników w środowisku pracy;
ograniczania.
6. Wpływ produkcji ogrodniczej na
BHP(6)1 wyjaśnić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na
P
B
środowisko.
organizm człowieka;
7.
Przepisy
prawa dotyczące ochrony
BHP(6)2 scharakteryzować metody zapobiegania czynników
P
B
przeciwpożarowej
i ochrony
szkodliwych na organizm człowieka;
środowiska.
BHP(7)1 określić stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami
P
C
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa
bezpieczeństwa pracy i ergonomii w produkcji ogrodniczej;
podczas eksploatacji maszyn i
BHP(7)2 zdefiniować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
P
A
urządzeń stosowanych w produkcji
podczas eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji
ogrodniczej.
ogrodniczej;
BHP(7)3 zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony
P
C
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
KPS(5)1 radzić sobie ze stresem w sytuacjach zagrożenia;
P
C
Planowane zadanie:
Przewidywanie zagrożenia występującego w gospodarstwie ogrodniczym podczas wykonywanej pracy oraz zorganizowanie stanowiska pracy. Opisz
występowanie czynników szkodliwych podczas wykonywania zadania. w gospodarstwie w produkcji ogrodniczej.
Środki dydaktyczne:
1. Polskie Normy i akty prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Filmy dydaktyczne.
3. Prezentacje multimedialne.
4. Instrukcje obsługi urządzeń.
5. Regulaminy i instrukcje obsługi urządzeń stwarzające zagrożenia
6. Filmy dydaktyczne.
7. Foliogramy.
Metody dydaktyczne:
tekst przewodni, dyskusja, pokaz z instruktażem.
Formy organizacyjne pracy:
Indywidualnie lub grupowo.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne. testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. właściwe stosowanie pojęć. poprawność wnioskowania, jakość wypowiedzi.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
3.8.Ochrona człowieka i pierwsza pomoc.
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom
wymagań
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Kategoria
taksonomiczna

Materiał kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

programowych
(P lub PP)
P

BHP(8)1 rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
odpowiednio do prowadzonych prac zawodowych;
BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
P
odpowiednio do prowadzonych prac zawodowych;
BHP(9)1 wyjaśnić i zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony
P
przeciwpożarowej;
BHP(9)2 wyjaśnić i zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony
P
środowiska;
BHP(10)3 udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
P
wypadkach przy pracy zgodnie z procedurami;
BHP(10)4scharakteryzować zgłoszenia wypadku lub choroby
P
zawodowej do odpowiedniej instytucji;
BHP(10)5 zdefiniować procedury postępowania w przypadku
P
pożaru
BHP(10)6 wyjaśnić procedury udzielania pierwszej pomocy
P
osobom poszkodowanym podczas wypadku i pożaru;
KPS(3)5 przewidzieć skutki podejmowanych działań podczas
P
udzielania pierwszej pomocy;
Planowane zadania:
Dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do stanowiska pracy w gospodarstwie,.
Środki dydaktyczne:
1. Odzież ochronna.
2. Sprzęt ochrony indywidualnej
3. Foliogramy
4. Prezentacje multimedialne.
5. Wyposażenia do nauki udzielania pierwszej pomocy.
6. Filmy dotyczące procedur postępowania przy udzielania pierwszej pomocy.
7. Sprzęt gaśniczy.
Metody dydaktyczne:
Tekst przewodni, dyskusja, pokaz z instruktażem
Formy organizacyjne pracy:
Indywidualnie lub grupowo
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B
C
B
B
D
A
BB
B
C

1. Środki ochrony indywidualnej.
2. Przepisy prawa dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Wymagania bezpieczeństwa i higieny
pracy.
4. Przepisy prawa dotyczące ochrony
środowiska.
5. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
6. Zagrożenia pożarem.
7. Zasady ochrony przeciwpożarowej.

Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne. testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. właściwe stosowanie pojęć. poprawność wnioskowania, jakość wypowiedzi
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

4.Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem ogrodniczym ( 64 godz.)
4.1. Gospodarka rynkowa
- 3 godz.
4.2. Regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej
4.3. Struktura agrobiznesu
4.4. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
4.5. Zastosowanie marketingu w działalności gospodarczej
4.6. Rachunek ekonomiczny
4.7. Instytucje obsługujące agrobiznes

- 5 godz.
- 8 godz.
- 8 godz.
- 12 godz.
- 16 godz.
- 12 godz.

4.1. Gospodarka rynkowa.
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P
P
P
P
P
P
P

Kategoria
taksonomiczna

PDG(1)1 zdefiniować pojęcie rynku;
A
PDG(1)2 znać kryteria klasyfikacji rynku;
A
PDG(1)3 wymienić cechy gospodarki rynkowej;
A
PDG(1)4 wyjaśnić zależności między popytem, podażą i ceną;
B
PDG(1)5 znać czynniki kształtujące popyt i podaż;
A
PDG(1)6 wyznaczyć cenę równowagi rynkowej;
C
KPS(6)5 aktualizować wiedzę na temat gospodarki rynkowej;
C
Planowane zadania:
Zapoznanie z zasadami gospodarki rynkowej, elementami rynku i ich wzajemnymi powiązaniami.
Środki dydaktyczne:
1. Prezentacja multimedialna.
2. Foliogramy.
3.Słownik ekonomiczny.
Metody dydaktyczne:
Wykład, pogadanka dyskusja, ćwiczenie.
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1. Pojęcie i klasyfikacja rynku.
2. Gospodarka rynkowa a centralnie
planowana.
3. Mechanizm rynkowy.
4. Równowaga rynkowa.

Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne. Testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Właściwe stosowanie pojęć, poprawność wnioskowania, jakość wypowiedzi, prace
domowe.
Formy indywidualizacji pracy uczniów:
uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
4.2.Regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej.
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PDG(2)1 wymienić źródła prawa;
PDG(2)2 określić skutki nieprzestrzegania prawa;
PDG(2)3 wyjaśnić uregulowania prawne dotyczące zatrudnienia,
nawiązania i rozwiązania stosunku pracy;
PDG(2)4 zdefiniować obowiązki pracodawców i pracowników;
PDG(2)5 rozróżniać umowy cywilno-prawne związane z pracą;
PDG(2)6 rozróżnić pojęcie tajnych i poufnych danych;
PDG(2)7 wymienić konsekwencje nieprzestrzegania
przepisów o ochronie danych osobowych;
PDG(2)8 wskazać stosowne przepisy dotyczące podatków;
PDG(2)9 wyjaśnić kryteria klasyfikacji podatków;
PDG(2)10 obliczyć podatek rolny i VAT w gospodarstwie rolnym oraz
podatek dochodowy z działów specjalnych;
PDG(2)11 określić znaczenie ochrony własności intelektualnej;
PDG(2)12 wyjaśnić istotę majątkowych praw autorskich oraz
konsekwencje naruszenia autorskiego prawa osobistego,
odpowiedzialności cywilno – prawnej i karno – prawnej;
PDG(2)13 znać przedmiot prawa autorskiego i jego cechy;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P
P
P

Kategoria
taksonomiczna

P
P
P
P

A
B
B
A

P
P
P

A
B
C

P
P

C
B

P

A

P

A

P
P

B
A

PDG(3)1 wymienić różnice miedzy działalnością gospodarczą a
działalnością rolniczą;
PDG(3)2 rozróżnić działy specjalne produkcji rolnej;
PDG(3)3 wskazać kryteria klasyfikacji działalności gospodarczej;
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A
C
B

Materiał kształcenia

1. Źródła prawa w Polsce.
2. Wybrane zagadnienia prawa pracy.
3. Prawna regulacja ochrony danych
osobowych.
4. Prawo podatkowe.
5. Prawo autorskie.

1. Prawne regulacje prowadzenia
działalności gospodarczej.

PDG(3)4 wymienić przepisy prawne regulujące prowadzenie
P
A
działalności;
PDG(3)5 znać przepisy dotyczące zasad rejestrowania działalności
P
A
gospodarczej osób fizycznych;
KPS(7)1 wymienić przepisy dotyczące przestrzegania tajemnicy
P
C
zawodowej;
KPS(8)2 znać zasady odpowiedzialności za nieprzestrzeganie prawa;
P
C
Planowane zadania:
Korzystanie z dostępnych źródeł prawa i interpretowanie wybranych przepisów.
Środki dydaktyczne:
Konstytucja RP.
Kodeks karny.
Kodeks pracy.
Wzory – druki umów.
Ustawa o ochronie danych osobowych.
Ustawa o podatku od towarów i usług.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
tematyczna prezentacja multimedialna
Metody dydaktyczne:
Wykład, analiza materiałów źródłowych.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne. Testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Właściwe stosowanie poję,. poprawność wnioskowania, jakość wypowiedzi,
pisemne prace domowe.
Formy indywidualizacji pracy uczniów:
Uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
4.3. Struktura agrobiznesu.
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PDG(4)1 wymienić przedsiębiorstwa należące do bliższego i dalszego
otoczenia;
PDG(4)2 ocenić wpływ otoczenia na działalność gospodarczą;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna

P

C
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A
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1. Prawne regulacje działalności
gospodarczej.

PDG(4)3 określić zakres działalności producentów, dystrybutorów,
P
C
2. Makro i mikro otoczenie
przetwórców;
podmiotu.
PDG(4)4 wymienić firmy przetwórcze związane z rolnictwem;
P
A
3. Analiza otoczenia wybranej
PDG(4)5 rozróżnić dystrybutorów obsługujących agrobiznes;
P
B
firmy, jej elementów i ich
PDG(5)1 określić cele przedsiębiorstwa;
P
C
powiązania.
PDG(5)2 scharakteryzować struktury organizacyjne i prawne firmy;
P
C
4. Przedsiębiorstwa funkcjonujące
PDG(5)3 rozróżnić zakres działań przedsiębiorstwa przy wykonywaniu
P
C
na rynkach branżowych, na
poszczególnych funkcji;
PDG(5)4 omówić systemy produkcji;
P
C
rynkach środków produkcji ,
PDG(5)5 określić zakres obsługi handlowej i obsługi klienta;
P
C
produkcji rolniczej,
PDG(5)6 ustalić potrzeby zaopatrzeniowe firmy;
P
C
przetwórstwa rolno –
PDG(5)7 dokonać wyboru dostawców;
P
C
spożywczego
KPS(1)1 przestrzegać zasad kultury i etyki w handlu;
P
C
KPS(9)1 negocjować warunki dostawy
P
C
Planowane zadania:
Zaplanować działanie przedsiębiorstwa uwzględniając jego powiązania rynkowe z firmami działającymi w danym regionie.
Środki dydaktyczne:
Prezentacja multimedialna.
Foliogramy.
Broszury.
Ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynków tytoniu, chmielu i suszu paszowego.
Metody dydaktyczne:
Wykład, ćwiczenia, analiza dokumentów źródłowych.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne. Testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Właściwe stosowanie pojęć, poprawność wnioskowania, jakość wypowiedzi,
pisemne prace domowe.
Formy indywidualizacji pracy uczniów :
Uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
4.4. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
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taksonomiczna
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PDG(7)1 znać procedurę rejestracji działalności gospodarczej;
PDG(7)2 wypełnić wnioski rejestracyjne zgodnie z obowiązującymi
przepisami regulującymi działalność gospodarczą;
PDG(7)3 znać kompetencje instytucji związanych z rozpoczęciem i
prowadzeniem działalności gospodarczej;
PDG(7)4 wymienić wady i zalety poszczególnych form organizacyjnoprawnych działalności gospodarczej;
PDG(7)5 dobierać odpowiednią formę organizacyjno – prawną do
rozmiarów działalności gospodarczej;
PDG(7)6 wymienić obowiązki przedsiębiorcy dotyczące współpracy z
Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Kasą
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
PDG(8)1 zredagować pisma dotyczące prowadzonej działalności;

P
P

A
A

P

A

P

A

P

C

P

C

PDG(9)1 określić niezbędne wyposażenie w urządzenia biurowe i
programy komputerowe wykorzystywane w prowadzeniu działalności;
PDG(9)2 posługiwać się nowoczesnymi urządzeniami biurowymi;
PDG(9)3 przestrzegać zasad BHP w pracy biurowej;

P

A

P
P

C
C

PDG(9)4 obsługiwać specjalistyczne programy komputerowe
wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
KPS(10)1 współpracować w zespole podczas prowadzenia działalności
gospodarczej;
Planowane zadania:
Założenie własnej firmy.
Środki dydaktyczne:
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
Formularze wniosków o rejestrację.
Dzienniki Ustaw.
Schematy układów graficznych pism.
Wzory pism i umów.
Komputer z oprogramowaniem.
Techniczne środki biurowe.

P

D

P

C

PDG(8)2 korzystać z technik komunikacji interpersonalnej;
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1. Dokumentacja założenie i
prowadzenie działalności
gospodarczej.
2. Procedury dotyczące podejmowania
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
3. Formy organizacyjno-prawne
działalności gospodarczej.

1. Formułowanie treści pisma, części
składowe pisma.
2. Zasady redagowania pism w
różnych sprawach.
1. Urządzenia techniczne w pracy
biurowej.
2. Zasady BHP w pracy biurowej.
3. Programy komputerowe
wspomagające prowadzenie
działalności

Rozliczenia podatkowe.
Program magazynowy.
Metody dydaktyczne:
Wypełnianie dokumentów związanych z rejestracją działalności gospodarczej – ćwiczenie, pogadanka, urządzenia techniki biurowej
program komputerowy.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne. Testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Właściwe stosowanie pojęć, poprawność wnioskowania, jakość wypowiedzi,
pisemne prace domowe.
Formy indywidualizacji pracy uczniów :
Uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
4.5. Zastosowanie marketingu w działalności gospodarczej.
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom
wymagań (P
lub PP)
P
P

Kategoria
taksonomiczna

Materiał kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PDG(10)1 wymienić podstawowe cele marketingu;
A
1. Pojęcie marketingu w skali
gospodarki i przedsiębiorstwa.
PDG(10)2 znać pojęcie marketingu, jego elementy i zależności między
A
2. Badania marketingowe a badania
elementami marketingu mix;
rynkowe.
PDG(10)3 zidentyfikować metody i techniki badań marketingowych
P
A
3.
Podstawy
podejmowania decyzji
odpowiednie dla działalności ogrodniczej;
marketingowych.
PDG(10)4 przeprowadzić badania marketingowe;
P
D
4. Planowanie marketingowe.
PDG(10)5 opisać docelową grupę klientów;
P
A
PDG(10)6 opracować plan marketingowy firmy;
P
C
Planowane zadania:
Wykonaj plan marketingowy firmy.
Środki dydaktyczne:
Film edukacyjny.
Wzory ankiet.
Ogłoszenia reklamujące działalność – wzory.
Foliogramy.
Metody dydaktyczne:
Dyskusja dydaktyczna, ćwiczenie.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne. Testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Właściwe stosowanie pojęć, poprawność wnioskowania, jakość wypowiedzi,
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pisemne prace domowe.
Formy indywidualizacji pracy uczniów:
Uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
4.6. Rachunek ekonomiczny.
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna

Materiał kształcenia

PDG(11)1 rozumieć potrzebę posługiwania się rachunkiem
B
1. Klasyfikacja kosztów.
ekonomicznym;
2. Metody obliczania kosztów.
PDG(11)2 rozróżnić rodzaje kosztów i dokonać ich klasyfikacji;
P
B
PDG(11)3 określić przychody i koszty działalności gospodarczej;
P
A
3. Kalkulacja jako podstawa
PDG(11)4 rozróżnić majątek trwały i obrotowy;
P
C
podejmowania decyzji co
PDG(11)5 sporządzić bilans otwarcia działalności gospodarczej ze
P
C
produkować, jak, ile, dla kogo.
wskazaniem źródeł finansowania majątku firmy;
PDG(11)6 obliczyć koszty działalności;
P
C
PDG(11)7 ustalić opłacalność wybranych działalności;
P
B
PDG(11)8 sporządzić kalkulacje rolnicze;
P
C
PDG(11)9 znać czynniki kształtujące poziom opłacalności;
P
A
KPS(4)1 analizować zmiany w przepisach prawnych;
P
C
PKZ(R.e)(12)1 zastosować program komputerowy użytkowy;
P
C
PKZ(R.e)(12)2 korzystać z programów komputerowych obliczeniowych;
P
C
Planowane zadania:
Wykonaj kalkulację opłacalności wybranych produktów ogrodniczych. Zastosuj odpowiedni program komputerowy do obliczeń opłacalności kosztów.
Środki dydaktyczne:
Foliogramy.
Cenniki środków produkcji.
Zbiory norm i normatywów.
Schematy.
Plansze.
Komputerowe programy użytkowe.
Metody dydaktyczne:
Dyskusja dydaktyczna, ćwiczenie.
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Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne. Testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Właściwe stosowanie pojęć, poprawność wnioskowania, jakość wypowiedzi,
pisemne prace domowe.
Formy indywidualizacji pracy uczniów:
Uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
4.7. Instytucje obsługujące agrobiznes
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna

PKZ(R.e)(10)2 obliczyć wysokość dopłat bezpośrednich

P

C

PKZ(R.e)(10)3 sporządzić wniosek o dofinansowanie działalności
ogrodniczej ze środków finansowych Unii Europejskiej;
PKZ(R.e)(11)1 wymienić instytucje wspomagające działalność
gospodarczą;
PKZ(R.e)(11)2 skorzystać z usług instytucji i organizacji działających
na rzecz wsi i rolnictwa;
KPS(9)2 potrafić negocjować warunki porozumień;

P

D

P

A

P

C

P

C

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(R.e)(10)1 określić procedury korzystania ze środków finansowych
UE;

Planowane zadania:
Sporządź wniosek o pomoc finansową ze środków UE na uruchomienie działalności ogrodniczej.
Środki dydaktyczne:
1. Tematyczne prezentacje multimedialne,
2. zestawy ćwiczeń dla ucznia,
3. Dokument PROW
4. Filmy dydaktyczne
Materiały promocyjno-informacyjne omawianych instytucji.
Metody dydaktyczne:
Dyskusja dydaktyczna, ćwiczenie, wykład.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
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C

Materiał kształcenia

1. Plany i strategie rozwoju obszarów
wiejskich.
2. Działania i priorytety wdrażane w
ramach PROW.
3. Procedura ubiegania się o pomoc
finansową.
1. Rola i zadania ARiMR.
2. Działalność Agencji Rynku Rolnego.
3. Rola Agencji Nieruchomości
Rolnych.
4. Samorząd rolniczy i terytorialny.
5. System ubezpieczeń.
6. System bankowy.

Sprawdziany ustne i pisemne. testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. właściwe stosowanie pojęć. poprawność wnioskowania, jakość wypowiedzi,
pisemne prace domowe.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

5. Produkcja sadownicza
5.1. Szkółkarstwo roślin sadowniczych.
5.2. Zakładanie sadu i plantacji jagodowych.
5.3. Prowadzenie sadu i plantacji jagodowych.
5.4. Zbiór i przechowywanie owoców.

-24 godzin.
- 36 godzin.
- 42 godzin
- 10 godzin

5.1. Szkółkarstwo roślin sadowniczych
Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP(7)4 przygotować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi
praktykami bezpieczeństwa pracy w produkcji materiału
szkółkarskiego;
R.5.1(10)1 omówić części składowe i formy roślin sadowniczych;
R.5.1(10)2 wyjaśnić pojęcia z terminologii szkółkarskiej;
R.5.1(10)3 sklasyfikować podkładki dla poszczególnych gatunków
roślin sadowniczych;
R.5.1(10)4 scharakteryzować technologię produkcji podkładek
wegetatywnych i generatywnych;
R.5.1(10)5 rozróżnić metody uszlachetniania podkładek, i określić ich
zastosowanie;
R.5.1(10)6 scharakteryzować produkcję jednorocznych okulantów;
R.5.1(10)7 wymienić metody produkcji krzewów owocowych;
R.5.1(10)8 zaplanować czynności związane z zakładaniem i
prowadzeniem szkółki roślin sadowniczych;
R.5.1(10)9 rozróżnić podstawowe choroby i szkodniki występujące w
szkółce i dobrać metody zwalczania;
R.5.1(10)10 omówić sposób produkcji i ocenić jakość sadzonek

Poziom
wymagań
programowych
P lub PP
P

Kategoria
taksonomiczna

P
P
P

B
B
B

P

C

P

C

P
P
P

C
B
C

P

C

P

A
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B

Materiał nauczania

1. Terminologia szkółkarska.
2. Podkładki dla drzew i krzewów
owocowych .
3. Produkcja podkładek
wegetatywnych i generatywnych.
4. Sposoby uszlachetniania
podkładek.
5. Produkcja drzewek.
6. Metody produkcji krzewów
7. Zakładanie i prowadzenie szkółki
drzewek i roślin jagodowych.
8. Zdrowotność materiału
szkółkarskiego.
9. Dokumentacja szkółkarska
10. Kwalifikacja materiału
szkółkarskiego.

truskawek;
R.5.1(10)11 dobrać sposób wykopywania i przechowywania
P
D
materiału szkółkarskiego w zależności od terminu sprzedaży;
R.5.1(10)12 prowadzić dokumentację szkółkarską;
P
D
R.5.1(10)13 określić zasady kwalifikacji materiału szkółkarskiego;
P
B
KPS(3)6 przewidzieć skutki podejmowanych działań podczas
P
C
prowadzenia szkółki;
Planowane zadania
1.Rozpoznaj metody rozmnażania i dobierz do określonego gatunku roślin sadowniczych.
2.Wypełnij dokumentacje szkółkarską.
Środki dydaktyczne
Naturalne okazy roślin ,filmy i prezentacje multimedialne z omawianego zakresu materiału, dokumentacja szkółkarska, normy jakościowe.
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, wycieczka do szkółki.
Formy organizacji pracy
Indywidualne lub zbiorowe
Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia
Sprawdziany ustne i pisemne, testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, właściwe stosowanie pojęć ,poprawność wnioskowania, jakość wypowiedzi.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków ,środków ,metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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5.2 Zakładanie sadu i plantacji jagodowych.
Uszczegółowienie efektów kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
P lub PP
P

Kategoria
taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP(8)3 stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
B
1. Wpływ czynników klimatycznych na
zakładania sadu i plantacji roślin jagodowych;
wzrost, rozwój i plonowanie roślin
2. Charakterystyka gatunków roślin
BHP(4)6 rozróżnić zagrożenia dla zdrowia i życia związane z
P
B
sadowniczych.
wykonywaną pracą w uprawach sadowniczych;
3. Dobór gatunków roślin
R.5.1(1)1 scharakteryzować warunki klimatyczne rejonu;
P
C
sadowniczych do sadu i na plantacje
R.5.1(1)2 określić wpływ warunków klimatycznych na wzrost i
P
A
towarowe roślin jagodowych.
plonowanie roślin;
4.
Sadzenie
drzew i krzewów
R.5.1(1)3 scharakteryzować gatunki roślin sadowniczych i ich
P
C
owocowych.
wymagania klimatyczno-glebowe;
5. Przydatność terenu pod sad i
R.5.1(2)1 dobrać gatunki drzew owocowych do sadu uwzględniając
P
C
plantacje jagodowe.
warunki klimatyczno-glebowe i ekonomiczne rejonu;
R.5.1(2)2 dobrać gatunki roślin jagodowych na plantacje towarową
PP
D
uwzględniając warunki klimatyczno-glebowe i ekonomiczne rejonu;
R.5.1(3)1 zaplanować terminy i sposoby sadzenia drzew owocowych
PP
D
i roślin jagodowych;
R.5.1(3)2 scharakteryzować zabiegi po posadzeniu roślin
P
D
sadowniczych;
R.5.1(4)1 określić sposób przygotowania terenu pod uprawę roślin
P
A
sadowniczych;
R.5.1(4)2 określić przydatność gleby pod uprawę określonych
P
C
gatunków roślin sadowniczych;
Planowane zadania
1.Dobierz gatunki roślin sadowniczych do określonych warunków klimatyczno-glebowych.
2.Oblicz zapotrzebowanie wybranego gatunku roślin sadowniczych na określoną powierzchnię , przy ustalonym systemie sadzenia.
Środki dydaktyczne
Naturalne okazy roślin, foliogramy ,prezentacje multimedialne , filmy z omawianego zakresu ,czasopisma branżowe, wyniki analizy gleby ze
SCHR. ,mapy meteorologiczne i glebowe
Metody dydaktyczne
Wycieczka do sadu i na plantacje roślin jagodowych ,wykład informacyjny, pokaz z objaśnieniem, dyskusja dydaktyczna, tekst przewodni.
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Formy organizacji pracy Indywidualne lub grupowe
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia
Sprawdziany ustne i pisemne, testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, właściwe stosowanie pojęć ,poprawność wnioskowania, jakość wypowiedzi
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków ,metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
5.3 Prowadzenie sadu i plantacji jagodowych.
Uszczegółowienie efektów kształcenia
Poziom
Kategoria
Materiał nauczania
wymagań
taksonomiczna
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
programowych
P lub PP
BHP(5)4 przewidzieć zagrożenia związane z występowaniem
P
B
1. Wpływ zabiegów pielęgnacyjnych
szkodliwych czynników podczas nawożenia i stosowania środków
na wzrost i owocowanie
ochrony roślin w produkcji sadowniczej;
- cięcie
-nawożenie
BHP(7)5 zorganizować stanowisko pracy podczas wykonywania
P
B
-systemy utrzymania gleby
prac pielęgnacyjnych w sadzie;
-nawadnianie
R.5.1(5)1 rozróżnić objawy niedoboru i nadmiaru składników
P
C
- przerzedzanie zawiązków
pokarmowych na organach roślin;
R.5.1(5)2 obliczyć dawki nawozów w oparciu o wyniki analizy
PP
C
gleby;
R.5.1(5)3 ustalić terminy i sposoby nawożenia organicznego i
P
B
mineralnego sadu i plantacji jagodowych;
R.5.1(7)1 scharakteryzować typy koron drzew owocowych i sposoby
P
B
ich formowania;
R.5.1(7)2 rozróżnić rodzaje cięć poszczególnych gatunków drzew
P
B
owocowych;
R.5.1(7)3 rozróżnić rodzaje cięć dla poszczególnych gatunków roślin
P
B
jagodowych;
R.5.1(7)4 określić terminy cięcia dla różnych gatunków roślin
P
B
sadowniczych;
R.5.1(8)1 uzasadnić wpływ cięcia i nawożenia na wzrost i
P
D
owocowanie;
R.5.1(8)2 wyjaśnić wpływ systemów utrzymania gleby na wzrost i
P
C
owocowanie;
R.5.1(8)3 ocenić wpływ nawadniania na wzrost i owocowanie roślin
P
C
sadowniczych;
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R.5.1(8)4 dobrać sposób przerzedzania zawiązków owoców;
R.5.1(9)1 scharakteryzować objawy uszkodzeń mrozowych;
R.5.1(9)2 określić sposoby zabezpieczania drzew i krzewów
owocowych przed mrozem i przymrozkami;
R.5.1(9)3 opisać sposoby leczenia uszkodzeń mrozowych;
R.5.1(11)1 scharakteryzować choroby i szkodniki roślin
sadowniczych;
R.5.1(11)2 opisać objawy uszkodzeń;
R.5.1(13)1 scharakteryzować metody ochrony roślin sadowniczych
przed chorobami i szkodnikami;
R.5.1(13)2 scharakteryzować środki ochrony roślin sadowniczych;
R.5.1(13)3 dobrać metody ochrony roślin przed chorobami i
szkodnikami;
R.5.1(16)3 przestrzegać zasad Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej w
produkcji sadowniczej;
R.5.1(16)4 przestrzegać Zasad Wzajemnej Zgodności;
R.5.1(21)1 określić rodzaje kosztów;
R.5.1(21)2 obliczyć koszty założenia uprawy wybranego gatunku
roślin sadowniczych;
KPS(2)1 być kreatywnym i konsekwentnym w prowadzeniu ochrony
roślin;
KPS(3)7 przewidzieć skutki podejmowanych decyzji ochronie sadów;
KPS(6)6 aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe w
zakresie ochrony roślin;
KPS(7)4 przestrzegać tajemnicy zawodowej w produkcji
sadowniczej;
KPS(8)2 ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania w
produkcji sadowniczej;
KPS(9)1 negocjować warunki porozumień w produkcji sadowniczej;

P
P
P

D
C
C

P
P

D
B

P
P

B
C

P
P

B
C

P

B

P
P
P

B
A
D

P

C

P
P

C
B

P

C

P

C

P

C
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1. Metody ochrony roślin przed
chorobami i szkodnikami.
2. Podstawowe pojęcia z ochrony
roślin.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz
zagrożenie dla środowiska
naturalnego przy stosowaniu
środków ochrony roślin.

