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4. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 205 poz. 1206).
Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2012 poz. 7).
Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012 poz. 184).
Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2012 poz. 204).
Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2012 Nr 244 poz. 1626).
Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012 poz. 752).
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz. 532).
Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 Nr 6 poz. 69
z późn. zm.).
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm.).

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

6. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM
W programie nauczania dla zawodu technik agrobiznesu uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: geografia (lub język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, historia
muzyki, historia sztuki, język łaciński, kultura antyczna, filozofia) oraz matematyka (lub język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, informatyka), których nauka
odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz uwzględniono przedmiot historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający.

7. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK AGROBINZESU Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu technik agrobiznesu 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.
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W programie nauczania dla zawodu technik agrobiznesu 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
także podstawy przedsiębiorczości i edukację dla bezpieczeństwa.
W zakresie biologii są to biotechnologia i inżynieria genetyczna, która wystąpi przed realizacją technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, uwzględniając
bioróżnorodność biologiczną. W zakresie geografii - treści Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój - wystąpią przed rolnictwem ekologicznym.

8. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU
Technik agrobiznesu prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz działa w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego. Samodzielnie organizuje, zakłada i prowadzi
działalność gospodarczą w zakresie agrobiznesu jako przedsiębiorca lub gospodarstwo rolne o dowolnej wielkości.
Technik agrobiznesu to osoba znająca zasady funkcjonowania rynku rolnego, umiejąca analizować czynniki kształtujące wielkość popytu, podaży i poziomu cen artykułów
rolno-spożywczych na lokalnym rynku raz rynkach krajowym i światowym. Rozpoznaje rynek lokalny, krajowy i światowy pod względem możliwości , wejścia ze swoimi
produktami lub usługami do innych krajów. Ocenia opłacalność uruchomienia konkretnej działalności (produkcyjnej, usługowej, handlowej, pośrednictwa finansowego itp.).
Analizuje opłacalność alternatywnych rodzajów działalności oraz rozwiązań organizacyjnych, techniczno-technologicznych i finansowych podmiotów sfery agrobiznesu.
Dobiera właściwe rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich, a także nasion i sadzeniaków oślin uprawnych. Przygotowuje procesy technologiczne chowu i hodowli
zwierząt oraz uprawy roślin. Przygotowuje glebę pod uprawę roślin oraz pomieszczenia do chowu i hodowli zwierząt.
Działalność rolniczą prowadzi jest zgodnie z wymogami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Zasadami Wzajemnej Zgodności, z wykorzystaniem ekologicznych form
produkcji.
Technik agrobiznesu dobiera odpowiedni sprzęt rolniczy i wyposażenie budynków gospodarczych celem prowadzenia działalności rolniczej. Dokonuje prostych napraw
sprzętu rolniczego.
Przygotowuje procesy technologiczne stosowane w przetwórstwie rolno-spożywczym, a także dokonuje nadzoru nad jakością produkcji.
Technik agrobiznesu przygotowany jest do zarządzania zasobami ludzkimi w działalności gospodarczej. Potrafi planować zatrudnienie w poszczególnych działach
przedsiębiorstwa.
Organizuje zaopatrzenie i dystrybucję produktów, towarów i usług w sferze agrobiznesu. Analizuje warunki i podpisuje umowy z kontrahentami, instytucjami finansowymi w
zakresie dostawy surowców, materiałów i towarów, a także pozyskania środków finansowych na działalność gospodarczą.
Technik agrobiznesu opracowuje plany konkretnych działalności w sferze agrobiznesu. Przygotowuje plany finansowe, marketingowe poszczególnych działalności. Dokonuje
analizy oceny opłacalności prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej celem zweryfikowania swojej sytuacji finansowej i ryzyka podejmowanych przez siebie
decyzji. Technik agrobiznesu dokonuje rozliczeń z Urzędem Skarbowym, KRUS i ZUS.
Technik agrobiznesu pozyskuje środki finansowe w ramach dofinansowania działalności agrobiznesu ze środków Unii Europejskiej oraz polskich środków budżetowych.
Uprawniony jest do przejmowania gospodarstw rolnych na zasadach określonych przez krajowe prawo jak prawo Unii Europejskiej.
Technik agrobiznesu przygotowany jest do pracy w instytucjach rynku rolnego, urzędach gmin i miast oraz instytucjach doradczych dla rolnictwa.

9. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU
W ostatnich latach w polskim rolnictwie dokonuje się szereg zmian systemowych zarówno na poziomie prowadzenia jak i finansowania gospodarstw rolnych i
przedsiębiorstw sektora agrobiznesu. Współczesne rolnictwo wymaga doświadczonej kadry, umiejącej jak najlepiej wykorzystać warunki jakie daje nam nasze położenie
geograficzne i pomoc finansowa Unii Europejskiej. Po analizie danych statystycznych GUS wynika, iż spada ilość gospodarstw rolnych w Polsce niemniej jednak ich średnia
wielkość obszarowa wciąż rośnie. Powoduje, to iż do ich prowadzenia niezbędna jest wiedza organizowania, planowania i prowadzenia tego typu działalności gospodarczej.
Ponadto wieś w obecnych czasach nie jest już utożsamiana z brakiem wykształcenia i społecznym zacofaniem. Zamieszkuję ją ludzie chcący podnosić swoje kwalifikacje
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zawodowe oraz umiejętności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Szkoły kształcące w zawodzie technik agrobiznesu przygotowują
wykształconą, kreatywną i przedsiębiorczą kadrę do prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie.

10. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK AGROBIZNESU Z INNYMI ZAWODAMI
Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy,
własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu rolnik
wyodrębniona została kwalifikacja R.3., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik rolnik i technik agrobiznesu. Zarówno technik agrobiznesu jak i technik
rolnik mają kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej R.3. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty
stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach lub grupie zawodów określone kodem PKZ( R.c). PKZ( R.d). PKZ( R.f).

Kwalifikacja
R.3

R.6
R.16

Prowadzenie produkcji rolniczej

Organizacja i prowadzenie
przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
Organizacja i nadzorowanie produkcji
rolniczej

Symbol zawodu

Zawód

613003
331402

Rolnik
Technik agrobiznesu

314207

Technik rolnik

331402

Technik agrobiznesu

314207

Technik rolnik

Elementy wspólne
BHP
PDG
JOZ
KPS
PKZ (R.d)
PKZ (R.c)
OMZ
PKZ(R.d)
PKZ(R.f)

11. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub podejmować pracę w przedsiębiorstwach
gospodarki rolno-żywnościowej – produkcyjnych, usługowych, handlowych. Powinien być zatem przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
2) obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;
4) prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;
5) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu:
− efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, OMZ);
− efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(R.d),PKZ(R.f);
− efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej;
− efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie R.6. Organizowanie i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
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12. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK AGROBIZNESU
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na
kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 735 godzin, na kształcenie zawodowe praktyczne minimum 735 godzin.
W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:
− na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną
środowiska przeznaczono – minimum 340 godzin;
− na kształcenie w ramach kwalifikacji R.3 przeznaczono – minimum 650 godzin;
− na kształcenie w ramach kwalifikacji R.6 przeznaczono - 360 godzin.
Plan nauczania dla programu o strukturze przedmiotowej
K1 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ R.3.
K2 ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W AGROBIZNESIE R.6.
Klasa
II półrocze

I półrocze

II półrocze

Liczba godzin
w czteroletnim
cyklu
kształcenia

I półrocze

Liczba godzin
tygodniowo
w czteroletnim
cyklu
kształcenia

II półrocze

IV

I półrocze

III

II półrocze

II

I półrocze

I

1.

Język polski

2

2

2

3

3

2

5

5

12

360

2.

Język obcy I

2

2

2

2

2

2

2

4

9

270

3.

Język obcy II

1

1

1

1

2

2

2

2

6

180

4.

Wiedza o kulturze

1

1

1

30

5.

Historia

1

1

2

60

6.

Wiedza o społeczeństwie

1

1

1

30

7.

Podstawy przedsiębiorczości

2

2

2

60

8.

Geografia

1

1

1

30

9.

Biologia

1

1

1

30

10. Chemia

1

1

1

30

11. Fizyka

1

1

1

30

12. Matematyka

2

2

10

300

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Przedmioty ogólnokształcące

1

2

1

2

2

2

2
7

6

13. Informatyka
14. Wychowanie fizyczne

3

3

15. Edukacja dla bezpieczeństwa

1

1

16. Godziny z wychowawcą

1

1

Łączna liczba godzin

1

1

3

3

1

21

1

3

3

1

13,5

1

3

3

1

12,5

1
18

1

30

12

360

1

30

4

120

65

1950

4

120

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1.

Działalność gospodarcza w agrobiznesie

1

1

2

2

1

1

2.

Produkcja roślinna

2

2

1

1

3

90

3.

Produkcja zwierzęca

1

1

2

2

3

90

4.

Technika rolnicza

1

1

1

1

2

60

5.

Przepisy ruchu drogowego

1

1

1

30

6.

Zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie

1

1

4

120

7.

2

60

4,5

135

2

2

Przetwórstwo spożywcze

2

2

8.

Rachunkowość w agrobiznesie

2

3

9.

Język obcy w agrobiznesie

1

1

1

30

1

1

1

30

25,5

765

Spółdzielczość i grupy producentów
w warunkach gospodarki rynkowej
Łączna liczba godzin
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
10.

5

8

2

4

9,5

3

11. Produkcja roślinna w praktyce
12. Produkcja zwierzęca w praktyce

3

3

5

4

7,5

225

2

2

4

4

6

180

13. Technika rolnicza w praktyce

2

2

2

2

4

120

2

60

14. Planowanie przetwórstwa spożywczego

2

2

15. Prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

2

1

1

2

60

16. Prowadzenie rachunkowości w agrobiznesie

1

2

3

3

90

24,5
50

735
1500

Łączna liczba godzin
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

7
12

10,5
18,5

5
14,5

2
5

8

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
Geografia, J.polski, Historia, Biologia, Chemia,
1. Fizyka, Historia muzyki, Historia sztuki,
J.łaciński, Kultura antyczna, Filozofia
Matematyka, J.obcy nowożytny,
2.
Wiedza o społeczeństwie, Informatyka.
Historia i społeczeństwo - przedmiot
3.
uzupełniający

2

2

3

3

2

4

8

240

1

1

2

2

2

4

6

180

2

2

2

2

4

120

Łączna liczba godzin

0

3

7

8

18

540

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych

33

35

34

31

133

3990

1,4
8

42
240

142,4

4272,0

1.
2.

Wychowanie do życia w rodzinie**
Religia/etyka **

Łączna tygodniowa liczba godzin w szkole

0,47
2

0,46
2

35,47

0,47 0,46 0,47 0,47
2
2
2
2
37,47

2

36,47

2
33

(do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego)
* w przypadku praktyk w wymiarze ponad 4 tygodnie
** zgodnie z odrębnymi przepisami
liczba godzin nauki jazdy kat. T - 20 godz. na ucznia
Minimalny wymiar praktyki zawodowej tyg. godz.
kl. I - zgodnie z podstawą programową
0
kl. II - zgodnie z podstawą programową
2
80
kl. III - zgodnie z podstawą programową
2
80
kl. IV - zgodnie z podstawą programową
0
Razem 4
160

Egzamin potwierdzający kwalifikację (K1) - PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ R.3. - odbywa się po II klasie
Egzamin potwierdzający kwalifikację (K2) - ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W AGROBIZNESIE R.6.
- odbywa się po pierwszym półroczu klasy IV
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13. WYKAZ DZIAŁÓW PROGRAMOWYCH DLA ZAWODU TECHNIK AGROBIZNESU
Nazwa przedmiotu
1. Działalność gospodarcza w agrobiznesie

2. Produkcja roślinna

3. Produkcja zwierzęca

4.Technika rolnicza

5. Przepisy ruchu drogowego

6. Zarządzanie przedsiębiorstwem
w agrobiznesie

Nazwa działu
1.1. System gospodarki rynkowej
1.2. Elementy prawa gospodarczego, finansowego i pracy
1.3. Otoczenie przedsiębiorstwa i instytucji w agrobiznesie
1.4. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
1.5. Działania marketingowe
1.6. Działalność gospodarcza i jej opłacalność
1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.1. Charakterystyka czynników siedliska
2.2. Zabiegi agrotechniczne
2.3. Zmianowanie
2.4. Uprawa roślin
3.1. Anatomiczne i fizjologiczne podstawy użytkowania zwierząt gospodarskich
3.2. Podstawy żywienia zwierząt, rodzaje i wartość pasz
3.3. Zoohigiena
3.4. Technologiczne podstawy chowu bydła. Pokrój zwierząt i podstawowe założenia technologii produkcji
3.5. Technologiczne podstawy chowu owiec
3.6. Technologiczne podstawy chowu kóz
3.7. Technologiczne podstawy chowu trzody chlewnej
3.8. Chów koni
3.9. Drób
3.10. Chów zwierząt w gospodarstwie ekologicznym
4.1. Maszynoznawstwo ogólne
4.2. Pojazdy i środki transportowe
4.3. Maszyny i narzędzia rolnicze
4.4. Obsługa urządzeń i instalacji w rolnictwie
4.5. Kalibrowanie opryskiwaczy
5.1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
5.2. Zasady ruchu drogowego
5.3. Jazda w różnych warunkach drogowych
6.1. Organizacja przedsiębiorstwa w agrobiznesie
6.2. Ekonomiczne aspekty zarządzania
6.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa
6.4. Działalność marketingowa w agrobiznesie
10

7. Przetwórstwo spożywcze
8. Rachunkowość w agrobiznesie

9. Język obcy w agrobiznesie
10. Spółdzielczość i grupy producentów
w warunkach gospodarki rynkowej
11. Produkcja roślinna w praktyce

12. Produkcja zwierzęca w praktyce

13. Technika rolnicza w praktyce

14. Planowanie przetwórstwa spożywczego

15. Prowadzenie przedsiębiorstwa
w agrobiznesie

7.1. Wprowadzenie do przetwórstwa spożywczego
7.2. Organizacja procesu technologicznego
8.1. Podstawowe zasady rachunkowości
8.2. Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa w agrobiznesie
8.3. Koszty, przychody i podatek dochodowy przedsiębiorstwa w agrobiznesie
8.4. Kalkulacja kosztów w agrobiznesie
8.5. Ewidencja operacji gospodarczych
8.6. Sprawozdawczość finansowa
8.7. Uproszczone formy ewidencji
9.1. Komunikacja ustna i pisemna w języku obcym
9.2. Dokumentacja zawodowa
10.1. Spółdzielczość rolnicza
10.2. Grupy producentów rolnych
11.1. Charakterystyka czynników siedliska
11.2. Zabiegi agrotechniczne
11.3. Zmianowanie
11.4. Uprawa roślin
12.1. Biologiczne podstawy chowu zwierząt gospodarskich
12.2.Typy użytkowe, rasy i system identyfikacji zwierząt gospodarskich
12.3. Żywienie zwierząt gospodarskich
12.4. Zoohigiena
12.5. Technologiczne podstawy chowu bydła, owiec i kóz
12.6. Technologiczne podstawy chowu trzody chlewnej
12.7. Technologiczne podstawy produkcji drobiarskiej
12.8. Chów koni
13.1. Organizacja stanowiska pracy operatora pojazdów i maszyn rolniczych
13.2. Dokumentacja techniczna, przeglądy techniczne pojazdów i maszyn rolniczych
13.3. Obsługa maszyn do produkcji roślinnej
13.4. Obsługa maszyn do produkcji zwierzęcej
14.1. BHP w przetwórstwie żywności
14.2. Planowanie surowców, dodatków i opakowań do produkcji żywności
14.3. Organizowanie produkcji w zakładach przetwórczych
15.1. Organizacja przedsiębiorstwa w agrobiznesie
15.2. Ekonomiczne aspekty zarządzania
15.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa
15.4. Działalność marketingowa w agrobiznesie
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16. Prowadzenie rachunkowości
w agrobiznesie

17. Praktyka zawodowa

16.1. Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa w agrobiznesie
16.2. Przychody, koszty i ich kalkulacja
16.3. Ewidencja operacji gospodarczych i dokumentacja księgowa
16.4. Sprawozdawczość finansowa
16.5. Uproszczone formy ewidencji
16.6. Komputerowe programy finansowo-księgowe wykorzystywane w rachunkowości
17.1. Prowadzenie produkcji rolniczej
17.2. Przedsiębiorstwo w agrobiznesie
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14. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Lp.
Nazwa przedmiotu
1. Działalność gospodarcza w agrobiznesie

Liczba godzin
120

2. Produkcja roślinna

90

3. Produkcja zwierzęca

90

4. Technika rolnicza

60

5. Przepisy ruchu drogowego

30

6. Zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie

120

7. Przetwórstwo spożywcze

60

8. Rachunkowość w agrobiznesie

135

9. Język obcy w agrobiznesie

30

10. Spółdzielczość i grupy producentów w warunkach gospodarki rynkowej

30

11. Produkcja roślinna w praktyce

225

12. Produkcja zwierzęca w praktyce

180

13. Technika rolnicza w praktyce

120

14. Planowanie przetwórstwa spożywczego

60

15. Prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

60

16. Prowadzenie rachunkowości w agrobiznesie

90

17. Praktyka zawodowa
Nauka jazdy pojazdami w zakresie kategorii T

4 tygodnie
20 godzin na ucznia,
zgodnie z odrębnymi przepisami.

Nauka pracy maszynami rolniczymi

6 godzin na ucznia.
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1. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W AGROBIZNESIE
1.1. System gospodarki rynkowej
1.2. Elementy prawa gospodarczego, finansowego i pracy
1.3. Otoczenie przedsiębiorstwa i instytucji w agrobiznesie
1.4. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
1.5. Działania marketingowe
1.6. Działalność gospodarcza i jej opłacalność
1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Lp.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

1.1. System gospodarki rynkowej
1. PDG(1)1 objaśnić zależności między elementami rynku: popyt,
podaż i cena;
2. PDG(1)2 wyjaśnić znaczenie mechanizmu rynkowego dla
funkcjonowania gospodarki rynkowej;
3. PDG(1)3 przeanalizować wpływ zmiany ceny na decyzje
konsumentów i producentów;
4. PDG(1)4 zidentyfikować role państwa i jego funkcje w
gospodarce rynkowej;
5. PDG(1)5 omówić wpływ wzrostu gospodarczego na sytuacje
ekonomiczna państwa;
6. PDG(1)6 rozpoznać rodzaje bezrobocia;
7. PDG(1)7 wytłumaczyć przyczyny bezrobocia;
8. PDG(1)8 wyjaśnić skutki bezrobocia;
9. PDG(1)9 rozróżnić rodzaje inflacji i przyczyny jej
występowania;
10. PDG(1)10 określić skutki inflacji i sposoby jej zwalczania;
11. PDG(1)11 rozróżnić narzędzia polityki fiskalnej państwa oraz
efekty ich wykorzystania;
12. PDG(1)12 przeanalizować wpływ polityki fiskalnej na
gospodarkę państwa;
13. PDG(1)13 zidentyfikować instytucje odpowiedzialne za
prowadzenie polityki monetarnej państwa;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

Materiał nauczania

Liczba
godzin
20

P

B

P

B

P

B

P

B

PP

C

P
P
P

A
C
B

P

B

PP

C

P

B

P

B

P

A

14

Pojęcie rynku, popytu, podaży, ceny.
Dobra substytucyjne, komplementarne.
Cena równowagi rynkowej, prawo podaży,
popytu.
Krzywa popytu i podaży.
Funkcje mechanizmu rynkowego.
Zadania państwa w kształtowaniu polityki
gospodarczej.
Wzrost i rozwój gospodarczy, produkt krajowy
brutto, tempo wzrostu PKB w Polsce.
Pojęcie rynku pracy, bezrobotny, zasoby siły
roboczej, stopa bezrobocia.
Rodzaje i przyczyny bezrobocia.
Rola państwa w walce z bezrobociem, skutki
bezrobocia.
Przyczyny inflacji, skutki inflacji, sposoby walki z
inflacją.
Pojęcie budżetu państwa, jego wpływy
i wydatki, funkcje budżetu państwa, deficyt
budżetowy, system podatkowy w Polsce.
Cechy i funkcje pieniądza, formy pieniądza, popyt
i podaż pieniądza, funkcje NBP, narzędzia polityki

14.

PDG(1)14 rozróżnić narzędzia polityki monetarnej
i efekty ich wykorzystania;
15. PDG(1)15 wskazać funkcje banku centralnego
i innych banków;
16. KPS(3)1 analizować rezultaty działań;
17. KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;
18. KPS(6)1 wykorzystać różne źródła informacji w celu
doskonalenia umiejętności zawodowych.
1.2. Elementy prawa gospodarczego, finansowego i pracy
1. PDG(2)1 podać definicje prawa podatkowego, podatku,
podatnika, płatnika, inkasenta;
2. PDG(2)2 rozpoznać przedmiot i podmiot podatku;
3. PDG(2)3 wyjaśnić co normuje ordynacja podatkowa;
4. PDG(2)4 scharakteryzować rodzaje podatków i przedstawić ich
klasyfikację;
5. PDG(2)5 podać definicje prawa pracy;
6. PDG(2)6 określić przedmiot prawa pracy;
7. PDG(2)7 wymienić źródła prawa pracy;
8. PDG(2)8 objaśnić obowiązki pracownika i pracodawcy;
9. PDG(2)9 przedstawić prawa pracownika i pracodawcy;
10. PDG(2)10 wyjaśnić stosowanie prawa autorskiego;
11. PDG(3)1 podać definicje prawa gospodarczego, działalności
gospodarczej, przedsiębiorcy;
12. PDG(3)2 wyjaśnić co jest przedmiotem i podmiotem prawa
gospodarczego;
13. PDG(3)3 wymienić akty prawne regulujące działalność
gospodarczą;
14. PDG(3)4 określić działalność gospodarczą;
15. KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej;
16. KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej;
17. KPS(6)2 przejawiać gotowość do doskonalenia zawodowego;
18. OMZ(6)1 wysłuchać argumentów i wyjaśnień
współpracowników;
19. OMZ(6)2 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze
współpracownikami.

P

B

P

B

P
P

C
C

P

C

monetarnej.

25
P

A

P
P

B
B

P

C

P
P
P
P
P
P

A
C
A
B
B
B

P

A

P

B

P

A

PP
P
P
P

C
C
C
C

P

C

P

C
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Pojęcia: prawo podatkowe, podatek, podatnik,
płatnik, inkasent.
Ustawa o ordynacji podatkowej.
Przedmiot i podmiot podatku, działy prawa
finansowego, finanse publiczne, środki publiczne.
jednostki budżetowe, zakłady budżetowe
Pojęcia: rok podatkowy, stopa podatkowa, stawka
podatkowa, skala podatkowa.
Organy podatkowe.
Przedmiot i źródła prawa pracy.
Stosunek pracy i jego rodzaje, umowa o pracę i jej
rodzaje.
Obowiązki pracownika i pracodawcy.
Wynagrodzenie za pracę: zasadnicze
wynagrodzenie, dodatki specjalne, dopłaty,
premie.
Ochrona prawa wynagrodzenia, potrącenia, kwota
całkowicie wolna od potrąceń.
Czas pracy, urlopy pracownicze.
Odpowiedzialność pracownika i jej rodzaje.
Obowiązki pracodawcy w stosunku do
kształcących się.
Autorskie prawa osobiste i jego ochrona.
Autorskie prawa majątkowe.
Przedmiot prawa autorskiego.
Pojęcia: prawo gospodarcze, działalność
gospodarcza, przedsiębiorca.
Działania gospodarcze, przedmiot i podmiot prawa
gospodarczego.
Źródła prawa gospodarczego

Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni
przedsiębiorca.
1.3. Otoczenie przedsiębiorstwa i instytucji w agrobiznesie
1. PDG(4)1 wyjaśnić zakres działalności przedsiębiorstwa
agrobiznesu w zakresie produkcji, zaopatrzenia, usług i handlu;
2. PDG(4)2 scharakteryzować podmioty agrobiznesu według
formy własności i formy organizacyjno-prawnej;
3. PDG(4)3 określić znaczenie systemu bankowego i ubezpieczeń
w agrobiznesie;
4. PDG(4)4 wytłumaczyć zasady funkcjonowania rynków
formalnych i nieformalnych w agrobiznesie;
5. PDG(4)5 przedstawić instytucje rządowe, samorządowe i
pozarządowe;
6. PDG(4)6 omówić rolę jaka pełnią instytucje i agencje rządowe;
7.

22
P

B

P

C

PP

C

P

B

P

A

P

C

P

C

P

A

P

C

P

C

P

B

P

C

12.

PDG(5)1 omówić otoczenie dalsze i bliższe przedsiębiorstwa
agrobiznesu;
PDG(5)2 zaprezentować modele zachowań przedsiębiorstwa
względem otoczenia;
PDG(6)1 określić cele i zadania sfery handlowej obsługującej
agrobiznes;
PDG(6)2 omówić znaczenie przemysłu przetwórczego i rolnospożywczego;
PDG(6)3 wyjaśnić korzyści wynikające
z powstania grup producenckich, dla poszczególnych ogniw
agrobiznesu;
KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;

13.

KPS(2)2 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;

p

C

14.

KPS(4)1 analizować zmiany zachodzące w branży;

P

C

15.

P

C

16.

KPS(4)2 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie
stosowanych metod i technik pracy;
KPS(9)1 opisać przebieg negocjacji handlowych;

P

C

17.

KPS(9)2 wynegocjować korzystne warunki kontraktu.
P

C

8.
9.
10.
11.
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Pojęcie produkcji.
Rodzaje produkcji w zależności od jej rozmiarów.
Przedmiot monitoringu i kontroli w
przedsiębiorstwie agrobiznesu.
Czynniki uwzględniane podczas rozpoczęcia
działalności w przetwórstwie.
Rodzaje usług dla przemysłu i ludności.
Klasyfikacja usług ze względu na przedmioty i
obiekty.
Klasyfikacja handlu ze względu na jego rozmiary.
Specyfika handlu hurtowego i detalicznego.
Klasyfikacja przedsiębiorstw agrobiznesu ze
względu na formę własności oraz formę
organizacyjno-prawną.
Pojęcia dotyczące ubezpieczeń: stosunek
ubezpieczenia, ubezpieczyciel, ubezpieczający,
ubezpieczony, suma ubezpieczenia.
Ubezpieczenia obowiązkowe, dobrowolne i
ubezpieczenia społeczne.
System bankowy w Polsce.
Struktura bankowego systemu spółdzielczego.
Istota kredytu bankowego.
Formy zabezpieczenia kredytu (rzeczowe,
osobiste).
Funkcje kredytu w finansowaniu rolnictwa.
Rolnicze kredyty preferencyjne.
Klasyfikacja rynku rolnego.
Giełdy towarowe jako rynki formalne.
Rynki hurtowe i ich znaczenie w obrocie
towarami.
Warszawska Giełda Towarowa.
Rola agencji i instytucji rządowych.
Otoczenie dalsze i bliższe przedsiębiorstwa
rolniczego.
Cele i zadania sfery handlowej obsługującej
agrobiznes.

Znaczenie najważniejszych branż przemysłu
rolno-spożywczego.
Zasady tworzenia grupy producenckiej.
Korzyści i zagrożenia występujące przy tworzeniu
grupy producenckiej.
1.4. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
1. PDG(7)1 przedstawić czynniki mające wpływ
na odpowiednią lokalizację przedsiębiorstwa;
2. PDG(7)2 omówić procedurę rejestracyjną działalności
gospodarczej;
3. PDG(7)3 podać zalety i wady prowadzenia własnego
przedsiębiorstwa;
4. PDG(8)1 objaśnić jakie dokumenty występują przy rozliczaniu
własnej działalności gospodarczej z urzędem skarbowym;
5. PDG(8)2 objaśnić jakie dokumenty występują przy rozliczaniu
własnej działalności gospodarczej z zakładem ubezpieczeń
społecznych;
6. PDG(9)1 określić niezbędne wyposażenie w urządzenia biurowe
wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej;
7. PDG(9)2 posłużyć się programami komputerowymi
wspomagającymi prowadzenie działalności gospodarczej;
8. KPS(7)1 przyjmować odpowiedzialność za powierzone
informacje zawodowe;
9. KPS(7)2 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy
zawodowej;
10. OMZ(3)1 udzielić wskazówek dotyczących wykonywania
zadania odpowiednio do warunków wykonywanej pracy;
11. OMZ(3)2 mobilizować współpracowników do wykonywania
zadań;
12. OMZ(4)1 monitorować jakość wykonywanych zadań;
13. OMZ(4)2 ocenić jakość wykonywanych zadań według
przyjętych kryteriów;
14. OMZ(5)1 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu
poprawę wydajności i jakości pracy;
15. OMZ(6)3 przeprowadzić ze współpracownikami rozmowy
informujące o wykonywanych zadaniach, korygujące ich
wykonywanie i oceniających jakość.
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P
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Czynniki warunkujące odpowiednią lokalizacje
przedsiębiorstwa.
Procedura rejestracyjna działalności gospodarczej
i wypełnianie dokumentów związanych z jej
uruchomieniem.
Identyfikacja przepisów prawnych dotyczących
podejmowania działalności gospodarczej.
Czynniki wpływające na wybór formy
organizacyjno-prawnej firmy.
Wady i zalety prowadzenia własnej działalności
gospodarczej.
Dokumentacja występującą przy rozliczaniu się z
własnej działalności wobec Urzędu Skarbowego,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wypełnianie przykładowych dokumentów wobec
ZUS-u: formularze zgłoszeniowe osoby
ubezpieczonej ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA,
ZUS ZIUA, ZUS ZWUA; formularze
zgłoszeniowe płatnika składek ZUS ZPA, ZUS
ZFA, ZUS ZIPA, ZUS ZWPA, ZUS ZBA, ZUS
ZAA.
Wypełnianie przykładowych dokumentów wobec
US-go: wybrane deklaracje CIT, PIT, VAT.
Wypełnianie e-deklaracji CIT, VAT.

1.5. Działania marketingowe
1. PDG(10)1 wymienić instrumenty marketingowe
wykorzystywane w ramach marketingu MIX;
2. PDG(10)2 zaplanować działania marketingowe przedsięwzięcia
gospodarczego;
3. PDG(10)3 wyjaśnić znaczenie reklamy;
4.

KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

5.
6.

KPS(10)2 modyfikować działania w oparciu o wspólnie
opracowane stanowisko;
OMZ(1)1 zaplanować pracę zespołu;

7.

OMZ(1)2 dokonać analizy przydzielonych zadań;

8.

OMZ(2)1 rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w
zespole;
9. OMZ(2)2 rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji
członków zespołu.
1.6. Działalność gospodarcza i jej opłacalność
1. PDG(11)1 zdefiniować pojęcie kosztu i przychodu;
2. PDG(11)2 rozróżnić koszty stałe, zmienne, całkowite,
jednostkowe;
3. PDG(11)3 obliczyć próg rentowności;
4. PDG(11)4 dokonać interpretacji otrzymanych wyników progu
rentowności.

1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
1. BHP(1)1 podać definicję bezpieczeństwa pracy;
2. BHP(1)2 omówić zasady ochrony przeciwpożarowej;
3.
4.
5.

BHP(1)3 określić czynniki mające wpływ na człowieka w
procesie pracy;
BHP(1)4 wyjaśnić pojęcie ergonomii, ergonomii korekcyjnej i
koncepcyjnej;
BHP(1)5 omówić czynniki określające materialne warunki
środowiska pracy;
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P
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Pojęcie marketingu.
Instrumenty marketingowego oddziaływania
na rynek: działania związane z produktem,
dystrybucją, ceną i promocją.
Postępowanie konsumentów na rynku.
Informacja marketingowa, badania marketingowe
i metody badań marketingowych.
Organizacja marketingu w podmiocie
gospodarczym.
Cele i zadania reklamy.
Środki i formy reklamy.
Kampania reklamowa.

12
Pojęcia: przychód, koszt, strata, wydatek, nakład.
Pojęcia: koszt stały, zmienny, całkowity,
jednostkowy.
Klasyfikacja kosztów i przychodów.
Kalkulacja kosztów.
Ustalanie wyniku finansowego.
Ustalanie progu rentowności w ujęciu
wartościowym i ilościowym oraz dokonanie jego
interpretacji.
15

18

Obowiązki właściciela lub kierownika zakładu
pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Znajomość zagadnień bhp.
Znajomość podstawowych obowiązków każdego
pracownika.
Wypadek przy pracy.
Choroby zawodowe.
Działalność kontrolna dotycząca przestrzegania
zasad BHP(PIP, Społeczna inspekcja pracy).

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

BHP(2)1 omówić zadania instytucji i służb działających w
zakresie ochrony pracy;
BHP(2)2 podać definicję ochrony pracy;

P

C

P

A

P

B

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

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

P

C

OMZ(5)2 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na
celu poprawę wydajności i jakości pracy.

P

C

BHP(2)3 wymienić obowiązujące w Polsce akty prawne
dotyczące ochrony i kształtowania środowiska;
BHP(2)4 omówić kierunki działań na rzecz ochrony gleb;
BHP(3)1 określić prawa i obowiązki pracownika
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(3)2 określić prawa i obowiązki pracownika
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;

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

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;
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Obowiązki właściciela lub kierownika w zakresie
ochrony przeciwpożarowej.
„Inne miejscowe zagrożenia” zgodnie z ustawa o
ochronie przeciwpożarowej.
Obowiązki pracownia w zakresie ochrony
przeciwpożarowej.
Pojęcie ergonomii.
Podstawa badań ergonomicznych.
Ergonomia korekcyjna i koncepcyjna.
Ocena obciążenia w pracy fizycznej.
Czynniki określające materialne warunki
środowiska pracy (rodzaj i charakter środków
pracy, mikroklimat, hałas, wibracje, oświetlenie,
barwy, czynniki fizyczne i chemiczne działające
na stanowisku pracy).
Pojęcie ochrony pracy.
Ochrona pracy kobiet, młodocianych.
Obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące
ochrony i kształtowania środowiska (
przeprowadzić analizę wybranych artykułów
Ustawy, przytoczyć i omówić postanowienia
dotyczące ochrony krajobrazu).
Ochrona wód i gruntów rolnych.
Ochrona powietrza oraz krajobrazu.
Zachowanie bioróżnorodności.
Rolnictwo ekologiczne.
Wybrane akty prawne związane
z ochroną środowiska w rolnictwie.

SPOSÓB REALIZACJI

Metodyka zajęć
Podczas pracy należy wykorzystywać aktywizujące metody kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, metody przypadków, dyskusji dydaktycznej.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form organizacyjnych pracy uczniów: indywidualnie oraz grupowo. Zajęcia powinny odbywać się
w systemie klasowo-lekcyjnym. Zespoły do ćwiczeń – maksymalnie czteroosobowe.
Środki dydaktyczne
karty z zadaniami do wykonania, pracownia komputerowa dostępem do internetu, tablica interaktywna, projektor multimedialny, prezentacje multimedialne w MS Power
Point, foliogramy, ekran tablica, brystol, kolorowe pisaki, kalkulatory, nożyczki, klej, źródła prawa ( ustawy, rozporządzenia, kodeksy), filmy edukacyjne.
Propozycje ćwiczeń
Rejestracja działalności gospodarczej
Na otrzymanej karcie pracy uszereguj w odpowiedniej kolejności etapy rejestracji działalności gospodarczej.
Wybór formy prowadzenia przedsiębiorstwa, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym
Do wybranego rodzaju działalności gospodarczej zaplanuj formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa. Nanieś na kartę pracy. W karcie zaznacz terminy rozliczeń z ZUS.
Dla podanego zysku oblicz wysokość podatku dochodowego.
Sporządzanie planu spłaty kredytu
Podział klasy na grupy. Każda grupa otrzymuje po 3 oferty kredytowe różnych banków. Po analizie ofert grupa wybiera najkorzystniejszą i przygotowuje plan spłaty kredytu.
Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru i testów ustnych na każdej lekcji. Kryterium oceny wykonanego
testu będzie poprawność merytoryczna. Oceniając wypowiedzi ustne, należy wziąć pod uwagę poprawność posługiwania się pojęciami z zakresu prowadzenia działalności
gospodarczej. Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone również na podstawie wykonanego projektu i ćwiczeń.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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2. PRODUKCJA ROŚLINNA
2.1. Charakterystyka czynników siedliska
2.2. Zabiegi agrotechniczne
2.3. Zmianowanie
2.4. Uprawa roślin

Lp.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

2.1. Charakterystyka czynników siedliska
1. R.3.1(1)1 wyjaśnić pojęcie siedlisko roślin;
2. R.3.1(1)2 scharakteryzować poszczególne czynniki siedliska;
3. R.3.1(1)3 omówić wpływ czynników klimatycznych na wzrost i
rozwój roślin;
4. R.3.1(1)4 wymienić urządzenia do pomiaru czynników
klimatycznych;
5. R.3.1(1)5 scharakteryzować znaczenie wilgotności w siedlisku
życia roślin;
6. R.3.1(1)6 omówić sposoby ochrony przed przymrozkami;
7. R.3.1(1)7 wyjaśnić pojęcia front atmosferyczny, mikroklimat;
8. R.3.1(1)8 omówić ogólne cechy klimatu Polski;
9. PKZ.(R.d)(5)1 rozpoznać gleby i ocenić ich wartość rolniczą;
10. PKZ.(R.d)(5)2 rozróżniać czynniki wpływające na procesy
glebotwórcze;
11. PKZ.(R.d)(5)3 wymienić cechy morfologiczne brane pod uwagę
w ocenie profilu glebowego;
12. PKZ.(R.d)(5)4 scharakteryzować przydatność rolniczą
poszczególnych typów gleb;
13. PKZ.(R.d)(5)5 wyjaśnić wpływ poszczególnych frakcji na
właściwości gleb;
14. PKZ.(R.d)(5)6 wyjaśnić sposoby przeciwdziałania chemicznym,
biologicznym i fizycznym procesom powodującym degradację
gleb.