Planowane zadania
1.Dobierz gatunki roślin sadowniczych do określonych warunków klimatyczno-glebowych.
2.Oblicz zapotrzebowanie wybranego gatunku roślin sadowniczych na określoną powierzchnię , przy ustalonym systemie sadzenia.
3.Rozpoznaj objawy niedoboru lub nadmiaru składników pokarmowych na organach roślin.
4.Oblicz zapotrzebowanie na nawozy w oparciu o wyniki analizy gleby.
5. Rozpoznaj uszkodzenia mrozowe i zaproponuj sposób leczenia .
6.Przedstawienie instytucji działających w zakresie ochrony środowiska i ochrony roślin.
7. Obliczanie opłacalność produkcji sadzonek truskawek
Środki dydaktyczne
Naturalne okazy roślin, foliogramy ,prezentacje multimedialne , filmy z omawianego zakresu ,czasopisma branżowe, wyniki analizy gleby ze
SCHR. ,mapy meteorologiczne i glebowe, ulotki środków ochrony roślin , czasopisma branżowe. Przykładowe zestawienia tabelaryczne kosztów i
opłacalności produkcji określonych gatunków
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, tekst przewodni, praca z tekstem, ćwiczenia .
Wycieczka do sadu i na plantacje roślin jagodowych ,wykład informacyjny, pokaz z objaśnieniem, dyskusja dydaktyczna, tekst przewodni.
Formy organizacji pracy
Indywidualne lub grupowe
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia
Sprawdziany ustne i pisemne, testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, właściwe stosowanie pojęć ,poprawność wnioskowania, jakość wypowiedzi
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków ,metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
5.4 Zbiór i przechowywanie owoców
Uszczegółowione efekty kształcenia
Poziom
Kategoria
Materiał nauczania
wymagań
taksonomiczna
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
programowych
P lub PP
BHP(8)4 stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
P
B
1. Zbiór owoców.
zbioru owoców;
2. Warunki przechowywania owoców w
przechowalniach i chłodniach.
R.5.1(14)1 scharakteryzować rodzaje dojrzałości zbiorczej owoców;
P
B
3.
Choroby
przechowalnicze owoców.
R.5.1(14)2 przedstawić budowę owoców;
P
B
R.5.1(14)3 dobrać terminy zbioru owoców;
P
C
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R.5.1(15)1 zaplanować sposób zbioru poszczególnych gatunków
owoców;
R.5.1(15)2 dobrać sprzęt, opakowania i środki transportu dla różnych
gatunków owoców;
R.5.1(18)1 określić warunki przechowywania różnych gatunków
owoców;
R.5.1(18)2 scharakteryzować budowę i wyposażenie techniczne
obiektów przechowalniczych;
R.5.1(18)3 scharakteryzować choroby przechowalnicze owoców;
KPS(5)2 radzić sobie ze stresem podczas niebezpiecznych prac przy
magazynowaniu i przechowywaniu owoców;

P

A

P

C

P

C

P

C

P
P

C
B

KPS(5)3 radzić sobie ze stresem podczas trudnych warunków
P
B
meteorologicznych zagrażających plonom;
KPS(7)2 przestrzegać tajemnicy zawodowej podczas obsługi
P
B
przechowalni i chłodni;
KPS(7)3 przestrzegać tajemnicy zawodowej podczas prac w chłodni z
P
B
kontrolowaną atmosferą;
P
B
Planowane zadania
Rozpoznawanie chorób przechowalniczych owoców.
P
B
Środki dydaktyczne
Sprzęt i opakowania do zbioru ,naturalne okazy owoców z objawami
chorób przechowalniczych ,filmy i prezentacje multimedialne z
omawianego zakresu, czasopisma branżowe.
Metody dydaktyczne
Wycieczka do przechowalni, wykład informacyjny, pokaz z objaśnieniem, dyskusja dydaktyczna, praca z tekstem.
Formy organizacji pracy
Indywidualne lub grupowe
Propozycje kryteriów oceny metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdziany pisemne i ustne ,testy z zadaniami zamkniętymi i otwartymi, właściwe stosowanie pojęć, poprawność wnioskowania, jakość wypowiedzi.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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6.Produkcja warzywnicza

6.1.Ogólne zasady uprawy roślin warzywnych
6.2.Uprawa warzyw w gruncie
6.3.Uprawa warzyw pod osłonami
6.1.Wpływ czynników siedliska na dobór roślin warzywnych.
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

- 12 godz.
- 68 godz.
- 32 godz.
Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P
P

Kategoria
taksonom
iczna

Materiał kształcenia

R.5.2(1)1 scharakteryzować części użytkowe roślin warzywnych;
C
1. Części użytkowe warzyw
R.5.2(1)2 scharakteryzować wpływ warunków klimatycznych na rozwój
C
2. Klasyfikacja i charakterystyka warzyw.
roślin warzywniczych i przyprawowych oraz grzybów jadalnych;
3. Metody uprawy warzyw, roślin
R.5.2(1)3 dokonać podziału roślin warzywnych;
P
A
przyprawowych i grzybów jadalnych w
R.5.2(2)1 określić rejonizację produkcji warzywniczej;
P
C
zależności od warunków klimatycznych i
R.5.2(2)2 określić wymagania cieplne różnych gatunków warzyw;
P
A
glebowych.
R.5.2(2)3 różnicować rodzaje warzyw w zależności od rynku zbytu;
P
C
KPS(2)2 rozwijać kreatywność i konsekwentność w czasie produkcji
P
B
warzyw;
Planowane zadania:
Dobranie warzyw, roślin przyprawowych i grzybów do określonej uprawy.
Środki dydaktyczne:
1. Plansze ilustrujące rodzaje gleb i rodzaje warzyw.
2. Części jadalne warzyw
3. Przykładowe profile glebowe
3. Mapy glebowe
4. Foliogramy i prezentacje multimedialne ilustrujące właściwości gleb i klasyfikację gleb, oraz zabiegi uprawowe.
5. Instrukcje rejonizacji produkcji, uprawy i zastosowania roślin.
Metody dydaktyczne:
wycieczka do stacji meteorologicznej, wycieczka do pieczarkarni, wycieczka do gospodarstw warzywniczych, tekst przewodni, dyskusja dydaktyczna, pokaz
z instruktażem
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne. testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. właściwe stosowanie pojęć. poprawność wnioskowania, jakość wypowiedzi
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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6.2. Uprawa warzyw w gruncie.
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
R.5.2(4)1 scharakteryzować cechy materiału siewnego;
R.5.2(5)1 omówić sposoby i terminy siewu roślin warzywnych;
R.5.2(5)2 scharakteryzować przygotowanie nasion do siewu;
R.5.2(6)1 scharakteryzować sposoby rozmnażania wegetatywnego
warzyw;
R.5.2(7)1 określić zasady zmianowania i następstwa roślin
warzywnych w gruncie;
R.5.2(7)3 rozróżnić agrotechniczne i ekonomiczne czynniki
zmianowania warzyw w gruncie;
R.5.2(9)1 określić sposoby uprawy warzyw w gruncie;
R.5.2(9)2 scharakteryzować technologie produkcji różnych grup
roślin warzywnych w gruncie;
R.5.2(9)3 scharakteryzować sposoby prowadzenia plantacji
nasiennych;
R.5.2(9)4 scharakteryzować choroby, szkodniki i chwasty roślin
warzywnych oraz metody ich zwalczania;
R.5.2(10)1 określić sposoby uprawy roślin przyprawowych;
R.5.2(10)2 scharakteryzować zabiegi pielęgnacyjne na plantacji
roślin przyprawowych;
R.5.2(13)3 omówić Zasady Dobrej Praktyki Rolniczej w produkcji
warzyw;
R.5.2(13)4 wyjaśnić wymagania wzajemnej zgodności w produkcji
warzyw;
R.5.2(14)1 omówić wady i zalety ekologicznej produkcji warzyw;
R.5.2(14)2 scharakteryzować ekologiczną produkcję warzyw;
R.5.2(15)1 określić dojrzałość zbiorczą oraz warunki zbioru
warzyw;
R.5.2(16)1 omówić przygotowanie warzyw gruntowych do
przechowywania;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P
P
P
P

Kategoria
taksonomiczna

P

B

P

C

P
P

B
B

P

B

P

B

P
P

B
C

P

B

P

A

P
P
P

B
B
B

P

B
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B
C
B
B

Materiał kształcenia

1. Przygotowanie nasion.
2. Produkcja rozsady.
3. Rozmnażanie wegetatywne i
generatywne.
4. Planowanie uprawy warzyw dla danego
gospodarstwa.
5. Zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne
na plantacji warzyw.
6. Planowanie uprawy warzyw i roślin
przyprawowych w gruncie.
7. Zabiegi pielęgnacyjne na plantacji
warzyw i roślin przyprawowych.
8. Plantacje nasienne.
9. Choroby i szkodniki warzyw.
10. Środki ochrony warzyw.
11. Środki ochrony i nawozy w uprawie
ekologicznej.
12. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej.
13. Zasada Wzajemnej Zgodności.
14. Pożyteczne organizmy stosowane w
ekologicznej produkcji warzyw.
15. Zbiór warzyw.
16. Dobór sprzętu do zbioru i transportu
warzyw.
17. Przechowywanie warzyw.
18. Dobór sposobu sortowania warzyw.
19. Kalkulacja kosztów produkcji warzyw.
20. Kalkulacja opłacalności uprawy

R.5.2(16)2 scharakteryzować warunki i sposoby przechowywania;
P
B
poszczególnych warzyw.
R.5.2(19)1 obliczyć koszty produkcji warzyw w gruncie;
P
B
KPS(3)8 przewidzieć skutki podejmowanych działań w produkcji
P
C
warzywniczej;
KPS(8)3 ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania w
P
C
produkcji warzywniczej;
Planowane zadania:
Uprawa warzyw i roślin przyprawowych w gruncie.
Środki dydaktyczne:
1. Plansze ilustrujące rodzaje gleb i rodzaje warzyw.
2. Części jadalne warzyw
3. Przykładowe profile glebowe
4. Mapy glebowe
5. Foliogramy i prezentacje multimedialne ilustrujące właściwości gleb i klasyfikację gleb, oraz zabiegi uprawowe.
6. Instrukcje rejonizacji produkcji, uprawy i zastosowania roślin.
7. Próbki nasion i rozsad.
8. Organy do rozmnażania wegetatywnego.
9. Normy wysiewu.
10.Plansze, foliogramy dotyczące upraw roślin warzywnych i przyprawowych w gruncie.
11.Programy komputerowe i prezentacje multimedialne
12.Atlasy chorób i szkodników roślin warzywnych, atlasy chwastów.
13.Zalecenia lustracyjne oraz kwalifikacyjne na plantacjach nasiennych
14.Katalogi z maszynami do zbioru i transportu warzyw.
15.Normy jakościowe
16. Wykaz nawozów dopuszczonych do obrotu.
17. Dokumentacja kosztów.
Metody dydaktyczne:
tekst przewodni, dyskusja dydaktyczna, pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, wycieczka do gospodarstw, filmy dydaktyczne, katalogi.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne. testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. właściwe stosowanie pojęć. poprawność wnioskowania, jakość wypowiedzi,
rozpoznawanie sprzętu i maszyn do zbioru i transportu warzyw i nasion
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
6.3. Uprawa warzyw pod osłonami.
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom
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Kategoria

Materiał kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
R.5.2(6)2 scharakteryzować sposoby rozmnażania wegetatywnego
stosowane w uprawach pod osłonami;
R.5.2(6)3 określić warunki i etapy produkcji rozsady;
R,5.2(6)4 scharakteryzować sposoby pędzenia warzyw;
R.5.2(7)2 wyjaśnić zmianowanie i następstwo roślin warzywnych
pod osłonami;
R.5.2(7)4 rozróżnić agrotechniczne i ekonomiczne czynniki
zmianowania warzyw pod osłonami;
R.5.2(9)5 scharakteryzować technologie produkcji różnych grup
roślin warzywnych pod osłonami
R.5.2(9)6 scharakteryzować choroby, szkodniki i chwasty roślin
warzywnych pod osłonami oraz metody ich zwalczania;
R.5.2(11)1 określić sposoby produkcji grzybów jadalnych;
R.5.2(11)2 scharakteryzować zabiegi pielęgnacyjne w produkcji
grzybów jadalnych;
R.5.2(14)3 scharakteryzować ekologiczną produkcje warzyw pod
osłonami;
R.5.2(15)2 zdefiniować dojrzałość zbiorczą oraz warunki zbioru
warzyw pod osłonami;
R.5.2(19)2 obliczyć koszty produkcji warzyw pod osłonami;
KPS(4)2 wprowadzać zmiany w produkcji w zależności od
wymogów rynku;
KPS(6)7 aktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe w produkcji
warzyw;
Planowane zadania:
Uprawa i pędzenie warzyw pod osłonami.
Środki dydaktyczne:
1. Próbki nasion i rozsad.
2. Organy do rozmnażania wegetatywnego.
3. Normy wysiewu.
4.Plansze, foliogramy

wymagań
programowych
(P lub PP)
P

taksonomiczna

P
P
P

C
B
B

P

B

P

C

P

B

P

B

P

B

P

C

P

A

P
P

B
B

P

C
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B

1. Produkcja rozsady.
2. Rozmnażanie wegetatywne i
generatywne.
3. Pędzenie warzyw.
4. Planowanie uprawy warzyw pod
osłonami.
5. Zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne
w uprawie warzyw pod osłonami.
6. Środki ochrony i nawozy dla warzyw.
7. Produkcja grzybów jadalnych.
8. Pożyteczne organizmy stosowane w
produkcji warzyw pod osłonami.
9. Introdukcja pożytecznych organizmów
żywych pod osłonami.
10. Biologiczna ochrona warzyw pod
osłonami.
11. Dobór sprzętu do zbioru i transportu
warzyw pod osłonami.
12. Kalkulacja kosztów produkcji roślin
warzywnych uprawianych pod
osłonami.
13. Kalkulacja opłacalności poszczególnych
warzyw uprawianych pod osłonami.

5.Programy komputerowe i prezentacje multimedialne
6.Atlasy chorób i szkodników roślin warzywnych, atlasy chwastów.
7.Katalogi z maszynami do zbioru i transportu warzyw.
8.Normy jakościowe
9. Wykaz nawozów dopuszczonych do obrotu.
10.Tabela mieszania pestycydów
11. Dokumentacja kosztów.
Metody dydaktyczne:
tekst przewodni, dyskusja dydaktyczna, pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, wycieczka do gospodarstw, filmy dydaktyczne, katalogi.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne. testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. właściwe stosowanie pojęć. poprawność wnioskowania, jakość wypowiedzi,
rozpoznawanie sprzętu i maszyn, przeprowadzanie kalkulacji i obliczanie kosztów.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

7. Produkcja roślin ozdobnych
7.1. Rozmnażanie roślin ozdobnych
7.2. Produkcja roślin ozdobnych w gruncie
7.3. Produkcja roślin ozdobnych pod osłonami
7.4. Zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni

16 godz.
48 godz.
16 godz.
32 godz.

7.1. Znaczenie i rozmnażanie roślin ozdobnych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
R.5.3(5)1 wymienić walory dekoracyjne poszczególnych
gatunków roślin ozdobnych;
R.5.3(5)2 podać przykłady roślin o różnych walorach
dekoracyjnych;
R.5.3(1)1 opisać cechy morfologiczne roślin ozdobnych;
R.5.3(6)1 określić wymagania cieplne roślin ozdobnych;

R.5.3(8)1 scharakteryzować sposoby przygotowania nasion
do siewu;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

A

P

B

P
P
P

A
A
C
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Materiał kształcenia

1. Znaczenie roślin ozdobnych.
2. Walory dekoracyjne roślin ozdobnych.
3. Budowa morfologiczna roślin
ozdobnych
4. Pochodzenie roślin ozdobnych
5. Klasyfikacja roślin ozdobnych
6. Rozmnażanie generatywne i
wegetatywne roślin ozdobnych.

R.5.3(8)2 opisać siew nasion różnymi metodami;
R.5.3(8)3 określić czynniki wpływające na kiełkowanie
nasion;

P
P

B
B

R.5.3(8)4 określić termin siewu dla poszczególnych gatunków
roślin ozdobnych;
R.5.3(8)5 wyszczególnić kolejne etapy produkcji rozsady roślin
ozdobnych;
R.5.3(8)6 określić zasady i terminy sadzenia roślin ozdobnych;
R.5.3(4)1 rozróżnić sposoby wegetatywnego rozmnażania roślin;

P

C

P

B

P
P
P

B
B
A

R.5.3(4)2 nazwać podziemne organy roślin służące do
rozmnażania wegetatywnego;
R.5.3(4)3 scharakteryzować rodzaje sadzonek i sposób ich
P
C
wykonania;
R.5.3(4)4 scharakteryzować sposoby i terminy szczepienia i
P
C
okulizacji;
R.5.3(4)5 opisać rozmnażanie przez odkłady i in vitro
P
A
KPS(3)9 przewidzieć wpływ podejmowanych działań na walory
P
B
dekoracyjne i zdrowotność roślin;
Planowane zadania:
1.Wybrać sposób przygotowania nasion do siewu
2.Rozpoznać organy podziemne roślin ozdobnych i podać przykłady roślin do których należą.
3.Rozpoznać sposoby rozmnażania wegetatywnego przedstawione na rysunkach.
4.Podać przykłady zastosowania sposobów rozmnażania u różnych gatunków roślin.
Środki dydaktyczne: Nasiona i organy wegetatywne roślin ozdobnych, normy wysiewu, plansze poglądowe i foliogramy dotyczące rozmnażania roślin.
Katalogi roślin.
Metody dydaktyczne: Wykład, pokaz z objaśnieniem, prezentacje multimedialne. metoda tekstu przewodniego, ćwiczenia.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne, testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, ocena wykonanych zadań.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Formy organizacyjne pracy: indywidualnie lub grupowo
7.2. Produkcja roślin ozdobnych w gruncie
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom
wymagań
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Kategoria
taksonomiczna

Materiał kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
R.5.3(1)2 rozpoznać podstawowe rodzaje i gatunki
jednorocznych i dwuletnich roślin ozdobnych;
R.5.3(6)2 określić wymagania siedliskowe roślin jednorocznych i
dwuletnich i bylin;
R.5.3(7)1 scharakteryzować technologie uprawy roślin w.
gruncie;
R.5.3(1)3 rozpoznać podstawowe rodzaje i gatunki bylin
zimujących w gruncie i w pomieszczeniach;
R.5.3(1)4 rozpoznać podstawowe rodzaje i gatunki drzew i
krzewów;
R.5.3(6)3 określić wymagania drzew i krzewów w stosunku do
siedliska;
R.5.3(7)2 wybrać sposób uprawy w zależności od warunków
klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego regionu;
R.5.3(18)1 scharakteryzować metody ochrony roślin bezpieczne
dla środowiska;
R.5.3(18)2 wyjaśnić zasady bhp w czasie nawożenia roślin i
stosowania środków ochrony roślin;
R.5.3(18)3 skorzystać z Programu Ochrony Roślin Ozdobnych;
R.5.3(18)4 określić najgroźniejsze choroby i szkodniki roślin
ozdobnych;
R.5.3(18)5 dobrać metody do zwalczania chorób i szkodników
roślin ozdobnych;
R.5.3(23)1 zastosować Zasady Wzajemnej Zgodności w uprawie
roślin ozdobnych;
R.5.3(23)2 zastosować Zwykłą Dobrą Praktykę Rolniczą w
uprawie roślin ozdobnych;
R.5.3(22)1 skalkulować koszty produkcji określonych gatunków
roślin ozdobnych uprawianych w gruncie;
KPS(4)3 wprowadzać nowości w technologii uprawy roślin
ozdobnych;
KPS(6)8 śledzić nowości i rozwijać umiejętności zawodowe z
zakresu uprawy roślin ozdobnych;

programowych
(P lub PP)
P

B

P

B

P

B

P

B

P

A

P

B

P

C

P

A

P

B

P
P

C
B

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C
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1. Charakterystyka wybranych gatunków roślin
ozdobnych z grupy jednorocznych, dwuletnich,
bylin zimujących w gruncie, bylin zimujących
w pomieszczeniach, bylin cebulowych,
krzewów i drzew.
2. Wymagania wybranych gatunków roślin
ozdobnych w stosunku do siedliska.
3. Zastosowanie wybranych gatunków roślin
ozdobnych.
4.Technologie produkcji podstawowych
gatunków roślin ozdobnych.
5. Choroby i szkodniki roślin ozdobnych i
metody zwalczania chorób i szkodników roślin
ozdobnych.
6. Sposoby przechowywania i stosowania
nawozów i środków ochrony roślin zgodne z
Zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej i Zasadami
Wzajemnej Zgodności.
7. Kalkulacje produkcji roślin ozdobnych w
gruncie.

BHP(5)5 przewidzieć zagrożenia związane z występowaniem
P
D
szkodliwych czynników podczas nawożenia i stosowania
środków ochrony roślin;
Planowane zadania:
1.Rozpoznać wskazane rośliny.
2.Dobierać roślin na określone stanowisko.
.Rozpoznać choroby występujące na roślinie ozdobnej.
2.Rozpoznać szkodniki występujące na roślinie ozdobnej.
3.Na podstawie informacji zawartych w Programie Ochrony Roślin Ozdobnych zaproponować terminy wykonania zabiegów i środki chemiczne do
zwalczania wskazanego szkodnika (choroby).
Środki dydaktyczne : prezentacje multimedialne, Atlasy Chorób i Szkodników Roślin Ozdobnych, ulotki prezentujące środki chemicznej ochrony roślin,
gabloty oraz naturalne okazy roślin porażonych przez choroby i szkodniki, filmy dydaktyczne, próbki nawozów, broszury: Zasady Wzajemnej Zgodności,
Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej.
Metody dydaktyczne : wykład, tekst przewodni, pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne, testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, ocena wykonanych zadań.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Formy organizacyjne pracy: indywidualnie lub grupowo
7.3. Produkcja roślin ozdobnych pod osłonami
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
R.5.3(1)5 rozpoznać podstawowe rodzaje i gatunki roślin ozdobnych
uprawianych pod osłonami na kwiat cięty;
R.5.3(6)4 określić wymagania roślin ozdobnych uprawianych pod
osłonami w stosunku do warunków uprawy;
R.5.3(7)3 scharakteryzować technologie uprawy określonych
gatunków pod osłonami;
R.5.3(12)1 rozróżnić metody pędzenia roślin ozdobnych;
R.5.3(12)2 ustalić zabiegi stosowane w pędzeniu wybranych
gatunków roślin cebulowych;
R.5.3(1)6 rozpoznać podstawowe rodzaje i gatunki roślin
doniczkowych uprawianych pod osłonami;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

P
P

B
C

P

B

51

B

Materiał kształcenia

1. Cel i warunki uprawy roślin ozdobnych
pod osłonami.
2. Wymagania wybranych gatunków roślin
ozdobnych w stosunku do warunków
uprawy.
3. Uprawa pod osłonami wybranych
gatunków roślin ozdobnych na kwiat cięty.
4. Uprawa pod osłonami roślin
doniczkowych ozdobnych z kwiatów .
5. Uprawa pod osłonami roślin
doniczkowych ozdobnych z liści.

R.5.3(6)5 określić wymagania roślin doniczkowych uprawianych
P
B
6. Regulowanie pory kwitnienia roślin
pod osłonami;
ozdobnych. Pędzenie roślin ozdobnych.
7. Kalkulowanie kosztów produkcji.
R.5.3(22)2 skalkulować koszty produkcji określonych gatunków
P
C
roślin ozdobnych uprawianych pod osłonami;
KPS(3)10 przewidzieć wpływ podejmowanych działań na walory
P
D
dekoracyjne i zdrowotność roślin pod osłonami;
Planowane zadania: 1. Rozpoznać rośliny uprawiane pod osłonami. 2. Kalkulować koszty produkcji wybranych gatunków.
Środki dydaktyczne: przykładowe zestawienia tabelaryczne prezentujące koszty produkcji wybranych gatunków, naturalne okazy roślin, katalogi roślin
ozdobnych, wizerunki roślin na nośnikach elektronicznych, prezentacje multimedialne, internetowe bazy danych, filmy, mapki meteorologiczne , teksty
przewodnie.
Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną , pokaz z objaśnieniem, metoda tekstu przewodniego, ćwiczenia, rozwiązywanie zadań
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne, testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, ocena wykonanych zadań.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Formy organizacyjne pracy:
Indywidualnie lub grupowo
7.4. Zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
R.5.3(14)1 określić funkcje terenów zieleni;
R.5.3(14)2 rozróżnić rodzaje terenów zieleni;
R.5.3(14)3 scharakteryzować elementy składowe terenów zieleni;
R.5.3(14)4 zdefiniować kwietnik, rabatę, trawnik, żywopłot;
R.5.3(15)1 dobrać rośliny ozdobne na kwietnik, rabatę, trawnik,
żywopłot;
R.5.3(15)2 zaplanować rozmieszczenie roślin ozdobnych na terenach
zieleni uwzględniając wymagania roślin, warunki przyrodnicze i
zasady kompozycji;
R.5.3(16)1 określić rodzaje i sposób wykonania zabiegów
pielęgnacyjnych na kwietnikach sezonowych, rabatach bylinowych,

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P
P
P
P
P

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C
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B
B
B
A
C

Materiał kształcenia

1.Rodzaje i funkcje terenów zieleni.
Elementy składowe terenów zieleni.
2. Planowanie rozmieszczenia roślin na
terenach zieleni.
3.Zakładanie i pielęgnacja kwietników
sezonowych, rabat bylinowych, trawników,
żywopłotów
4. Pielęgnacja drzew i krzewów
5. Oznaczenia graficzne stosowane w
projektowaniu terenów zieleni.
6. Dokumentowanie robót związanych z
urządzaniem terenów zieleni.

7. Kalkulowanie kosztów urządzania i
pielęgnacji terenów zieleni.

trawnikach;
R.5.3(16)2 opisać sposoby pielęgnacji drzew i krzewów;
R.5.3(16)3 określić zasady przesadzania roślin drzewiastych;
R.5.3(19)1 wyszczególnić rodzaje dokumentów związanych z
urządzaniem terenów zieleni;
R.5.3(19)2 rozróżnić znaki graficzne oraz inne oznaczenia
roślinności i elementów architektury stosowane w projektach
terenów zieleni;
R.5.3(19)3 zastosować przepisy prawa dotyczące terenów zieleni;
R.5.3(19)4 prowadzić dokumentację robót w terenach zieleni;
R.5.3(22)3 obliczyć koszty materiałów na założenie kwietnika i
żywopłotu;

P
P
P

C
C
A

P

B

P

C

P
P

C
C

R.5.3(22)4 obliczyć koszty pielęgnacji terenów zieleni;

P

C

P
B
KPS(10)2 współpracować w zespole podczas zakładania i
pielęgnacji terenów zieleni;
P
C
KPS(8)4 ponosić odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji;
P
C
KPS(6)9 aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe
w zakresie terenów zieleni;
Planowane zadania:
1.Odczytać znaki graficzne stosowane w projektach terenów zieleni.
2.Rozpoznać roślinne i nieroślinne elementy występujące we wskazanym projekcie terenów zieleni i określ ich położenie.
3. Zaprojektować kwietnik i rabatę bylinową.
4.Korzystając z zestawień tabelarycznych, katalogów i cenników obliczyć koszty założenia terenu zieleni.
5.Korzystając z zestawień tabelarycznych, katalogów i cenników obliczyć koszty pielęgnacji terenu zieleni.
Środki dydaktyczne: katalogi roślin ozdobnych, tabelaryczne zestawienia roślin ozdobnych stosowanych na terenach zieleni, przykładowe projekty
terenów zieleni, szkice rysunki odręczne trenów zieleni, oznaczenia graficzne stosowane w projektowaniu terenów zieleni, wizerunki terenów zieleni i ich
elementów składowych na nośnikach elektronicznych, foliogramy , prezentacje i filmy dotyczące zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych na terenach
zieleni, katalogi z narzędziami do pielęgnacji terenów zieleni, cenniki roślin i materiałów stosowanych na terenach zieleni,
przykładowe kosztorysy.
Metody dydaktyczne: dyskusja powiązana z wykładem, dyskusja wielokrotna, metoda przypadków, drzewko decyzyjne, wykład informacyjny z pokazem,
tekst przewodni, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia i rozwiązywanie zadań na kalkulowanie kosztów
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Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdziany ustne i pisemne, testy z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, ocena wykonanych zadań, obserwacja pracy uczniów, ocena sprawności
uczniów przy posługiwaniu się znakami graficznymi i czytaniu szkiców.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Formy organizacyjne pracy:
Indywidualnie lub grupowo

8. Eksploatacja środków technicznych
8.1. Wiadomości wprowadzające z techniki
8.2. Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej
8.3. Pojazdy i transport w ogrodnictwie
8.4. Eksploatacja maszyn i urządzeń ogrodniczych
8.1. Wiadomości wprowadzające z techniki
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
R.5.4(2)1 rozróżnić materiały metalowe i niemetalowe
stosowane w mechanizacji prac ogrodniczych, określić ich
właściwości i zastosowanie;
R.5.4(2)2 scharakteryzować materiały eksploatacyjne stosowane
w mechanizacji prac ogrodniczych;
R.5.4(2)3 wyjaśnić zjawisko tarcia i jego wpływ na pracę
maszyn;
PKZ(R.e)(2)1 odczytać rysunki techniczne i schematy;
PKZ(R.e)(2)2 scharakteryzować podstawowe połączenia części
maszyn, osie, wały, łożyska i przekładnie;
PKZ(R.e)(2)3 rozróżnić sprzęgła i przekładnie stosowane w
maszynach ogrodniczych;
PKZ(R.e)(2)4 scharakteryzować budowę i zasadę działania
silników i mechanizmów napędowych pojazdów;
PKZ(R.e)(2)5 ocenić stan techniczny oraz wyjaśnić zasady

32 godz.
28 godz.
10 godz.
10 godz.

Poziom
wymagań
programowych (
P lub PP)

Kategoria
Taksonomiczna

P

B

P

A

P

B

P

C

P

C

P

A

P

C

P

D
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Materiał kształcenia
1. Materiały konstrukcyjne i
eksploatacyjne stosowane w technice
ogrodniczej.
2. Zjawisko tarcia.
3. Podstawy rysunku technicznego.
4. Przekroje i schematy części maszyn.
Uproszczenia rysunkowe.
5. Połączenia części maszyn. Osie, wały,
łożyska i przekładnie. Sprzęgła i
hamulce. Rodzaje pomp, układy
hydrauliczne i pneumatyczne.
6. Budowa i działanie silników
spalinowych.

obsługi, konserwacji i przechowywania pojazdów ogrodniczych;
PKZ(R.e)(3)1 wyjaśnić zjawisko korozji i jej wpływ na trwałość
maszyn;
PKZ(R.e)(3)2 scharakteryzować podstawowe metody
zabezpieczania metali przed korozją;
BHP(7)6 przygotować stanowisko pracy zgodnie w
obowiązującymi wymaganiami o ergonomii i bezpieczeństwie
pracy;
KPS(2)3 być kreatywnym i konsekwentnym w użytkowaniu
maszyn;

P

B

P

C

P

C

P

C

Budowa i działanie zespołów pojazdów.
Mechanizmy przenoszące napęd.
Mechanizmy jezdne i sterowania.
Instalacja elektryczna, urządzenia
hydrauliczne, zaczepowe i odbioru
mocy.
11. Środki transportu polowego. Transport
wewnętrzny.
12. Zjawisko korozji, metody
zabezpieczania metali przed korozją
7.
8.
9.
10.

Planowane zadania:
Budowa i rodzaje łożysk stosowanych w maszynach do prac ogrodniczych. Rozpoznaj wskazane łożyska oraz w oparciu o otrzymane katalogi branżowe
opisz ich budowę. Zaprezentuj opracowania grupie.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne:
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni techniki rolniczej. Wskazany jest łatwy dostęp do sprzętu mechanicznego znajdującego się na
wyposażeniu szkoły. Istotnym elementem powinny być również instrukcje obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń oraz tablice ostrzegawcze w formie
piktogramów uwzględniających zasady BHP przy ich obsłudze..
Środki dydaktyczne:
1. Przekroje wybranych maszyn i urządzeń.
2. Katalogi sprzętu, fachowa literatura oraz tablice poglądowe.
3. Urządzenia multimedialne.
4. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń.
5. Pakiety edukacyjne dla uczniów.
6. Czasopisma branżowe,
7. Katalogi, filmy i prezentacje multimedialne.
Zalecane metody dydaktyczne:
Główną metodą prowadzenia zajęć w omawianym dziale jest metoda podająca ze szczególnym uwzględnieniem wykładu informacyjnego, a także ćwiczeń
praktycznych oraz metoda pokazu z objaśnieniem. Ważnym elementem pracy indywidualnej ucznia jest metoda aktywizująca ze szczególnym
uwzględnieniem ćwiczeń praktycznych. Uczniowie po wykonaniu samodzielnej pracy prezentują i omawiają na forum grupy.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone w oparciu o omówienie ćwiczenia. W ocenie należy uwzględnić wartość merytoryczną
opracowania, sposób prezentacji.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości ucznia.
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8.2. Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej
Uszczegółowione efekty kształcenia
Poziom
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
wymagań
programowych
(P lub PP)
PKZ(R.e)(1)1 scharakteryzować budowę i zasady
użytkowania pojazdów, maszyn i narzędzi
P
stosowanych w produkcji ogrodniczej;
PKZ(R.e)(1)2 scharakteryzować instalacje i
urządzenia elektryczne stosowane w
P
ogrodnictwie;
R.5.4(3)1 dobrać maszyny i narzędzia do uprawy
roślin ogrodniczych uwzględniając warunki
P
glebowe, organizacyjne i ekonomiczne;
R.5.4(3)2 określić zasady konserwacji i zakres
przeglądów technicznych maszyn i narzędzi
P
ogrodniczych;
R.5.4(3)3 określić sposoby i parametry
wykonywania podstawowych prac polowych
P
maszynami lub zestawami maszyn;
R.5.4(3)4 zastosować przepisy bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
P
ochrony środowiska obowiązujące podczas
obsługi maszyn i urządzeń ogrodniczych;
BHP(5)6 określić zagrożenia podczas eksploatacji
P
maszyn i urządzeń;
KPS(4)4 być otwartym na nowości techniczne;

Kategoria
taksonomiczna

B

C

B

C

C

C

C

P

B

56

Materiał kształcenia
1. Rodzaje i charakterystyka pojazdów.
2. Mechanizacja uprawy roli.
3. Warunki pracy elementów roboczych maszyn i
narzędzi rolniczych.
4. Uprawa płużna, głęboszowanie, narzędzia
doprawiające glebę i maszyny uprawowe.
5. Mechanizacja nawożenia, siewu i sadzenia.
6. Mechanizacja międzyrzędowych prac
pielęgnacyjnych.
7. Mechanizacja prac w szkółkarstwie i sadownictwie.
8. Mechanizacja koszenia traw i innych prac na terenach
zieleni.
9. Mechanizacja zabiegów ochrony roślin.
10. Zapotrzebowanie gospodarstw w wodę.
11. Nawadnianie roślin.
12. Mechanizacja zbioru owoców i warzyw oraz ich
obróbki.
13. Maszyny i urządzenia do zbioru, omłotu, czyszczenia i
suszenia stosowane w nasiennictwie ogrodniczym.
14. Użytkowanie energii w ogrodnictwie.
15. Źródła energii i jej nośniki.
16. Agregatowanie maszyn i narzędzi ogrodniczych.
17. Zasady przeprowadzania konserwacji i przeglądów
oraz napraw maszyn i narzędzi ogrodniczych.
18. Przechowywanie maszyn i narzędzi ogrodniczych.
19. Zasady bezpiecznego stosowania środków
chemicznych i eksploatacji aparatury do ochrony
roślin.
20. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia

i życia.
21. Zasady udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanemu w wypadku przy pracy
Planowane zadania
Dobranie sprzętu do produkcji ogrodniczej.
W oparciu o otrzymane katalogi maszyn i urządzeń dobierz poszczególne rodzaje sprzętu do produkcji ogrodniczej. Opisz jego zastosowanie do
poszczególnych prac oraz podstawową budowę i działanie. Zaprezentuj opracowanie na forum grupy.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni mechanizacji. Wskazany jest łatwy dostęp do sprzętu mechanicznego znajdującego się na
wyposażeniu szkoły. Istotnym elementem powinny być również instrukcje obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń oraz tablice ostrzegawcze w formie
piktogramów uwzględniających zasady BHP przy ich obsłudze.
Środki dydaktyczne
1. Przekroje wybranych maszyn i urządzeń.
2. Katalogi sprzętu, fachowa literatura oraz tablice poglądowe.
3. Urządzenia multimedialne.
4. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń,
5. Pakiety edukacyjne dla uczniów.
6. Karty samooceny, karty pracy dla uczniów.
7. Czasopisma branżowe.
8. Katalogi, filmy i prezentacje multimedialne.
Zalecane metody dydaktyczne
Główną metodą prowadzenia zajęć w omawianym dziale jest metoda podająca ze szczególnym uwzględnieniem wykładu informacyjnego, a także ćwiczeń
praktycznych oraz metoda pokazu z objaśnieniem. Ważnym elementem pracy indywidualnej ucznia jest metoda aktywizująca ze szczególnym
uwzględnieniem ćwiczeń praktycznych. Uczniowie po wykonaniu samodzielnej pracy prezentują i omawiają na forum grupy.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone w oparciu o omówienie ćwiczenia. W ocenie należy uwzględnić wartość merytoryczną
opracowania, sposób prezentacji.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości ucznia.
8.3. Pojazdy i transport w ogrodnictwie
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
R.5.4(6)1 dobrać pojazdy i środki transportowe do

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna

B

57

Materiał kształcenia

1. Zasady doboru, eksploatacji i bezpiecznej obsługi

określonej technologii produkcji;
środków transportowych.
R.5.4(6)2 określić zakres okresowych przeglądów
2.
Zasady
przeprowadzania konserwacji i przeglądów
P
C
technicznych ciągników;
oraz napraw pojazdów i środków transportowych.
R.5.4(6)3 zastosować przepisy bezpieczeństwa i
3. Przechowywanie pojazdów i środków transportowych.
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
P
C
4. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia
ochrony środowiska obowiązujące podczas
i życia.
obsługi pojazdów i środków transportowych;
5. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
BHP(9)3 przestrzegać zasad bezpieczeństwa
P
C
podczas eksploatacji maszyn i urządzeń;
KPS(6)10 aktualizować wiedzę i doskonalić
P
C
umiejętności zawodowe w użytkowaniu maszyn;
Planowane zadania
Rodzaje pojazdów stosowanych w pracach ogrodniczych. Zakwalifikuj wskazane rodzaje pojazdów do określonych prac w ogrodnictwie. Opisz ich ogólną
budowę i parametry techniczne. W oparciu o dostępne katalogi spróbuj przyporządkować do nich dodatkowe środki transportu.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni techniki rolniczej. Wskazany jest łatwy dostęp do sprzętu mechanicznego znajdującego się na
wyposażeniu szkoły. Istotnym elementem powinny być również instrukcje obsługi poszczególnych pojazdów i środków transportu oraz tablice
ostrzegawcze w formie piktogramów uwzględniające zasady BHP przy ich obsłudze.
Środki dydaktyczne
1. Przekroje wybranych pojazdów i środków transportu.
2. Katalogi sprzętu.
3. Fachowa literatura oraz tablice poglądowe.
4. Komputer z dostępem do Internetu.
5. Urządzenia multimedialne.
6. Zestawy ćwiczeń.
7. Instrukcje do ćwiczeń.
8. Pakiety edukacyjne dla uczniów.
9. Czasopisma branżowe.
10. Katalogi, filmy i prezentacje multimedialne.
Zalecane metody dydaktyczne
Główną metodą prowadzenia zajęć w omawianym dziale jest metoda podająca ze szczególnym uwzględnieniem wykładu informacyjnego, a także ćwiczeń
praktycznych oraz metoda pokazu z objaśnieniem. Ważnym elementem pracy indywidualnej ucznia jest metoda aktywizująca ze szczególnym
uwzględnieniem ćwiczeń praktycznych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone w oparciu omówienie ćwiczenia. W ocenie należy uwzględnić wartość merytoryczną
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opracowania, sposób prezentacji.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości ucznia.
8.4. Eksploatacja maszyn i urządzeń ogrodniczych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

Materiał kształcenia

R.5.4(8)1 scharakteryzować ekonomiczne procesy
1. Podstawowe zasady projektowania procesów
P
D
technologiczne w ogrodnictwie;
technologicznych w ogrodnictwie.
2. Wybór sprzętu, producenta i formy zakupu.
R.5.4(8)2 wybrać sprzęt, producenta i formę zakupu
P
C
3. Usługi techniczne dla ogrodnictwa i zespołowe
maszyn, urządzeń i pojazdów;
użytkowanie maszyn.
BHP(4)7 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia człowieka
P
C
i środowiska związane z eksploatacją maszyn;
Planowane zadania
Rodzaje czynności związanych z produkcją ogrodniczą.
Zaplanuj czynności związane z produkcją konkretnej uprawy ogrodniczej.
Opisz wykorzystane maszyny w procesie produkcyjnym i ich parametry techniczne. Wskaż kolejność wykonywania czynności.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni techniki rolniczej. Wskazany jest łatwy dostęp do sprzętu mechanicznego znajdującego się na
wyposażeniu szkoły. Istotnym elementem powinny być również instrukcje obsługi poszczególnych pojazdów i środków transportu oraz tablice
ostrzegawcze w formie piktogramów uwzględniające zasady BHP przy ich obsłudze.
Środki dydaktyczne
1. Przekroje wybranych pojazdów i środków transportu.
2. Katalogi sprzętu.
3. Fachowa literatura oraz tablice poglądowe.
4. Komputer z dostępem do Internetu.
5. Urządzenia multimedialne.
6. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń.
7. Pakiety edukacyjne dla uczniów.
8. Czasopisma branżowe.
9. Katalogi, filmy i prezentacje multimedialne.
Zalecane metody dydaktyczne
Główną metodą prowadzenia zajęć w omawianym dziale jest metoda podająca ze szczególnym uwzględnieniem wykładu informacyjnego, a także ćwiczeń
praktycznych oraz metoda pokazu z objaśnieniem. Ważnym elementem pracy indywidualnej ucznia jest metoda aktywizująca ze szczególnym
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uwzględnieniem ćwiczeń praktycznych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone w oparciu o omówienie ćwiczenia. W ocenie należy uwzględnić wartość merytoryczną
opracowania, sposób prezentacji.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości ucznia.

9. Zajęcia praktyczne
9.1. Zajęcia z produkcji sadowniczej
9.1.1.Przygotowanie terenu i gleby pod uprawę roślin sadowniczych.
9.1.2.Zakładanie i prowadzenie upraw sadowniczych.
9.1.3.Produkcja materiału szkółkarskiego.
9.1.4.Ochrona upraw sadowniczych.
9.1.5.Zbiór i przechowalnictwo owoców.
9.1.6. Sprzedaż owoców.
9.1.1. Przygotowanie terenu i gleby pod uprawę roślin sadowniczych.
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
R.5.1(4)3 określić przydatność gleby pod uprawę roślin sadowniczych,
uwzględniając ich wymagania siedliskowe;
R.5.1(4)4 ocenić jakość gleby pod względem żyzności, urodzajności
kwasowości pod uprawy roślin sadowniczych, poziomu wody gruntowej;
R.5.1(4)5 dobrać prawidłowe zmianowanie w płodozmianie uwzględniając
wymogi roślin sadowniczych, warunki zakładania sadu;
R.5.1(4)6 zaplanować poszczególne zabiegi agrotechniczne
przygotowujące glebę przed sadzeniem roślin sadowniczych;
R.5.1(4)7 zaplanować odległości między rzędami i w rzędach;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

B

P

D

P

D

P

C

R.5.1(4)8 obliczyć zapotrzebowanie na materiał nasadzeniowy na
określoną powierzchnię;
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C

Materiał kształcenia

1. Przydatność terenu i gleby pod
zakładanie sadu.
2. Zakładanie sadu – warsztaty.
3. Wymagania dotyczące BHP
przy realizacji produkcji
sadowniczej
4. Zagrożenia występujące w
produkcji sadowniczej

R.5.1(4)9 określić termin sadzenia drzewek;

P

C

R.5.1(4)10 wybrać odpowiednią technikę sadzenia drzewek;
P
C
BHP(7)7 przygotować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi
P
C
przepisami BHP, ergonomii w produkcji sadowniczej;
BHP(8)5 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej w
P
B
produkcji sadowniczej;
BHP(9)4 stosować przepisy BHP i przepisy dotyczące ochrony środowiska
P
B
w produkcji sadowniczej;
BHP(9)5 stosować przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w
P
B
produkcji sadowniczej;
KPS(10) 3 współpracować w zespole przy zakładaniu sadu;
P
C
Planowane zadania:
Zaplanuj przygotowanie terenu pod założenie sadu.
Środki dydaktyczne:
1. Plansze.
2. Foliogramy
3. Filmy dydaktyczne.
4. prezentacje.
Metody dydaktyczne:
pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne,
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
obserwacja prawidłowego przygotowania terenu pod założenie sadu, właściwy dobór sprzętu i narzędzi przy wykonywanych czynnościach, obserwacja
prawidłowego przygotowania i wykonywania poszczególnych czynności, obserwacja wydajności pracy i skuteczności jej wykonania, ocena
uporządkowania stanowiska pracy i narzędzi.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
9.1.2 Zakładanie i prowadzenie upraw sadowniczych.
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
R.5.1(6)1 ocenić stan odżywiania roślin w oparciu o wykonanie analizy
gleby, liści, owoców;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P
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Kategoria
taksonomiczna

D

Materiał kształcenia

1. Systemy utrzymania gleby w
sadzie.

R.5.1(6)2 rozróżnić objawy niedoboru lub nadmiaru składników
nawozowych w roślinach;
R.5.1(6)3 dobrać nawozy dla roślin sadowniczych;
R.5.1(6)4 dobrać technikę nawożenia roślin sadowniczych;
R.5.1(6)5 określić system prowadzenia sadu;
R.5.1(6)6 dobrać system uprawy gleby oraz technikę jego prowadzenia z
uwzględnieniem wpływu na wzrost i owocowanie roślin sadowniczych;
R.5.1(6)7 dobrać herbicydy do zwalczania chwastów, zgodnie z
zaleceniami przepisów ochrony roślin sadowniczych;
R.5.1(6)8 zaprojektować nawadnianie sadu z uwzględnieniem źródła
wody i wymagań roślin sadowniczych;
R.5.1(6)9 zaprojektować odwadnianie sadu poprzez zastosowanie drenaży
i rowów melioracyjnych;
R.5.1(7)5 określić typy i rodzaje koron z podaniem terminu i techniki
cięcia;
R.5.1(7)6 zastosować rodzaje cięcia z uwzględnieniem celowości
zabiegu;
R.5.1(7)7 dobrać narzędzia i sprzęt docięcia drzew owocowych i
krzewów;
R.5.1(7)8 zastosować technikę modelowania koron poprzez odginanie
pędów z wykorzystaniem różnych metod;
R.5.1(7)9 wykonać cięcie krzewów owocowych po posadzeniu;
R.5.1(8)5 rozpoznać rodzaje pąków i pędów roślin sadowniczych;
R.5.1(8)6 przerzedzić zawiązki owocowe różnymi metodami;

P

B

P
P
P
P

C
B
C
B

P

B

P

C

P

C

P

C

P

C

P

B

P

C

P
P
P

C
B
C

R.5.1(8)7 dobrać zapylacze do określonych odmian;
R.5.1(8)8 wybrać preparaty chemiczne wpływające na regulowanie
wzrostu i owocowanie wg aktualnego programu ochrony roślin
sadowniczych;
R.5.1(9)4 rozpoznać rodzaje uszkodzeń mrozowych na roślinach
sadowniczych;
R.5.1(9)5 dobrać sposób zabezpieczenia drzew i krzewów owocowych
przed mrozem i przymrozkami;
R.5.1(9)6 wykonać leczenie uszkodzeń mrozowych;

P
P

B
C

P

B

P

B

P

C
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2. Nawożenie roślin
sadowniczych.
3. Nawadnianie roślin
sadowniczych.

1. Cięcie i formowanie koron
drzew i krzewów owocowych.
2. Formy koron w zależności od
modelu sadu.
3. Formowanie koron u
poszczególnych gatunków
roślin sadowniczych

1. Objawy i przyczyny uszkodzeń
mrozowych roślin sadowniczych.
2. Czynniki wpływające na
zwiększoną mrozoodporność roślin
sadowniczych.

BHP(7)8 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami
P
C
1. Wymagania dotyczące BHP przy
bezpieczeństwa pracy w produkcji sadowniczej;
realizacji produkcji sadowniczej
2. Zagrożenia występujące w
BHP(8)6 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej odpowiednio
P
B
produkcji sadowniczej
do prowadzonych prac zawodowych;
KPS(6)11 aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe w
P
C
zakresie ochrony roślin;
KPS(10)5 współpracować w zespole podczas prac w sadzie;
P
C
Planowane zadania:
Wykonaj zabiegi związane z prowadzeniem sadu i roślin jagodowych.
Środki dydaktyczne:
1. Plansze.
2. Foliogramy
3. Filmy dydaktyczne.
4. Prezentacje.
5. Programy nawadniania roślin sadowniczych
6. Modele koron drzew.
7. Drzewa – korony różnych gatunków roślin sadowniczych w różnym wieku.
8. Narzędzia i środki służące do zabezpieczenia ran po cięciu
9. Pędy do testu przeżyciowego.
10. Plan zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych (ulotki, programy ochrony).
11. Narzędzia tj. sekatory, piłki, noże, lupa.
12. Sprzęt do malowania i leczenia ran zgorzelinowych.
13. Program ochrony roślin uszkodzonych przez mróz.
Metody dydaktyczne:
pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, dyskusja dydaktyczna, tekst przewodni.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
obserwacja prowadzenia sadu i plantacji roślin jagodowych, właściwy dobór sprzętu i narzędzi przy wykonywanych czynnościach,. obserwacja
przygotowania i wykonywania poszczególnych czynności, obserwacja wydajności pracy i skuteczności jej wykonania, ocena uporządkowania stanowiska
pracy i narzędzi.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
9.1.3.Produkcja materiału szkółkarskiego.
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom
wymagań

63

Kategoria
Materiał kształcenia
taksonomiczna

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

programowych
(P lub PP)
P

C

P
P

C
C

R.5.1(10)17 wykonać szczepienie i okulizację;

P

C

R.5.1(10)18 formować drzewka i krzewy w szkółce;

P

C

R.5.1(10)14 pozyskać nasiona i przeprowadzić stratyfikację nasion
roślin sadowniczych;
R.5.1(10)15 zaplanować założenie szkółki;
R.5.1(10)16 rozmnażać wegetatywnie podkładki;

1. Podział oraz charakterystyka podkładek
generatywnych i wegetatywnych.
2. Produkcja podkładek.
3. Produkcja drzewek owocowych.
4. Produkcja krzewów jagodowych.
5. Produkcja sadzonek truskawek.
6. Dokumentacja szkółkarska.
7. Kwalifikacja szkółek.
8. Przygotowanie materiału
szkółkarskiego do przechowywania i do
sprzedaży.
9. Wymagania dotyczące BHP przy
realizacji produkcji sadowniczej.