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P
P

A
B

P

B

P

C

P

B

P
P
P
P

B
A
B
C

PP

C

PP

B

P

C

PP

C

P

B
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Materiał nauczania

Charakterystyka podstawowych klimatycznych
czynników siedliska.
Zmienność pogody i jej przewidywanie.
Charakterystyka klimatu.
Charakterystyka i właściwości gleb.

Liczba
godzin

15

2.2. Zabiegi agrotechniczne
1. R.3.1(4)1 dokonać podziału melioracji wodnych według
różnych kryteriów;
2. R.3.1(4)2 określić zakres i sposób wykonywania konserwacji
urządzeń wodno-melioracyjnych;
3. PKZ.(R.d)(4)1 określić cel i zadania stosowania podstawowych
zabiegów uprawowych oraz potrzebę ich stosowania;
4. PKZ (R.d)(4)2 wymienić i podać przykłady podstawowych
zabiegów uprawowych;
5. R.3.1(8)1 określić cel i zadania zabiegów agrotechnicznych
wykonywanych w uprawie polowej i na trwałych użytkach
zielonych;
6. R.3.1(8)2 zaplanować zabiegi agrotechniczne, uprawę,
nawożenie i ochronę roślin z uwzględnieniem wymagań roślin
uprawnych oraz wymagań glebowych;
7. PKZ.(R.d)(6)1 klasyfikować nawozy i ocenić ich wpływ na
glebę i rośliny;
8. PKZ.(R.d)(6)2 scharakteryzować rolę nawożenia organicznego i
mineralnego w produkcji rolniczej;
9. PKZ.(R.d)(6)3 rozpoznać objawy niedoboru poszczególnych
składników mineralnych powodujących zaburzenia w rozwoju i
wzroście roślin;
10. PKZ.(R.d)(8)1 rozpoznać rośliny uprawne i chwasty;
11. PKZ.(R.d)(8)2 dokonać podziału chwastów na grupy;
12. R.3.1(10)1 rozpoznać choroby, szkodniki i chwasty roślin;
13. R.3.1(10)2 rozpoznaje choroby na podstawie typowych
objawów występujących na roślinach uprawnych;
14. R.3.1(10)3 rozpoznać szkodniki na podstawie typowych
objawów występujących na roślinach uprawnych;
15. R.3.1(10)4 rozpoznać chwasty i określić ich szkodliwość w
różnych uprawach;
16. BHP(4)1 wskazać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
podczas wykonywania zadań zawodowych w rolnictwie.
2.3. Zmianowanie
1. R.3.1(2)1 określać wymagania przyrodnicze i glebowe
podstawowych roślin uprawnych;
2. R.3.1(2)2 grupować rośliny ze względu na ich wymagania
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B
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Przyrodnicze czynniki zmianowania.
Agrotechniczne czynniki zmianowania.
Przedplon.

5

klimatyczno-glebowe;
PKZ.(R.d)(7)1 rozpoznać gatunki roślin i podać ich
klasyfikację;
4. PKZ(R.d)(7)2 rozpoznać nasiona podstawowych gatunków
roślin na podstawie charakterystycznych cech budowy;
5. R.3.1(2)3 oceniać dobór roślin do warunków klimatycznoglebowych i ekonomicznych występujących w danym
gospodarstwie;
6. R.3.1(3)1 dokonać charakterystyki przyrodniczych i
agrotechnicznych czynników zmianowania decydujących o
doborze roślin do uprawy;
7. R.3.1(3)2 ułożyć zmianowanie z uwzględnieniem warunków
przyrodniczych i agrotechnicznych dla danego gospodarstwa.
2.4. Uprawa roślin
1. BHP(4)1 wskazać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
podczas wykonywania zadań zawodowych w rolnictwie;
2. BHP(4)2 scharakteryzować sposoby zapobiegania zagrożeniom
zdrowia i życia człowieka występujące podczas wykonywania
zadań zawodowych w rolnictwie;
3. BHP(4)3 przewidzieć zagrożenia dla środowiska naturalnego
związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego;
4. R.3.1(14)1 wyjaśnić zasady obowiązujące podczas prowadzenia
produkcji roślinnej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą
i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
5. R.3.1(14)2 określić sposoby prowadzenia uprawy roślin zgodnie
ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej
Zgodności;
6. R.3.1(6)1 określić cechy parametry jakimi powinien
charakteryzować się materiał siewny i sadzeniakowy;
7. R.3.1(6)2 ocenić przydatność określonych próbek nasion jako
materiału siewnego na podstawie ustalonych parametrów;
8. R.3.1(14)3 prowadzić uprawę roślin zgodnie z rachunkiem
ekonomicznym;
9. R.3.1(15)1 omówić zagrożenia dla ludzi i środowiska związane
z prowadzeniem intensywnej produkcji rolniczej;
10. R.3.1(15)2 uzasadnić potrzebę i znaczenie stosowania
ekologicznych metod uprawy roślin;
11. R.3.1(15)3 zaplanować uprawę roślin z zastosowaniem
3.

Płodozmian.
P

C

P

C

PP

C

P

B

PP

C

PP

C

P

B

P

B

P

B

PP

B

PP

C

P

B

PP

C

PP

B

PP

B

PP

C
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Rośliny zbożowe.
Rośliny okopowe.
Rośliny przemysłowe.
Rośliny motylkowe grubonasienne i
drobnonasienne.
Rośliny pastewne.
(Znaczenie gospodarcze, wymagania klimatycznoglebowe, odmiany, uprawa i nawożenie,
przygotowanie nasion, siew, sadzenie,
pielęgnowanie, ochrona roślin, zbiór i
przechowywanie).
Produkcja pasz na użytkach zielonych, znaczenie
gospodarcze, roślinność łąk i pastwisk, nawożenie,
pielęgnowanie, użytkowanie.
Produkcja roślinna w rolnictwie ekologicznym i
integrowane metody produkcji roślinnej.
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12.

13.

ekologicznych metod;
R.3.1(16)1 scharakteryzować wymagania dotyczące warunków
przechowywania poszczególnych produktów pochodzenia
roślinnego;
R.3.1(16)2 określić warunki obowiązujące podczas
magazynowania i przechowywania różnych produktów
pochodzenia roślinnego służące minimalizowaniu ilościowych i
jakościowych strat.

P

B

P

B

SPOSÓB REALIZACJI
Metodyka zajęć
Zalecanymi metodami dydaktycznymi są ćwiczenia, metody aktywizujące. Przy każdej metodzie krótko uzasadnić jej rolę w osiągnięciu efektów przypisanych do danego
działu programowego.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być przeprowadzane z wykorzystaniem różnych form: indywidualnie lub grupowo (wielkość grup w zależności od potrzeb).
Środki dydaktyczne
Przyrządy kontrolno-pomiarowe do określania czynników meteorologicznych, właściwości gleb, materiału siewnego.
Mapy rolniczo-klimatycznych dzielnic Polski.
Mapy glebowo-rolnicze.
Profile glebowe.
Zestawy nawozów mineralnych.
Atlasy chorób, szkodników i chwastów roślin uprawnych.
Środki ochrony roślin.
Zestawy nasion roślin uprawnych.
Przykładowe płodozmiany.
Atlasy roślin uprawnych.
Program komputerowy AGRONOM 2.1.
Zestaw narzędzi do uprawy gleby, nawożenia, ochrony roślin i zbioru.
Modele maszyn rolniczych.
Instrukcje obsługi maszyn i narzędzi rolniczych.
Propozycje ćwiczeń
Wykonywanie i interpretowanie pomiarów czynników klimatycznych.
Oznaczanie mechanicznych, fizycznych i chemicznych właściwości gleb.
Rozpoznawanie gleb występujących w rejonie szkoły.
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Czytanie i interpretacja map glebowo - rolniczych.
Projektowanie zespołów uprawek.
Rozpoznawanie objawów niedoboru i nadmiaru składników mineralnych na roślinach.
Rozpoznawanie nawozów mineralnych.
Obliczanie zapotrzebowania na nawozy mineralne (czysty składnik i masa towarowa).
Projektowanie kompleksowego nawożenia w gospodarstwie.
Obliczanie efektywności i opłacalności nawożenia
Rozpoznawanie objawów chorób roślin uprawnych.
Rozpoznawanie objawów żerowania szkodników roślin uprawnych.
Rozpoznawanie najczęściej występujących chwastów.
Obliczanie dawek preparatów stosowanych w ochronie roślin.
Obliczanie kosztów i opłacalności zabiegów ochrony roślin
Obliczanie zapotrzebowania na materiał siewny dla wybranego gospodarstwa.
Ocenianie materiału matecznego wybranych roślin uprawnych.
Obliczanie ilości nasion do wysiewu z uwzględnieniem planowanej obsady i wartości użytkowej materiału siewnego.
Projektowanie zmianowań i płodozmianów.
Obliczanie struktury zasiewów w gospodarstwie.
Rozpoznawanie nasion zbóż i zbóż w różnych fazach wzrostu i rozwoju.
Dobieranie odmian zbóż do warunków klimatyczno-glebowych.
Projektowanie uprawy roli pod wybrane zboże.
Projektowanie nawożenia w określonych warunkach.
Ustalanie ilości nasion do wysiewu z uwzględnieniem obsady i jakości materiału siewnego.
Rozpoznawanie oraz określanie sposobów zapobiegania i zwalczania najczęściej występujących chorób, szkodników i chwastów zbóż.
Projektowanie uprawy zbóż w gospodarstwie.
Obliczanie kosztów wykonania zabiegów i opłacalności produkcji wybranego zboża.
Rozpoznawanie gatunków roślin okopowych i ich nasion.
Dobieranie odmian roślin okopowych do warunków klimatyczno-glebowych.
Projektowanie uprawy roli pod rośliny okopowe.
Projektowanie nawożenia w określonych warunkach.
Ustalanie zapotrzebowania na sadzeniaki i materiał siewny.
Rozpoznawanie oraz ustalanie sposobów zapobiegania i zwalczania najczęściej występujących chorób, szkodników i chwastów roślin okopowych.
Projektowanie uprawy roślin okopowych w gospodarstwie.
Obliczanie kosztów wykonania zabiegów i opłacalności produkcji ziemniaka i buraka
Rozpoznawanie roślin przemysłowych i ich nasion.
Dobieranie odmian rzepaku ozimego do warunków klimatyczno-glebowych.
Projektowanie uprawy roli pod rzepak ozimy.
Projektowanie nawożenia w określonych warunkach.
Ustalanie ilości nasion do wysiewu z uwzględnieniem obsady i jakości materiału siewnego.
Rozpoznawanie oraz ustalanie sposobów zapobiegania i zwalczania najczęściej występujących chorób, szkodników i chwastów rzepaku ozimego.
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Projektowanie uprawy rzepaku ozimego w gospodarstwie.
Obliczanie kosztów wykonania zabiegów i opłacalności produkcji rzepaku ozimego.
Rozpoznawanie gatunków roślin pastewnych i ich nasion.
Dobieranie odmian roślin pastewnych do warunków klimatyczno-glebowych.
Projektowanie uprawy roli pod rośliny pastewne.
Projektowanie nawożenia w określonych warunkach.
Rozpoznawanie oraz ustalanie sposobów zapobiegania i zwalczania najczęściej występujących chorób, szkodników i chwastów roślin pastewnych.
Układanie mieszanek traw z roślinami motylkowymi.
Układanie mieszanek poplonowych w zależności od rodzaju poplonu i gleby.
Projektowanie uprawy roślin pastewnych w gospodarstwie.
Obliczanie kosztów wykonania zabiegów i opłacalności produkcji wybranej rośliny pastewnej.
Rozpoznawanie gatunków traw i ich ziarniaków.
Rozpoznawanie roślin motylkowych, ziół i chwastów występujących na łąkach i pastwiskach.
Projektowanie nawożenia w określonych warunkach.
Dobieranie i układanie mieszanek do obsiewu łąk i pastwisk.
Obliczanie kosztów produkcji pasz na użytkach zielonych.
Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy przeprowadzać systematycznie przez cały czas realizacji programu nauczania przedmiotu Produkcja roślinna, na podstawie
kryteriów przedstawionych na początku zajęć.
Kryteria oceniania powinny uwzględniać poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności przewidzianych w szczegółowych celach kształcenia.
Sprawdzanie efektywności procesu kształcenia dokonywane jest za pomocą pomiaru dydaktycznego. Dzięki funkcjom pomiaru dydaktycznego – diagnostycznej i
motywującej – uczeń sam może ocenić w jakim stopniu opanował daną umiejętność. Analiza wyników pomiaru sprzyja podejmowaniu działań w celu osiągnięcia lepszych
efektów kształcenia.
Zaleca się przeprowadzenie:
− sprawdzianu diagnostycznego – badającego poziom opanowania umiejętności niezbędnych w procesie kształcenia,
− sprawdzianów formatywnych – prowadzonych w trakcie procesu kształcenia w danym dziale,
− sprawdzianu sumatywnego – przeprowadzanego po zakończeniu realizacji programu przedmiotu.
Do nauczyciela należy wybór formy sprawdzianu (ustny, pisemny, praktyczny). Do badania osiągnięć uczniów służą testy sprawdzające
skonstruowane według kryterium celu.
Testy mają na celu pomiar poziomu realizacji celów kształcenia, stosuje się je w badaniach diagnostycznych, kształtujących i sumatywnych.
Proponuje się, aby obrona projektów dotyczących projektowania, organizowania i wykonywania prac z zakresu technologii produkcji roślin uprawnych w gospodarstwie
rolnym, odbywała się publicznie. Wskazane jest również prowadzenie arkusza obserwacyjnego pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.
Oceniając umiejętności uczniów, należy zwrócić uwagę na zdolność logicznego myślenia, wiązania teorii z praktyką, na sprawność i dokładność oraz zaangażowanie w
wykonywanie zadań.
Końcowa ocena osiągnięć ucznia powinna uwzględniać wyniki wszystkich metod sprawdzania zastosowanych przez nauczyciela.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
Dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, metod, form kształcenia do możliwości uczniów.
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3. PRODUKCJA ZWIERZĘCA
3.1. Anatomiczne i fizjologiczne podstawy użytkowania zwierząt gospodarskich
3.2. Podstawy żywienia zwierząt, rodzaje i wartość pasz
3.3. Zoohigiena
3.4. Technologiczne podstawy chowu bydła. Pokrój zwierząt i podstawowe założenia technologii produkcji
3.5. Technologiczne podstawy chowu owiec
3.6. Technologiczne podstawy chowu kóz
3.7. Technologiczne podstawy chowu trzody chlewnej
3.8. Chów koni
3.9. Drób
3.10.Chów zwierząt w gospodarstwie ekologicznym

Poziom
wymagań
Lp.
programowych
(P lub PP)
3.1. Anatomiczne i fizjologiczne podstawy użytkowania zwierząt gospodarskich
1. BHP(5)1 określić zagrożenia wynikające z braku higieny i
P
bezpieczeństwa pracy w produkcji zwierzęcej;
2. R.3.2(1)1 wyjaśnić pojęcie komórka, tkanka, narząd;
P
3. R.3.2(1)2 wymienić wszystkie układy wchodzące w skład
P
organizmu zwierzęcego;
4. R.3.2(1)3 wymienić elementy budowy morfologicznej kości;
P
5. R.3.2(1)4 nazwać odcinki kręgosłupa;
P
6. R.3.2(1)5 rozróżnić grupy mięśni szkieletowych;
P
7. R.3.2(1)6 rozpoznać mięśnie przydatne dla przetwórstwa i
P
gastronomii;
8. R.3.2(1)7 wymienić elementy wchodzące w skład układu
P
krwionośnego;
9. R.3.2(1)8 opisać budowę i cykl pracy serca;
P
10. R.3.2(1)9 scharakteryzować budowę naczyń krwionośnych i
P
wymienić ich rodzaj;
11. R.3.2(1)10 wymienić narządy należące do układu
P
oddechowego;
12. R.3.2(1)11 rozróżnić komórki nerwowe;
P
13. R.3.2(1)12 rozróżnić narządy zmysłów;
P
Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Kategoria
taksonomiczna

Materiał nauczania

Liczba
godzin
10

C
B
A
A
A
B
B
A
B
C
A
B
B
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Budowa i funkcje układu kostnego.
Budowa i funkcje układu mięśniowego.
Układ powłokowy.
Budowa i funkcje układu krwionośnego.
Budowa i funkcje układu oddechowego.
Budowa i funkcje układu pokarmowego.
Budowa i funkcje układu rozrodczego samca i
samicy.
Budowa i funkcje układu wydalniczego.
Budowa i funkcje układu dokrewnego.
Budowa i funkcje układu nerwowego.
Fizjologia rozrodu.
Narządy zmysłów.

14.