R.5.1(10)19 wykonać przygotowanie materiału szkółkarskiego do
P
C
przechowywania;
BHP(7)9 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi
P
C
praktykami bezpieczeństwa pracy w produkcji szkółkarskiej;
BHP(8)7 rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
P
B
odpowiednio do prowadzonych prac w szkółce;
Planowane zadania:
Założenie szkółki roślin sadowniczych.
Środki dydaktyczne:
1. Plansze, foliogramy, filmy dydaktyczne dotyczące prowadzenia szkółki.
2. Prezentacje dotyczące produkcji szkółkarskiej
3. Tablice z metodami szczepień.
4. Okazy naturalne podkładek i drzewek owocowych.
5. Zestawy nasion, podkładek generatywnych.
6. Szkółkarskie normy branżowe.
7. Księgi szkółkarskie.
8. Narzędzia i sprzęt stosowany w produkcji szkółkarskiej.
Metody dydaktyczne:
pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, dyskusja dydaktyczna, tekst przewodni, wycieczka dydaktyczna.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Obserwacja zakładania szkółki, właściwy dobór sprzętu i narzędzi przy wykonywanych czynnościach,. obserwacja przygotowania i wykonywania
poszczególnych czynności, obserwacja wydajności pracy i skuteczności jej wykonania, ocena uporządkowania stanowiska pracy i narzędzi.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
9.1.4. Ochrona roślin sadowniczych.
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Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna

P

B

P
P

B
C

P
P

C
B

P

B

P
P

B
C

P

C

R.5.1(11)3 zidentyfikować objawy chorób i szkodników roślin
sadowniczych;
R.5.1(11)4 przeprowadzić lustrację sadu pod względem poziomu
zagrożenia przez choroby i szkodniki;
R.5.1(11)5 korzystać z Programu Ochrony Roślin Sadowniczych;
R.5.1(12)1 rozpoznać chwasty jedno- i dwuliścienne w uprawach
roślin sadowniczych;
R.5.1(12)2 dobrać metodę zwalczania chwastów;
BHP(8)8 rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
odpowiednio do prowadzonych prac zawodowych w sadzie;
BHP(8)9 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
odpowiednio do prowadzonych prac zawodowych w sadzie;
BHP(9)6 wyjaśnić przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska;
KPS(6)12 aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe w
zakresie ochrony roślin jagodowych;
KPS(10)6 współpracować w zespole przy roślinach jagodowych;
Planowane zadania:
Zastosuj ochronę sadu i roślin jagodowych.
Środki dydaktyczne:
1. Atlasy chorób i szkodników roślin sadowniczych.
2. Program ochrony roślin sadowniczych.
3. Tabele progów zagrożenia.
4. Części roślin ze śladami żerowania szkodników i objawami chorób.
5. Narzędzia tj. lupa, binokular.
6. Ulotki reklamujące środki chemiczne.
7. Okazy naturalne szkodników i chorób.
8. Atlasy chwastów.
9. Ulotki i publikacje reklamujące środki zwalczające chwasty.
Metody dydaktyczne:
pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, dyskusja dydaktyczna
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A

Materiał kształcenia

1. Choroby i szkodniki w sadzie.
2. Ochrona roślin sadowniczych
przed chorobami i szkodnikami.
3. Programy ochrony sadów.
4. Systemy utrzymania gleby w
sadzie
5. Zagrożenia występujące w
produkcji sadowniczej.

Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
posługiwanie się atlasem chorób i szkodników roślin sadowniczych – rozpoznawanie wzrokowe, posługiwanie się programem ochrony roślin sadowniczych
i jagodowych i ustalenie strategii zwalczania, planowanie zwalczania szkodników i zapobiegania chorobom, układanie własnego programu, rozpoznawanie
wzrokowe – pamiętanie chwastów z atlasu oraz w warunkach polowych w sadzie poprzez odpytanie każdego ucznia, opracowanie na podstawie programu
ochrony sposobu zwalczania wypisanych występujących chwastów – test.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
9.1.5 Zbiór i przechowalnictwo owoców.
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P
P

Kategoria
Materiał kształcenia
taksonomiczna

R.5.1(14)4 określić dojrzałość zbiorczą owoców;
C
R.5.1(17)1 dobrać technikę zbioru określonych gatunków roślin
B
sadowniczych;
R.5.1(17)2 dokonać zbioru owoców;
BHP(7)10 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi
P
C
praktykami podczas zbioru owoców;
KPS(10)7 współpracować w zespole podczas zbioru owoców;
P
C
Planowane zadania:
Zaplanuj zbiór owoców.
Środki dydaktyczne:
1. Owoce w różnym stopniu dojrzałości.
2. Różne odmiany owoców.
3. Urządzenia określające stan fizjologiczny owoców – jędrnościomierz , refraktometr przenośny.
4. Sprzęt do transportu owoców.

1.
2.
3.
4.
5.

Przechowalnie i chłodnie.
Warunki przechowywania owoców.
Urządzenia do zbioru owoców.
Choroby przechowalnicze owoców.
Wymagania dotyczące BHP przy
realizacji produkcji sadowniczej

Metody dydaktyczne:
pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne w warunkach rzeczywistych.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
obserwacja i ocena wykonywanych manualnych czynności oraz poziomu nabytych umiejętności w trakcie zbioru.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
9.1.6. Sprzedaż owoców.
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Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
R.5.1(19)1 dobrać rodzaje opakowań na owoce poszczególnych
gatunków roślin sadowniczych;
R.5.1(19)2 wykonać sortowanie i kalibrowanie owoców w
oparciu o normy handlowe;
R.5.1(19)3 przygotować owoce do sprzedaży;
R.5.1(20)1 wykonywać czynności związane ze sprzedażą bezpośrednią
owoców;
R.5.1(20)2 obliczyć przychód ze sprzedaży;
BHP(8)10 dobrać środki ochrony indywidualnej podczas sprzedaży
owoców;
KPS(7)5 przestrzegać tajemnicy zawodowej podczas sprzedaży
owoców;
KPS(9)4 negocjować warunki porozumień podczas sprzedaży
owoców;
Planowane zadania:
Zaplanuj sprzedaż owoców.
Środki dydaktyczne:
1. Skrzynki, skrzynio palety z owocami.
2. Kalibrownice ręczne.
3. Opakowania na owoce.
4. Środki transportu owoców do sprzedaży

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P
P

C
B

P
P

C
B

P

C

P

C

B

Materiał kształcenia

1. Sortowanie i kalibrowanie
owoców.
2. Opakowania na owoce.
3. Pakowanie owoców
4. Wymagania dotyczące BHP przy
realizacji produkcji sadowniczej

Metody dydaktyczne:
pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne w warunkach rzeczywistych.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
obserwacja i ocena wykonywanych manualnych czynności oraz poziomu nabytych umiejętności w trakcie sprzedaży, ocena indywidualna przygotowanej
partii owoców przez każdego ucznia oddzielnie, pokaz marketingowy sprzedaży owoców przez ucznia.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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9.2. Zajęcia z produkcji warzywniczej i techniki rolniczej
9.2.1.Rozmnażanie roślin warzywnych i pędzenie warzyw
9.2.2.Uprawa warzyw w gruncie i pod osłonami
9.2.3.Uprawa grzybów
9.2.4.Uprawa nasienna warzyw
9.2.5.Sprzedaż warzyw, roślin przyprawowych i grzybów

9.2.6.Przeglądy techniczne pojazdów i maszyn
9.2.7.Eksploatacja maszyn i urządzeń
9.2.1 Rozmnażanie roślin warzywnych i pędzenie warzyw.
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
R.5.2(3)1 zróżnicować metody siewu w zależności od
technologii produkcji;
R.5.2(3)2 zastosować różne metody siewu;
R.5.2(4)2 ocenić materiał siewny;
R.5.2(4)3 sprawdzić zdolność kiełkowania;
R.5.2(5)3 przygotować materiał siewny
R.5.2(5)4 stosować siew nasion do gruntu i do skrzynek;
R.5.2(6)4 dobrać warzywa do pędzenia;
R.5.2(6)5 przygotować warzywa oraz miejsce do pędzenia
warzyw;
R.5.2(6)6 wykonać rozmnażanie wegetatywne warzyw;
R.5.2(6)7 wykonać pikowanie i wysadzanie roślin warzywnych;
R.5.2(8)1 przygotować pomieszczenia i osłony do produkcji
warzyw;
R.5.2(8)2 dobrać i przygotować podłoża i pojemniki do
produkcji warzyw;
BHP(7)11 przygotować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi
praktykami bezpieczeństwa, przepisami BHP i ergonomii w
produkcji warzywniczej;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna

P
P
P
P
P
P
P

C
C
B
C
C
B
C

P
P

C
C

P

C

P

B

P

C
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C

Materiał kształcenia

1. Przygotowanie nasion do siewu oraz
sadzonek do wysadzenia do gruntu oraz
warzyw uprawianych pod osłonami.
2. Wysiewanie nasion do gruntu i skrzynek.
3. Dobór roślin do pędzenia.
4. Pomieszczenia do pędzenia.
5. Produkcja rozsady.
6. Sadzenie roślin warzywnych
7. rozmnażanych wegetatywnie do gruntu i
pod osłonami
8. pikowanie siewek
9. Wyznaczanie terminu zbioru warzyw.
10. Rozpoznawanie i przygotowanie
podłoży.
11. Metody określania przydatności ziem i
podłoży do upraw ogrodniczych.
12. Rodzaje osłon.
13. Dobór pojemników do uprawy warzyw.
14. Wymagania dotyczące BHP przy
realizacji produkcji warzyw.
15. Zagrożenia występujące w produkcji

warzyw w gruncie i pod osłonami

Planowane zadania:
Wykonać rozmnażanie i pędzenie warzyw.
Środki dydaktyczne:
1. Skrzyneczki wysiewne.
2. Multiplaty
3. Opaski foliowe
4. Podłoża i ziemie ogrodnicze
5. Próbki nasion
6. Pozostały sprzęt potrzebny do wysiewu nasion
7. Pikulce.
8. Sadzonki.
9. Szklarnia, tunel foliowy, inspekt
10.Pojemniki i doniczki
11.Podłoża organiczne i ziemie ogrodnicze
12.Podłoża mineralne i syntetyczne
13. Narzędzia, folia, włóknina
14. Warzywa do pędzenia.
Metody dydaktyczne:
pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne dotyczące przygotowania i wysiewu nasion, zabiegi pielęgnacyjne po wysiewie nasion, zastosowanie
odpowiednich narzędzi i sprzętu, określanie terminu i sposobu siewu, pikowania i wysadzania roślin, praca grupowa
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
obserwacja prawidłowego przygotowania siewu i wysiewu nasion, pikowania i sadzenia roślin na miejsce stałe, właściwy dobór sprzętu i narzędzi przy
wykonywanych czynnościach,. obserwacja prawidłowego przygotowania i wykonywania poszczególnych czynności, sprawdzenie właściwego doboru
ziem, podłoży, pojemników i doniczek, obserwacja wydajności pracy i skuteczności jej wykonania, ocena uporządkowania stanowiska pracy i narzędzi.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
9.2.2. Uprawa warzyw w gruncie i pod osłonami.
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
R.5.2(9)7 wykonać zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne w

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P
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Kategoria
taksonomiczna

C

Materiał kształcenia

1. Prowadzenie zabiegów agrotechnicznych

uprawie roślin warzywnych;
R.5.2(9)8 zidentyfikować chwasty, choroby i szkodniki warzyw;

P

B

R.5.2(9)9 wybrać metodę zwalczania chwastów, chorób i
szkodników;
R.5.2(9)10 zastosować zabezpieczenia upraw roślin warzywnych
przed mrozami i przymrozkami;
R.5.2(9)11 wykonać zbiór warzyw w gruncie i pod osłonami;

P

C

P

C

P

C

R.5.2(10)3 wykonać zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne w
uprawie roślin przyprawowych;
R.5.2(10)4 zastosować zabezpieczenia upraw przyprawowych
przed mrozami i przymrozkami;
R.5.2(10)5 wykonać zbiór roślin przyprawowych w gruncie i
pod osłonami;.
R.5.2(15)3 dobrać sprzęt do zbioru i transportu warzyw w
gruncie;
R.5.2(15)4 dobrać odpowiedni sprzęt do zbioru i transportu
warzyw pod osłonami;
BHP(8)11 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
odpowiednio do prowadzonych prac w uprawie warzyw;
KPS(3)11 przewidywać skutki podejmowanych zadań w
produkcji warzyw w gruncie i pod osłonami;
Planowane zadania:
Uprawiać warzywa w gruncie i pod osłami.
Środki dydaktyczne:
1. Rozsada warzyw.
2. Narzędzia do uprawy gleby i nawadniania.
2. Cieniówki.
3. Opryskiwacze plecakowe.
4. Atlasy chorób, szkodników i chwastów.
5. Próbki pestycydów.
6. Próbki nawozów mineralnych.
7. Folia, włóknina, maty.
8. Łopaty, widły amerykańskie, noże, sekatory, skrzynki, skrzynio palety.

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

B

P

C
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i pielęgnacyjnych.
2. Zbiór, sortowanie oraz przygotowanie
warzyw do przechowywania.
3. Rozpoznawanie chorób i szkodników
roślin warzywnych uprawianych w
gruncie i pod osłonami.
4. Zabezpieczanie upraw przed
przymrozkami.
5. Dobieranie i stosowanie metod
zwalczania chorób i szkodników roślin
warzywnych.
6. Wymagania dotyczące BHP przy
realizacji produkcji warzyw.
7. Zagrożenia występujące w produkcji
warzyw w gruncie i pod osłonami.

Metody dydaktyczne:
pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, wycieczka do gospodarstwa z uprawą warzyw w gruncie i pod osłonami, film dydaktyczny
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
obserwacja prawidłowego przygotowania i wykonywania poszczególnych czynności, sprawdzenie właściwego doboru ziem, podłoży, pojemników i
doniczek, obserwacja wydajności pracy i skuteczności jej wykonania, ocena uporządkowania stanowiska pracy i narzędzi
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
9.2.3. Uprawa grzybów jadalnych.
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
R.5.2(11)3 wykonać zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne;
R.5.2(11)4 zdefiniować choroby i szkodniki grzybów jadalnych;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna

P

B

A

Materiał kształcenia

1. Prowadzenie zabiegów
agrotechnicznych i pielęgnacyjnych.
2. Określanie warunków uprawy grzybów.
3. Dobór i przygotowanie podłoży do
produkcji grzybów.
4. Wyznaczanie terminu zbioru grzybów
jadalnych

R.5.2(11)5 wykonać zbiór grzybów;
P
B
BHP(9)7 stosować przepisy prawa dotyczące ochrony
P
B
przeciwpożarowej w uprawie grzybów;
KPS(2)4 być konsekwentnym podczas cyklu produkcji grzybów;
P
B
Planowane zadania:
Produkcja grzybów jadalnych.
Środki dydaktyczne:
1. Pieczarkarnia z pełnym jej wyposażeniem.
2. Film dydaktyczny
Metody dydaktyczne:
pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, wycieczka
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
sprawdzanie właściwego stosowania pojęć, jakość wypowiedzi, poprawność wnioskowania, sprawność wykonywania zabiegów, ocena uporządkowania
stanowiska pracy i narzędzi
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
9.2.4. Uprawa nasienna warzyw.
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
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Kategoria
taksonomiczna

Materiał kształcenia

R.5.2(12)1 założyć plantację produkcji nasiennej określonych
warzyw;
R.5.2(12)2 wykonać zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne;
R.5.2(12)3 wykonać zbiór nasion warzyw;

(P lub PP)
P

B

P
P

1. Planowanie produkcji nasiennej.
2. Prowadzenie zabiegów agrotechnicznych
i pielęgnacyjnych.
3. Przechowywanie wysadków.
4. Uprawa warzyw na nasiona.
5. Wymagania dotyczące BHP przy
realizacji produkcji nasion warzyw.

B
B

R.5.2(12)4 przygotować nasiona do dalszego przeznaczenia;
P
B
BHP(9)8 stosować przepisy prawa dotyczące ochrony
P
C
środowiska w uprawie nasiennej warzyw;
KPS(2)5 być kreatywnym w produkcji nasiennej warzyw;
P
B
KPS(8)5 ponosić odpowiedzialność za przygotowanie materiału
P
B
siewnego;
Planowane zadania:
Produkcja nasienna warzyw,
Środki dydaktyczne:
1. Wysadki
2. Pomieszczenia do przechowywania wysadków
3. Narzędzia do uprawy gleby i zbioru warzyw.
4. Narzędzia i urządzenia do czyszczenia nasion
5. Opakowania na nasiona
Metody dydaktyczne:
pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, wycieczka dydaktyczna, film, instrukcje i normy
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
sprawdzanie właściwego stosowania pojęć, jakość wypowiedzi, poprawność wnioskowania, sprawność wykonywania zabiegów, ocena uporządkowania
stanowiska pracy i narzędzi
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
9.2.5. Sprzedaż warzyw, roślin przyprawowych i grzybów.
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
R.5.2(17)1 dobrać opakowania dla nasion, warzyw, roślin przyprawowych
i grzybów jadalnych;
R.5.2(17)2 wybrać sposób sortowania i pakowania;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P
P
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Kategoria
taksonomiczna

B
C

Materiał kształcenia

1. Przygotowanie warzyw do
sprzedaży.
2. Zbiór, sortowanie i pakowanie

R.5.2(17)3 przygotować warzywa do sprzedaży lub przechowywania;

P

C

warzyw, grzybów, roślin
przyprawowych, nasion.
3. Zagrożenia występujące w
produkcji warzyw w gruncie i
pod osłonami

R.5.2(18)1 wykonać czynności związane ze sprzedażą bezpośrednią
P
B
warzyw, nasion, roślin przyprawowych i grzybów jadalnych;
R.5.2(18)2 wykonać czynności związane ze sprzedażą bezpośrednią
P
B
nasion, roślin przyprawowych i grzybów jadalnych;
KPS(9)5 negocjować ceny warzyw, grzybów i roślin przyprawowych
P
C
Planowane zadania:
Wykonaj sprzedaż określonego produktu.
Środki dydaktyczne:
1. Opakowania
2. Środki transportu
3. Miejsce sprzedaży
Metody dydaktyczne:
pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne,
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
sprawdzanie właściwego stosowania pojęć, jakość wypowiedzi, ocena uporządkowania stanowiska pracy i narzędzi, ocena konsekwencji w realizacji zadania
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające dostosowanie warunków, środków metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
9.2.6. Przeglądy techniczne pojazdów i maszyn
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
R.5.4(1)1 posługiwać się dokumentacją techniczną i instrukcjami
obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w ogrodnictwie;
R.5.4(1)2 wykorzystać dokumentacje techniczna podczas obsługi
maszyn i urządzeń stosowanych w ogrodnictwie;
R.5.4(4)1 ocenić stan techniczny w maszynach i urządzeniach
stosowanych w produkcji ogrodniczej;
R.5.4(7)1 wykonać czynności związane z przeglądami technicznymi
pojazdów, maszyn i urządzeń ogrodniczych;
R.5.4(7)2 wykonać czynności związane z konserwacją pojazdów,
maszyn i urządzeń ogrodniczych;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

P

C

P

C
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C

Materiał kształcenia

1. Przepisy BHP, P-poż. i ochrony
środowiska.
2. Wymagania dotyczące BHP przy
realizacji obsługi technicznej maszyn.
3. Dokumentacja techniczna i instrukcje
obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń
stosowanych w ogrodnictwie.
4. instrukcje wykonywania przeglądów

PKZ(R.c)(1)5 wykonać wszystkie czynności obsługi codziennej (P1),
P
C
technicznych pojazdów, maszyn i
posezonowej, przedsezonowej wskazanego ciągnika;
urządzeń ogrodniczych.
PKZ(R.c)(1)6 wykonać pełną konserwację posezonową
P
C
(przygotowanie do przechowywania) ciągnika;
PKZ(R.e)(2)6 rozpoznać części i podzespoły pojazdów, maszyn i
P
C
urządzeń;
PKZ(R.e)(2)7 dokonać weryfikacji części i podzespołów pojazdów,
P
C
maszyn i urządzeń;
PKZ(R.e)(3)3 rozpoznać rodzaje korozji;
P
C
PKZ(R.e)(3)4 usunąć skutki korozji występującej na powierzchni
P
C
metali;
PKZ(R.e)(3)5 zastosować powłoki ochronne na elementy metalowe;
P
C
BHP(7)13 przygotować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi
P
A
praktykami bezpieczeństwa, przepisami BHP i ergonomii w produkcji
ogrodniczej;
KPS(5)4 potrafić radzić sobie ze stresem podczas pracy ze sprzętem
P
B
ogrodniczym;
KPS(6)13 doskonalić umiejętności zawodowe w zakresie eksploatacji
P
C
maszyn;
Planowane zadania:
Wykonaj przegląd techniczny danego sprzętu ogrodniczego.
Wykorzystaj dostępny sprzęt mechaniczny, zaprezentuj wykonaną pracę grupie i omów wykorzystany sprzęt. Omów efekty swojej pracy.
Środki dydaktyczne:
1. Instrukcje obsługi sprzętu rolniczego
2. Ciągniki i maszyny rolnicze
Metody dydaktyczne:
-metody praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem pokazu i ćwiczenia przedmiotowego
Formy organizacyjne pracy:
-zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
-ocena poprawności wykonania czynności i ich celowości
-ocena uporządkowania stanowiska pracy i narzędzi
-ocena przestrzegania przepisów bhp
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
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-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
-dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
9.2.7. Eksploatacja pojazdów i maszyn
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
R.5.4(4)2 utworzyć agregat ciągnika z maszynami i narzędziami;
R.5.4(4)3 sprawdzić działanie urządzeń regulacyjnych i
napędowych;
R.5.4(4)4 przygotować do przechowywania maszyny i urządzenia
stosowane w produkcji ogrodniczej;
R.5.4(5)1 dobrać odpowiednie narzędzia i maszyny do
poszczególnych zabiegów agrotechnicznych;
R.5.4(5)2 przeprowadzić odpowiednie regulacje narzędzi i maszyn;
R.5.4(5)3 wykonać określone zabiegi agrotechniczne związane z
produkcją ogrodniczą;
R.5.4(9)1 przygotować wskazany opryskiwacz do obowiązkowego
badania technicznego na stacji badań;
R.5.4(9)2 przeprowadzić kalibrację wskazanego opryskiwacza
ciągnikowego do określonego zabiegu ochrony roślin z
zastosowaniem wszystkich warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ochrony środowiska;
BHP(7)14 stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji
ogrodniczej;
BHP(8)13 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
odpowiednio do prowadzonych prac zawodowych podczas zajęć z
eksploatacji;
KPS(2)6 być kreatywnym i konsekwentnym w eksploatacji maszyn
i urządzeń;
KPS(4)5 być otwartym na zmieniające się warunki podczas
eksploatacji maszyn;
KPS(10)8 współpracować podczas przeglądów maszyn;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)
P
P

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

D

P
P

C
C

P

C

P

C

P

A

P

C

P

B

P

C

P

C
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C
C

Materiał kształcenia

1. Przepisy BHP, ppoż. i ochrony
środowiska.
2. Wymagania dotyczące BHP przy
realizacji produkcji ogrodniczej.
3. Budowa i regulacja ciągników i maszyn
rolniczych.
4. Mechanizacja procesów produkcyjnych.
5. Organizacja pracy podczas
wykonywania zabiegów
agrotechnicznych.
6. Budowa i regulacja narzędzi i maszyn
do uprawy roli, maszyn do nawożenia,
organicznego i mineralnego, siewników
ogrodniczych, sadzarek do rozsady,
maszyn i urządzeń do prac
pielęgnacyjnych w sadach, szkółkach i
jagodnikach, aparatury do chemicznej
ochrony roślin, maszyn do zbioru
warzyw i owoców.
7. Metody i środki ochrony roślin.
8. Budowa i regulacja opryskiwaczy.
9. Zasady eksploatacji aparatury do
ochrony roślin.
10. Dokumentacja eksploatacyjna maszyn i
ciągników.
11. Zasady konserwacji i przechowywania
sprzętu rolniczego.

Planowane zadania:
Agregatowanie sprzętu podczas wykonywanej pracy.
W oparciu o dostępny sprzęt uprawowy dokonaj doboru odpowiednich narzędzi i wykonaj zespół uprawek przedsiewnych w uprawie polowej warzyw.
Wykorzystaj dostępny sprzęt mechaniczny, zaprezentuj wykonaną pracę grupie i omów wykorzystany sprzęt. Omów efekty swojej pracy.
Środki dydaktyczne:
1. Instrukcje obsługi sprzętu rolniczego
2. Ciągniki i maszyny rolnicze
Metody dydaktyczne:
-metody praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem pokazu i ćwiczenia przedmiotowego
Formy organizacyjne pracy:
-zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.
Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
-ocena poprawności wykonania czynności i ich celowości
-ocena uporządkowania stanowiska pracy i narzędzi
-ocena przestrzegania przepisów bhp
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.

9.3 Zajęcia praktyczne dział: Produkcja roślin ozdobnych
9.3.1. Prace przy produkcji roślin ozdobnych w gruncie.
9.3.2. Rozmnażanie roślin ozdobnych.
9.3.3. Prace przy produkcji roślin ozdobnych pod osłonami.
9.3.4. Zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni.
9.3.5. Wykonywanie dekoracji roślinnych.
9.3.1.Prace przy produkcji roślin ozdobnych w gruncie
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP(4)8 rozróżnić zagrożenia dla zdrowia i życia związane z
wykonywaną pracą w roślinach ozdobnych;
BHP(7)15 przygotować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi
praktykami bezpieczeństwa pracy w produkcji ogrodniczej roślin
ozdobnych;

Poziom
wymagań
P
P
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Kategoria
taksonomiczna
B
C

Materiał nauczania
1. Przepisy BHP podczas wykonywania prac w
produkcji roślin ozdobnych
2. Przygotowanie i prowadzenie produkcji roślin
ozdobnych w gruncie.
3.Wysiew roślin ozdobnych i traw do gruntu.

BHP(8)13 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
P
C
4. Produkcja rozsady na rozsadniku.
odpowiednio do prowadzonych prac zawodowych;
5.Wysadzanie roślin ozdobnych do gruntu.
6. Przesadzanie roślin.
R.5.3(9)1 przygotować glebę do siewu nasion roślin ozdobnych w
P
C
7. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin
gruncie;
ozdobnych.
R.5.3(9)2 wytyczyć rzędy i wyznaczyć właściwą rozstawę sadzenia
P
C
8.Wysadzanie bylin cebulowych.
dla danej rośliny ozdobnej;
9. Zasady Dobrej Praktyki Rolniczej w uprawie
R.5.3(2)1 rozpoznać nasiona roślin ozdobnych uprawianych z siewu
P
B
gruntowej
wprost do gruntu i traw;
10. Rozpoznawanie roślin ozdobnych uprawianych
R.5.3(10)1 przygotować nasiona roślin ozdobnych do siewu;
P
B
w gruncie.
R.5.3(10)2 wykonać siew nasion rożnymi metodami;
P
B
R.5.3(9)3 przygotować glebę do wysadzania roślin ozdobnych w
P
B
gruncie;
R.5.3(10)3 wysadzić rośliny ozdobne do gruntu;
P
B
R.5.3(10)4 wykonać zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin
P
C
ozdobnych;
R.5.3(23)3 prowadzić uprawę roślin ozdobnych zgodnie ze Zwykłą
P
C
Dobrą Praktyką rolniczą i z Zasadami Wzajemnej zgodności;
R.5.3(1)7 zidentyfikować rodzaje i gatunki roślin jednorocznych
P
B
uprawianych z siewu do gruntu;
R.5.3(1)9 zidentyfikować rodzaje i gatunki roślin dwuletnich;
P
B
R.5.3(1)10 zidentyfikować rodzaje i gatunki bylin zimujących w
P
B
gruncie;
Planowane zadania(ćwiczenia): pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne podczas rozpoznawania nasion i roślin, ćwiczenia praktyczne w wysiewach
nasion, prace pielęgnacyjne podczas produkcji roślin ozdobnych ,
Środki dydaktyczne: katalogi roślin ozdobnych, karty ćwiczeń, karta pracy, okazy roślin , nasiona, , narzędzia i sprzęt , preparaty do zaprawiania , karty
technologiczne wybranych gatunków roślin ozdobnych.
Metody dydaktyczne: Podczas realizacji treści programowych należy stosować metody nauczania: sytuacyjna, pokaz z instruktażem, metoda projektów,
dyskusji dydaktycznej, ćwiczeń praktycznych, tekstu przewodniego. Realizacja zadań może odbywać się w warunkach rzeczywistych lub symulowanych.
Zajęcia należy prowadzić w odpowiednio wyposażonej pracowni. Przed przystąpieniem do zajęć należy przygotować wszystkie niezbędne materiały : normy,
atlasy, programy ochrony, atlasy, katalogi itp.
Formy organizacyjne: praca w małych grupach, ćwiczenia w małych grupach.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów : Proces sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów powinien być realizowany wg
kryteriów ustalonych na początkowych zajęciach. Podstawowym kryterium oceniania jest stopień opanowania poszczególnych efektów kształcenia
określonych w programie. Umiejętności intelektualne i praktyczne mogą być sprawdzane za pomocą: sprawdzianów ustnych i pisemnych, testów z pytaniami
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otwartymi i zamkniętymi, obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń., pokazów i innych zadań, projektów opracowywanych przez uczniów ,
dyskusji kierowanej, indywidualnych wypowiedzi uczniów. Podczas sprawdzania i oceniania efektów kształcenia należy brać pod uwagę: trafność
rozwiązywania zadań, umiejętności prezentacji wykonanego zadania, posługiwanie się katalogami, atlasami oraz literaturą techniczną, systematyczność i
terminowość wykonywania pracy, stosowanie poprawnej terminologii, dobór narzędzi i sprzętu, przestrzeganie przepisów bhp, merytoryczną jakość
wypowiedzi, stopień samodzielności wykonania pracy, wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją, wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności podczas
realizacji zadań.
Podstawą do uzyskania przez uczniów pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie ćwiczeń, sprawdzianów, zadań testowych itd. przewidzianych po
zrealizowaniu poszczególnych efektów kształcenia.
Wskazana jest systematyczna kontrola osiągnięć uczniów oraz ocena przestrzegania przepisów bhp, ładu i porządku na stanowisku pracy.
Formy indywidualizacji pracy uczniów powinny uwzględniać dostosowanie warunków , środków i metod do potrzeb i możliwości ucznia.
9.3.2.Rozmnażanie roślin ozdobnych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
R.5.3(9)4 przygotować podłoża do siewu nasion pod osłonami;
R.5.3(2)2 rozpoznać nasiona roślin ozdobnych produkowanych z
rozsady;
R.5.3(10)5 przygotować podłoża do siewu nasion roślin ozdobnych
pod osłonami;
R.5.3(4)6 wykonać rozmnażanie roślin ozdobnych przez różne
rodzaje sadzonek;
R.5.3(4)7 wykonać rozmnażanie roślin ozdobnych przez podział;
R.5.3(4)8 wykonać rozmnażanie przez odkłady, odrosty, rozłogi;
R.5.3(20)1 przygotować materiał rozmnożeniowy do sprzedaży;
R.5.3(3)1 zidentyfikować organy podziemne roślin ozdobnych
służące do rozmnażania;
R.5.3(3)2 zastosować do rozmnażania organy podziemne roślin
ozdobnych;
R.5.3(3)3 przygotować organy podziemne do przechowywania;
R.5.3(1)11 zidentyfikować rodzaje i gatunki bylin zimujących w
pomieszczeniach;
R.5.3(21)1 prowadzić sprzedaż bezpośrednią materiału
rozmnożeniowego;
KPS(6)14 aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe

Poziom
wymagań
P
P

Kategoria
taksonomiczna
B
B

P

C

P

C

P
P
P
P

B
B
B
B

P

B

P
P

B
B

P

B

P

B
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Materiał nauczania
1. Produkcja rozsady roślin ozdobnych.
2. Rozmnażanie roślin ozdobnych przez sadzonki.
3. Rozmnażanie roślin ozdobnych przez podział,
odkłady, rozłogi,
4. Rozmnażanie bylin przechowywanych w
pomieszczeniach.
5. Podział starszych egzemplarzy.
6. Rozmnażanie roślin doniczkowych.
7. Przygotowanie do sprzedaży i sprzedaż
materiału rozmnożeniowego.

w zakresie nowych technologii produkcji roślin ozdobnych;
KPS(9)6 negocjować warunki porozumień podczas sprzedaży
P
C
materiału rozmnożeniowego;
KPS(10)9 współpracować w zespole podczas przygotowywania
P
B
materiału do sprzedaży;
Planowane zadania(ćwiczenia): pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne w wysiewach nasion, pikowaniu, prace pielęgnacyjne podczas produkcji
rozsady, ćwiczenia w rozmnażaniu roślin różnymi metodami, rozpoznawanie organów podziemnych, przygotowywanie ich do przechowywania,
przygotowanie materiału rozmnożeniowego do sprzedaży, .
Środki dydaktyczne: katalogi roślin ozdobnych, karty ćwiczeń, karta pracy, okazy roślin , nasiona, naczynia, podłoża, narzędzia i sprzęt, części roślin
przeznaczone do rozmnażania, preparaty do zaprawiania ,okazy naturalne,
Metody dydaktyczne: Podczas realizacji treści programowych należy stosować metody nauczania: sytuacyjna, pokaz z instruktażem, metoda projektów,
dyskusji dydaktycznej, ćwiczeń praktycznych, tekstu przewodniego. Realizacja zadań może odbywać się w warunkach rzeczywistych lub symulowanych.
Zajęcia należy prowadzić w odpowiednio wyposażonej pracowni. Przed przystąpieniem do zajęć należy przygotować wszystkie niezbędne materiały : normy,
atlasy, programy ochrony, atlasy, katalogi , film dydaktyczny, prezentacje multimedialne,
Formy organizacyjne: praca w małych grupach, ćwiczenia.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów : Podstawowym kryterium oceniania jest stopień opanowania poszczególnych
efektów kształcenia określonych w programie. Umiejętności intelektualne i praktyczne mogą być sprawdzane za pomocą: sprawdzianów ustnych i
pisemnych, testów z pytaniami otwartymi i zamkniętymi, obserwacji pracy uczniów
podczas wykonywania ćwiczeń., pokazów i innych zadań, projektów opracowywanych przez uczniów , dyskusji kierowanej, indywidualnych wypowiedzi
uczniów. Podczas sprawdzania i oceniania efektów kształcenia należy brać pod uwagę: trafność rozwiązywania zadań, umiejętności prezentacji wykonanego
zadania, posługiwanie się katalogami, atlasami oraz literaturą techniczną, systematyczność i terminowość wykonywania pracy, stosowanie poprawnej
terminologii, dobór narzędzi i sprzętu, przestrzeganie przepisów bhp, merytoryczną jakość wypowiedzi, stopień samodzielności wykonania pracy,
wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją, wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności podczas realizacji zadań.
Podstawą do uzyskania przez uczniów pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie ćwiczeń, sprawdzianów , zadań testowych itd. przewidzianych po
zrealizowaniu poszczególnych efektów kształcenia.
Wskazana jest systematyczna kontrola osiągnięć uczniów oraz ocena przestrzegania przepisów bhp, ładu i porządku na stanowisku pracy.
Formy indywidualizacji pracy uczniów powinny uwzględniać dostosowanie warunków , środków i metod do potrzeb i możliwości ucznia.
9.3.3.Prace przy produkcji roślin ozdobnych pod osłonami
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
R.5.3(9)5 przygotować podłoża do wysadzania roślin ozdobnych pod
osłonami;
R.5.3(10)6 przesadzić rośliny doniczkowe;
R.5.3(21)2 prowadzić sprzedaż bezpośrednią kwiatów doniczkowych;

Poziom
wymagań
P
P
P

79

Kategoria
taksonomiczna
C
B
C

Materiał nauczania
1.Prace pielęgnacyjne w uprawie roślin pod
osłonami
2.Pędzenie i przyspieszanie kwitnienia roślin
ozdobnych.

R.5.3(12)3 przygotować podłoża i pojemniki do pędzenia roślin
P
C
3.Zbiór i pakowanie kwiatów ciętych
ozdobnych;
4.Przesadzanie roślin doniczkowych
5.Sprzedaż bezpośrednia kwiatów
R.5.3(12)4 przygotować rośliny przeznaczone do pędzenia, przyspieszania
P
C
doniczkowych.
i opóźniania kwitnienia;
6.Rozpoznawanie roślin doniczkowych.
R.5.3(12)5 wykonywać czynności pielęgnacyjne podczas pędzenia,
P
C
przyspieszania i opóźniania kwitnienia;
R.5.3(20)2 przygotować kwiaty cięte do sprzedaży;
P
C
R.5.3(21)2 prowadzić sprzedaż bezpośrednią kwiatów ciętych i roślin
P
C
doniczkowych;
R.5.3(20)3 przygotować rośliny doniczkowe do sprzedaży;
P
C
R.5.3(1)13 zidentyfikować rodzaje i gatunki roślin uprawianych pod
P
B
osłonami;
BHP(6)3 przewidywać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na
P
C
organizm człowieka podczas prac uprawowych
KPS(1)2 przestrzegać zasad kultury i etyki w sprzedaży roślin ozdobnych;
P
B
KPS(9)7 negocjować warunki porozumień podczas sprzedaży roślin
P
C
ozdobnych;
Planowane zadania(ćwiczeni ): pokaz z instruktażem, ćwiczenia w przesadzaniu roślin ozdobnych , ćwiczenia w sortowaniu roślin ozdobnych i pakowaniu
do ekspedycji. Rozpoznawanie roślin uprawianych pod osłonami.
Środki dydaktyczne: katalogi roślin ozdobnych, karty ćwiczeń, karta pracy, okazy roślin,
naczynia, podłoża, narzędzia i sprzęt, okazy roślin
doniczkowych, części roślin przeznaczone do pędzenia, preparaty do zaprawiania ,
Metody dydaktyczne: Podczas realizacji treści programowych należy stosować metody nauczania: sytuacyjna, pokaz z instruktażem, metoda projektów,
dyskusji dydaktycznej, ćwiczeń praktycznych, tekstu przewodniego. Realizacja zadań może odbywać się w warunkach rzeczywistych lub symulowanych.
Zajęcia należy prowadzić w odpowiednio wyposażonej pracowni. Przed przystąpieniem do zajęć należy przygotować wszystkie niezbędne materiały : normy,
atlasy, programy ochrony, atlasy, katalogi, filmy dydaktyczny, prezentacje multimedialne,
Formy organizacyjne: praca w małych grupach, ćwiczenia
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów:. Podstawowym kryterium oceniania jest stopień opanowania poszczególnych
efektów kształcenia określonych w programie. Umiejętności intelektualne i praktyczne mogą być sprawdzane za pomocą: sprawdzianów ustnych i pisemnych,
testów z pytaniami otwartymi i zamkniętymi, obserwacji pracy uczniów
podczas wykonywania ćwiczeń., pokazów i innych zadań, projektów opracowywanych przez uczniów , dyskusji kierowanej, indywidualnych wypowiedzi
uczniów. Podczas sprawdzania i oceniania efektów kształcenia należy brać pod uwagę: trafność rozwiązywania zadań, umiejętności prezentacji wykonanego
zadania, posługiwanie się katalogami, atlasami oraz literaturą techniczną, systematyczność i terminowość wykonywania pracy, stosowanie poprawnej
terminologii, dobór narzędzi i sprzętu, przestrzeganie przepisów bhp, merytoryczną jakość wypowiedzi, stopień samodzielności wykonania pracy,
wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją, wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności podczas realizacji zadań.
Podstawą do uzyskania przez uczniów pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie ćwiczeń, sprawdzianów , zadań testowych itd. przewidzianych po
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zrealizowaniu poszczególnych efektów kształcenia.
Wskazana jest systematyczna kontrola osiągnięć uczniów oraz ocena przestrzegania przepisów bhp, ładu i porządku na stanowisku pracy.
Formy indywidualizacji pracy uczniów powinny uwzględniać dostosowanie warunków , środków i metod do potrzeb i możliwości ucznia.
9.3.4.Zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni
Uszczegółowione efekty kształcenia
Poziom
Kategoria
Materiał nauczania
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
wymagań
taksonomiczna
R.5.3(13)1 wykonać czynności związane z zakładaniem rabat kwiatowych;
P
C
1. Zakładanie kwietnika sezonowego
2. Dobór roślin na kwietniki sezonowe
R.5.3(1)8 zidentyfikować rodzaje i gatunki roślin jednorocznych
P
B
3. Prace pielęgnacyjne na kwietniku
uprawianych z rozsady;
sezonowym.
R.5.3(13)2 założyć kwietniki sezonowe;
P
C
4. Zakładanie rabaty bylinowej.
R.5.3(13)3 wykonać czynności pielęgnacyjne na kwietnikach
P
C
5. Dobór roślin na rabatę w zależności od
sezonowych;
warunków siedliska .
R.5.3(1)10 zidentyfikować rodzaje i gatunki bylin zimujących w gruncie;
6. Prace pielęgnacyjne na rabatach.
R.5.3(13)4 założyć kwietniki trwałe;
P
C
7. Przygotowanie gleby pod trawnik.
R.5.3(13)5 wykonać czynności pielęgnacyjne na kwietnikach trwałych;
P
C
8. Zakładanie i pielęgnacja trawnika.
R.5.3(16)4 wykonać czynności agrotechniczne i pielęgnacyjne w terenach
P
C
9. Renowacja trawnika.
zieleni;
10. Sadzenie drzew i krzewów.
R.5.3(16)5 prowadzić prace renowacyjne w terenach zieleni;
P
C
11. Pielęgnacja drzew i krzewów.
R.5.3(16)6 wykonać renowację trawników;
P
C
12. Dobór krzewów na żywopłoty.
R.5.3(16)7 wykonać cięcie żywopłotu;
P
C
13. Zakładanie żywopłotu.
R.5.3(11)1 przygotować teren pod wysadzanie drzew i krzewów;
P
C
14. Prace pielęgnacyjne w żywopłocie.
R.5.3(11)2 zastosować właściwą technikę sadzenia drzew i krzewów
P
C
15. Przepisy BHP podczas wykonywania
ozdobnych dostosowaną do wymagań danej rośliny;
prac w terenach zieleni.
R.5.3(1)12 zidentyfikować rodzaje i gatunki drzew i krzewów;
P
B
BHP(4)9 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia związane z
P
C
wykonywaniem prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów;
Planowane zadania(ćwiczenia): pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne w wykonywaniu prostych projektów kwietników i ich prezentacja przed grupą,
ćwiczenia w obliczaniu zapotrzebowania na materiał roślinny ,zakładanie kwietnika, prace pielęgnacyjne na kwietnikach, ćwiczenia w sadzaniu drzew i
krzewów, próba pracy podczas wykonywania prac pielęgnacyjnych.
Środki dydaktyczne: katalogi roślin ozdobnych, karty ćwiczeń, karta pracy, okazy roślin , naczynia, podłoża, narzędzia i sprzęt, materiał roślinny
Metody dydaktyczne: Podczas realizacji treści programowych należy stosować metody nauczania: sytuacyjna, pokaz z instruktażem, metoda projektów,
dyskusji dydaktycznej, ćwiczeń praktycznych, tekstu przewodniego. Realizacja zadań może odbywać się w warunkach rzeczywistych lub symulowanych.
Zajęcia należy prowadzić w odpowiednio wyposażonej pracowni. Przed przystąpieniem do zajęć należy przygotować wszystkie niezbędne materiały : normy,
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atlasy, programy ochrony, atlasy, katalogi itp.
Formy organizacyjne: praca w małych grupach, ćwiczenia,.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów: Proces sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów powinien być realizowany wg
kryteriów ustalonych na początkowych zajęciach. Podstawowym kryterium oceniania jest stopień opanowania poszczególnych efektów kształcenia
określonych w programie. Umiejętności intelektualne i praktyczne mogą być sprawdzane za pomocą: sprawdzianów ustnych i pisemnych, testów z pytaniami
otwartymi i zamkniętymi, obserwacji pracy uczniów
podczas wykonywania ćwiczeń., pokazów i innych zadań, projektów opracowywanych przez uczniów , dyskusji kierowanej, indywidualnych wypowiedzi
uczniów. Podczas sprawdzania i oceniania efektów kształcenia należy brać pod uwagę: trafność rozwiązywania zadań, umiejętności prezentacji wykonanego
zadania, posługiwanie się katalogami, atlasami oraz literaturą techniczną, systematyczność i terminowość wykonywania pracy, stosowanie poprawnej
terminologii, dobór narzędzi i sprzętu, przestrzeganie przepisów bhp, merytoryczną jakość wypowiedzi, stopień samodzielności wykonania pracy,
wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją, wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności podczas realizacji zadań.
Wskazana jest systematyczna kontrola osiągnięć uczniów oraz ocena przestrzegania przepisów bhp, ładu i porządku na stanowisku pracy.
Formy indywidualizacji pracy uczniów powinny uwzględniać dostosowanie warunków , środków i metod do potrzeb i możliwości ucznia.
9.3.5.Wykonywanie dekoracji roślinnych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Poziom
Kategoria
Materiał nauczania
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
wymagań taksonomiczna
PKZ(R.e)(8)1 rozróżnić narzędzia materiały i urządzenia do
P
B
1.Wyposażenie warsztatu bukieciarza
wykonywania kompozycji roślinnych;
2.Materiały stosowane w bukieciarstwie
3.Rośliny wykorzystywane w bukieciarstwie
PKZ(R.e)(8)2 zastosować narzędzia , materiały i urządzenia do
P
B
4.Rodzaje kompozycji bukieciarskich.
wykonywania dekoracji roślinnych;
5.Zasady i technika wykonywania kompozycji roślinnych.
PKZ(R.e)(8)3 wykonać konserwację narzędzi i urządzeń;
P
C
6.Sposoby suszenia i konserwowania roślin na suche
R.5.3(17)1 dobrać naczynia i pojemniki do wykonania dekoracji
P
B
bukiety
roślinnych;
7.Rośliny na suche bukiety
R.5.3(17)2 przygotować materiały i naczynia do wykonania
P
B
8.Zbiór i przechowywanie roślin ozdobnych , określanie
dekoracji roślinnych;
dojrzałości zbiorczej.
R.5.3(17)3 wykonać dekoracje roślinne;
P
C
9.Wykonywanie kompozycji roślinnych na balkony i tarasy.
R.5.3(17) 4 pielęgnować wykonane dekoracje roślinne;
P
C
10.Wykorzystywanie kompozycji roślinnych do dekoracji
KPS(2)7 być twórczym w wykonywaniu kompozycji
P
C
pomieszczeń.
kwiatowych;
11.Przepisy BHP podczas prac bukieciarskich.
BHP(4)10 rozróżnić zagrożenia dla zdrowia i życia związane z
P
B
wykonywaną pracą w pracowni bukieciarskiej;
Planowane zadania(ćwiczenia): pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne w wykonywaniu kompozycji kwiatowych i ich prezentacja przed grupą
Ćwiczenia w wykonywaniu kompozycji z roślin suchych i stroików i świątecznych
Środki dydaktyczne: katalogi roślin ozdobnych, czasopisma florystyczne, naczynia, narzędzia i sprzęt, materiały florystyczne, materiał roślinny, dodatki do
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bukietów, filmy dydaktyczne, Internet,
Metody dydaktyczne: Podczas realizacji treści programowych należy stosować metody nauczania: sytuacyjna, pokaz z instruktażem, , ćwiczenia praktyczne
w wykonywaniu kompozycji kwiatowych, Realizacja zadań może odbywać się w warunkach rzeczywistych lub symulowanych. Zajęcia należy prowadzić w
odpowiednio wyposażonej pracowni. Wskazana jest wycieczka do kwiaciarni i hurtowni .
Formy organizacyjne: praca w małych grupach, ćwiczenia,
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów: Proces sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów powinien być realizowany wg
kryteriów ustalonych na początkowych zajęciach. Podstawowym kryterium oceniania jest stopień opanowania poszczególnych efektów kształcenia
określonych w programie. Umiejętności intelektualne i praktyczne mogą być sprawdzane za pomocą: sprawdzianów ustnych i pisemnych, testów z pytaniami
otwartymi i zamkniętymi, obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń., pokazów i innych zadań, projektów opracowywanych przez uczniów ,
dyskusji kierowanej, indywidualnych wypowiedzi uczniów. Podczas sprawdzania i oceniania efektów kształcenia należy brać pod uwagę: trafność
rozwiązywania zadań, umiejętności prezentacji wykonanego zadania, posługiwanie się katalogami, atlasami oraz literaturą techniczną, systematyczność i
terminowość wykonywania pracy, stosowanie poprawnej terminologii, dobór narzędzi i sprzętu, przestrzeganie przepisów bhp, merytoryczną jakość
wypowiedzi, stopień samodzielności wykonania pracy, wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją, wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności podczas
realizacji zadań.
Wskazana jest systematyczna kontrola osiągnięć uczniów oraz ocena ładu i porządku na stanowisku pracy.
Formy indywidualizacji pracy uczniów powinny uwzględniać dostosowanie warunków , środków i metod do potrzeb i możliwości ucznia.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU OGRODNIK ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY
PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH (tabela 1)
Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 2)
Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 3)
Załącznik 1.
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU OGRODNIK ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ
KSZTAŁCENIA W ZAWODACH (tabela 1)
Efekty kształcenia
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
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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 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.
Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)
JOZ(1)posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań
zawodowych;
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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; 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; 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(R.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik,
technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik
rybactwa śródlądowego, technik weterynarii
PKZ(R.c)(1)wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;
PKZ (R.c)(2)stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego;
PKZ(R.c)(3)przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym;
PKZ(R.c)(4)wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T.
PKZ(R.e) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik
PKZ(R.e)(1)rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji ogrodniczej;
PKZ(R.e)(2)rozpoznaje części i podzespoły pojazdów, maszyn i urządzeń;
PKZ(R.e)(3)rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony metali przed korozją;
PKZ(R.e)(4)rozróżnia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe;
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PKZ(R.e)(5)rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą;
PKZ(R.e)(6)klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny;
PKZ(R.e)(7)rozpoznaje rodzaje roślin ogrodniczych;
PKZ(R.e)(8)posługuje się narzędziami i urządzeniami do wykonywania kompozycji roślinnych;
PKZ(R.e)(9)przestrzega norm jakościowych i zasad standaryzacji produktów ogrodniczych;
PKZ(R.e)(10) korzysta ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
PKZ(R.e)(11) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;
PKZ(R.e)(12) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie
R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
R.5.1(1) określa wpływ czynników klimatycznych na wzrost, rozwój oraz plonowanie roślin sadowniczych;
R.5.1(2) dobiera rośliny sadownicze do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
R.5.1(3) ustala terminy sadzenia roślin sadowniczych;
R.5.1(4) przygotowuje teren i glebę pod uprawę roślin sadowniczych;
R.5.1(5) planuje nawożenie organiczne i mineralne roślin sadowniczych;
R.5.1(6) wykonuje prace związane z nawożeniem, pielęgnacją, nawadnianiem i odwadnianiem upraw sadowniczych;
R.5.1(7) dobiera sposoby formowania drzew i krzewów owocowych;
R.5.1(8) reguluje wzrost i owocowanie roślin sadowniczych;
R.5.1(9) zabezpiecza rośliny przed mrozem i przymrozkami;
R.5.1(10) wykonuje czynności związane z produkcją materiału szkółkarskiego i rozmnożeniowego roślin sadowniczych;
R.5.1(11) rozpoznaje choroby oraz szkodniki roślin sadowniczych;
R.5.1(12) rozpoznaje chwasty w uprawach sadowniczych;
R.5.1(13) dobiera metody i środki ochrony roślin sadowniczych;
R.5.1(14) ocenia dojrzałość zbiorczą owoców;
R.5.1(15) dobiera sprzęt do zbioru i transportu owoców;

86

R.5.1(16) prowadzi uprawę owoców zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
R.5.1(17) wykonuje czynności związane ze zbiorem owoców;
R.5.1(18) przestrzega warunków przechowywania różnych gatunków owoców;
R.5.1(19) przygotowuje owoce do sprzedaży;
R.5.1(20) prowadzi sprzedaż bezpośrednią różnych gatunków owoców;
R.5.1(21) kalkuluje koszty produkcji sadowniczej.
R.5.2(1) określa wpływ czynników klimatycznych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin warzywnych i przyprawowych oraz grzybów jadalnych;
R.5.2(2) dobiera gatunki i odmiany warzyw do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
R.5.2(3) dobiera metody siewu nasion roślin warzywnych;
R.5.2(4) ocenia jakość materiału siewnego;
R.5.2(5) przygotowuje materiał siewny roślin warzywnych;
R.5.2(6) określa warunki i sposoby rozmnażania oraz pędzenia roślin warzywnych;
R.5.2(7) dobiera zmianowanie roślin warzywnych do określonych warunków klimatyczno - glebowych i ekonomicznych gospodarstwa;
R.5.2(8) przygotowuje pomieszczenia, osłony, podłoża i pojemniki do produkcji warzyw;
R.5.2(9) wykonuje czynności związane z prowadzeniem upraw warzywnych w gruncie, w pomieszczeniach i pod osłonami;
R.5.2(10) wykonuje czynności związane z uprawą roślin przyprawowych w gruncie i pod osłonami;
R.5.2(11) wykonuje czynności związane z produkcją grzybów jadalnych;
R.5.2(12) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z prowadzeniem plantacji nasiennych warzyw;
R.5.2(13) prowadzi uprawę warzyw zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
R.5.2(14) stosuje metody ekologicznej uprawy roślin warzywnych;
R.5.2(15) dobiera sprzęt do zbioru i transportu warzyw;
R.5.2(16) przestrzega warunków przechowywania warzyw;
R.5.2(17) przygotowuje warzywa, nasiona, rośliny przyprawowe i grzyby jadalne do sprzedaży;
R.5.2(18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią warzyw, nasion, roślin przyprawowych i grzybów jadalnych;
R.5.2(19) kalkuluje koszty produkcji warzyw.
R.5.3(1) rozpoznaje rodzaje i gatunki roślin ozdobnych;
R.5.3(2) rozpoznaje nasiona roślin ozdobnych i traw;
R.5.3 (3) rozpoznaje organy podziemne roślin ozdobnych;
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R.5.3(4) określa metody wegetatywnego rozmnażania roślin ozdobnych;
R.5.3(5) określa walory dekoracyjne roślin ozdobnych;
R.5.3(6) określa wymagania siedliskowe roślin ozdobnych;
R.5.3(7) planuje uprawę roślin ozdobnych w zależności od warunków klimatyczno- -glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
R.5.3(8)określa termin i sposób siewu nasion i sadzenia roślin ozdobnych;
R.5.3(9)przygotowuje glebę do siewu nasion i sadzenia roślin ozdobnych;
R.5.3(10)wykonuje czynności związane z siewem nasion i przesadzaniem roślin ozdobnych;
R.5.3(11) wykonuje czynności związane z sadzeniem drzew i krzewów;
R.5.3(12) wykonuje czynności związane z pędzeniem roślin ozdobnych, przyśpieszaniem lub opóźnianiem kwitnienia roślin ozdobnych;
R.5.3(13) zakłada rabaty kwiatowe;
R.5.3(14) rozróżnia rodzaje terenów zieleni;
R.5.3(15) planuje rozmieszczenie roślin ozdobnych na terenach zieleni;
R.5.3(16) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i renowacyjne terenów zieleni;
R.5.3(17) wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roślin ozdobnych, naczyń i materiałów pomocniczych;
R.5.3(18) stosuje metody ochrony i nawożenia roślin ozdobnych bezpieczne dla środowiska;
R.5.3(19) prowadzi dokumentację robót związanych z urządzaniem terenów zieleni;
R.5.3(20) przygotowuje kwiaty cięte, rośliny doniczkowe oraz materiał rozmnożeniowy do sprzedaży;
R.5.3(21) prowadzi sprzedaż bezpośrednią kwiatów ciętych, roślin doniczkowych oraz materiału rozmnożeniowego;
R.5.3(22) kalkuluje koszty produkcji roślin ozdobnych oraz urządzania i pielęgnacji terenów zieleni;
R.5.3(23) prowadzi uprawę roślin ozdobnych zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności.
R.5.4(1) posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w ogrodnictwie;
R.5.4(2) rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach ogrodniczych;
R.5.4(3) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do wykonywania prac w ogrodnictwie;
R.5.4(4) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej;
R.5.4(5) wykonuje określone zabiegi agrotechniczne związane z produkcją ogrodniczą;
R.5.4(6) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju wykonywanych prac ogrodniczych;
R.5.4(7) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń ogrodniczych;
R.5.4(8) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania prac związanych z produkcją ogrodniczą
R.5.4(9) przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin.
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podstawy produkcji
ogrodniczej

przepisy
ruchu
drogowego

język obcy
w ogrodnictwie

Nazwa zajęć
edukacyjnych

Klasa
Efekty kształcenia
/umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/