R.3.2(1)13 wyjaśnić pojęcie hormonu i podać znaczenie dla
organizmu;
15. R.3.2(1)14 wskazać rozmieszczenie gruczołów dokrewnych w
ciele zwierzęcia;
16. R.3.2(1)15 wymienić narządy układu rozrodczego samic i
samców;
17. R.3.2(1)16 wyjaśnić pojęcie dojrzałości płciowej
i rozrodczej zwierząt gospodarskich;
18. R.3.2(1)17 wymienić odcinki przewodu pokarmowego;
19. R.3.2(1)18 opisać budowę nerek i pęcherza moczowego;
20. R.3.2(1)19 wymienić wytwory skóry;
21. R.3.2(1)20 wymienić elementy budowy skóry i funkcje skóry;
22. R.3.2(1)21 omówić budowę włosa i kopyta;
23. R.3.2(1)22 wyjaśnić pojęcie dekornizacji;
24. R.3.2(2)1 określić funkcje szkieletu w organizmie;
25. R.3.2(2)2 określić powiązania układu krwionośnego z układem
chłonnym;
26. R.3.2(2)3 porównać funkcjonowanie układu krążenia otwartego
i zamkniętego;
27. R.3.2(2)4 omówić fizjologię wymiany gazowej;
28. R.3.2(2)5 określić powiązania układu oddechowego z innymi
układami;
29. R.3.2(2)6 porównać funkcjonowanie układu nerwowego
somatycznego a anatomicznego;
30. R.3.2(2)7 omówić zmiany poubojowe zachodzące w mięśniach;
31. R.3.2(2)8 opisać funkcje układu pokarmowego;
32. R.3.2(2)9 określić funkcje gruczołów naściennych;
33. R.3.2(2)10określić funkcje układu wydalniczego;
34. R.3.2(2)11omówić mechanizm wydzielania
i wydalania moczu.
3.2. Podstawy żywienia zwierząt, rodzaje i wartość pasz
1. BHP(5)2 określić zagrożenia związane z przygotowaniem pasz
sypkich, pasz wzbogaconych czynnymi substancjami
chemicznymi, skażeniami mikrobiologicznymi
i zanieczyszczeniami paszy;
2. BHP(5)3 określić zagrożenia związane z nieodpowiednim
użyciem maszyn i narzędzi do przygotowywania pasz oraz
zaniedbaniami w zakresie stosowania środków ochronny

P

B

P

C

P

A

P

B

P
P
P
P
P
PP
P

A
B
A
A
B
C
C

P

C

P

C

PP

B

P

C

P

C

P
P
P
P

B
B
C
C

P

B
10

P

C

P

C
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Rola żywienia w produkcji zwierzęcej.
Składniki chemiczne w paszy.
Ocena wartości pokarmowej paszy.
Pasze i ocena ich jakości.

indywidualnej;
R.3.2(5)1 wyjaśnić pojęcie program żywieniowy
R.3.2(5)2 wyjaśnić pojęcia: pasza, wartość pokarmowa;
R.3.2(5)3 omówić właściwości i znaczenie związków
chemicznych w żywieniu zwierząt;
6. R.3.2(5)4 rozpoznać i scharakteryzować pasze: objętościowe
soczyste, suche, treściwe, pasze pochodzące z przetwórstwa
rolno-spożywczego, przemysłowe mieszanki paszowe,
koncentraty, dodatki paszowe;
7. R.3.2(5)5 wyjaśnić pojęcie: strawność pasz, bilans azotu, bilans
węgla, retencja ujemna, retencja dodatnia, retencja równa zeru,
norma żywieniowa, dawka pokarmowa;
8. R.3.2(5)6 wymienić czynniki wpływające na strawność zależne
od zwierzęcia i rodzaju pasz;
9. R.3.2(5)7 wymienić tradycyjne jednostki i mierniki wartości
pasz;
10. R.3.2(5)8 wymienić sposoby suszenia pasz;
11. R.3.2(5)9 omówić zasady i sposoby produkcji kiszonek i
sianokiszonek;
12. R.3.2(5)10 wymienić rodzaje wypasów użytkowania
pastwiskowego;
13. R.3.2(5)11 wyjaśnić pojęcia adaptacja i aklimatyzacja;
14. R.3.2(5)12 ocenić ruń pastwiska i wskazać zabiegi
pielęgnacyjne.
3.3. Zoohigiena
1. BHP(4)1 określić przynajmniej 3 czynniki zagrażające
środowisku naturalnemu ze strony chowu zwierząt
gospodarskich;
2. BHP(4)2 wyjaśnić problem szkodliwości podwyższonego
zapylenia w pracy w przykładowych pomieszczeniach
inwentarskich;
3. BHP(4)3 określić wpływ różnych sposobów składowania
obornika, gnojówki i gnojowicy na stan środowiska naturalnego
i komfort życia rodziny rolniczej;
4. R.3.2(12)1 rozplanować usytuowanie budynków inwentarskich
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz zgodnie z wymogami UE;
3.
4.
5.

P
P

B
B

P

C

P

C

P

B

P

B

P

A

P

A

P

B

P

A

P

B

P

C
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P

C

P

B

P

C

PP

C
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Wpływ wybranych czynników na organizm
zwierzęcy.
Lokalizacja i usytuowanie budynków
inwentarskich.
Mikroklimat pomieszczeń dla zwierząt.
Zabiegi higieniczne pomieszczeniach
inwentarskich.
Higiena żywienia i pojenia.
Produkcja zwierzęca a ochrona środowiska
naturalnego
i rolniczego.

5.

R.3.2(12)2 określić optymalne parametry wpływające na
mikroklimat pomieszczeń dla określonych grup wiekowych
P
C
poszczególnych gatunków zwierząt;
6. R.3.2(13)1 opisać warunki spełniające dobrostan zwierząt;
P
B
7. R.3.2(12)3 wymienić zagrożenia dla środowiska przy
P
A
intensywnej produkcji rolniczej;
8. R.3.2(12)4 scharakteryzować sposoby przechowywania
P
C
odchodów zwierzęcych;
9. R.3.2(12)5 zaprojektować płytę gnojową dla przykładowego
PP
D
gospodarstwa ;
10. R.3.2(9)1 wskazać zasady posługiwania się maszynami do
mycia i czyszczenia używanymi pomieszczeniach
PP
C
inwentarskich;
11. R.3.2(9)2. Wskazać zasady obsługiwania urządzeń do usuwania
P
B
obornika;
3.4. Technologiczne podstawy chowu bydła. Pokrój zwierząt i podstawowe założenia technologii produkcji
1. BHP(5)4 określić zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego
P
C
utrzymania bydła;
2. R.3.2(4)1 omówić znaczenie gospodarcze chowu bydła;
P
B
3. R.3.2(3)1 wymienić podstawowe hodowane rasy bydła z
P
A
podziałem na kierunki użytkowania;
4. R.3.2(3)2 wyjaśnić pojęcia: pokrój, wzorzec pokrojowy,
P
B
kondycja, konstytucja, temperament i ich typy;
5. R.3.2(3)3 rozpoznać wady pokrojowe i ocenić ich wpływ na
P
C
użytkowanie zwierząt gospodarskich;
6. R.3.2(10)1 rozpoznać temperament zwierzęcia i określić jego
P
C
wpływ na bezpieczeństwo obsługi;
7. R.3.2(1)2 wymienić poszczególne elementy układu rozrodczego
P
A
krów;
8. R.3.2(10)2 wskazać czynniki wpływające na prawidłowy
P
B
rozród;
9. R.3.2(10)3 wymienić etapy porodu;
P
A
10. R.3.2(10)4 opisać zasady postępowania z cielętami po
P
B
urodzeniu;
11. R.3.2.(7)1 wyjaśnić podstawowe zasady żywienia cieląt;
P
B
12. R.3.2(12)6 scharakteryzować systemy utrzymania cieląt;
P
C
13. R.3.2(10)5 scharakteryzować chów i żywienie krów mamek;
P
C

30

12
Znaczenie chowu bydła.
Typy użytkowe i rasy bydła.
Ocena typu i budowy bydła.
Rozpłód bydła.
Żywienie cieląt i jałowizny.
Użytkowanie mleczne bydła.
Technologie produkcji żywca wołowego.
Ekologiczne metody chowu bydła.
Systemy utrzymania bydła.
Pielęgnacja bydła.
Dobrostan bydła.
Praca hodowlana.
Choroby bydła.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

R.3.2(10)6 dobrać pasze stosowane w żywieniu
poszczególnych grup zwierząt;
R.3.2(10)7 wymienić rodzaje doju;
R.3.2(4)2 wyróżnić trzy podstawowe systemy opasu;
R.3.2(4)3 przedstawić technologie produkcji mięsa wołowego;
R.3.2(12)7 wymienić systemy utrzymania bydła mięsnego,
przedstawić rodzaje stanowisk i legowisk stosowanych w
chowie bydła;
R.3.2(3)4 przedstawić podział technologiczny tuszy na wyręby;
R.3.2(12)8 wymienić rodzaje dojarni i opisać budynki dla
poszczególnych grup wiekowych;
R.3.2(8)1 omówić mechanizację zadawania pasz i usuwania
obornika w zależności od typu utrzymywania zwierząt;
R.3.2(11)1 wymienić zabiegi pielęgnacyjne u zwierząt;

23. R.3.2(11)2 omówić podstawowe zabiegi higieniczne u zwierząt.
3.5. Technologiczne podstawy chowu owiec
1. BHP(5)5 określić zagrożenia podczas obsługi owiec;
2. R.3.2(10)8 określić zasady postępowania z matką
i noworodkiem;
3. R.3.2(10)9 określić zagrożenia związane z pielęgnacją owiec;
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4.

R.3.2(4)4 wyjaśnić gospodarcze znaczenie chowu owiec;

P

B

5.

R.3.2(3)5 wymienić rasy i typy użytkowe owiec;

P

A

7.

R.3.2(10)10 wyjaśnić podstawowe terminy i czynności
związane z rozrodem (stanówka, sezon aktywności, rodzaje
krycia);
R.3.2(4)5 wymienić metody odchowu jagniąt;

P

B

P

A

R.3.2(5)13 dobrać pasze stosowane w żywieniu poszczególnych
grup produkcyjnych;

P

B

P

C

P
P

A

8.
9.
10.
12.
13.

R.3.2(3)6 omówić podstawowe zasady użytkowania mlecznego
i mięsnego owiec;
R.3.2(12)9 wymienić ogólne warunki utrzymywania owiec;
R.3.2(10)11 wskazać zabiegi pielęgnacyjne stosowane hodowli
owiec;

B
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Znaczenie gospodarcze produkcji owczarskiej.
Pochodzenie , typy użytkowe i rasy owiec.
Rozpłód owiec.
Żywienie owiec.
Technologia produkcji wełny.
Technologia produkcji żywca jagnięcego.
Technologia produkcji mleka owczego.
Ekologiczne metody chowu owiec.
Pomieszczenia dla owiec.
Podstawy pracy hodowlanej.
Choroby owiec.

3.6. Technologiczne podstawy chowu kóz
1. BHP(5)6 określić zagrożenia wynikające
z nieodpowiednim obchodzeniem się tym gatunkiem zwierząt
zarówno podczas obsługi, pielęgnacji i porodzie;
2. R.3.2(3)7 scharakteryzować typy użytkowe i rasy kóz
najczęściej występujące w Polsce i za granicą;
3. R.3.2(1)2 wyjaśnić terminy związane z rozrodem: długość
ciąży, stanówka, rodzaje kryć
4. R.3.2(4)6 porównać właściwości dietetyczne uzyskiwanych
produktów od kóz;
5. R.3.2(4)7 wymienić sposoby odchowu koźląt;
6.

R.3.2(5)14 porównać podstawowe pasze w żywieniu kóz zimą i
latem;
7. R.3.2(4)8 scharakteryzować użytkowanie mleczne i mięsne,
futrzarskie, wełniste i puchowe;
8. R.3.2(10)12 omówić pielęgnację kóz oraz pomieszczenia i
sposoby usuwania obornika.
3.7. Technologiczne podstawy chowu trzody chlewnej
1. BHP(5)7 określić zagrożenia wynikające podczas obsługi trzody
chlewnej;
2. R.3.(9)3 określić zasady obsługiwania urządzeń do
przygotowywania i zadawania pasz dla trzody chlewnej;
3. R.3.2(3)8 scharakteryzować rasy trzody chlewnej objęte
hodowlą zarodową;
4. R.3.2(3)9 wskazać rasy rodzime świń objęte „Krajowym
programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt
gospodarskich”;
5. R.3.2(1)26 wyjaśnić pojęcia i określić terminy: dojrzałość
płciowa, rozpłodowa, objawy rui, długość ciąży, poród,
czynności po porodzie;
6. R.3.2(10)13 wskazać zabiegi pielęgnacyjne i okresy krytyczne
w odchowie prosiąt;
7. R.3.2(5)15 dobrać pasze i ich ilości stosowane
w żywieniu świń poszczególnych grup technologicznych;
8. R.3.2(10)14 wymienić systemy żywienia świń
9. R.3.2(10)15 opisać postępowanie związane z porodem, laktacją;
10. R.3.2(10)16 przedstawić zasady pielęgnowania i odchowu
prosiąt;
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Znaczenie gospodarcze chowu i hodowli kóz.
Typy użytkowe i rasy.
Rozpłód kóz.
Żywienie kóz.
Użytkowanie mleczne i mięsne kóz.
Warunki utrzymania.
Pielęgnacja kóz.
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Znaczenie gospodarcze i stan produkcji trzody
chlewnej.
Pochodzenie świń. Rasy.
Rozród świń.
Wychów prosiąt.
Wychów młodzieży hodowlanej.
Produkcja żywca wieprzowego.
Podstawy pracy hodowlanej.
Ekologiczne metody chowu.
Choroby świń.

11.
12.

R.3.2(13)2 wyjaśnić pojęcie: dobrostan świń;
R.3.2(4)9 wyjaśnić różnice pomiędzy produkcją
w cyklu zamkniętymi otwartym, w systemie taśmowym,
sezonowym;
13. R.3.2(4)10 omówić zasady produkcji przemysłowej.
3.8. Chów koni
1. BHP(5)8 określić zagrożenia wynikające z nieprawidłowa
obsługą i żywieniem koni
2. R.3.2(3)10 scharakteryzować poszczególne rasy hodowane w
Polsce;
3. R.3.2(3)11 wyjaśnić pojęcia rodowód, kondycja, konstytucja;
4. R.3.2(3)12 wymienić typy (kierunki) użytkowe koni;
5. R.3.2(10)17 wymienić podstawowe zasady postępowania z
koniem;
6. R.3.2(3)13 omówić użytkowanie rozpłodowe (w tym: dojrzałość
płciowa, rozpłodowa, stanówka, długość ciąży);
7. R.3.2.(7)2 omówić podstawowe zasady żywienia koni (w tym
pojęcie obrok, mesz);
8. R.3.2(10)18 wskazać podstawowe zasady pielęgnacji koni;
9. R.3.2(3)14 wymienić cechy identyfikacyjne konia zawarte w
paszporcie;
10. R.3.2(3)15 rozróżnić poszczególne typy użytkowania koni;
11. R.3.2(3)16 ocenić cechy użytkowe koni i ocenić konia na
podstawie pochodzenia(rodowód);
12. R.3.2(10)19 omówić zasady wychowu źrebiąt i młodzieży;
13. R.3.2(10)20 określić zasady pielęgnacji skóry, kopyt oraz
technikę podkuwania;
14. R.3.2(12)10 omówić typy pomieszczeń i warunki
mikroklimatyczne w pomieszczeniach dla koni.
3.9. Drób
1. R.3.2(3)17 wymienić rasy i typy użytkowe drobiu;
2. R.3.2(10)21 określić, kiedy poszczególne gatunki drobiu
osiągają dojrzałość płciową i rozpłodową;
3. R.3.2(1)25 wymienić i nazwać odcinki układu rozrodczego
ptaków;
4. R.3.2(10)22 przedstawić ogólne warunki wylęgów;
5. R.3.2(4)11 omówić użytkowanie drobiu;
6. R.3.2(5)16 wskazać rodzaje pasz stosowanych w żywieniu
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Rasy koni.
Identyfikacja i pokrój koni.
Rozród koni i wychów źrebiąt.
Użytkowanie koni.
Żywienie koni.
Praca hodowlana nad końmi.
Pomieszczenia dla koni.
Pielęgnacja koni.
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Znaczenie gospodarcze produkcji drobiarskiej.
Pochodzenie i pokrój ptaków.
Charakterystyka typów użytkowych
Reprodukcja.
Nieśne użytkowanie kur.
Mięsne użytkowanie drobiu.
Żywienie.
Systemy utrzymania drobiu.

drobiu;
R.3.2.(7)3 zaproponować systemy żywienia drobiu dla
poszczególnych grup produkcyjnych;
8. R.3.2(8)2 zaplanować wyposażenie pomieszczeń w urządzenia
do zadawania pasz i usuwania odchodów;
9. R.3.2(13)3 wymienić dyrektywy dotyczące klatkowego systemu
utrzymania kur
10. R.3.2(13)4 omówić zmiany przepisów obowiązujących w UE
dotyczących technologii utrzymywania kur w klatkach.
3.10. Chów zwierząt w gospodarstwie ekologicznym
1. R.3.2(16)1 wyjaśnić, co to jest produkt ekologiczny, rolnictwo
ekologiczne;
2. R.3.2(16)2 określić zasady etykietowania produktów
ekologicznych;
3. R.3.2(16)3 wymienić gatunki i rasy zwierząt przydatne do
chowu w warunkach produkcji ekologicznej;
4. R.3.2(16)4 omówić zasady sprzedaży produktów ekologicznych
z produkcji zwierzęcej i pszczelarskiej;
5. R.3.2(13)5 zaplanować obsadę zwierząt w gospodarstwie
zgodnie z ,,Dyrektywą azotanową’’;
6. R.3.2(12)11 omówić warunki utrzymania zwierząt w
pomieszczeniach, na wybiegach i pastwisku
7. R.3.2(16)5 wymienić środki dezynfekujące i czyszczące
dopuszczone do stosowania w gospodarstwach ekologicznych
8. R.3.2(16)6 zaplanować systemy żywienia dla poszczególnych
gatunków zwierząt w gospodarstwie ekologicznym;
9. R.3.2(16)7 wskazać dozwolone w żywieniu dodatki paszowe
oraz środki pomocnicze;
10. R.3.2(16)8 wyjaśnić najnowsze przepisy Rady UE dotyczące
utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt w
gospodarstwie ekologicznym.
7.
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Pomieszczenia.
Profilaktyka.
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Gospodarstwo ekologiczne.
Produkt ekologiczny.
Zasady chowu zwierząt.
w gospodarstwach ekologicznych.
Skup i sprzedaż zwierząt pochodzących z
gospodarstw ekologicznych.
Pasze ekologiczne.