I
I

Uczeń:
Kształcenie zawodowe teoretyczne
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.
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań
PKZ(Rc)(1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych
PKZ(Rc)(2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego.
PKZ(Rc)(3) przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym.
PKZ(Rc)(4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie
niezbędnym w zakresie kat.T
PKZ(Re)(4) rozróżnia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe
PKZ(Re)(5) rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą
PKZ(Re)(6) klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny
PKZ(Re)(7) rozpoznaje rodzaje roślin ogrodniczych.
PKZ(Re)(9) przestrzega norm jakościowych i zasad standaryzacji produktów ogrodniczych
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
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II
II

I

III
II

I II

Liczba godzin
przeznaczona na
realizację efektów
kształcenia

Załącznik 2.POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 2)

x
x
x

x

32

x
x
x
x
x
x
x
x
x

32

x
x
x

x
x
X
X

80

ekonomika i zarządzanie gospodarstwem
ogrodniczym

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.
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem
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
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) przestrzega zasad kultury i etyki
KPZ(4) jest otwarty na zmiany
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej
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Produkcja sadownicza
produkcja
warzywnicza

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania
KPS(9)potrafi negocjować warunki porozumień
KPS(10) współpracuje w zespole
PKZ(Re)(10) korzysta ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
PKZ(Re)(11) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa
PKZ(Re)(12) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
R.5.1(1) określa wpływ czynników klimatycznych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin
sadowniczych
R.5.1(2) dobiera rośliny sadownicze do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego
rejonu
R.5.1(3) ustala terminy sadzenia roślin sadowniczych
R.5.1(4) przygotowuje teren i glebę pod uprawę roślin sadowniczych
R.5.1(5) planuje nawożenie organiczne i mineralne roślin sadowniczych.
R.5.1(7) dobiera sposoby formowania drzew i krzewów owocowych.
R.5.1(8) reguluje wzrost i owocowanie roślin sadowniczych
R.5.1(9) zabezpiecza rośliny przed mrozem i przymrozkami
R.5.1(10) wykonuje czynności związane z produkcją materiału szkółkarskiego i rozmnożeniowego
roślin sadowniczych.
R.5.1(13) dobiera metody i środki ochrony roślin sadowniczych.
R.5.1(15) dobiera sprzęt do zbioru i transportu owoców
R.5.1(16) prowadzi uprawę owoców zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami
Wzajemnej Zgodności.
R.5.1(18) przestrzega warunków przechowywania różnych gatunków owoców
R.5.1(21) kalkuluje koszty produkcji sadowniczej.
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem
R.5.2(1) określa wpływ czynników klimatycznych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin
warzywnych i przyprawowych oraz grzybów jadalnych
R.5.2(2) dobiera gatunki i odmiany warzyw do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych
danego rejonu
R.5.2(4) ocenia jakość materiału siewnego
R.5.2(6) określa warunki i sposoby rozmnażania oraz pędzenia roślin warzywnych
R.5.2(7) dobiera zmianowanie roślin warzywnych do określonych warunków klimatyczno-glebowych
i ekonomicznych gospodarstwa
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produkcja roślin ozdobnych
eksploatacja
środków
technicznych wiew
ogrodnictwie

z
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c
i
a

R.5.2(9) wykonuje czynności związane z prowadzeniem upraw warzywnych w gruncie, w
pomieszczeniach i pod osłonami
R.5.2(10) wykonuje czynności związane z uprawą roślin przyprawowych w gruncie i pod osłonami.
R.5.2(13) prowadzi uprawę warzyw zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami
Wzajemnej Zgodności
R.5.2(14) stosuje metody ekologiczne uprawy roślin warzywnych.
R.5.2(15) dobiera sprzęt do zbioru i transportu warzyw
R.5.2(16) przestrzega warunków przechowywania warzyw
R.5.2(19) kalkuluje koszty produkcji warzyw
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań
R.5.3(1) rozpoznaje rodzaje i gatunki roślin ozdobnych
R.5.3(4) określa metody wegetatywnego rozmnażania roślin ozdobnych
R.5.3(5) określa walory dekoracyjne roślin ozdobnych
R.5.3(6) określa wymagania siedliskowe roślin ozdobnych
R.5.3(7) planuje uprawę roślin ozdobnych w zależności od warunków klimatyczno-glebowych i
ekonomicznych danego rejonu
R.5.3(8) określa termin i sposób siewu nasion i sadzenia roślin ozdobnych
R.5.3(14) rozróżnia rodzaje terenów zieleni
R.5.3(15) planuje rozmieszczenie roślin ozdobnych na terenach zieleni
R.5.3(18) stosuje metody ochrony i nawożenia roślin ozdobnych bezpieczne dla środowiska
R.5.3(19) prowadzi dokumentację robót związanych z urządzaniem terenów zieleni
R.5.3(22) kalkuluje koszty produkcji roślin ozdobnych oraz urządzana i pielęgnacji terenów zieleni
R.5.3(23) prowadzi uprawę owoców zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami
Wzajemnej Zgodności
PKZ(Re)(1) rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji ogrodniczej
R.5.4(2) rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach
ogrodniczych
R.5.4(3) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do wykonywania prac w ogrodnictwie;
R.5.4(6) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju wykonywanych prac ogrodniczych
R.5.4(8) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania prac związanych z
produkcją ogrodniczą
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem
Kształcenie zawodowe praktyczne
R.5.1(4) przygotowuje teren i glebę pod uprawę roślin sadowniczych
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zajęcia z produkcji warzywniczej i
techniki rolniczej

R.5.1(6) wykonuje prace związane z nawożeniem, pielęgnacją, nawadnianiem i odwadnianiem upraw
sadowniczych
R.5.1(7) dobiera sposoby formowania drzew i krzewów owocowych
R.5.1(8) reguluje wzrost i owocowanie roślin sadowniczych
R.5.1(9) zabezpiecza rośliny przed mrozem i przymrozkami
R.5.1(10) wykonuje czynności związane z produkcją materiału szkółkarskiego i rozmnożeniowego
roślin sadowniczych
R.5.1(11) rozpoznaje choroby oraz szkodniki roślin sadowniczych
R.5.1(12) rozpoznaje chwasty w uprawach sadowniczych
R.5.1(14) ocenia dojrzałość zbiorczą owoców
R.5.1(17) wykonuje czynności związane ze zbiorem owoców
R.5.1(19) przygotowuje owoce do sprzedaży
R.5.1(20) prowadzi sprzedaż bezpośrednią różnych gatunków owoców
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
R.5.2(8) przygotowuje pomieszczenia, osłony, podłoża i pojemniki do produkcji warzyw
R.5.2(3) dobiera metody siewu nasion roślin warzywnych
R.52(4) ocenia jakość materiału siewnego
R.5.2(5) przygotowuje materiał siewny roślin warzywnych
R.5.2( 6) określa warunki i sposoby rozmnażania oraz pędzenia roślin warzywnych
R.5.2(8) przygotowuje pomieszczenia, osłony, podłoża i pojemniki do produkcji warzyw
R.5.2(9) wykonuje czynności związane z prowadzeniem upraw warzywnych w gruncie, w
pomieszczeniach i pod osłonami
R.5.2(10) wykonuje czynności związane z uprawą roślin przyprawowych w gruncie i pod osłonami
R.5.2(11) wykonuje czynności związane z produkcją grzybów jadalnych
R.5.2(12) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z prowadzeniem plantacji nasiennych warzyw
R.5.2(17) przygotowuje warzywa, nasiona, rośliny przyprawowe i grzyby jadalne do sprzedaży
R.5.2(18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią warzyw, nasion, roślin przyprawowych i grzybów
jadalnych
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

93

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

zajęcia z produkcji roślin ozdobnych

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
PKZ(Rc)(1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych
PKZ(Re)(2) rozpoznaje części i podzespoły pojazdów, maszyn i urządzeń
PKZ(Re)(3) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony metali przed korozją
R.5.4(1) posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń
stosowanych w ogrodnictwie
R.5.4(4) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej
R.5.4(5) wykonuje określone zabiegi agrotechniczne związane z produkcją ogrodniczą
R.5.4(7) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów,
maszyn i urządzeń ogrodniczych
R.5.4(9) przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin
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
R.5.3(1) rozpoznaje rodzaje i gatunki roślin ozdobnych
R.5.3(2) rozpoznaje nasiona roślin ozdobnych i traw
R.5.3(3) rozpoznaje organy podziemne roślin ozdobnych
R.5.3(9) przygotowuje glebę do siewu nasion i sadzenia roślin ozdobnych
R.5.3(10) wykonuje czynności związane z siewem nasion i przesadzaniem roślin ozdobnych;
R.5.3(11) wykonuje czynności związane z sadzeniem drzew i krzewów
R.5.3(12) wykonuje czynności związane z pędzeniem roślin ozdobnych, przyśpieszaniem lub
opóźnianiem kwitnienia roślin ozdobnych
R.5.3(13) zakłada rabaty kwiatowe
R.5.3(16) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i renowacyjne terenów zieleni
R.5.3(17) wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roślin ozdobnych, naczyń i materiałów
pomocniczych.
R.5.3(20) przygotowuje kwiaty cięte, rośliny doniczkowe oraz materiał rozmnożeniowy do sprzedaży
R.5.3(21) prowadzi sprzedaż bezpośrednią kwiatów ciętych, roślin doniczkowych oraz materiału
rozmnożeniowego
PKZ(Re)(8) posługuje się narzędziami i urządzeniami do wykonywania kompozycji roślinnych
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Załącznik 3.USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 3)
Efekty z podstawy programowej

Uszczegółowienie efektów
Uczeń po zrealizowaniu efektów potrafi:

Uczeń:
1. Język obcy w ogrodnictwie
JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych
JOZ(1)1 zastosować podstawową terminologię dotyczącą produkcji sadowniczej,
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
warzywniczej i roślin ozdobnych;
fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych
JOZ(1)2 przetłumaczyć polecenia wydawane w języku obcym;
JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania
JOZ(2)1 nazwać podstawowe czynności związane ze zbiorem i przechowywaniem roślin
typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i
ogrodniczych;
wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
JOZ(2)2 komunikować się w języku obcym w sprawach kupna i sprzedaży produktów
ogrodniczych;
JOZ(3)analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące
JOZ(3)1 analizować teksty o tematyce zawodowej;
wykonywania typowych czynności zawodowych;
JOZ(3)2 przygotować pisemną odpowiedź na korespondencję;
JOZ(4)formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty
JOZ(4)1zastosować słownictwo dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej;
pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; JOZ(4)2 posługiwać się językiem obcym w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
JOZ(4)3 porozumieć się z pracownikami w języku obcym;
JOZ(4)4 zastosować w formie ustnej informacje dotyczące własnych umiejętności i
doświadczenia zawodowego;
JOZ(4)5 zastosować w formie pisemnej informacje dotyczące własnych umiejętności i
doświadczenia zawodowego;
JOZ(4)6 streścić tekst o tematyce zawodowej;
JOZ(4)7 skonstruować ofertę handlową;
JOZ(4)8 przetłumaczyć z języka obcego instrukcje obsługi maszyn stosowanych w
ogrodnictwie;
JOZ(5)korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji aktualizuje
JOZ(5)1 stosować obcojęzyczne zasoby Internetu związane z branżą ogrodniczą;
wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
JOZ(5)2 skorzystać z obcojęzycznych źródeł informacji z zakresu branży ogrodniczej;
JOZ(5)3 skorzystać ze słowników ogólnych i specjalistycznych;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(3)1 przewidzieć skutki błędnie sformułowanego pisma;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(6)1 doskonalić umiejętności zawodowe z języka obcego;
2. Przepisy ruchu drogowego
PKZ(R.c)(1). Wykonuje czynności kontrolno-obsługowe
PKZ(R.c)(1)1 ustalić zakres czynności kontrolno-obsługowych pojazdu;
ciągników rolniczych;
PKZ(R.c)(1)2 zinterpretować wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych;
PKZ(R.c)(1)3 wyjaśnić wpływ stanu technicznego pojazdu na bezpieczeństwo w ruchu
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PKZ(R.c)(2). Stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu
drogowego;

PKZ(R.c)(3). Przestrzega zasad kierowania ciągnikiem
rolniczym;
PKZ(R.c)(4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i
obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania
prawa jazdy kategorii T;

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w
Polsce;
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w
wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz
mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań

drogowym;
PKZ(Rc)(1)4 scharakteryzować skutki prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu lub
innego środka odurzającego;
PKZ(R.c)(2)1 wyjaśnić przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego podczas jazdy po
drogach;
PKZ(R.c)(2)2 zinterpretować przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego podczas
przejazdu przez skrzyżowania;
PKZ(R.c)(2)3 zinterpretować przepisy prawa dotyczące pierwszeństwa przejazdu;
PKZ(R.c)(2)4 określić przepisy prawa o ruchu drogowym dotyczące włączania się do
ruchu;
PKZ(R.c)(2)5 określić dopuszczalne prędkości pojazdów na poszczególnych rodzajach
dróg;
PKZ(R.c)(2)6 zinterpretować znaczenie znaków drogowych;
PKZ(R.c)(3)1 określić zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym;
PKZ(R.c)(3)2 zinterpretować nadawanych sygnałów drogowych;
PKZ(R.c)(3)3 wyjaśnić konsekwencje zachowań innych uczestników ruchu drogowego;
PKZ(R.c)(4)1 wyjaśnić zasady wykonywania czynności obsługi codziennej pojazdu;
PKZ(R.c)(4)2 wyjaśnić przepisy prawne dotyczące obowiązku rejestracji pojazdu i
obowiązkowych badań technicznych;
PKZ(R.c)(4)3 wyjaśnić zasady organizacji miejsca pracy kierowcy zgodnie z zasadami
ergonomii;
PKZ(R.c)(4)4 wyjaśnić zasady prowadzenia pojazdów w różnych warunkach drogowych;
PKZ(R.c)(4)5 wyjaśnić zasady przeprowadzania egzaminu wewnętrznego;
PKZ(R.c)(4)6 wyjaśnić zasady przeprowadzania egzaminu państwowego w różnych
warunkach drogowych;
PKZ(R.c)(4)7 wyjaśnić procedury wydawania i cofania uprawnień do kierowania
pojazdami;
BHP(2)1 scharakteryzować przyczyny wypadków drogowych;
BHP(10)1 wyjaśnić procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
podczas wypadku;
BHP(10)2 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
BHP(4)1 scharakteryzować przyczyny wypadków drogowych;
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zawodowych;
3. Podstawy produkcji ogrodniczej
PKZ(R.e)(7)1 wyjaśnić gospodarcze i użytkowe znaczenie roślin ogrodniczych;
PKZ(R.e)(7)2 scharakteryzować cechy morfologiczne i funkcje życiowe rośliny;
PKZ(R.e)(7)3 rozróżnić rodzaje roślin ogrodniczych;
PKZ(Re)(4) rozróżnia czynniki siedliska i zabiegi
PKZ(R.e)(4)1 zdefiniować czynniki siedliska;
Uprawowe;
PKZ(R.e)(4)2 rozróżnić warunki klimatyczne regionu;
PKZ(R.e)(4)3 określić wpływ warunków klimatycznych na wzrost, rozwój i plonowanie
roślin;
PKZ(R.e)(4)4 dobrać określone rośliny ogrodnicze do uprawy uwzględniając warunki
klimatyczne;
PKZ(R.e)(4)5 określić cele i zadania uprawy roli;
PKZ(R.e)(4)6 scharakteryzować uprawki i zespoły uprawek;
PKZ(R.e)(4)7 dobrać metody uprawy roli odpowiednio do rodzaju gleby;
PKZ(R.e)(4)8 wyjaśnić zasady zmianowania i następstwa roślin ogrodniczych;
PKZ(R.e)(4)9 wyjaśnić zasady działania urządzeń odwadniających i nawadniających;
PKZ(R.e)(4)10 scharakteryzować metody ochrony roślin;
PKZ(R.e)(4)11 zidentyfikować podstawowe choroby, szkodniki i chwasty roślin
ogrodniczych;
PKZ(R.e)(4)12 scharakteryzować rodzaje osłon;
R.5.1(16) prowadzi uprawę owoców zgodnie ze Zwykłą
R.5.1(16)1 określić zasady Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej w produkcji sadowniczej;
Praktyką Rolniczą i Zasadami Wzajemnej Zgodności;
R.5.1(16)2 zdefiniować wymagania wzajemnej zgodności w produkcji sadowniczej;
R.5.2(13) prowadzi uprawę warzyw zgodnie ze Zwykłą Praktyką R.5.2(13)1 określić zasady Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej w produkcji
Rolniczą i Zasadami Wzajemnej Zgodności;
warzywniczej;
R.5.2(13)2 zdefiniować wymagania wzajemnej zgodności w produkcji
PKZ(R.e)(7) rozpoznaje rodzaje roślin ogrodniczych;

warzywniczej;
PKZ(Re)(5) rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą;

PKZ.(Re)(6)klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i

PKZ(R.e)(5)1 wyjaśnić pojęcia dotyczące powstawania gleby;
PKZ(R.e)(5)2 opisać podstawowe typy gleby;
PKZ(R.e)(5)3 określić właściwości fizyko – chemiczne gleby;
PKZ(R.e)(5)4 scharakteryzować bonitację gleb;
PKZ(R.e)(5)5 określić przydatność gleby pod uprawę ogrodniczą;
PKZ(R.e)(5)6 scharakteryzować podłoża ogrodnicze;
PKZ(R.e)(5)7 wyjaśnić zjawisko zmęczenia gleb;
PKZ(R.e)(5)8 przedstawić sposób rekultywacji gleb;
PKZ(R.e)(6)1 scharakteryzować nawozy organiczne i mineralne;
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rośliny;

PKZ.(Re)(9) przestrzega norm jakościowych i zasad
standaryzacji produktów ogrodniczych;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane
działania;
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;

PKZ(R.e)(6)2 określić wpływ nawożenia na glebę i rośliny;
PKZ(R.e)(6)3 obliczyć dawkę nawozu w czystym składniku na hektar na podstawie
zaleceń dotyczących stosowania nawozów;
PKZ(R.e)(6)4 określić zasady przechowywania i stosowania nawozów;
PKZ(R.e)(9)1 rozróżnić rodzaje i funkcje opakowań;
PKZ(R.e)(9)2 wyjaśnić zasady przestrzegania norm jakościowych w produkcji
ogrodniczej;
KPS(3)2 przewidywać skutki podejmowanych działań w zabiegach uprawowych;
KPS(3)3 przewidywać skutki podejmowanych działań podczas nawożenia i ochrony
roślin ogrodniczych;
KPS(6)2 aktualizować wiedze o funkcjach życiowych rośliny;
KPS(6)3 aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe w uprawie gleby;
KPS(6)4 aktualizować wiedzę i doskonali ć umiejętności zawodowe w nawożeniu i
ochronie roślin ogrodniczych;
KPS(8)1 ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie norm handlowych warzyw;
BHP(1)1 zdefiniować pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy;
BHP(1)2 wyjaśnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska;
BHP(1)3 wyjaśnić pojęcia dotyczące ergonomii pracy;
BHP(1)4 zdefiniować wypadki i choroby zawodowe;
BHP(2)2 rozróżnić instytucje działające w zakresie ochrony pracy;
BHP(2)3 przedstawić zastosowanie zadań instytucji oraz służb działających w zakresie
ochrony środowiska w Polsce;
BHP(3)1 określić prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy;
BHP(3)2 określić prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy;
BHP(4)2 wskazać czynniki szkodliwe występujące w gospodarstwie i mające wpływ na
organizm człowieka;
BHP(4)3 rozróżnić zagrożenia dla zdrowia i życia związane z wykonywaną pracą;
BHP(4)4 scharakteryzować przyczyny wypadków;
BHP(4)5 scharakteryzować skutki wykonywania pracy pod wpływem alkoholu lub innego
środka odurzającego;
BHP(5)1 określić działanie czynników szkodliwych występujących w gospodarstwie;
BHP(5)2 zdefiniować zagrożenia dotyczące środowiska pracy;
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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;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(5) radzi sobie ze stresem;

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania
gospodarki rynkowej;

BHP(5)3 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w
środowisku pracy;
BHP(6)1 wyjaśnić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
BHP(6)2 scharakteryzować metody zapobiegania czynników szkodliwych na organizm
człowieka;
BHP(7)1 określić stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa pracy
w produkcji ogrodniczej;
BHP(7)2 zdefiniować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i urządzeń stosowanych w produkcji ogrodniczej;
BHP(7)3 zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej;
BHP(8)1 rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej odpowiednio do
prowadzonych prac zawodowych;
BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej odpowiednio do
prowadzonych prac zawodowych;
BHP(9)1 wyjaśnić przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej;
BHP(9)2 wyjaśnić przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska;
BHP(10)3 udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
BHP(10)4 scharakteryzować zgłoszenie wypadku lub choroby zawodowej do
odpowiedniej instytucji;
BHP(10)5 zdefiniować procedury postępowania w przypadku pożaru;
BHP(10)6 wyjaśnić procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
podczas wypadku i pożaru;
KPS(3)4 ocenić zagrożenia na stanowisku pracy;
KPS(3)5 przewidzieć skutki podejmowanych działań podczas udzielania pierwszej
pomocy;
KPS(5)1 radzić sobie ze stresem w sytuacjach zagrożenia;

4. Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem ogrodniczym
PDG(1)1 zdefiniować pojęcie rynku;
PDG(1)2 znać kryteria klasyfikacji rynku cechy gospodarki rynkowej;
PDG(1)3 wymienić cechy gospodarki rynkowej;
PDG(1)4 wyjaśnić zależności między popytem, podażą i ceną;
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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(1)5 znać czynniki kształtujące popyt i podaż;
PDG(1)6 wyznaczyć cenę równowagi rynkowej;
PDG(2)1 wymienić źródła prawa;
PDG(2)2 określić skutki nieprzestrzegania prawa;
PDG(2)3 wskazać uregulowania prawne dotyczące zatrudnienia, nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy;
PDG(2)4 zdefiniować obowiązki pracodawców i pracowników;
PDG(2)5 rozróżnić umowy cywilno-prawne związane z pracą;
PDG(2)6 rozróżnić pojęcie tajnych i poufnych danych;
PDG(2)7 wymienić konsekwencje nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych;
PDG(2)8 wskazać stosowne przepisy dotyczące podatków;
PDG(2)9 wyjaśnić kryteria klasyfikacji podatków;
PDG(2)10 obliczyć podatek rolny i VAT w gospodarstwie rolnym oraz podatek
dochodowy z działów specjalnych;
PDG(2)11określić znaczenie ochrony własności intelektualnej;
PDG(2)12 wyjaśnić istotę majątkowych praw autorskich oraz konsekwencje naruszenia
autorskiego prawa osobistego, odpowiedzialności cywilnej i karnej;
PDG(2)13 znać przedmiot prawa autorskiego i jego cechy ;
PDG(3)1 wymienić różnice miedzy działalnością gospodarczą a działalnością rolniczą;
PDG(3)2 rozróżnić działy specjalne produkcji rolnej;
PDG(3)3 wskazać kryteria klasyfikacji działalności gospodarczej;
PDG(3)4 wymienić przepisy prawne regulujące prowadzenie działalności;
PDG(3)5 znać przepisy dotyczące zasad rejestrowania działalności gospodarczej osób
fizycznych;
PDG(4)1 wymienić przedsiębiorstwa należące do bliższego i dalszego otoczenia;
PDG(4)2 ocenić wpływ otoczenia na działalność gospodarczą;
PDG(4)3 określić zakres działalności producentów, dystrybutorów, przetwórców;
PDG(4)4 wymienić firmy przetwórcze związane z rolnictwem;
PDG(4)5 rozróżnić dystrybutorów obsługujących agrobiznes;
PDG(5)1 określić cele przedsiębiorstwa;
PDG(5)2 scharakteryzować struktury organizacyjne firmy;
PDG(5)3 rozróżnić zakres działań przedsiębiorstwa przy wykonywaniu poszczególnych
funkcji;
PDG(5)4 omówić systemy produkcji;
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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 dla
prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej
działalności gospodarczej;