SPOSÓB REALIZACJI
Metodyka zajęć
Zalecanymi metodami dydaktycznymi są ćwiczenia., metody aktywizujące. Przy każdej metodzie krótko uzasadnić jej rolę w osiągnięciu efektów przypisanych do danego
działu programowego.
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Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być przeprowadzane z wykorzystaniem różnych form: indywidualnie lub grupowo (wielkość grup w zależności od potrzeb).
Środki dydaktyczne
Szkielety zwierząt, pojedyncze kości , zespoły kości, połączenia stawowe, czaszki z uzębieniem. Plansze przedstawiające narządy i układy organizmów zwierzęcych.
Modele zwierząt gospodarskich. Preparaty mokre. Termometry weterynaryjne. Przyrządy zoometryczne: laska, cyrkiel zoometryczny, przymiar taśmowy. Gabloty
asortymentów wełny, produktów pszczelich i innych produktów zwierzęcych. Mapy z rozmieszczeniem gatunków i ras zwierząt. Albumy gatunków i ras zwierząt.
Foliogramy. Filmy dydaktyczne. Programy komputerowe do wspomagania procesu produkcji zwierzęcej.
Propozycje ćwiczeń
Określanie położenia ważniejszych kości oraz ich połączeń na szkielecie.
Rozpoznawanie narządów i układów wybranych gatunków zwierząt gospodarskich.
Określanie różnic między poszczególnymi rodzajami pasz.
Rozpoznawanie pasz i określanie ich wartości pokarmowej.
Porównywanie wartości pokarmowej różnych pasz za pomocą norm żywieniowych.
Ocenianie lokalizacji budynków inwentarskich.
Określanie mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich, porównywanie z normami.
Ocena stanu zdrowotnego zwierząt.
Ocena dobrostanu zwierząt w gospodarstwie.
Analizowanie żywienia i pojenia zwierząt pod względem higieniczny
Dokonywanie pomiaru temperatury ciała, tętna, liczby oddechu u zwierząt i ocena ich stanu zdrowotnego.
Projektowanie wyposażenia apteczki weterynaryjnej w podręczne leki do użytku zewnętrznego i materiały opatrunkowe.
Rozpoznawanie ras i typów użytkowych bydła.
Opisywanie i ocenianie pokroju bydła. .
Ustalanie zapotrzebowania oraz obliczanie dawek pokarmowych dla bydła mlecznego i mięsnego.
Projektowanie procesu produkcyjnego pozyskiwania mleka.
Ocenianie budowy wymion pod kątem przydatności do doju mechanicznego.
Rozpoznawanie typów użytkowych i ras owiec hodowanych w Polsce.
Opracowywanie terminów stanówki i wykotów dla określonej owczarni.
Projektowanie technologii produkcji żywca jagnięcego. .
Rozpoznawanie różnych typów użytkowych i ras kóz.
Projektowanie technologii produkcji mleka koziego.
Rozpoznawanie ras i typów użytkowych trzody chlewnej.
Określanie zasad wyboru loszek i knurów do rozpłodu.
Określanie zasad tworzenia krzyżówek międzyrasowych trzody chlewnej.
Ustalanie zapotrzebowania oraz układanie dawek pokarmowych dla trzody chlewnej.
Sporządzanie preliminarza pasz dla tuczników.
Rozpoznawanie chorób trzody chlewnej.
Projektowanie technologii produkcji żywca wieprzowego.
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Określanie maści i odmian koni.
Określanie sposobów identyfikacji koni.
Rozpoznawanie typów użytkowych i ras koni.
Ustalanie zapotrzebowania oraz układanie dawek pokarmowych dla koni.
Rozpoznawanie typów użytkowych i ras kur.
Wybieranie i ocenianie jaj do wylęgu.
Analizowanie programów i wybór systemu żywienia kur niosek i kurcząt rzeźnych.
Projektowanie produkcji brojlerów kurzych systemem ekologicznym.
Projektowanie produkcji brojlerów kurzych systemem intensywnym.
Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy przeprowadzać systematycznie przez cały czas realizacji programu nauczania przedmiotu, na podstawie kryteriów
przedstawionych na początku zajęć.
Najczęstszą formą kontroli bieżącej są wypowiedzi ustne, krótkie sprawdziany pisemne, testy wiadomości i umiejętności.
Ocena pracy uczniów może być dokonywana za pomocą: wypowiedzi ustnych, sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych, prac projektowych.
Oceniając wypowiedzi ustne należy wziąć pod uwagę:
− poprawność merytoryczną,
− poprawność językową,
− precyzję i jasność wypowiedzi.
W testach osiągnięć szkolnych należy uwzględnić zadania zamknięte i otwarte. Podstawowe formy zadań zamkniętych to:
zadania na dobieranie, zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz.
Zadania otwarte należy stosować ze względu na ich twórczy charakter. W zadaniach tego typu należy dokładnie i precyzyjnie sformułować polecenia: wyjaśnij, określ,
porównaj, oblicz, skonstruuj, zastosuj, zaprojektuj, zaproponuj, zaplanuj, oceń, podaj przyczyny.
Oceniając prace projektowe proponuje się stosować następujące kryteria:
− logiczny układ pracy,
− zgodność treści z tematem,
− kolejność czynności produkcyjnych,
− poprawność merytoryczną i językową,
− efekt ekonomiczny,
− własne propozycje,
− układ graficzny opracowania.
Końcowa ocena osiągnięć ucznia powinna uwzględniać wyniki wszystkich metod sprawdzania zastosowanych przez nauczyciela.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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4. TECHNIKA ROLNICZA
4.1. Maszynoznawstwo ogólne
4.2. Pojazdy i środki transportowe
4.3. Maszyny i narzędzia rolnicze
4.4. Obsługa urządzeń i instalacji w rolnictwie
4.5. Kalibrowanie opryskiwaczy

Lp.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

4.1. Maszynoznawstwo ogólne
1. R.3.3(1)1 wykreślić rysunek wskazanej części w rzutach
prostokątnych na arkuszu rysunkowym A4;
2. R.3.3(1)3 wykreślić schemat technologiczny przedstawionej
maszyny z zastosowaniem uproszczeń rysunkowych;
3. R.3.3(1)2 wykonać odręczny szkic przedstawionego
mechanizmu lub zespołu maszyn w rzucie aksonometrycznym;
4. R.3.3(1)4 przeczytać rysunek części z przedstawionego
katalogu części zamiennych;
5. R.3.3(1)5 przeczytać rysunek złożeniowy maszyny z
przedstawionego katalogu części maszyn;
6. R.3.3(1)6 przeczytać rysunek instrukcyjny (ofertowy) ze
wskazanej instrukcji obsługi danej maszyny.
7. R.3.3(2)1 sklasyfikować materiały konstrukcyjne, paliwa, oleje
i smary wg ich własności i zastosowania;
8. R.3.3(2)2 scharakteryzować metale żelazne i nieżelazne,
drewno, naturalne materiały konstrukcyjne, tworzywa sztuczne
pod względem własności mechanicznych i technologicznych;
9. R.3.3(2)3 scharakteryzować paliwa, oleje i smary pod
względem własności technologicznych;
10. R.3.3(2)4 rozpoznać po 3 materiały konstrukcyjne ze
wskazanej kolekcji maszyn;
11. R.3.3(2)5 scharakteryzować wszystkie paliwa, oleje i smary
stosowane w technice rolniczej;
12. R.3.3(2)6 rozpoznać wszystkie paliwa, oleje i smary z

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

Materiał nauczania

Liczba
godzin
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Rysunek techniczny.
Materiały konstrukcyjne.
Części maszyn.
Maszynoznawstwo.
Paliwa i materiały eksploatacyjne.
Podstawy eksploatacji.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

przedstawionej kolekcji;
PKZ(R.d)(2)l na podstawie charakterystyki sklasyfikować
połączenia pod względem sposobu łączenia części ze sobą;
PKZ(R.d)(2)2 rozpoznać wszystkie połączenia stosowane w
maszynach rolniczych uwzględniając sposób łączenia części;
PKZ(R.d)(2)3 przedstawić wszystkie stosowane sposoby
zabezpieczenia połączeń śrubowych;
PKZ(R.d)(2)4 rozpoznać wszystkie połączenia rozłączne i
nierozłączne stosowane w technice rolniczej;
PKZ(R.d)(2)5 rozróżnić osie i wały ze względu na sposób
przenoszenia obciążenia;
PKZ(R.d)(2)6 scharakteryzować 2 rodzaje łożysk pod
względem sposobu przenoszenia obciążenia;
PKZ(R.d)(2)7 rozpoznać 3 rodzaje łożysk tocznych ze względu
na kierunek przenoszenia obciążenia;
PKZ(R.d)(2)8 scharakteryzować 3 rodzaje sprzęgieł ze
względu na sposób przenoszenia napędu;
PKZ(R.d)(2)9 rozpoznać wszystkie sprzęgła zabezpieczające
mechanizmy przed przeciążeniem w przedstawionej maszynie;
PKZ(R.d)(2)10 scharakteryzować 3 rodzaje przekładni ze
względu na sposób przeniesienia napędu;
PKZ(R.d)(2)11 rozpoznać wszystkie przekładnie służące do
przenoszenia napędu ze zmienną prędkością;
PKZ(R.d)(2)12 obliczyć przełożenie przekładni zębatej
złożonej z przynajmniej 3 kół zębatych;
PKZ(R.d)(2)13 dobrać średnicę koła napędzanego (lub obroty)
określonej maszyny do silnika o znanych obrotach i średnicy
koła napędzającego;
PKZ(R.d)(2)14 scharakteryzować 4 rodzaje pomp stosowanych
do tłoczenia płynów w pojazdach, maszynach i instalacjach
gospodarczych;
PKZ(R.d)(2)15 scharakteryzować 2 rodzaje napędowych
układów hydraulicznych zastosowanych w ciągnikach i
maszynach rolniczych;
PKZ(R.d)(2)16 rozpoznać wszystkie pompy i układy
hydrauliczne w przedstawionym ciągniku lub maszynie
rolniczej;
PKZ(R.d)(2)17 scharakteryzować wentylatory, dmuchawy i
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P

B

P

B

PP

C

PP

C
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sprężarki ze względu na ich przeznaczenie;
PKZ(R.d)(2)18 rozpoznać wszystkie urządzenia do tłoczenia
powietrza w przedstawionym ciągniku rolniczym;
31. PKZ(R.d)(3)l scharakteryzować występujące rodzaje korozji
metali;
32. PKZ(R.d)(3)2 określić możliwe do wykonania w
gospodarstwie sposoby zabezpieczenia metali przed korazją;
33. PKZ(R.d)(3)3 rozpoznać wszystkie rodzaje korozji na
przedstawionych modelach.
34. KPS(3)1 opisać skutki zaniechania ochrony metali przed
korozją.
35. KPS(3)2 wymienić korzyści systematycznej konserwacji
metali;
4.2. Pojazdy i środki transportowe
1. PKZ(R.d)(l)l dokonać podziału pojazdów stosowanych w
rolnictwie w zależności od wykonywanych prac;
2. PKZ(R.d)(l)2 dokonać podziału mobilnych i stacjonarnych
środków transportowych stosowanych w rolnictwie;
3. R.3.3(6)1 dobrać pojazdy do rodzaju wykonywanej pracy transportu, do prac polowych;
4. R.3.3(6)2 dobrać środki wykorzystywane do transportu
wewnętrznego i zewnętrznego.
5. R.3.3(7)1 opisać sposób przygotowania pojazdów do rodzaju
wykonywanej pracy i po okresie przechowywania.
6. R.3.3(9)1 opisać wszystkie rodzaje przeglądów technicznych,
które należy wykonywać podczas eksploatacji ciągników i
sprzętu technicznego;
7. R.3.3(9)2 przedstawić wszystkie sposoby konserwacji i
przygotowania do przechowywania maszyn rolniczych;
8. R.3.3(9)3 zmodyfikować czynności przeglądów technicznych
ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych w zależności od
sposobu ich użytkowania;
9. BHP(4)2 scharakteryzować sposoby zapobiegania
zagrożeniom zdrowia i życia podczas wykonywania prac w
rolnictwie;
4.3. Maszyny i narzędzia rolnicze
1. PKZ(R.d)(l)3 dokonać podziału narzędzi i maszyn rolniczych
w zależności od przeznaczenia, sposobu połączenia ze źródłem
30.
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P
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Silniki i pojazdy rolnicze.
Transport wewnętrzny w gospodarstwie.
Transport zewnętrzny w gospodarstwie.
Charakterystyka techniczna, zasady obsługi,
konserwowania i przechowywania pojazdów
rolniczych.
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Maszyny, narzędzia i urządzenia do produkcji
roślinnej: maszyny do uprawy i doprawiania roli,

napędu, konstrukcji i wydajności;
PKZ(R.d)(l)4 rozróżnić narzędzia, maszyny i urządzenie
stosowane w produkcji rolniczej w zależności od sposobu
wykonywania pracy uwzględniając przeznaczenie, konstrukcję
i źródło napędu z przedstawionych schematów, rysunków;
3. R.3.3(7)2 opisać sposób przygotowania narzędzi, maszyn do
rodzaju wykonywanej pracy (przed sezonem lub nowych);
4. R.3.3(7)3 opisać sposób przygotowania urządzeń
stacjonarnych do wykonywanej pracy;
5. R.3.3(9)1 opisać wszystkie rodzaje przeglądów technicznych,
które należy wykonywać podczas eksploatacji ciągników i
sprzętu technicznego;
6. R.3.3(9)2 przedstawić wszystkie sposoby konserwacji i
przygotowania do przechowywania maszyn rolniczych;
7. R.3.3(9)3 zmodyfikować czynności przeglądów technicznych
ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych w zależności od
sposobu ich użytkowania;
8. BHP(4)2 scharakteryzować sposoby zapobiegania
zagrożeniom zdrowia i życia podczas wykonywania prac w
rolnictwie;
4.4. Obsługa urządzeń i instalacji w rolnictwie
1. R.3.3(3)1 dobrać sposoby dostarczania energii dla
przykładowego gospodarstwa rolniczego wskazując źródło i
urządzenia.
2. R.3.3(3)2 określić zasady obsługi urządzeń energetycznych
uwzględniając bieżące i okresowe przeglądy.
3. R.3.3(4)1 dobrać sposoby dostarczania wody dla
przykładowego gospodarstwa rolniczego;
4. R.3.3(4)2 opisać instalacje wodociągowe występujące w
gospodarstwie rolnym wskazując ich elementy składowe;
5. R.3.3(4)3 określić zasady obsługi instalacji wodociągowych
uwzględniając bieżące i okresowe przeglądy.
6. R.3.3(5)1 scharakteryzować wszystkie urządzenia wodnomelioracyjne występujące w przykładowym gospodarstwie
rolnym;
7. R.3.3(5)2 określić zasady obsługi urządzeń wodnomelioracyjnych uwzględniając bieżące i okresowe przeglądy.
8. BHP(4)1 wskazać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
2.
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maszyny do nawożenia organicznego i
mineralnego, maszyny do siewu i sadzenia,
maszyny do pielęgnacji i ochrony roślin,
maszyny do zbioru i konserwacji zielonek,
maszyny o zbioru zbóż, maszyny i urządzenia do
czyszczenia, sortowania, dosuszania i
przechowywania ziarna maszyny do zbioru roślin
okopowych, maszyny specjalistyczne do prac w
rolnictwie ekologicznym.
Maszyny, narzędzia i urządzenia do produkcji
zwierzęcej: maszyny i urządzenia do
przygotowania i zadawania pasz, urządzenia do
doju i przechowywania mleka, urządzenia do
usuwania odchodów zwierzęcych.
Charakterystyka techniczna, zasady obsługi,
konserwowania i przechowywania maszyn,
narzędzi i urządzeń rolniczych.
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Instalacje i urządzenia elektryczne.
Instalacje i urządzenia wodociągowe.
Niekonwencjonalne źródła energii.
Urządzenia wodno-melioracyjne.

oraz dla środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych
w rolnictwie
9. BHP(4)2 scharakteryzować sposoby zapobiegania
zagrożeniom zdrowia i życia podczas wykonywania prac w
rolnictwie;
4.5. Kalibrowanie opryskiwaczy
1. R.3.3(8)1 przedstawić zasady i zakres obowiązkowych badań
opryskiwaczy;
2. R.3.3(8)2 przeprowadzić kalibrację opryskiwacza na
przedstawionym modelu.
3. BHP(4)2 scharakteryzować sposoby zapobiegania
zagrożeniom zdrowia i życia podczas wykonywania prac w
rolnictwie;
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Obowiązkowe badania opryskiwaczy.
Kalibracja opryskiwaczy.
Zasady bezpiecznego stosowania środków
ochrony.

SPOSÓB REALIZACJI
Metodyka zajęć
Przedmiot „Technika rolnicza” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do
wykonywania zadań zawodowych w sektorze agrobiznesu. Powinny być kształtowane umiejętności związane z czytaniem rysunków technicznych, rozpoznawaniem części i
mechanizmów maszyn, sposobem ich pracy, a także umiejętności związane z rozpoznawaniem i zastosowaniem paliw i materiałów eksploatacyjnych. Należy także
kształtować postawę odpowiedzialności rolnika za sposób wykorzystania zasobów energii w produkcji rolniczej.
Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniów: indywidualnej lub grupowej.
Środki dydaktyczne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: katalogi i instrukcje obsługi sprzętu rolniczego, instrukcje stosowania środków
chemicznych w rolnictwie, próbki paliw, materiałów eksploatacyjnych, modele mechanizmów, filmy i prezentacje multimedialne, komputer z dostępem do Internetu,
urządzenia multimedialne, zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.
Propozycje ćwiczeń
Przedstaw zasady i wykonaj obsługę codzienną instalacji i wskazanych urządzeń wodociągowych, urządzeń wodno-melioracyjnych (przy pomocy dostępnego sprzętu)
stosowanych w gospodarstwie, uwzględniając wymogi bhp i wymogi sanitarne dotyczące wody dla zwierząt. Obsługa występujących w gospodarstwie instalacji i urządzeń
wodociągowych i melioracyjnych. Przedstaw zasady obsługi instalacji i urządzeń wodociągowych i melioracyjnych. Zaproponuj listę czynności do wykonania podczas
obsługi urządzeń i instalacji wodnych i melioracyjnych.
Dokonaj podziału maszyn i narzędzi ze wzglądu na sposób wykonywania pracy i przeznaczenia sprzętu uwzględniając zapotrzebowanie na moc napędową i sposób
połączenia ze źródłem napędu. Zaproponuj zastosowanie maszyn do produkcji rolniczej, przygotowanie do pracy tych maszyn do wykonywania określonych prac. Na
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podstawie opisu wykonywanych prac przyporządkuj odpowiednie maszyny i narzędzia ustawiając je w ciągu technologicznym. Przygotuj do pracy wybrane maszyny rolnicze
(narzędzia rolnicze), wykonaj przegląd codzienny maszyny rolniczej zgodnie z poleceniem instrukcji obsługi.
Opracuj procedurę przygotowania wskazanego opryskiwacza do badania, inspekcji opryskiwacza polowego uwzględniając dawkę cieczy, prędkość roboczą, wielkość i typ
rozpylacza, wydatek rozpylacza. Porównaj otrzymane wyniki z tabelą ustawień instrukcji obsługi i dopuszczenia do wykonywania zabiegów ochrony. Porównaj wynik pracy
z obowiązującym wzorcem. Opracuj zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony dla osób wykonujących zabiegi i dla środowiska naturalnego.
Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego. Oceniona będzie również praca wykonana w wyniku
realizacji zadania (próba pracy). Kryterium oceny będzie poprawność merytoryczna.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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5. PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
5.1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
5.2. Zasady ruchu drogowego
5.3. Jazda w różnych warunkach drogowych

Lp.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

5.1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
1. PKZ(R.c)(l)l ustalić zakres czynności kontrolno-obsługowych
pojazdu;
2. PKZ(R.c)(l)2 zinterpretować wskazania przyrządów kontrolnopomiarowych;
3. PKZ(R.c)(l)3 wyjaśnić wpływ stanu technicznego pojazdu na
bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
4. BHP(10)1 scharakteryzować przyczyny wypadków drogowych
5. BHP(10)2 wyjaśnić procedury udzielania pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym podczas wypadku;
6. BHP(10)3 ustalić działania w przypadku powstania zagrożenia
w bezpieczeństwie ruchu drogowego;
7. BHP(10)4 scharakteryzować skutki prowadzenia pojazdu po
spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego;
8. BHP(10)5 scharakteryzować przyczyny wypadków drogowych;
9. BHP(10)6 wyjaśnić procedury udzielania pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym podczas wypadku;
5.2. Zasady ruchu drogowego
1. PKZ(R.c)(2)l wyjaśnić przepisy prawa dotyczące ruchu
drogowego podczas jazdy po drogach;
2. PKZ(R.c)(2)2 zinterpretować przepisy prawa dotyczące ruchu
drogowego podczas przejazdu przez skrzyżowania;
3. PKZ(R.c)(2)3 zinterpretować przepisy prawa dotyczące
pierwszeństwa przejazdu;
4. PKZ(R.c)(2)4 określić przepisy prawa o ruchu drogowym
dotyczące włączania się do ruchu;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

Materiał nauczania

Liczba
godzin
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Podstawowe pojęcia dotyczące ruchu drogowego.
Wpływ alkoholu lub innych środków na działania
kierującego.
Przyczyny wypadków drogowych.
Wpływ stanu technicznego na bezpieczeństwo w
ruchu drogowym.
Zakres czynności kontrolno-obsługowych
Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu.
Oświetlenie pojazdu.
Wyposażenie obowiązkowe pojazdu.
Udzielanie pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym.
Elementy kontrolno-pomiarowe pojazdu.
Procedury postępowania podczas wypadku.
Procedury postępowania podczas kolizji drogowej.
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P

B
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Ogólne zasady ruchu drogowego.
Szczególna ostrożność.
Zasada ograniczonego zaufania.
Rodzaje dróg.
Dopuszczalne prędkości.
Włączanie się do ruchu.
Przecinanie się kierunku ruch pojazdów.
Przejazd przez skrzyżowania.

5.

PKZ(R.c)(2)5 określić dopuszczalne prędkości pojazdów na
poszczególnych rodzajach dróg;
6. PKZ(R.c)(2)6 zinterpretować znaczenie znaków drogowych;
7. PKZ(R.c)(3)l określić zasady kierowania pojazdami w ruchu
drogowym;
8. PKZ(R.c)(3)2 zinterpretować nadawanych sygnałów
drogowych;
9. PKZ(R.c)(3)3 wyjaśnić konsekwencje zachowań innych
uczestników ruchu drogowego.
5.3. Jazda w różnych warunkach drogowych
1. PKZ(R.c)(4)l wyjaśnić zasady wykonywania czynności obsługi
codziennej pojazdu;
2. PKZ(R.c)(4)2 wyjaśnić przepisy prawne dotyczące obowiązku
rejestracji pojazdu i obowiązkowych badań technicznych;
3. PKZ(R.c)(4)3 wyjaśnić zasady organizacji miejsca pracy
kierowcy zgodnie z zasadami ergonomii;
4. PKZ(R.c)(4)4 wyjaśnić zasady prowadzenia pojazdów w
różnych warunkach drogowych;
5. PKZ(R.c)(4)5 wyjaśnić zasady przeprowadzania egzaminu
wewnętrznego;
6. PKZ(R.c)(4)6 wyjaśnić zasady przeprowadzania egzaminu
państwowego w różnych warunkach drogowych;
7. PKZ(R.c)(4)7 wyjaśnić procedury wydawania i cofania
uprawnień do kierowania pojazdami
8. KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
9. KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem.
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Pierwszeństwo przejazdu.
Skrzyżowania o ruch okrężnym.
Pionowe i poziome znaki drogowe.
Sygnały świetlne i nadawane przez osoby
kierujące ruchem.
Przejazdy przez torowiska.
Pojazdy uprzywilejowane.
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Zasady doboru i uzupełniania materiałów
eksploatacyjnych.
Obsługa codzienna pojazdu.
Przygotowanie miejsca pracy kierowcy.
Przewóz osób i ładunków.
Jazda w warunkach ograniczonej widoczności
Używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych.
Ewidencja pojazdów.
Przeglądy techniczne.
Kategorie praw jazdy i zakres uprawnień.
Wydawanie praw jazdy.
Cofanie uprawnień do kierowania.
Kontrola drogowa.
Procedury na egzaminie wewnętrznym i
państwowym.

SPOSÓB REALIZACJI
Metodyka zajęć
Nauczyciel dobierając metody kształcenia powinien przede wszystkim odpowiedzieć na następujące pytania:
- jakie ma zaplanowane do osiągnięcia cele podczas zajęć?
- jakie metody będą najbardziej odpowiednie do możliwości percepcyjnych uczących się?
- jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane?
- jak zmotywować uczniów i zapewnić ich zaangażowanie w proces dydaktyczny?
Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych efektów. W tym dziale powinny być kształtowane
umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu przyczyn wypadków drogowych różnych pojazdów. Ten dział programowy wymaga
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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 formy organizacyjnej pracy uczniów: indywidualnej zróżnicowanej.
Środki dydaktyczne
W pracowni powinny znajdować się urządzenia multimedialne, akty prawne dotyczące przepisów ruchu drogowego, znaki drogowe, filmy i prezentacje multimedialne
dotyczące zasad ruchu drogowego. Należy przygotować zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów a także zadania testowe - analogicznie, jak na egzaminie
państwowym. Pomocne w realizacji zajęć będą również zestawy ćwiczeń, instrukcje, pakiety edukacyjne dla uczniów, programy zawierające zestawy zadań testowych dla
kandydatów na kierowców.
Propozycje ćwiczeń
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.
Ustalenie zasad pierwszeństwa przejazdu podczas pokonywania różnego rodzaju skrzyżowań, z uwzględnieniem różnorodnych uczestników ruchu drogowego (pojazdy
szynowe, uprzywilejowane, wolnobieżne, piesi, rowerzyści).
Ustalanie kolejności przejazdu na skrzyżowaniach w różnych sytuacjach drogowych.
Interpretowanie znaczenia znaków drogowych jako wskazań do podejmowanych decyzji podczas kierowania pojazdami.
Ustalenie zakresu czynności obsługowych pojazdu przed rozpoczęciem jazdy.
Czynności do wykonania przed i po zajęciu miejsca kierowcy, ale przed uruchomieniem silnika pojazdu.
Ustalenie zasad poruszania się pojazdami w trudnym terenie.
Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych znaków drogowych, które należy uwzględnić podczas planowania decyzji w trakcie jazdy.
Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia
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
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia
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6. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE
6.1. Organizacja przedsiębiorstwa w agrobiznesie
6.2. Ekonomiczne aspekty zarządzania
6.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa
6.4. Działalność marketingowa w agrobiznesie

Lp.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

6.1. Organizacja przedsiębiorstwa w agrobiznesie
1. R.6.1(1)1 wyjaśnić procedurę zakładania przedsiębiorstwa
w agrobiznesie;
2. R.6.1(1)2 rozróżnić dokumenty rejestracyjne;
3. KPS(6)1 wyszukać aktualne akty prawne dotyczące zakładania
przedsiębiorstwa
4. R.6.1(3)1 określić zasady gospodarki magazynowej;
5. R.6.1(3)2 ocenić wpływ zapasów na funkcjonowanie
przedsiębiorstwa;
6. R.6.1(3)3 rozróżnić rodzaje produkcji;
7. R.6.1(3)4 rozróżnić formy handlu;
8. R.6.1(3)5 zaproponować formy handlu w agrobiznesie;
9. R.6.1(3)6 rozróżnić usługi w agrobiznesie;
10. R.6.1(3)7 określić specyfikę i możliwości rozwoju usług
w agrobiznesie;
11. KPS(1)1 określić zasady etyki pracy w magazynie;
12. PKZ(R.f)(1)1 rozróżnić normy jakościowe produktów
rolniczych.
6.2. Ekonomiczne aspekty zarządzania
1. R.6.1(4)1 przeanalizować zapotrzebowanie na środki trwałe
i obrotowe;
2. R.6.1(4)2 określić potrzeby finansowe przedsiębiorstwa
produkcyjnego;
3. R.6.1(4)3 określić potrzeby finansowe przedsiębiorstwa
usługowego;
4. R.6.1(4)4 określić potrzeby finansowe przedsiębiorstwa

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

Materiał nauczania

Liczba
godzin
30

P

B

P

B

P

C

P

C

P

C

P
P
P
P

B
B
C
B

PP

D

P

C

PP

C

Zakładanie firmy.
Dokumenty rejestracyjne.
Gospodarka magazynowa.
Działalność produkcyjna w przedsiębiorstwie.
Działalność handlowa.
Usługi w agrobiznesie.
Standaryzacja produktów rolno-żywnościowych.
Etyka pracy.
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P

C

P

C

P

C

P

C
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Trwałe i obrotowe środki produkcji.
Finansowanie działalności przedsiębiorstwa,
kapitały/fundusze własne i obce (kredyty, leasing,
factoring).
Kalkulacje kosztów w produkcji rolniczej.
Podatki i opłaty w rolnictwie.
Instytucje wspierające agrobiznes (fundacje,

handlowego;
R.6.1(5)1 określić własne źródła finansowania działalności;
R.6.1(5)2 określić obce źródła finansowania działalności;
PKZ(R.f)(3)1 zastosować zasady gospodarności w prowadzeniu
gospodarstwa rolnego;
8. PKZ(R.f)(3)2 określić źródła przychodów w produkcji rolniczej;
9. PKZ(R.f)(3)3 scharakteryzować koszty w produkcji rolniczej;
10. PKZ(R.f)(3)4 porównać dochód rolniczy i dochód z działalności
gospodarczej;
11. PKZ(R.f)(4)1 rozróżnić podatki związane z działalnością
rolniczą;
12. PKZ(R.f)(4)2 ocenić podatek VAT zryczałtowany i na zasadach
ogólnych;
13. KPS(6)2 zastosować aktualne normy dochodu szacunkowego
z działów specjalnych produkcji rolnej;
14. PKZ(R.f)(5)1 rozróżnić instytucje działające na rzecz wsi
i rolnictwa;
15. PKZ(R.f)(5)2 przeanalizować materiały informacyjne
wydawane przez ARiMR, ARR, CDR;
16. PKZ(R.f)(2)1 określić cele i funkcje biznesplanu;
17. PKZ(R.f)(2)2 określić elementy biznesplanu.
6.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa
1. R.6.1(6)1 określić potrzeby kadrowe oraz zasady doboru
pracowników w przedsiębiorstwie;
2. R.6.1(6)2 zaplanować proces rekrutacji i selekcji pracowników;
3. R.6.1(6)3 określić cele i sposoby oceniania pracowników;
4. R.6.1(6)4 określić sposoby motywowania pracowników;
5. KPS(10)1 określić źródła konfliktów w przedsiębiorstwie;
6. KPS(10)2 określić sposoby rozwiązywania konfliktów w
przedsiębiorstwie;
7. R.6.1(7)1 określić rolę i zadania kadry kierowniczej w
przedsiębiorstwie agrobiznesu;
8. R.6.1(7)2 określić cechy i umiejętności „dobrego kierownika”;
5.
6.
7.

9.

KPS(1)2 określić cechy etycznego kierownika.

6.4. Działalność marketingowa w agrobiznesie
1. R.6.1(8)1 określić czynniki wpływające na popyt na żywność;

P
P

B
B

PP

C

P
P

C
C

P

C

P

B

P

C

P

C

P

B

P

C

P
P

C
C

ośrodki doradcze, agencje rządowe).
Programy pomocowe dla obszarów wiejskich.
Biznesplan.

16
P

C

P
P
P
P

C
C
B
C

P

C

P

C

P
P

A
B

Polityka kadrowa.
Rekrutacja i selekcja.
Motywowanie i wynagradzanie.
Konflikty w przedsiębiorstwie.
Kierowanie i kierownicy.
Style zarządzania.

30
P

C
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Marketing i jego rola we współczesnej

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

R.6.1(8)2 określić czynniki wpływające na podaż artykułów
rolno-żywnościowych;
R.6.1(8)3 określić elastyczność popytu na środki produkcji;
R.6.1(8)4 określić elastyczność popytu na artykuły rolnożywnościowe;
R.6.1(8)5 scharakteryzować elementy marketingu-mix;
R.6.1(8)6 określić wpływ otoczenia bliższego i dalszego
na działalność przedsiębiorstwa;
R.6.1(8)7 rozróżnić elementy Analizy SWOT;
R.6.1(8)8 określić cele i elementy planu marketingowego.

P

C

P

C

P

C

P

B

P

C

P
P

B
C

gospodarce.
Popyt. Elastyczność popytu. Podaż.
Marketing – mix.
Produkt jako element marketingu-mix.
Cena jako element marketingu-mix.
Dystrybucja.
Komunikacja marketingowa.
Otoczenie bliższe i dalsze.
Analiza SWOT.
Plan marketingowy.

SPOSÓB REALIZACJI

Metodyka zajęć
Zalecanymi metodami dydaktycznymi są ćwiczenia. Proponuje się również stosowanie innych aktywizujących metody pracy, np.: tekstu przewodniego, metaplanu,
projektu, metody problemowe, itp.
Formy organizacyjne
Proponuje się pracę indywidualną i pracę w grupach (wielkość grup w zależności od potrzeb).
Środki dydaktyczne
W pracowni powinny znajdować się:
-urządzenia multimedialne,
-stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z podłączeniem do drukarki sieciowej,
-pakiet programów biurowych,
-druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej,
-materiały biurowe,
-prezentacje multimedialne.
Propozycje ćwiczeń
Dokumenty rejestracyjne
Uczniowie indywidualnie wyszukują na stronach internetowych dokumenty rejestracyjne. Drukują i kompletują zestaw dokumentów do założenia przedsiębiorstwa jako
osoba fizyczna oraz w formie spółki z o.o. Mogą również uzyskać formularze druków w odpowiednich instytucjach (np. US, ZUS)
Popyt i podaż produktów rolno-żywnościowych
Uczniowie analizują czynniki wpływające na popyt i podaż wybranych produktów rolno-żywnościowych. Wnioski prezentują w kartach pracy.
Plan marketingowy
Z pociętego na paski planu marketingowego, uczniowie w grupach lub indywidualnie składają w logiczną całość. Porównują wyniki z innymi grupami.
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Biznesplan
Uczniowie mają za zadanie ocenić przykładowe biznesplany pod kątem prawidłowości ich sporządzenia. Na przygotowanych kartach pracy oceniają poprzez przydzielenie
odpowiedniej ilości punktów. Wyniki grup porównuje się w klasie i uzasadnia ewentualne różnice.
Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia
Bardzo istotna jest systematyczność sprawdzania i oceniania na podstawie jasnych, znanych uczniom kryteriów.
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie ustnych i pisemnych sprawdzianów oraz testów osiągnięć szkolnych. Umiejętności praktyczne mogą być oceniane na
podstawie obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń. Ocena powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne: wartość merytoryczna, poprawność
wnioskowania, umiejętność rozwiązywania problemów.
W procesie oceniania należy uwzględnić wszystkie efekty kształcenia przewidziane w przedmiocie „Zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie”.
Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne
uczniów. W końcowej ocenie osiągnięć ucznia należy uwzględnić wyniki sprawdzianów oraz poziom wykonania ćwiczeń.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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7. PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE
7.1. Wprowadzenie do przetwórstwa spożywczego
7.2. Organizacja procesu technologicznego

Lp.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

7.1. Wprowadzenie do przetwórstwa spożywczego
1. R.6.2(1)1 przedstawić dokumentację techniczną i
technologiczną niezbędną organizacji produkcji;
2. R.6.2(1)2 zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych
stosowanych w produkcji żywności;
3. KPS(3)1 określić skutki nieprawidłowo przeprowadzonych
badań;
4. R.6.2(2)1 sklasyfikować surowce roślinne i zwierzęce, dodatki
do żywności i materiały pomocnicze;
5. R.6.2(2)2 uzasadnić wpływ bazy surowcowej na kierunki
przetwórstwa żywności;
6. R.6.2(3)1 scharakteryzować operacje mechaniczne, termiczne
i dyfuzyjne;
7. R.6.2(3)2 wyjaśnić warunki zachodzenia operacji
mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych;
8. R.6.2(4)2 scharakteryzować technologie produkcji wybranych
produktów spożywczych;
9. R.6.2(5)1 określić celowość stosowania metod utrwalania
żywności;
10. R.6.2(5)2 scharakteryzować metody utrwalania żywności;
11. R.6.2(5)3 wyjaśnić wpływ metod utrwalania żywności na cechy
organoleptyczne, trwałość i jakość żywności;
12. KPS(3)2 określić skutki niewłaściwych parametrów utrwalania.
7.2. Organizacja procesu technologicznego
1. R.6.2(6)1 rozpoznać dodatki i materiały pomocnicze stosowane
w produkcji żywności;
2. R.6.2(6)2 rozróżnić opakowania stosowane do pakowania
żywności;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

Materiał nauczania

Liczba
godzin

30
P

B

PP

C

P

C

P

B

P

C

P

B

P

C

P

B

P

C

P

B

P

C

P

C

Dokumentacja techniczna
i technologiczna produkcji.
Baza surowcowa przemysłu spożywczego.
Operacje i procesy jednostkowe
w produkcji żywności.
Metody utrwalania żywności.
Wybrane technologie produktów spożywczych.