PDG(5)5 określić zakres obsługi handlowej i obsługi klienta;
PDG(5)6 ustalić potrzeby zaopatrzeniowe firmy;
PDG(5)7 dokonać wyboru dostawców;
PDG(6)1 rozróżnić rodzaje integracji;
PDG(6)2 wskazać korzyści wspólnych przedsięwzięć;
PDG(6)3 podać przykłady funkcjonujących w otoczeniu rozwiązań integracyjnych;
PDG(7)1 znać procedurę rejestracji działalności gospodarczej;
PDG(7)2 wypełnić wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi
działalność gospodarczą;
PDG(7)3 znać kompetencje instytucji związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem
działalności gospodarczej;
PDG(7)4 wymienić wady i zalety poszczególnych form organizacyjno –prawnych;
PDG(7)5 dobierać odpowiednią formę organizacyjno- prawną do rozmiarów działalności;
PDG(7)6 wymienić obowiązki przedsiębiorcy dotyczące współpracy z Urzędem
Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Kasą Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego;
PDG(8)1 zredagować pisma dotyczące prowadzonej działalności;
PDG(8)2 korzystać z technik komunikacji interpersonalnej;
PDG(9)1 określić niezbędne wyposażenie w urządzenia biurowe i programy komputerowe
wykorzystywane w prowadzeniu działalności;
PDG(9)2 posługiwać się nowoczesnymi urządzeniami biurowymi;
PDG(9)3 przestrzegać zasad BHP w pracy biurowej;
PDG(9)4 obsługiwać specjalistyczne programy komputerowe;
PDG(10)1 wymienić podstawowe cele marketingu;
PDG(10)2 znać pojęcie marketingu, jego elementy i zależność miedzy elementami
marketingu mix;
PDG(10)3 zidentyfikować metody i techniki badań marketingowych odpowiednie dla
działalności ogrodniczej;
PDG(10)4 przeprowadzić badania marketingowe;
PDG(10)5 opisać docelową grupę klientów;
PDG(10)6 opracować plan marketingowy firmy;
PDG(11)1 rozumieć potrzebę posługiwania się rachunkiem ekonomicznym;
PDG(11)2 rozróżnić rodzaje kosztów i dokonać ich klasyfikacji;
PDG(11)3 określić przychody i koszty działalności;
PDG(11)4 rozróżnić majątek trwały i obrotowy;
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PKZ(R.e)(10) korzysta ze środków finansowych na rozwój
rolnictwa i obszarów wiejskich;
PKZ(R.e)(11) korzysta z usług instytucji i organizacji
działających na rzecz wsi i rolnictwa;
PKZ(R.e)(12) stosuje programy komputerowe wspomagające
wykonywanie zadań;
KPS(1)przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(4)jest otwarty na zmiany;
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; potrafi
negocjować warunki porozumień;
KPS(10)współpracuje w zespole;

PDG(11)5 sporządzić bilans otwarcia działalności gospodarczej ze wskazaniem źródeł
finansowania;
PDG(11)6 obliczyć koszty działalności;
PDG(11)7 ustalić opłacalność wybranych działalności;
PDG(11)8 sporządzić kalkulacje rolnicze;
PDG(11)9 znać czynniki kształtujące poziom opłacalności;
PKZ(R.e.)(10)1 określić procedury korzystania ze środków finansowych UE;
PKZ(R.e)(10)2 obliczyć wysokość dopłat bezpośrednich;
PKZ(R.e)(10)3 sporządzić wniosek o dofinansowanie działalności ogrodniczej ze środków
finansowych Unii Europejskiej;
PKZ.(R.e)(11)1 wymienić instytucje wspomagające działalność gospodarczą;
PKZ(R.e)(11)2 skorzystać z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i
rolnictwa;
PKZ(R.e)(12)1 zastosować program komputerowy użytkowy;
PKZ(R.e)(12)2 korzystać z programów komputerowych obliczeniowych;
KPS(1)1 przestrzegać zasad kultury i etyki w handlu;
KPS(4)1 analizować zmiany w przepisach prawnych;
KPS(6)5 zaktualizować wiedze na temat gospodarki rynkowej;
KPS(7)1 wymienić przepisy dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;
KPS(8)2 znać zasady odpowiedzialności za nieprzestrzeganie prawa;
KPS(9)1 negocjować warunki dostawy;
KPS(9)2 potrafi negocjować z instytucjami;
KPS(10)1 współpracować w zespole podczas prowadzenia działalności gospodarczej;
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5. Produkcja sadownicza.
R.5.1(10) wykonuje czynności związane z produkcją materiału
szkółkarskiego i rozmnożeniowego roślin sadowniczych;

R.5.1(1) określa wpływu czynników klimatycznych na wzrost,
rozwój oraz plonowanie roślin sadowniczych;
R.5.1(2) dobiera rośliny sadownicze do warunków klimatycznoglebowych i ekonomicznych danego rejonu;
R.5.1(3) ustala termin sadzenia roślin sadowniczych;
R.5.1(4) przygotowuje teren i glebę pod uprawę roślin
sadowniczych;

R.5.1(10)1 omówić części składowe i formy roślin sadowniczych;
R.5.1(10)2 wyjaśnić pojęcia z terminologii szkółkarskiej;
R.5.1(10)3 sklasyfikować podkładki dla poszczególnych gatunków roślin
sadowniczych;
R.5.1(10)4 scharakteryzować technologię produkcji podkładek wegetatywnych i
generatywnych;
R.5.1(10)5 rozróżnić metody uszlachetniania podkładek , określić ich zastosowanie;
R.5.1(10)6 scharakteryzować produkcję jednorocznych okulantów;
R.5.1(10)7 wymienić metody produkcji krzewów owocowych;
R.5.1(10)8 zaplanować czynności związane z zakładaniem i prowadzeniem szkółki
roślin sadowniczych;
R.5.1(10)9 rozróżnić podstawowe choroby i szkodniki występujące w szkółce i dobrać
metody zwalczania;
R.5.1(10)10 omówić sposób produkcji i ocenić jakość sadzonek truskawek;
R.5.1(10)11 dobrać sposób wykopywania i przechowywania materiału szkółkarskiego
w zależności od terminu sprzedaży;
R.5.1(10)12 prowadzić dokumentację szkółkarską;
R.5.1(10)13 określić zasady kwalifikacji materiału szkółkarskiego;
R.5.1(1)1 scharakteryzować warunki klimatyczne rejonu;
R.5.1(1)2 określić wpływ warunków klimatycznych na wzrost i plonowanie roślin;
R.5.1(1)3 scharakteryzować gatunki roślin sadowniczych i ich wymagania klimatyczno
– glebowe;
R.5.2(2)1 dobrać gatunki drzew owocowych do sadu uwzględniając warunki
klimatyczno-glebowe i ekonomiczne rejonu;
R.5.2(2)2 dobrać gatunki roślin jagodowych na plantacje towarową uwzględniając
warunki klimatyczno-glebowe i ekonomiczne rejonu;
R.5.1(3)1 zaplanować terminy i sposoby sadzenia drzew ,owocowych i roślin
jagodowych;
R.5.1(3)2 scharakteryzować zabiegi po posadzeniu roślin sadowniczych;
R.5.1(4)1 określić sposób przygotowania terenu pod uprawę roślin sadowniczych;
R.5.1(4)2 określić przydatność gleby pod uprawę określonych gatunków roślin
sadowniczych;
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R.5.1(5) planuje nawożenie organiczne i mineralne roślin
sadowniczych;

R.5.1(7) dobiera sposoby formowania drzew i krzewów
owocowych;
R.5.1(8) reguluje wzrost i owocowanie roślin sadowniczych;

R.5.1(9) zabezpiecza rośliny sadownicze przed mrozem i
przymrozkami;
R.5.1(11) rozpoznaje choroby i szkodniki roślin sadowniczych;
R.5.1(13) dobiera metody i środki ochrony roślin sadowniczych;

R.5.1(14) ocenia dojrzałość zbiorczą owoców;

R.5.1(15) dobiera sprzęt do zbioru i transportu owoców;
R.5.1(16).prowadzi uprawę owoców zgodnie ze Zwykłą Dobrą
Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej zgodności;

R.5.1(5)1 rozróżnić objawy niedoboru i nadmiaru składników pokarmowych na
organach roślin;
R.5.1(5)2 obliczyć dawki nawozów w oparciu o wyniki analizy gleby;
R.5.1(5)3 ustalić terminy i sposoby nawożenia organicznego i mineralnego sadu i
plantacji jagodowych;
R.5.1(7)1 scharakteryzować typy koron drzew owocowych i sposoby ich formowania;
R.5.1(7)2 rozróżniać rodzaje cięć dla poszczególnych gatunków drzew owocowych;
R.5.1(7)3 rozróżniać rodzaje cięć dla poszczególnych gatunków roślin jagodowych;
R.5.1(7)4 określić terminy cięcia dla różnych gatunków roślin sadowniczych;
R.5.1(8)1 uzasadnić wpływ cięcia i nawożenia na wzrost i owocowanie;
R.5.1(8)2 wyjaśnić wpływ systemów utrzymania gleby na wzrost i owocowanie;
R.5.1(8)3 ocenić wpływ nawadniania na wzrost i owocowanie roślin sadowniczych;
R.5.1(8)4 dobrać sposób przerzedzania zawiązków owoców;
R.5.1(9)1 scharakteryzować objawy uszkodzeń mrozowych;
R.5.1(9)2 określić sposoby zabezpieczania drzew i krzewów przed mrozem i
przymrozkami;
R.5.1(9)3 opisać sposoby leczenia uszkodzeń mrozowych;
R.5.1(11)1 scharakteryzować choroby i szkodniki roślin sadowniczych;
R.5.1(11)2 opisać objawy uszkodzeń;
R.5.1(13)1 scharakteryzować metody ochrony roślin sadowniczych przed chorobami i
szkodnikami;
R.5.1(13)2 scharakteryzować środki ochrony roślin sadowniczych;
R.5.1(13)3 dobrać metody ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami;
R.5.1(14)1 scharakteryzować rodzaje dojrzałości zbiorczej owoców;
R.5.1(14)2 przedstawić budowę owoców;
R.5.1(14)3 dobrać terminy zbioru owoców;
R.5.1(1)51 zaplanować sposób zbioru poszczególnych gatunków owoców;
R.5.1(15)2 dobrać sprzęt, opakowania i środki transportu dla różnych gatunków
owoców;
R.5.1(16)3 przestrzegać zasad Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej w produkcji
sadowniczej;
R.5.1(16)4 przestrzegać Zasad Wzajemnej Zgodności;
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R.5.1(18) przestrzega warunków przechowywania różnych
gatunków owoców;

R.5.1(21) kalkuluje koszty produkcji sadowniczej;
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 (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;
KPS(2)jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

R.5.1(18)1 określić warunki przechowywania różnych gatunków owoców;
R.5.1(18)2 scharakteryzować budowę i wyposażenie techniczne obiektów
przechowalniczych;
R.5.1(18)3 scharakteryzować choroby przechowalnicze owoców;
R.5.1(21)1 określić rodzaje kosztów;
R.5.1(21)2 obliczyć koszty założenia uprawy wybranego gatunku roślin
sadowniczych;
BHP(4)6 rozróżnić zagrożenia dla zdrowia i życia związane z wykonywaną pracą w
uprawach sadowniczych;
BHP(5)4 przewidzieć zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników
podczas nawożenia i stosowania środków ochrony roślin w produkcji sadowniczej;
BHP(7)4 przygotować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami
bezpieczeństwa pracy w produkcji materiału szkółkarskiego;
BHP(7)5 organizować stanowisko pracy podczas wykonywania prac pielęgnacyjnych
w sadzie;
BHP(8)3 stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas zakładania sadu
i plantacji roślin jagodowych;
BHP(8)4 stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas zbioru owoców;
KPS(2)1 być kreatywnym i konsekwentnym w prowadzeniu ochrony roślin;

KPS(3)6 przewidzieć skutki podejmowanych działań podczas prowadzenia szkółki;
KPS(3)7 przewidzieć skutki podejmowanych decyzji ochronie sadów;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(5)2 radzić sobie ze stresem podczas niebezpiecznych prac przy magazynowaniu i
przechowywaniu owoców;
KPS(5)3 radzić sobie ze stresem podczas trudnych warunków meteorologicznych
zagrażających plonom;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; KPS(6)6 aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe w zakresie
ochrony roślin;
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS(7)2 przestrzegać tajemnicy zawodowej podczas obsługi w przechowalni i chłodni;
KPS(7)3 przestrzegać tajemnicy zawodowej podczas prac w chłodni z kontrolowaną
atmosferą;
KPS(7)4 przestrzegać tajemnicy zawodowej w produkcji sadowniczej;
6. Produkcja warzywnicza
R.5.2(1) określa wpływ czynników klimatycznych na wzrost,
R.5.2(1)1 scharakteryzować części użytkowe roślin warzywnych;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych decyzji
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rozwój i plonowanie roślin warzywnych i przyprawowych
oraz grzybów jadalnych;
R.5.2(2) dobiera gatunki i odmiany warzyw do warunków
klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
R.5.2(4) ocenia jakość materiału siewnego;
R.5.2.(5) przygotowuje materiał siewny roślin warzywnych;
R.5.2(6) określa warunki i sposoby rozmnażania oraz pędzenia
roślin warzywnych;

R.5.2(7) dobiera zmianowanie roślin warzywnych
do\ określonych warunków klimatyczno-glebowych i
ekonomicznych gospodarstwa;
R.5.2(9) wykonuje czynności związane z prowadzeniem upraw
warzywnych w gruncie, w pomieszczeniach i pod osłonami;

R.5.2(10) wykonuje czynności związane z uprawą roślin
przyprawowych w gruncie i pod osłonami;
R.5.2(11) wykonuje czynności związane z produkcją grzybów
jadalnych;
R.5.2(13) prowadzi uprawę warzyw zgodnie ze Zwykłą Dobrą
Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;

R.5.2(1)2 scharakteryzować wpływ warunków klimatycznych na rozwój roślin
warzywniczych i przyprawowych oraz grzybów jadalnych;
R.5.2(1)3 podać przykłady odpowiednich grup roślin;
R.5.2(2)1 znać rejonizację produkcji warzywniczej;
R.5.2(2)2 określić wymagania cieplne różnych gatunków warzyw;
R.5.2(2)3 różnicować rodzaje upraw w zależności od rynku zbytu;
R.5.2(4)1 scharakteryzować cechy materiału siewnego;
R.5.2(5)1 omówić sposoby i terminy siewu roślin warzywnych;
R.5.2(5)2 scharakteryzować przygotowanie nasion do siewu;
R.5.2(6)1 scharakteryzować sposoby rozmnażania wegetatywnego warzyw;
R.5.2(6)2 scharakteryzować sposoby rozmnażania wegetatywnego stosowane w
uprawach pod osłonami;
R.5.2(6)3 określić warunki i etapy produkcji rozsady;
R.5.2(6)4 scharakteryzować sposoby pędzenia warzyw;
R.5.2(7)1 określić zasady zmianowania i następstwa roślin warzywnych w gruncie;
R.5.2(7)2 wyjaśnić zmianowanie i następstwo roślin warzywnych pod osłonami;
R.5.2(7)3 rozróżnić agrotechniczne i ekonomiczne czynniki zmianowania;
R.5.2(7)4 rozróżnić agrotechniczne i ekonomiczne czynniki zmianowania warzyw pod
osłonami;
R.5.2(9)1 określić sposoby uprawy warzyw w gruncie;
R.5.2(9)2 scharakteryzować technologie produkcji różnych grup roślin warzywnych w
gruncie i pod osłonami;
R.5.2(9)3 scharakteryzować sposoby prowadzenia plantacji nasiennych;
R.5.2(9)4 scharakteryzować, choroby, szkodniki i chwasty roślin warzywnych oraz
metody ich zwalczania;
R.5.2(9)5 scharakteryzować technologię produkcji różnych grup roślin warzywnych
pod osłonami;
R.5.2(9)6 scharakteryzować choroby szkodniki i chwasty roślin warzywnych pod
osłonami oraz metody ich zwalczania;
R.5.2(10)1 określić sposoby uprawy roślin przyprawowych;
R.5.2(10)2 scharakteryzować zabiegi pielęgnacyjne na plantacji roślin przyprawowych;
R.5.2(11)1 określić sposoby produkcji grzybów jadalnych;
R.5.2(11)2 scharakteryzować zabiegi pielęgnacyjne w produkcji grzybów jadalnych;
R.5.2(13)3 zinterpretować Zasady Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej w produkcji
warzyw;
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R.5.2(13)4 wyjaśnić wymagania Wzajemnej Zgodności w produkcji warzyw;
R.5.2(14)1omówić wady i zalety ekologicznej produkcji warzyw;
R.5.2(14)2 scharakteryzować ekologiczną produkcję warzyw;
R.5.2(14)3 scharakteryzować ekologiczną produkcję warzyw pod osłonami;
R.5.2(15) dobiera sprzęt do zbioru i transportu warzyw;
R.5.2(15)1 określić dojrzałość zbiorczą oraz warunki zbioru warzyw;
R.5.2(15)2 zdefiniować dojrzałość zbiorczą owoców i warunki zbioru warzyw pod
osłonami;
R.5.2(16) przestrzega warunków przechowywania warzyw;
R.5.2(16)1 omówić przygotowanie warzyw gruntowych do przechowywania;
R.5.2(16)2 scharakteryzować warunki i sposoby przechowywania;
R.5.2(19) kalkuluje koszty produkcji warzyw;
R.5.2(19)1 obliczać koszty produkcji warzyw w gruncie;
R.5.2(19)2 obliczać koszty produkcji warzyw pod osłonami;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
KPS(2)2rozwijac kreatywność i konsekwentność w czasie produkcji warzyw;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(3)8 przewidzieć skutki podejmowanych działań w produkcji warzywniczej;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(4)2 wprowadzać zmiany w produkcji w zależności od wymogów rynku;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i umiejętności zawodowe;
KPS(6)7 aktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe w produkcji warzyw;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane
KPS(8)3 ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania w produkcji
zadania;
warzywniczej;
7. Produkcja roślin ozdobnych
R.5.3(1) rozpoznaje rodzaje i gatunki roślin ozdobnych;
R.5.3(1)1 opisać cechy morfologiczne roślin ozdobnych;
R.5.3(1)2 rozpoznać podstawowe rodzaje gatunki jednorocznych i dwuletnich roślin
ozdobnych;
R.5.3(1)3 rozpoznać podstawowe rodzaje i gatunki bylin zimujących w gruncie i w
pomieszczeniach;
R.5.3(1)4 rozpoznać podstawowe rodzaje i gatunki drzew i krzewów;
R.5.3(1)5 rozpoznać podstawowe rodzaje i gatunki roślin ozdobnych uprawianych pod
osłonami na kwiat cięty;
R.5.3(1)6 rozpoznać podstawowe rodzaje i gatunki roślin doniczkowych
R.5.3(4) określa metody wegetatywnego rozmnażania roślin
R.5.3(4)1rozróżnić sposoby wegetatywnego rozmnażania roślin.
ozdobnych;
R.5.3(4)2 nazwać podziemne organy roślin służące do rozmnażania wegetatywnego;
R.5.3(4)3scharakteryzować. rodzaje sadzonek i sposób ich wykonania;
R.5.3(4)4 scharakteryzować sposoby i terminy szczepienia i okulizacji;
R.5.3(4)5opisać rozmnażanie przez odkłady i in vitro;
R.5.3(5) określa walory dekoracyjne roślin ozdobnych;
R.5.3(5)1wymienić walory dekoracyjne roślin ozdobnych;
R.5.3(5)2 podać przykłady roślin o różnych walorach dekoracyjnych;
R.5.3(6) określa wymagania siedliskowe roślin ozdobnych;
R.5.3(6)1 określić wymagania cieplne roślin ozdobnych .
R.5.2(14) stosuje metody ekologiczne uprawy roślin
warzywnych;

107

R.5.3(7) planuje uprawę roślin ozdobnych w zależności od
warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego
regionu;
R.5.3(8) określa termin i sposób siewu nasion i sadzenia roślin
ozdobnych;

R.5.3(12) wykonuje czynności związane z pędzeniem roślin
ozdobnych, przyśpieszaniem lub opóźnianiem kwitnienia roślin
ozdobnych;
R.5.3(14) rozróżnia rodzaje terenów zieleni;

R.5.3(15) planuje rozmieszczenie roślin ozdobnych na terenach
zieleni;
R.5.3(16) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i renowacyjne
terenów zieleni;
R.5.3(18) stosuje metody ochrony i nawożenia roślin ozdobnych
bezpieczne dla środowiska;

R.5.3(6)2 określić wymagania siedliskowe roślin jednorocznych i dwuletnich
i bylin;
R.5.3(6)3 określić wymagania drzew i krzewów w stosunku do siedliska;
R.5.3(6)4 określić wymagania roślin ozdobnych uprawianych pod osłonami;
R.5.3(6)5 określić wymagania roślin doniczkowych uprawianych pod osłonami;
R.5.3(7)1 scharakteryzować technologię uprawy roślin w gruncie;
R.5.3(7)2 wybrać sposób uprawy w zależności od warunków klimatyczno-glebowych
i ekonomicznych danego regionuR.5.3(7)3 scharakteryzować technologię uprawy
określonych gatunków pod osłonami;
R.5.3(8)1 scharakteryzować sposoby przygotowania nasion do siewu;
R.5.3(8)2 opisać siew nasion różnymi metodami;
R.5.3(8)3 określić czynniki wpływające na kiełkowanie nasion;
R.5.3(8)4 określić termin siewu dla poszczególnych gatunków roślin ozdobnych;
R.5.3(8)5 wyszczególnić kolejne etapy produkcji rozsady roślin ozdobnych;
R.5.3(8)6 określić zasady i terminy sadzenia roślin ozdobnych ;
R.5.3(12)1 rozróżnić metody pędzenia roślin ozdobnych;
R.5.3(12)2 ustalić zabiegi stosowane w pędzeniu wybranych gatunków roślin
cebulowych;
R.5.3(14)1 określić funkcje terenów zieleni;
R.5.3(14)2 rozróżnić rodzaje terenów zieleni;
R.5.3(14)3 scharakteryzować elementy składowe terenów zieleni;
R.5.3(14)4 zdefiniować kwietnik, rabatę, trawnik, żywopłot;
R.5.3(15)1 dobrać rośliny ozdobne na kwietnik, rabatę, trawnik, żywopłot;
R.5.3(15)2 zaplanować rozmieszczenie roślin ozdobnych na terenach zieleni
uwzględniając wymagania roślin i warunki przyrodnicze i zasady kompozycji;
R.5.3(16)1 określić rodzaje i sposób wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i
renowacyjnych na kwietnikach sezonowych, rabatach bylinowych, trawnikach;
R.5.3(16)2 opisać sposoby pielęgnacji drzew i krzewów;
R.5.3(16)3 określić zasady przesadzania roślin drzewiastych;
R.5.3(18)1scharakteryzować metody ochrony roślin bezpieczne dla środowiska;
R.5.3(18)2 wyjaśnić zasady bhp w czasie nawożenia roślin i stosowania środków
ochrony roślin;
R.5.3(18)3 skorzystać z Programu Ochrony Roślin Ozdobnych;
R.5.3(18)4 określić najgroźniejsze choroby i szkodniki roślin ozdobnych;
R.5.3(18)5 dobrać metody do zwalczania chorób i szkodników roślin ozdobnych;
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R.5.3(19) prowadzi dokumentację robót związanych z
urządzaniem terenów zieleni;

R.5.3(22) kalkuluje koszty produkcji roślin ozdobnych oraz
urządzania i pielęgnacji terenów zieleni;

R.5.3(23) prowadzi uprawę roślin ozdobnych zgodnie ze Zwykłą
Dobrą Praktyką Rolniczą i Zasadami Wzajemnej Zgodności;
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem
szkodliwych czynników w środowisku pracy;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i rozwija umiejętności zawodowe;

R.5.3(19)1 wyszczególnić rodzaje dokumentów związanych z urządzaniem terenów
zieleni;
R.5.3(19)2 rozróżnić znaki graficzne oraz inne oznaczenia roślinności i elementów
architektury stosowane w projektach terenów zieleni;
R.5.3(19)3 stosować przepisy prawa dotyczące terenów zieleni;
R.5.3(19)4 prowadzić dokumentację robót w terenach zieleni;
R.5.3(22)1 skalkulować koszty produkcji określonych gatunków roślin ozdobnych
uprawianych w gruncie;
R.5.3(22)2 skalkulować koszty produkcji określonych gatunków roślin ozdobnych
uprawianych pod osłonami;
R.5.3(22)3 obliczyć koszty materiałów na założenie kwietnika i żywopłotu
R.5.3(22)4 obliczyć koszty pielęgnacji terenów zieleni;
R.5.3(23)1 zastosować Zasady Wzajemnej Zgodności w uprawie roślin ozdobnych;
R.5.3(23)2 zastosować Zwykłą Dobrą Praktykę Rolniczą w uprawie roślin ozdobnych;
BHP(5)5 przewidzieć zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników
podczas nawożenia i stosowania środków ochrony roślin;
KPS(3)9 przewidzieć wpływ podejmowanych działań na walory dekoracyjne i
zdrowotność roślin;
KPS(3)10 przewidzieć wpływ podejmowanych działań na walory dekoracyjne i
zdrowotność roślin pod osłonami;
KPS(4)3 wprowadzać nowości w technologii uprawie roślin ozdobnych;
KPS(6)8 śledzić nowości i rozwijać umiejętności zawodowe z zakresu uprawy roślin
ozdobnych;
KPS(6)9 aktualizować wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe w zakresie terenów
zieleni;
KPS(8)4 ponosić odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane
działania;
KPS(10) współpracuje w zespole;
KPS(10)2 współpracować w zespole podczas zakładania i pielęgnacji terenów zieleni;
8. Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
BHP(4)7 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska związane z
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań
eksploatacją maszyn;
zawodowych;
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem
BHP(5)6 określić zagrożenia podczas eksploatacji maszyn i urządzeń;
szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi BHP(7)6 przygotować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami o
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wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska;
PKZ(R.e)(1) rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia
stosowane w produkcji ogrodniczej;
PKZ(R.e)(2) rozpoznaje części i podzespoły pojazdów, maszyn i
urządzeń;

PKZ(R.e)(3) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby
ochrony metali przed korozją;
R.5.4(2) rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne
stosowane w maszynach i urządzeniach ogrodniczych;

R.5.4(3) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do
wykonywania prac w ogrodnictwie;

ergonomii i bezpieczeństwie pracy;
BHP(9)3 przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas eksploatacji maszyn i urządzeń;
PKZ(R.e)(1)1 scharakteryzować budowę i zasady użytkowania pojazdów, maszyn i
narzędzi stosowanych w produkcji ogrodniczej;
PKZ(R.e)(1)2 scharakteryzować instalacje i urządzenia elektryczne stosowane w
ogrodnictwie;
PKZ(R.e)(2)1 odczytać rysunki techniczne i schematy;
PKZ(R.e)(2)2 scharakteryzować podstawowe połączenia części maszyn, osie, wały,
łożyska i przekładnie;
PKZ(R.e)(2)3 rozróżnić sprzęgła i przekładnie stosowane w maszynach ogrodniczych;
PKZ(R.e)(2)4 scharakteryzować budowę i zasadę działania silników i mechanizmów
napędowych pojazdów;
PKZ(R.e)(2)5 ocenić stan techniczny oraz wyjaśnić zasady obsługi, konserwacji i
przechowywania pojazdów ogrodniczych;
PKZ(R.e)(3)1 wyjaśnić zjawisko korozji i jej wpływ na
trwałość maszyn;
PKZ(R.e)(3)2 scharakteryzować podstawowe metody zabezpieczania metali przed
korozją;
R.5.4(2)1 rozróżnić materiały metalowe i niemetalowe stosowane w mechanizacji prac
ogrodniczych, określić ich właściwości i zastosowanie;
R.5.4(2)2 scharakteryzować materiały eksploatacyjne stosowane w mechanizacji prac
ogrodniczych;
R.5.4(2)3 wyjaśnić zjawisko tarcia i jego wpływ na pracę maszyn;
R.5.4(3)1 dobrać maszyny i narzędzia do uprawy roślin
ogrodniczych uwzględniając warunki glebowe, organizacyjne i ekonomiczne;
R.5.4(3)2 określić zasady konserwacji i zakres przeglądów technicznych maszyn i
narzędzi ogrodniczych;
R.5.4(3)3 określić sposoby i parametry wykonywania podstawowych prac polowych
maszynami lub zestawami maszyn;
R.5.4(3)4 zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące podczas obsługi maszyn i
urządzeń ogrodniczych;
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R.5.4(6) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju
wykonywanych prac ogrodniczych;