30
P

B

P

B
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Dodatki, materiały pomocnicze
i opakowania w produkcji żywności.
Maszyny i urządzenia stosowane
w przetwórstwie żywności.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

R.6.2(7)1 sklasyfikować maszyny i urządzenia stosowane
w zakładach przetwórczych;
R.6.2(7)2 rozpoznać maszyny i urządzenia stosowane
w zakładach przetwórstwa spożywczego;
R.6.2(8)1 wyjaśnić zasadę działania maszyn i urządzeń
w zakładach przetwórstwa spożywczego;
R.6.2(9)1 przedstawić zasady organizowania procesu
produkcyjnego;
R.6.2(9)2 scharakteryzować typy i formy procesów
produkcyjnych;
R.6.2(10)1 przeanalizować zagrożenia środowiska
spowodowane przez przetwórstwo żywności;
R.6.2(10)2 rozróżnić odpady poprodukcyjne z różnych branż
przemysłu spożywczego;
KPS(2)1 zaproponować sposoby utylizacji odpadów;
R.6.2(11)1 wyjaśnić zasady i znaczenie normalizacji w
produkcji żywności;
R.6.2(11)2 zastosować przepisy prawne związane z produkcją
i obrotem żywnością;
R.6.2(12)1 scharakteryzować systemy zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
R.6.2(12)2 przeanalizować zagrożenia fizyczne, chemiczne
i biologiczne w produkcji żywności;
R.6.2(12)3 określić zasady prowadzenia produkcji zgodnie
z zasadami GMP i GHP;
KPS(2)2 zaproponować nowatorskie metody zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
KPS(3)3 określić skutki nieprzestrzegania bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności.

P

C

P

B

P

B

P

B

P

B

PP

C

P

B

P

C

P

C

P

C

P/PP

D

P

C

P

C

P

C

P

C

Proces produkcyjny.
Systemy jakości w produkcji żywności.

SPOSÓB REALIZACJI

Metodyka zajęć
W celu przybliżenia uczniom tematyki i zachęcania do pogłębiania zagadnień z podstaw „Przetwórstwa spożywczego”, powinny być stosowane aktywizujące metody pracy,
np.: tekstu przewodniego, ćwiczeń, metaplanu, projektu, metody problemowe, itp.
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Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form organizacyjnych pracy uczniów: indywidualnie oraz grupowo.
Środki dydaktyczne
Karty pracy dla uczniów, zestawy ćwiczeń, instrukcje ćwiczeń, schematy technologiczne, opakowania produktów spożywczych, zestawy dodatków do żywności, katalogi
branżowe, prezentacje maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego..
Propozycje ćwiczeń
Surowce w przetwórstwie żywności
Uczniowie indywidualnie lub zespołowo dokonują podziału podanych przez nauczyciela surowców na roślinne i zwierzęce oraz proponują możliwości ich wykorzystania w
produkcji żywności. Wypełniają kartę pracy. Lider prezentuje na forum klasy.
Zagrożenia jakości zdrowotnej żywności.
Korzystając ze schematów technologicznych, pracując w zespołach 2 osobowych, określają zagrożenia jakości zdrowotnej żywności w wybranym procesie produkcyjnym,
np. wędlin.
Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie ustnych i pisemnych sprawdzianów oraz testów osiągnięć szkolnych. Umiejętności praktyczne mogą być oceniane na
podstawie obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń i zadań praktycznych. Ocena powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne: wartość merytoryczna,
poprawność wnioskowania, umiejętność rozwiązywania problemów.
W procesie oceniania należy uwzględnić wszystkie efekty kształcenia przewidziane w przedmiocie „Podstawy przetwórstwa spożywczego”. Szczególną uwagę należy
zwrócić na:
- rozróżnianie operacji i procesów jednostkowych występujących w produkcji żywności,
- przedstawianie przepisów prawnych związane z produkcją i obrotem żywnością,
- analizowanie zagrożeń w produkcji i określać krytyczne punkty kontroli.
Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne
uczniów.
W trakcie obserwacji pracy uczniów należy zwracać uwagę również na:
− sporządzanie planów wykonania ćwiczeń,
– sposób prezentowania wyników pracy,
– samodzielność i umiejętność pracy w zespole.
W końcowej ocenie osiągnięć ucznia należy uwzględnić wyniki sprawdzianów oraz poziom wykonania ćwiczeń
Formy indywidualizacji pracy uczniów
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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8. RACHUNKOWOŚĆ W AGROBIZNESIE
8.1. Podstawowe zasady rachunkowości
8.2. Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa w agrobiznesie
8.3. Koszty, przychody i podatek dochodowy przedsiębiorstwa w agrobiznesie
8.4. Kalkulacje kosztów w agrobiznesie
8.5. Ewidencja operacji gospodarczych
8.6. Sprawozdawczość finansowa
8.7. Uproszczone formy ewidencji

Lp.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

8.1. Podstawowe zasady rachunkowości
1. BHP(4)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w pracy
biurowej;
2. BHP(4)2 scharakteryzować wybrane sposoby zapobiegania
zagrożeniom zdrowia i życia w miejscu pracy;
3. BHP(5)1 scharakteryzować czynniki szkodliwe występujące w
pracy biurowej;
4. BHP(5)2 określać czynniki ryzyka powodujące uszkodzenia
wzroku, narządów ruchu;
5. BHP(6)1 określić wpływ długotrwałej pracy w pozycji siedzącej
na organizm człowieka;
6. BHP(6)2 określić wpływ pracy biurowej przy komputerze na
organizm człowieka;
7. BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z
wymaganiami BHP i ppoż.;
8. BHP(7)2 dobrać urządzenia do pracy biurowej zgodne z
zasadami BHP i ppoż.;
9. BHP(8)1 dobrać odpowiednie środki ochrony indywidualnej w
pracy biurowej;
10. BHP(8)2 dobrać odpowiednie środki ochrony zbiorowej w
pracy biurowej;
11. R.6.3(1)1 zinterpretować przepisy prawa dotyczące
prowadzenia rachunkowości;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

Materiał nauczania

Liczba
godzin
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Zasady bezpieczeństwa, higieny pracy.
i wymagania ergonomii na stanowisku pracy
biurowej.
Źródła prawa w rachunkowości.
Prawo podatkowe i ubezpieczeniowe.
Pojęcie i rodzaje rachunkowości.
Podstawowe zasady rachunkowości.
Podstawowe dokumenty księgowe stosowane
przez przedsiębiorstwo w agrobiznesie.
Podział dokumentów księgowych stosowanych
przez przedsiębiorstwo w agrobiznesie.
Obieg dokumentów w przedsiębiorstwie.
Archiwizacja dokumentów księgowych.

12.

R.6.3(1)2 zinterpretować przepisy prawa dotyczące rozliczeń
podatkowych przedsiębiorstwa;
13. R.6.3(1)3 rozróżniać rodzaje rachunkowości stosowane w
przedsiębiorstwach, określone w ustawie o rachunkowości ;
14. R.6.3(1)4 rozróżniać zasady rachunkowości stosowane przez
przedsiębiorstwa;
15. R.6.3(2)1 rozróżnia rodzaje dowodów księgowych;
16. R.6.3(2)2 sklasyfikować dowody księgowe pod względem
miejsc ich powstawania;
17. R.6.3(2)3 wypełnić dokumenty księgowe pod względem miejsc
ich powstawania;
18. R.6.3(2)4 stosować zasady archiwizacji dokumentów;
19. R.6.3(2)5 stosować obieg dokumentów;
20. KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej;
21. KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej.
8.2. Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa w agrobiznesie
1. R.6.3(3)1 wyjaśnić pojęcie aktywów;
2. R.6.3(3)2 sklasyfikować składniki aktywów trwałych;
3. R.6.3(3)3 sklasyfikować składniki aktywów obrotowych;
4. R.6.3(3)4 wyjaśnić pojęcie pasywów;
5. R.6.3(3)5 rozróżnić kapitały własne pod względem formy
organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa w agrobiznesie;
6. R.6.3(3)6 rozróżnić kapitały obce pod względem terminu ich
spłaty;
7. R.6.3(3)7 scharakteryzować zobowiązania;
8. R.6.3(3)8 sklasyfikować zobowiązania;
9. R.6.3(3)9 powiązać strukturę aktywów i pasywów w zależności
od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa;
10. R.6.3(8)1 wyjaśnić pojęcie bilansu;
11. R.6.3(8)2 określić budowę bilansu zgodnie z zasadami
zawartymi w Ustawie o rachunkowości;
12. R.6.3(8)3 zastosować zasadę równowagi bilansowej;
13. R.6.3(4)1 określać cel inwentaryzacji;
14. R.6.3(4)2 określać zadania inwentaryzacji;
15. R.6.3(4)3 rozróżnia rodzaje inwentaryzacji ;
16. R.6.3(4)4 rozróżniać etapy i zadania inwentaryzacji;
17. R.6.3(4)5 scharakteryzować zasady inwentaryzacji ;
18. R.6.3(4)6 scharakteryzować metody przeprowadzenia

P

C

P

C

P

C

P

B

P

C

P

C

P
P
P
P

C
C
C
C

P
P
P
P

B
C
C
B

P

B

P

B

P
P

C
C

P

D

P

B

P

C

P
P
P
P
P
P

C
C
C
B
B
C

P

C

22

54

Aktywa przedsiębiorstwa.
Źródła pochodzenia majątku przedsiębiorstwa.
Bilans przedsiębiorstwa i jego struktura.
Pojęcie inwentaryzacji w przedsiębiorstwie.
Metody i techniki inwentaryzacji .

inwentaryzacji;
R.6.3(4)7 dobierać metody przeprowadzenia inwentaryzacji;
R.6.3(5)1 określać niedobory i nadwyżki jako wyniki
inwentaryzacji;
21. R.6.3(5)2 rozróżniać rodzaje niedoborów i nadwyżek ;
22. R.6.3(5)3 określa warunki do kompensaty niedoborów i
nadwyżek;
23. R.6.3(5)4 wypełniać dokumenty związane z przeprowadzaniem
inwentaryzacji;
24. KPS(3)1 analizować rezultaty działań;
25. KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań.
8.3. Koszty, przychody i podatek dochodowy przedsiębiorstwa w agrobiznesie
1. R.6.3(10)1 wyjaśnić pojęcie kosztów;
2. R.6.3(10)2 rozróżnić układy gromadzenia kosztów;
3. R.6.3(10)3 sklasyfikować koszty układu rodzajowego;
4. R.6.3(10)4 scharakteryzować koszty układu rodzajowego;
5. R.6.3(10)5 sklasyfikować koszty układu kalkulacyjnego;
6. R.6.3(10)6 sklasyfikować koszty układu kalkulacyjnego;
7. R.6.3(6)1 wyjaśnić pojęcie amortyzacji;
8. R.6.3(6)2 rozróżnić metody amortyzacji środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych;
9. R.6.3(6)3 stosować metody amortyzacji w opracowaniu planu
amortyzacji;
10. R.6.3(6)4 ocenia wartość bilansową amortyzowanych środków
trwałych;
11. R.6.3(12)1 rozróżnić systemy i formy wynagrodzeń;
12. R.6.3(12)2 rozróżnić składniki wynagrodzeń ;
13. R.6.3(12)3 określić budowę listy płac ;
14. R.6.3(12)4 określić potrącenia z listy płac;
15. R.6.3(12)5 rozróżnić wynagrodzenia brutto i netto ;
16. R.6.3(13)1 rozróżnić ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne
przedsiębiorstwa w agrobiznesie;
17. R.6.3(13)2 scharakteryzować ubezpieczenia obowiązkowe i
dobrowolne przedsiębiorstwa w agrobiznesie;
18. R.6.3(13)3 określić narzuty na wynagrodzenia pracowników;
19. R.6.3(13)4 scharakteryzować inne świadczenia na rzecz
pracowników uwzględniając czynności rachunkowe;
20. R.6.3(13)5 rozróżnić dokumenty związane z ubezpieczeniami
19.
20.
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Pojęcie kosztów ich charakterystyka .
Układ rodzajowy kosztów.
Układ kalkulacyjny kosztów.
Amortyzacja środków trwałych.
Metody amortyzacji.
Wycena bilansowa amortyzowanych środków
trwałych.
Wynagrodzenia pracownicze – systemy ich
naliczania.
Obowiązkowe potrącenia z listy płac.
Dobrowolne potrącenia z listy płac.
Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne w
agrobiznesie.
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz
pracowników.
Przychody w przedsiębiorstwie ich klasyfikacja i
charakterystyka.
Podatek dochodowy .
Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa w
agrobiznesie.

pracowników;
R.6.3(13)6 rozróżnić dokumenty związane
z ubezpieczeniami właścicieli przedsiębiorstw w agrobiznesie;
22. R.6.3(13)7 rozróżnić dokumenty związane z ubezpieczeniami
dobrowolnymi w agrobiznesie;
23. R.6.3(8)4 wyjaśnić pojęcie przychodów przedsiębiorstwa
24. R.6.3(8)5 sklasyfikować przychody w przedsiębiorstwie;
25. R.6.3(8)6 wyjaśnić pojęcie podatku dochodowego;
26. R.6.3(8)7 rozróżnić rodzaje ustalenia podatku dochodowego w
zależności od rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności
gospodarczej ;
27. R.6.3(8)8 wyjaśnić pojęcie rachunku zysków i strat ;
28. R.6.3(8)9 określić budowę rachunku zysków i strat zgodnie z
zasadami zawartymi w Ustawie o rachunkowości;
29. R.6.3(8)10 wybrać rodzaj rachunku zysków pod względem
stosowanych układów kosztów w przedsiębiorstwie.
30. KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;
31. KPS(2)2 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami.
8.4. Kalkulacje kosztów w agrobiznesie
1. R.6.3(11)1 wyjaśnić pojęcie kalkulacji kosztów;
2. R.6.3(11)2 rozróżnia metody kalkulacji kosztów;
3. R.6.3(11)3 scharakteryzować kalkulacje podziałową prostą;
4. R.6.3(11)4 scharakteryzować kalkulacje podziałową
współczynnikową;
5. R.6.3(11)5 scharakteryzować kalkulacje doliczeniową;
6. R.6.3(11)6 wybrać sposób kalkulacji kosztów dla danego typu
działalności gospodarczej;
7. R.6.3(11)7 scharakteryzować metody ustalania cen w
przedsiębiorstwach w agrobiznesie.
8. KPS(4)1 analizować zmiany zachodzące w rachunkowości;
9. KPS(4)2 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie
stosowanych metod i technik pracy;
8.5. Ewidencja operacji gospodarczych
1. R.6.3(7)1 wyjaśnić pojęcie operacji gospodarczych;
2. R.6.3(7)2 rozróżnić operacje gospodarcze;
3. R.6.3(7)3 określić wpływ operacji gospodarczych na składniki
bilansu i sumę bilansową;
4. R.6.3(7)4 określić zasady funkcjonowania kont bilansowych;
21.
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Pojęcie kalkulacji kosztów i jej rodzaje.
Kalkulacja podziałowa prosta.
Kalkulacja podziałowa współczynnikowa.
Kalkulacja doliczeniowa.
Ustalanie cen w przedsiębiorstwie na podstawie
wyników kalkulacji kosztu jednostkowego.
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Pojęcie i rodzaje operacji gospodarczych.
Typy operacji bilansowych.
Wpływ operacji bilansowych na sumę bilansową.
Zasady funkcjonowania kont bilansowych .
Zestawienie obrotów i sald .

5.

R.6.3(7)5 scharakteryzować sposoby księgowania operacji
gospodarczych związanych z nabyciem aktywów trwałych i
obrotowych;
6. R.6.3(7)6 scharakteryzować sposoby księgowania operacji
gospodarczych związanych z rozrachunkami;
7. R.6.3(7)7 scharakteryzować sposoby księgowania operacji
gospodarczych związanych z ewidencją obrotu pieniężnego i
niepieniężnego;
8. R.6.3(7)8 scharakteryzować sposoby księgowania operacji
gospodarczych związanych z ewidencją kapitałów własnych;
9. R.6.3(7)9 scharakteryzować sposoby księgowania operacji
gospodarczych związanych z ewidencją kapitałów obcych;
10. R.6.3(7)10 scharakteryzować etapy ewidencji księgowej od
bilansu początkowego do bilansu zamknięcia;
11. R.6.3(7)11 określić sposoby poprawy błędów księgowych;
12. R.6.3(7)12 scharakteryzować sposoby łączenia i dzielenia kont
księgi głównej
13. R.6.3(7) 13 określić zasady funkcjonowania kont wynikowych;
14. R.6.3(7)14 scharakteryzować sposoby księgowania operacji
gospodarczych związanych z ewidencją kosztów
przedsiębiorstwa;
15. R.6.3(7)15 charakteryzować sposoby księgowania operacji
gospodarczych związanych z ewidencją przychodów
przedsiębiorstwa;
16. R.6.3(7)16 scharakteryzować sposoby księgowania wyników
kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwie;
17. R.6.3(7)17 rozróżnić sposoby ustalania wyniku finansowego;
18. R.6.3(7)18 scharakteryzować sposoby ustalania wyniku
finansowego.
8.6. Sprawozdawczość finansowa
1. R.6.3(9)1 znać elementy poprawnie sporządzonego
sprawozdania finansowego;
2. R.6.3(9)2 dobierać sporządzanie sprawozdań finansowych w
odpowiednich jednostkach organizacyjnych pod względem
formy organizacyjno-prawne.;
3. R.6.3(9)3 wypełnić rachunek zysków i strat na podstawie
otrzymanych danych;
4. R.6.3(9)4 wypełnić bilans na podstawie otrzymanych danych;
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Od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia.
Poprawa błędów księgowych.
Łączenie i dzielenie kont księgi głównej.
Zasady funkcjonowania kont wynikowych.
Ewidencja wyników kalkulacji .
Ustalanie wyniku finansowego metodą księgową .
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Sporządzanie i analiza bilansu przedsiębiorstwa w
agrobiznesie.
Sporządzanie i analiza rachunku zysków i strat.
Sporządzanie i analiza rachunku przepływów.
Analiza finansowa firmy.

5.