R.5.4(8) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas
wykonywania prac związanych z produkcją ogrodniczą;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
Zajęcia praktyczne z produkcji sadowniczej
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;

R.5.4(6)1 dobrać pojazdy i środki transportowe do określonej technologii
Produkcji;
R.5.4(6)2 określić zakres okresowych przeglądów technicznych ciągników;
R.5.4(6)3 zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące podczas obsługi pojazdów i
środków transportowych;
R.5.4(8)1 scharakteryzować ekonomiczne procesy technologiczne w ogrodnictwie;
R.5.4(8)2 wybrać sprzęt, producenta i formę zakupu maszyn, urządzeń i pojazdów;
KPS(2)3 być kreatywnym i konsekwentnym w użytkowaniu maszyn;
KPS(4)4 być otwarty na nowości techniczne;
KPS(6)10 aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe w użytkowaniu
maszyn;
BHP(7)7 przygotować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
ergonomii w produkcji sadowniczej;
BHP(7)8 określić stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa
pracy w produkcji sadowniczej;
BHP(7)9 określić stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa
pracy w produkcji szkółkarskiej;
BHP(7)10 określić stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami podczas zbioru
owoców;
BHP(8)5 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej w produkcji
sadowniczej;
BHP(8)6 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej odpowiednio do
prowadzonych prac zawodowych;
BHP(8)7 rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej odpowiednio do
prowadzonych prac w szkółce;
BHP(8)8 rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej odpowiednio do
prowadzonych prac zawodowych w sadzie;
BHP(8)9 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej odpowiednio do
prowadzonych prac zawodowych w sadzie;
BHP(8)10 dobrać środki ochrony indywidualnej podczas sprzedaży owoców;
BHP(9) 4 stosować przepisy BHP i przepisy dotyczące ochrony środowiska w
produkcji sadowniczej;
BHP(9)5 stosować przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w produkcji
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R.5.1(4.) przygotowuje teren i glebę pod uprawę roślin
sadowniczych;

R.5.1(6) wykonuje prace związane z nawożeniem, pielęgnacją,
nawadnianiem i odwadnianiem upraw sadowniczych;

R.5.1(7) dobiera sposoby formowania drzew i krzewów
owocowych;

sadowniczej;
BHP(9)6 wyjaśnić przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska;
R.5.1(4)3 określić przydatność gleby pod uprawę roślin sadowniczych, uwzględniając
ich wymagania siedliskowe;
R.5.1(4)4 ocenić jakość gleby pod względem żyzności, urodzajności kwasowości pod
uprawy roślin sadowniczych, poziomu wody gruntowej;
R.5.1(4)5 dobrać prawidłowe zmianowanie w płodozmianie uwzględniając wymogi
roślin sadowniczych, warunki zakładania sadu;
R.5.1(4)6 zaplanować poszczególne zabiegi agrotechniczne przygotowujące glebę
przed sadzeniem roślin sadowniczych;
R.5.1(4)7 zaplanować odległości między rzędami i w rzędach;
R.5.1(4)8 obliczyć zapotrzebowanie na materiał nasadzeniowy na określoną
powierzchnię;
R.5.1(4)9 określić termin sadzenia drzewek;
R.5.1(4)10 wybrać odpowiednią technikę sadzenia drzewek;
R.5.1(6)1 ocenić stan odżywiania roślin w oparciu o wykonanie analizy gleby, liści,
owoców;
R.5.1(6)2 rozróżnić objawy niedoboru lub nadmiaru składników nawozowych w
roślinach;
R.5.1(6)3 dobrać nawozy dla roślin sadowniczych;
R.5.1(6)4 dobrać technikę nawożenia roślin sadowniczych;
R.5.1(6)5 określić systemu prowadzenia sadu;
R.5.1(6)6 dobrać system uprawy gleby oraz technikę jego prowadzenia z
uwzględnieniem wpływu na wzrost i owocowanie roślin sadowniczych;
R.5.1(6)7 dobrać herbicydy do zwalczania chwastów, zgodnie z zaleceniami przepisów
ochrony roślin sadowniczych;
R.5.1(6)8 zaprojektować nawadnianie sadu z uwzględnieniem źródła wody i wymagań
roślin sadowniczych;
R.5.1(6)9 zaprojektować odwadnianie sadu poprzez zastosowanie drenaży i rowów
melioracyjnych;
R.5.1(7)5 określić typy i rodzaje koron z podaniem terminu i techniki cięcia;
R.5.1(7)6 zastosować rodzaje cięcia z uwzględnieniem celowości zabiegu;
R.5.1(7)7 dobrać narzędzia i sprzęt docięcia drzew owocowych i krzewów;
R.5.1(7)8. Zastosować technikę modelowania koron poprzez odginanie pędów z
wykorzystaniem różnych metod;
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R.5.1(8) reguluje wzrost i owocowanie roślin sadowniczych;

R.5.1(9) zabezpiecza rośliny przed mrozem i przymrozkami;

R.5.1(10) wykonuje czynności związane z produkcją materiału
szkółkarskiego i rozmnożeniowego roślin sadowniczych;

R.5.1(11) rozpoznaje choroby oraz szkodniki roślin
sadowniczych;

R.5.1(12) rozpoznaje chwasty w uprawach sadowniczych;
R.5.1(14) ocenia dojrzałość zbiorczą owoców;
R.5.1.(16) prowadzi uprawę owoców zgodnie ze Zwykłą Dobrą
Praktyką Rolniczą i Zasadami Wzajemnej Zgodności;
R.5.1(17) wykonuje czynności związane ze zbiorem owoców;
R.5.1(19) przygotowuje owoce do sprzedaży;

R.5.1(20) prowadzi sprzedaż bezpośrednią różnych gatunków
owoców;
KPS(7) przestrzegać tajemnicy zawodowej;

R.5.1(7)9 wykonać cięcie krzewów owocowych po posadzeniu;
R.5.1(8)5 rozpoznać rodzaje pąków i pędów roślin sadowniczych;
R.5.1(8)6 przerzedzić zawiązki owocowe różnymi metodami;
R.5.1(8)7 dobór zapylaczy do określonych odmian;
R.5.1(8)8 wybrać preparaty chemiczne wpływające na regulowanie wzrostu i
owocowanie wg aktualnego programu ochrony roślin sadowniczych;
R.5.1(9)4 rozpoznać rodzaje uszkodzeń mrozowych na roślinach sadowniczych;
R.5.1(9)5 dobrać sposób zabezpieczenia drzew i krzewów owocowych przed mrozem i
przymrozkami;
R.5.1(9)6 wykonać leczenie uszkodzeń mrozowych;
R.5.1(10)14 pozyskać nasiona i przeprowadzić stratyfikację nasion roślin
sadowniczych;
R.5.1(10)15 zaplanować założenie szkółki;
R.5.1(10)16 rozmnażać wegetatywnie podkładki;
R.5.1(10)17 wykonywać szczepienie i okulizację;
R.5.1(10)18 formować drzewka i krzewy w szkółce;
R.5.1(10)19 wykonać przygotowanie materiału szkółkarskiego do przechowywania;
R.5.1(11)3 zidentyfikować objawy chorób i szkodników roślin sadowniczych;
R.5.1(11)4 przeprowadzić lustrację sadu pod względem poziomu zagrożenia przez
choroby i szkodniki;
R.5.1(11)5 korzystać z Programu Ochrony Roślin Sadowniczych;
R.5.1(12)1 rozpoznać chwasty jedno- i dwuliścienne w uprawach roślin sadowniczych;
R.5.1(12)2 dobrać metodę zwalczania chwastów;
R.5.1(14)4 określić dojrzałość zbiorczą owoców;
R.5.1.(16)3 prowadzić produkcję sadowniczą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką
Rolniczą i Zasadami Wzajemnej Zgodności;
R.5.1(17)1 dobrać technikę zbioru określonych gatunków roślin sadowniczych;
R.5.1(17)2 dokonać zbioru owoców;
R.5.1(19)1 dobrać rodzaje opakowań na owoce poszczególnych gatunków roślin
sadowniczych;
R.5.1(19)2 wykonać sortowanie i kalibrowanie owoców w oparciu o normy handlowe;
R.5.1(19)3 przygotować owoce do sprzedaży;
R.5.1(20)1wykonywać czynności związane ze sprzedażą bezpośrednią owoców;
R.5.1(20)2 obliczyć przychód ze sprzedaży;
KPS(7)5 przestrzegać tajemnicy zawodowej podczas sprzedaży owoców;
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KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(6)11 aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe w zakresie
ochrony roślin;
KPS(6)12 aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe w zakresie
ochrony roślin jagodowych;
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS(9)3 negocjować warunki porozumień podczas sprzedaży owoców;
KPS(9)4 potrafić negocjować warunki porozumień podczas sprzedaży;
KPS(10) współpracuje w zespole;
KPS(10)3 współpracować w zespole przy zakładaniu sadu;
KPS(10)4 współpracować w zespole podczas zbioru owoców;
KPS(10)5współpracować w zespole podczas prac w sadzie;
KPS(10)6 współpracować w zespole przy roślinach jagodowych;
KPS(10)7 współpracować w zespole podczas zbioru owoców;
9.2. Zajęcia praktyczne z produkcji warzywniczej i techniki rolniczej
R.5.2(3) dobiera metody siewu nasion roślin warzywnych
R.5.2(3)1 zróżnicować metody siewu w zależności od technologii produkcji
R.5.2(3)2 zastosować różne metody siewu
R.5.2(4)2 ocenić materiał siewny.
R.5.2(4) ocenia jakość materiału siewnego
R.5.2(4)3 sprawdzić zdolność kiełkowania
R.5.2(5) przygotowuje materiał siewny roślin warzywnych.
R.5.2(5)3 przygotować materiał siewny
R.5.2(5)4 stosować siew nasion do gruntu i do skrzynek.
R.5.2(6) określa warunki i sposoby rozmnażania oraz pędzenia
R.5.2(6)4 dobrać warzywa do pędzenia.
roślin warzywnych.
R.5.2(6)5 przygotować warzywa oraz miejsce do pędzenia warzyw.
R.5.2(6)6 wykonać rozmnażanie wegetatywne warzyw
R.5.2(6)7 wykonać pikowanie i wysadzenie roślin warzywnych
R.5.2(8) przygotowuje pomieszczenia, osłony, podłoża i
R.5.2(8)1 przygotować pomieszczenia i osłony do produkcji warzyw.
pojemniki do produkcji warzyw.
R.5.2(8)2 dobrać i przygotować podłoża i pojemniki do produkcji warzyw.
R.5.2(9) wykonuje czynności związane z prowadzeniem upraw
R.5.2(9)5 wykonać zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne w uprawie roślin
warzywnych w gruncie, w pomieszczeniach i pod osłonami.
warzywnych.
R.5.2(9)6 zidentyfikować chwasty, choroby i szkodniki warzyw.
R.5.2(9)7 wybrać metodę zwalczania chwastów, chorób i szkodników,
R.5.2(9)8 zastosować zabezpieczenia upraw roślin warzywnych przed mrozami i
przymrozkami,
R.5.2(9)9 wykonać zbiór warzywa w gruncie i pod osłonami.
R.5.2(10) wykonuje czynności związane z uprawą roślin
R.5.2(10)3 wykonać zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne w uprawie roślin
przyprawowych w gruncie i pod osłonami.
przyprawowych;
R.5.2(10)4 zastosować zabezpieczenia upraw przyprawowych przed mrozami i
przymrozkami;
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R.5.2(11) wykonuje czynności związane z produkcją grzybów
jadalnych
R.5.2(12) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z
prowadzeniem plantacji nasiennych warzyw.
R.5.2(15)dobra sprzęt do zbioru i transportu warzyw;
R.5.2(17) przygotowuje warzywa, nasiona, rośliny przyprawowe
i grzyby jadalne do sprzedaży.
R.5.2(18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią warzyw, nasion,
roślin przyprawowych i grzybów jadalnych
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
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych zadań

R.5.2(10)5 wykonać zbiór roślin przyprawowych w gruncie i pod osłonami;
R.5.2(11))3 wykonać zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne;
R.5.2(11)4 zidentyfikować choroby i szkodniki grzybów jadalnych;
R.5.2(11)5 wykonać zbiór grzybów;
R.5.2(12)1 założyć plantację produkcję nasienną określonych warzyw;
R.5.2(12)2 wykonać zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne;
R.5.2(12)3 wykonać zbiór nasion warzyw;
R.5.2(12)4 przygotować nasiona do dalszego przeznaczenia;
R.5.2(15)3 dobrać sprzęt do zbioru i transportu warzyw w gruncie;
R.5.2(15)4 dobrać odpowiedni sprzęt do zbioru i transportu warzyw pod osłonami;
R.5.2(17)1 dobrać opakowania dla nasion, warzyw, roślin przyprawowych i grzybów
jadalnych;
R.5.2(17)2 wybrać sposób sortowania i pakowania;
R.5.2(17)3 przygotować warzywa do sprzedaży lub przechowywania;
R.5.2(18)1 wykonać czynności związane ze sprzedażą bezpośrednią warzyw;
R.5.2(18)2 wykonać czynności związane ze sprzedażą bezpośrednią nasion, roślin
przyprawowych i grzybów jadalnych;
BHP(7)11 określić stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa
pracy w produkcji warzywniczej;
BHP(7)13 przygotować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami
bezpieczeństwa, przepisami BHP i ergonomii w produkcji ogrodniczej
BHP(7)14 stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji ogrodniczej;
BHP(8)11 rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej odpowiednio do
prowadzonych prac w uprawie warzyw;
BHP(8)12 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do prowadzonych prac
zawodowych podczas zajęć z eksploatacji;
BHP(9)7 stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej w uprawie
warzyw;
BHP(9)8 stosować przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska w uprawie
nasiennej warzyw;
KPS(2)4 być konsekwentnym podczas cyklu produkcji grzybów;
KPS(2)5 być kreatywnym w produkcji nasiennej warzyw;
KPS(2)6 być kreatywnym i konsekwentnym w eksploatacji maszyn i urządzeń;
KPS(3)11 przewidywać skutki podejmowanych działań w produkcji warzyw w gruncie
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KPS.(8). potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane
działania
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień
PKZ(R.c)(1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe
ciągników rolniczych

PKZ(R.e)(2) rozpoznaje części i podzespoły pojazdów, maszyn i
urządzeń
PKZ(R.e)(3) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby
ochrony metali przed korozją
R5.4(1) posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami
obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w ogrodnictwie
przestrzega tajemnicy zawodowej
R.5.4(4) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji
ogrodniczej

R.5.4(5) wykonuje określone zabiegi agrotechniczne związane z
produkcją ogrodniczą

R.5.4.(7) wykonuje czynności związane z przeglądami
technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń
ogrodniczych
R.5.4(9) przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w
ochronie roślin

i pod osłonami;
KPS(8)5 ponosić odpowiedzialność za przygotowanie materiału siewnego;
KPS(9)5 negocjować ceny warzyw, grzybów i roślin przyprawowych;
PKZ(R.c)(1)5 wykonać wszystkie czynności obsługi codziennej (P1), posezonowej,
przedsezonowej wskazanego ciągnika;
PKZ(R.c)(1)6 wykonać pełną konserwację posezonową (przygotowanie do
przechowywania) ciągnika;
PKZ(R.e)(2)6 rozpoznać części i podzespoły pojazdów, maszyn i urządzeń,;
PKZ(R.e)(2)7 dokonać weryfikacji części i podzespołów pojazdów, maszyn i
urządzeń;
PKZ(R.e)(3)3 rozpoznać rodzaje korozji,
PKZ(R.e)(3)4 usunąć skutki korozji występującej na powierzchni metali;
PKZ(R.e)(3)5 zastosować powłoki ochronne na elementy metalowe;
R.5.4(1)1 posługiwać się dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi pojazdów,
maszyn i urządzeń stosowanych w ogrodnictwie;
R.5.4(1)2 wykorzystać dokumentacją techniczną podczas obsługi maszyn i urządzeń
stosowanych w ogrodnictwie
R.5.4(4)1 ocenić stan techniczny w maszynach i urządzeniach stosowanych w
produkcji ogrodniczej
R.5.4(4)2 utworzyć agregat ciągnika z maszynami i narzędziami
R.5.4(4)3 sprawdzić działanie urządzeń regulacyjnych i napędowych,
R.5.4(4)4 przygotować do przechowywania maszyny i urządzenia stosowane w
produkcji ogrodniczej
R.5.4(5)1 dobrać odpowiednie narzędzia i maszyny do poszczególnych zabiegów
agrotechnicznych;
R.5.4(5)1 przeprowadzić odpowiednie regulacje narzędzi i maszyn;
R.5.4(5)3 wykonać określone zabiegi agrotechniczne związane z produkcją
ogrodniczą;
R.5.4(7)1 wykonać czynności związane z przeglądami technicznymi pojazdów,
maszyn i urządzeń ogrodniczych;
R.5.4(7)2 wykonać czynności związane z konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń
ogrodniczych;
R.5.4(9)1 przygotować wskazany opryskiwacz do obowiązkowego badania
technicznego na stacji badań;
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R.5.4(9)2 przeprowadzić kalibrację wskazanego opryskiwacza ciągnikowego do
określonego zabiegu ochrony roślin z zastosowaniem wszystkich warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
KPS(4) jest otwarty na zmiany
KPS(4)5 być otwartym na zmieniające się warunki podczas eksploatacji maszyn;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem
KPS(5)4 potrafi ć radzić sobie ze stresem podczas pracy ze sprzętem ogrodniczym;
KPS(6) aktualizuje wiedze i doskonali umiejętności zawodowe
KPS(6)13 doskonalić umiejętności zawodowe w zakresie eksploatacji maszyn;
KPS(10) współpracuje w zespole
KPS(10)8 współpracować podczas przeglądów maszyn;
9.3. Zajęcia praktyczne z produkcji roślin ozdobnych
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
BHP(4)8 rozróżnić zagrożenia dla zdrowia i życia związane z wykonywaną pracą w
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań;
roślinach ozdobnych.
BHP(4)9 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia związane z wykonywaniem prac
pielęgnacyjnych drzew i krzewów
BHP(4)10 rozróżnić zagrożenia dla zdrowia i życia związane z wykonywaną pracą w
pracowni bukieciarskiej;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych
BHP(6) 3 przewidywać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm
na organizm człowieka
człowieka podczas prac uprawowych;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi BHP(7)15 przygotować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny
bezpieczeństwa, przepisami BHP i ergonomii w produkcji roślin ozdobnych;
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
BHP(8)13 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej odpowiednio do
podczas wykonywania zadań;
prowadzonych prac zawodowych;
R.5.3(1) rozpoznaje rodzaje i gatunki roślin ozdobnych;
R.5.3(1)7 zidentyfikować rodzaje i gatunki roślin jednorocznych uprawianych z siewu
do gruntu;
R.53(1)8 zidentyfikować rodzaje i gatunki roślin jednorocznych uprawianych z
rozsady;
R.5.3(1)9 zidentyfikować rodzaje i gatunki roślin dwuletnich;
R.5.3(1)10 zidentyfikować rodzaje i gatunki bylin zimujących w gruncie;
R.5.3(1)11 zidentyfikować rodzaje i gatunki bylin zimujących w pomieszczeniach;
R.5.3(1)12 zidentyfikować rodzaje i gatunki drzew i krzewów;
R.5.3(1)13 zidentyfikować rodzaje i gatunki roślin uprawianych pod osłonami;
R.5.3(2) rozpoznaje nasiona roślin ozdobnych i traw;
R.5.3(2)1 rozpoznać nasiona roślin ozdobnych wysiewanych do gruntu i traw;
R.5.3(2)2 rozpoznać nasiona roślin ozdobnych produkowanych z rozsady;
R.5.3(3) rozpoznaje organy podziemne roślin ozdobnych;
R.5.3(3)1 zidentyfikować organy podziemne roślin ozdobnych służące do
rozmnażania;
R.5.3(3)2 zastosować organy podziemne do rozmnażania roślin ozdobnych;
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R.5.3(4) określa metody wegetatywnego rozmnażania roślin
ozdobnych
R.5.3(9) przygotowuje glebę do siewu nasion i sadzenia roślin
ozdobnych;

R.5.3(10) wykonuje czynności związane z siewem nasion i
przesadzaniem roślin ozdobnych;

R.5.3(11) wykonuje czynności związane z sadzeniem drzew i
krzewów;
R.5.3(12) wykonuje czynności związane z pędzeniem roślin
ozdobnych, przyśpieszaniem lub opóźnianiem kwitnienia roślin
ozdobnych;
R.5.3(13)zakłada rabaty kwiatowe;

R.5.3(16) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i renowacyjne
terenów zieleni;
PKZ(R.e)(8).posługuje się narzędziami i urządzeniami do

R.5.3(3)3 przygotować organy podziemne do przechowywania ;
R.5.3(4)6 wykonać rozmnażanie roślin ozdobnych przez różne rodzaje sadzonek;
R.5.3(4)7 wykonać rozmnażanie roślin ozdobnych przez podział;
R.5.3(4)8 wykonać rozmnażanie przez odkłady, odrosty i rozłogi;
R.5.3(9)1 przygotować glebę do siewu nasion roślin ozdobnych w gruncie;
R.5.3(9)2 przygotować glebę do wysadzania roślin ozdobnych w gruncie;
R.5.3(9)3 wytyczyć rzędy i wyznaczać właściwą rozstawę sadzenia dla danej rośliny
ozdobnej;
R.5.3(9)4 przygotować podłoża do siewu nasion roślin ozdobnych pod osłonami;
R.5.3(9)5 przygotować podłoża do wysadzania roślin ozdobnych pod osłonami;
R.5.3(10)1 przygotować nasiona roślin ozdobnych do siewu;
R.5.3(10)2 wykonać siew nasion różnymi metodami;
R.5.3(10)3 wysadzić do gruntu rośliny ozdobne;
R.5.3(10)4 wykonać zabiegi pielęgnacyjnie w uprawie roślin ozdobnych;
R.5.3(10)5 przygotować podłoża do siewu nasion roślin ozdobnych pod osłonami;
R.5.3(10)6 przesadzić rośliny doniczkowe;
R.5.3(11)1 przygotować teren pod wysadzanie drzew i krzewów;
R.5.3(11)2 zastosować właściwą technikę sadzenia drzew i krzewów ozdobnych
dostosowaną do wymagań danej rośliny;
R.5.3(11)3 wykonać czynności pielęgnacyjne po sadzeniu drzew i krzewów;
R.5.3(12)3 przygotować podłoża i pojemniki do pędzenia roślin ozdobnych;
R.5.3(12)4 przygotować rośliny przeznaczone do pędzenia , przyspieszania i
opóźniania kwitnienia;.
R.5.3(12)5 wykonywać czynności pielęgnacyjne podczas pędzenia , przyspieszania i
opóźniania kwitnienia;
R.5.3(13)1 wykonać czynności związane z zakładaniem rabat kwiatowych;
R.5.3(13)2 założyć kwietniki sezonowe;
R.5.3(13)3 wykonać czynności pielęgnacyjne na kwietnikach sezonowych;
R.5.3(13)4 założyć kwietniki trwałe;
R.5.3(13)5 wykonać czynności pielęgnacyjne na kwietnikach trwałych;
R.5.3(16)4 wykonać czynności agrotechniczne i pielęgnacyjne w terenach zieleni;
R.5.3(16)5 prowadzić prace renowacyjne w terenach zieleni;
R.5.3(16)6 wykonać renowację trawników;
R.5.3(16)7 wykonać cięcie żywopłotu
PKZ(R.e)(8)1 rozróżnić narzędzia materiały i urządzenia do wykonywania kompozycji
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wykonywania kompozycji roślinnych;

R.5.3(17)wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roślin
ozdobnych, naczyń i materiałów pomocniczych;
R.5.3(20) przygotowuje kwiaty cięte, rośliny doniczkowe oraz
materiał rozmnożeniowy do sprzedaży;
R.5.3(21) prowadzi sprzedaż bezpośrednią kwiatów ciętych,
roślin doniczkowych oraz materiału rozmnożeniowego;
R.5.3(23) prowadzi uprawę roślin ozdobnych zgodnie ze Zwykłą
Dobrą Praktyką rolniczą i z Zasadami Wzajemnej zgodności.
KPS(1) przestrzegać zasad kultury i etyki;
KPS(2) być twórczym i konsekwentnym w działaniu
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe.
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień
KPS(10) współpracuje w zespole.

roślinnych;
PKZ(R.e)(8)2 zastosować narzędzia , materiały i urządzenia do wykonywania
dekoracji roślinnych;
PKZ(R.e)(8)3 wykonać konserwację narzędzi i urządzeń;
R.5.3(17)1 dobrać naczynia i pojemniki do wykonania dekoracji roślinnych;
R.5.3(17)2 przygotować materiały i naczynia do wykonania dekoracji roślinnych;
R.5.3(17)3 wykonać dekoracje roślinne;
R.5.3(17)4 pielęgnować wykonane dekoracje roślinne;
R.5.3(20)1 przygotować materiał rozmnożeniowy do sprzedaży;
R.5.3(20)2 przygotować kwiaty cięte do sprzedaży;
R.5.3(20)3 przygotować rośliny doniczkowe do sprzedaży;
R.5.3(21)1 prowadzić sprzedaż bezpośrednią materiału rozmnożeniowego;
R.5.3(21)2 prowadzić sprzedaż bezpośrednią kwiatów ciętych i doniczkowych;
R.5.3(23)3 prowadzić uprawę roślin ozdobnych zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką
rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
KPS(1)2 przestrzegać zasad kultury i etyki w sprzedaży roślin ozdobnych;
KPS(2)7 być twórczym i konsekwentnym w działaniu w wykonywaniu kompozycji
kwiatowych;
KPS(6)14 aktualizować wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe w zakresie
nowych technologii produkcji roślin ozdobnych;
KPS(9)6 negocjować warunki porozumień podczas sprzedaży;
KPS(9)7 negocjować warunki porozumień podczas sprzedaży roślin ozdobnych
KPS(10)9 współpracować w zespole podczas przygotowywania materiału do
sprzedaży;
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