R.6.3(9)5 wypełnić sprawozdanie z przepływów finansowych
na podstawie;
6. R.6.3(9)6 podać definicje analizy finansowej;
7. R.6.3(9)7 opisać poszczególne elementy analizy finansowej;
8. R.6.3(9)8 charakteryzować wskaźniki analizy płynności
finansowej;
9. R.6.3(9)9 opisać wskaźniki rotacji należności i zapasów,
produktywności;
10. R.6.3(9)10 scharakteryzować wskaźniki zadłużenia oceny
wykorzystania majątku;
11. R.6.3(9)11 opisać wskaźniki oceny rentowności;
12. R.6.3(9)12 scharakteryzować wskaźniki zadłużenia;
13. R.6.3(9)13 dokonać oceny wyników analizy finansowej na
podstawie otrzymanych danych .
14. KPS(6)1 wykorzystać różne źródła informacji w celu
doskonalenia umiejętności zawodowych;
15. KPS(6)2 przejawiać gotowość do doskonalenia zawodowego;
8.7. Uproszczone formy ewidencji księgowej
1. R.6.3(14)1 wymienić podstawy prawne funkcjonowania małych
i średnich firm;
2. R.6.3(14)2 opisać uproszczone formy ewidencji stosowane w
małych firmach;
3. R.6.3(14)3 objaśnić podstawowe zasady prowadzenia
podatkowej książki przychodów i rozchodów;
4. R.6.3(14)4 dokonać podstawowych wpisów do podatkowej
książki przychodów i rozchodów;
5. R.6.3(14)5 dokonać wpisów do ewidencji dodatkowej
prowadzonej do podatkowej książki przychodów i rozchodów ;
6. R.6.3(14)6 objaśnić podstawowe zasady rozliczania się na
podstawie podatku od przychodów ewidencjonowanych;
7. R.6.3(14)7 dokonać wpisów do ewidencji przychodów celem
rozliczenia się z podatku ryczałtowego;
8. R.6.3(14)8 dokonać wpisów do ewidencji dodatkowej
prowadzonej celem rozliczenia się z podatku ryczałtowego;
9. R.6.3(14)9 objaśnić podstawowe zasady rozliczania się na
podstawie karty podatkowej małych przedsiębiorców;
10. R.6.3(14)10 wymienić podstawowe deklaracje skarbowe
sporządzane przez małych przedsiębiorców;
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Karta podatkowa.
Ryczałt ewidencjonowany.
Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów.
Ewidencja zakupów i sprzedaży.
Ewidencja przychodów pracownika.
Ewidencja środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych.
Ewidencja wyposażenia.
Deklaracje skarbowe.
Deklaracje ZUS.

11.
12.
13.

14.

R.6.3(14)11 wymienić podstawowe deklaracje ZUS
sporządzane przez małych przedsiębiorców;
R.6.3(14)12 dobierać odpowiednie deklaracje skarbowe do
poszczególnych uproszczonych form ewidencji;
R.6.3(14)13 wypełnić odpowiednie deklaracje skarbowe do
poszczególnych uproszczonych form ewidencji na podstawie
otrzymanych danych;
R.6.3(14)14 uzupełnić deklaracje ZUS na podstawie
otrzymanych danych.
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SPOSÓB REALIZACJI

Metodyka zajęć
Podczas pracy należy wykorzystywać aktywizujące metody kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, metody przypadków, dyskusji dydaktycznej.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniów: zbiorowej zróżnicowanej.
Środki dydaktyczne
Karty pracy dla uczniów;
zestawy ćwiczeń, instrukcje ćwiczeń,
prezentacje multimedialne,
formularze sprawozdań finansowych,
druki dokumentów księgowych,
formularze ZUS,
formularze skarbowe PIT, CIT.
Propozycje ćwiczeń
Sporządzanie bilansu majątkowego
Wykonaj bilans majątkowy jednostki gospodarczej na podstawie otrzymanego wykazu składników majątku i źródeł ich finansowania.
Przygotowanie dokumentów księgowych do ewidencji
Otrzymane dokumenty księgowe (np. rozrachunkowe, obrotu gotówkowego i bezgotówkowego) przygotuj do ewidencji. Dokonaj ich klasyfikacji, sprawdzenia pod
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz dekretacji.
Metody inwentaryzacji
Dobierz metodę inwentaryzacji i termin jej przeprowadzenia do otrzymanego zestawienia składników majątku i kapitałów.
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Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie ustnych i pisemnych sprawdzianów oraz testów osiągnięć szkolnych. Umiejętności praktyczne mogą być oceniane na
podstawie obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń i zadań praktycznych. Ocena powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne: wartość merytoryczna,
poprawność wnioskowania, umiejętność rozwiązywania problemów.
W procesie oceniania należy uwzględnić wszystkie efekty kształcenia przewidziane w przedmiocie „RACHUNKOWOŚĆ W AGROBIZNESIE”. Szczególną uwagę należy
zwrócić na:
- rozróżnianie składników aktywów i pasywów,
- rozróżnianie kosztów i przychodów w działalności gospodarczej,
- analizowanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie
- analizowanie wyników oceny finansowej przedsiębiorstwa w agrobiznesie
Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne
uczniów.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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9. JĘZYK OBCY W AGROBIZNESIE
9.1. Komunikacja ustna i pisemna w języku obcym
9.2. Dokumentacja zawodowa

Lp.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

9.1. Komunikacja ustna i pisemna w języku obcym
1. JOZ(1)1 porozumieć się ustnie w zakresie wykonywanych
zadań;
2. JOZ(1)2 zrozumieć ogólny sens wypowiedzi na tematy
zawodowe;
3. JOZ(1)3 zrozumieć intencje wypowiedzi osób posługujących
się zawodowo danym językiem;
4. JOZ(1)4 sformułować pytania dotyczące wysłuchanego tekstu;
5. JOZ(1)5 obsłużyć klienta w języku obcym zgodnie z jego
oczekiwaniami;
6. JOZ(1)6 przeczytać i przetłumaczyć prawidłowo tekst
otrzymany drogą elektroniczną;
7. JOZ(2)1 zrozumieć instrukcje nauczyciela;
8. JOZ(2)2 wyszukać szczegółowe informacje w wypowiedziach i
dialogach;
9. JOZ(2)3 rozróżnić usłyszane komendy i polecenia;
10. JOZ(2)4 przeprowadzić rozmowę handlową w języku obcym
podczas sprzedaży produktów rolno-żywnościowych;
11. JOZ(2)5 przeprowadzić rozmowę handlową
w języku obcym podczas zakupu środków do produkcji;
12. JOZ(2)6 zastosować w prawidłowy sposób zwroty
grzecznościowe podczas kontaktów z klientami oraz
współpracownikami;
13. JOZ(3)1 wyszukać informacje zawarte w tekście;
14. JOZ(3)2 wyciągnąć wnioski z informacji zawartych w tekście;
15. JOZ(3)3 zredagować notatkę z przeczytanego tekstu;
16. JOZ(4)1 uzyskać niezbędne informacje;
17. JOZ(4)2 udzielić informacji dotyczących spraw zawodowych;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

Materiał nauczania

Liczba
godzin
21

P

C

P

C

P

C

P

C

PP

D

P

C

P

C

P

C

P

B

PP

D

PP

D

P

C

P
P
P
P
P

B
C
B
C
C
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Słownictwo związane z wykonywaniem zawodu ,
szczególnie dotyczące planowania pracy technika
agrobiznesu.
Pojęcia i definicje ekonomiczne.
Rodzaje działalności w agrobiznesie
Zakładanie działalności gospodarczej.
Organizacja stanowiska pracy;
Prowadzenie rozmowy
Udzielanie informacji
Uzyskiwanie informacji i wskazówek.

18.
19.

JOZ(4)3 wydać ustnie instrukcje i polecenia w języku obcym;
JOZ(4)4 przeprowadzić rozmowę telefoniczną w obcym języku
dotyczącą tematyki zawodowej;
20. JOZ(4)5 porozumieć się pisemnie w zakresie wykonywanych
zadań;
21. JOZ(4)6 wydać pisemnie instrukcje i polecenia w języku
obcym;
22. JOZ(4)7 negocjować warunki pracy i płacy na określonym
stanowisku;
23. JOZ(4)8 przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną w języku
obcym dotyczącą danego stanowiska pracy.
9.2. Dokumentacja zawodowa
1. JOZ(3)4 przeczytać ze zrozumieniem obcojęzyczną
korespondencję;
2. JOZ(4)9 napisać typowy sformalizowany tekst użytkowy;
3. JOZ(4)10 sporządzić w języku obcym dokumenty związane z
poszukiwaniem pracy – list motywacyjny i CV;
4. JOZ(4)11 nawiązać korespondencję w sprawach zawodowych;
5. JOZ(5)1 korzystać z norm, katalogów, poradników;
6. JOZ(5)2 skorzystać z dwujęzycznych słowników
specjalistycznych;
7. JOZ(5)3 przeczytać ze zrozumieniem obcojęzyczną
dokumentację produkcyjną i handlową;
8. JOZ(5)4 przeczytać i przetłumaczyć korespondencję z zakresu
agrobiznesu;
9. JOZ(5)5 posłużyć się obcojęzycznymi instrukcjami i
oprogramowaniem ;
10. JOZ(5)6 przetłumaczyć teksty zawodowe na język obcy.

P

C

P

C

P

C

P

C

PP

D

PP

D
9

P

B

P

C

PP

D

P
P

C
C

P

C

P

B

P

C

P

C

P

C

Poszukiwanie i podejmowanie pracy zawodowej;
Transakcje handlowe;
Korespondencja w języku obcym;
Informacje na opakowaniach;
Instrukcje obsługi w języku obcym;
Źródła informacji.

SPOSÓB REALIZACJI
Metodyka zajęć
Proponuje się stosowanie aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem: metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej, metod symulacyjnych. Uczniowie
powinni aktywnie włączać się w wykonywane ćwiczenia, odgrywać różne role, w sposób kreatywny podchodzić do odgrywanych ról. Na zajęciach powinni mieć możliwość
nie tylko słuchania tekstów w języku obcym, ale przede wszystkim samodzielnie ćwiczyć dialogi z kolegami odgrywając role współpracowników. Dominującą metodą
powinna być metoda ćwiczeń.
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Uczeń powinien nabyć umiejętności związane z wykonywaniem zadań zawodowych określonych w języku obcym. Jest to szczególnie ważna umiejętność ze względu na
rynek pracy w krajach Unii Europejskiej.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach 10-12 osobowych.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.
Czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce dotyczącej działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w sektorze agrobiznesu.
Propozycje ćwiczeń
Wyszukiwanie konkretnej informacji w wysłuchanej wypowiedzi.
Analizowanie przepisów prawa dotyczących działalności w agrobiznesie.
Prezentacja oferty firmy.
Przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej.
Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
Telefoniczne negocjowanie oferty sprzedaży.
Sporządzanie CV.
Sporządzanie listu motywacyjnego.
Wyszukiwanie artykułów o tematyce zawodowej w Internecie.
Tłumaczenie tekstów zawodowych z języka obcego.
Tłumaczenie tekstów zawodowych na język obcy.
Sporządzanie typowych sformalizowanych tekstów.
Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia
Osiągnięcia ucznia należy oceniać systematycznie na podstawie ustnych i pisemnych sprawdzianów oraz testów osiągnięć szkolnych. Umiejętności praktyczne mogą być
oceniane na podstawie obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych. Ocena powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne:
- wartość merytoryczna,
- poprawność wnioskowania,
- umiejętność rozwiązywania problemów.
W procesie oceniania należy uwzględnić wszystkie efekty kształcenia przewidziane w przedmiocie „Język obcy w agrobiznesie”. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- zdolność rozumienia i budowania poprawnych językowo wypowiedzi,
- poprawność leksykalną i gramatyczną, zgodność wypowiedzi z tematem w wypowiedziach ustnych i pisemnych,
- poprawność i płynność wymowy w wypowiedziach ustnych,
- styl i ortografię w wypowiedziach pisemnych.
Realizowane indywidualnie lub zespołowo ćwiczenia powinny być oceniane według kryteriów poprawności językowej, kreatywności, sprawności posługiwania się językiem
obcym. Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne
uczniów. W trakcie obserwacji pracy uczniów należy zwracać uwagę również na:
− sporządzanie planów wykonania ćwiczeń,
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– sposób prezentowania wyników pracy,
– samodzielność i umiejętność pracy w zespole.
W końcowej ocenie osiągnięć ucznia należy uwzględnić wyniki sprawdzianów oraz poziom wykonania ćwiczeń.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
– uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia
– uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia
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10. SPÓŁDZIELCZOŚĆ I GRUPY PRODUCENTÓW W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ
10.1. Spółdzielczość rolnicza
10.2. Grupy producentów rolnych

Lp.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

Materiał nauczania

10.1. Spółdzielczość rolnicza
1.

2.

20

PDG(1)1 zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące rozwoju
i funkcjonowania spółdzielczości;

P

A

PDG(1)2 wyjaśnić rolę ruchu spółdzielczego na wsi w ujęciu
historycznym;

PP

B

PDG(1)3 określić funkcje spółdzielni w warunkach gospodarki
rynkowej;

P

B

KPS(4)1 przedstawić korzyści z prowadzenia przedsiębiorstwa
w formie spółdzielni.

P

B

P

A

P

B

P

B

P

C

PP
PP

C
D

PP

C

P

B

PDG(3)1 ustalić przepisy dotyczące prowadzenia spółdzielni;
PDG(3)2 dokonać analizy przepisów dotyczących zakładania
i prowadzenia spółdzielni;
PDG(3)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania przepisów z
zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym
przepisów prawa spółdzielczego;
PDG(3)4 zastosować przepisy dotyczące prowadzenia
spółdzielni;
PDG(3)5 zinterpretować prawo spółdzielcze;
PDG(3)6 opracować statut spółdzielni;
PDG(7)1 przygotować dokumentację niezbędną do założenia
spółdzielni;
KPS(8)1 określić odpowiedzialność osób za podejmowane
działania przy prowadzeniu spółdzielni;

Liczba
godzin
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Definicja spółdzielni.
Kodeks dobrych praktyk spółdzielczych.
Perspektywy rozwoju ruchu spółdzielczego.
Historia spółdzielczości na ziemiach polskich
w okresie ostatnich 150 lat.
Funkcje społeczno-ekonomiczne spółdzielczości
w warunkach gospodarki rynkowej.
Oddziaływanie spółdzielczości na rozwój
rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce i na
świecie.
Prawo spółdzielcze.
Procedury rejestracji spółdzielni.
Dokumenty wewnętrzne w funkcjonowaniu
spółdzielni.
Struktury wewnętrzne spółdzielni.
Podatki w działalności spółdzielni.
Ubezpieczenia w działalności spółdzielni.
Prawne aspekty funkcjonowania spółdzielni.
Zasady opracowywania statutu spółdzielni.

2

3

OMZ(2)1 dobrać osoby w celu przygotowania dokumentacji do
rejestracji spółdzielni;
3.

4.

PDG(4)1 scharakteryzować spółdzielnię i jej struktury;
PDG(4)2 określić kompetencje organów spółdzielni;
PDG(4)3 scharakteryzować specyficzne cechy spółdzielni;
PDG(4)4 dokonać analizy istoty i procedury zakładania oraz
rejestracji spółdzielni;
PDG(4)5 zaplanować działalność gospodarczą spółdzielni;
PDG(4)6 porównać różnice pomiędzy działalnością spółdzielni,
a spółkami kapitałowymi;
PDG(4)7 wskazać instytucje i organizacje działające na rzecz
spółdzielczości;
PDG(4)7 wskazać instytucje i organizacje działające na rzecz
spółdzielczości;
PDG(4)8 określić zakres usług świadczonych przez instytucje
na rzecz spółdzielczości;
PDG(4)9 wykorzystać materiały informacyjne instytucji i
organizacji działających na rzecz spółdzielczości;
PDG(4)10 określić kierunki i zasady wspierania rozwoju
spółdzielczości w Polsce;
KPS(2)1 zastosować kreatywne rozwiązania przy uruchamianiu
działalności w formie spółdzielni;
KPS(3)1 przewidzieć skutki podejmowanych działań;
OMZ(1)1 zaplanować pracę zespołu w celu przygotowania
dokumentacji do rejestracji spółdzielni;
PKZ(R.f)(5)1 skorzystać z usług instytucji i organizacji
działających na rzecz rozwoju spółdzielni w różnych branżach;
PKZ(R.f)(7)1 zastosować programy komputerowe do
prowadzenia działalności spółdzielni;
PDG(5)1 scharakteryzować działalność spółdzielni w Polsce po
1990r.;
PDG(5)2 określić czynniki rozwoju spółdzielni
w poszczególnych branżach;
PDG(5)3 dokonać analizy działalności w zakresie: spółdzielni
mleczarskiej, banków spółdzielczych, rolniczych spółdzielni
produkcyjnych, spółdzielni ogrodniczo - pszczelarskich,
spółdzielni zaopatrzenia i zbytu, grupy producentów rolnych

P

B

P
P
P

A
C
A

P

C

PP

D

PP

C

P

A

PP

C

PP

C

PP

C

PP

C

PP

C

PP

D

P

C

P

C

PP

D

P

B

P

A

PP

C
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Istota działania spółdzielni jako zrzeszenia osób.
Różnice między spółdzielnią a formami
kapitałowymi.
Procedura zakładania spółdzielni.
Gospodarka spółdzielni.
Zarządzanie spółdzielnią.
Instytucje wspierające funkcjonowanie
spółdzielni.
Międzynarodowe organizacje spółdzielcze.
Integracja i kooperacja spółdzielni wiejskich.

4

Spółdzielczość po 1990 r.
Spółdzielczość mleczarska.
Spółdzielczość bankowa.
Spółdzielczość ogrodniczo-pszczelarska.
Spółdzielczość zaopatrzenia i zbytu.
Spółdzielczość usług rolniczych.
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne.
Grupy producentów rolnych w formie spółdzielni.

2

5.

6.

7.

w formie spółdzielni;
PDG(5)4 porównać działania prowadzone przez firmy
konkurencyjne w branżach;
KPS(6)1 zaktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności
zawodowe w zakresie planowanej działalności;
PDG(6)1 określić korzyści wynikające z członkostwa
w spółdzielni oraz współpracy producentów rolnych
z przedsiębiorstwami funkcjonującymi na rynku w formie
spółdzielni;
PDG(6)2 zaplanować w formie spółdzielni współpracę
producentów z obszaru agrobiznesu w zakresie zaopatrzenia
i sprzedaży;
PDG(6)3 ustalić zakres i zasady współpracy spółdzielni z
firmami z branży;
PDG(6)4 zaplanować wspólne działania dotyczące promowania
towarów i usług na rynku;
KPS(9)1 wynegocjować korzystne warunki zaopatrzenia i
zbytu;
KPS(10)1 współpracować w zespole w zakresie organizacji
produkcji;
OMZ(4)1 ocenić korzyści współpracy członków spółdzielni
w zakresie wykonanych zadań;
PDG(10)1 zaplanować działalność marketingową spółdzielni;
PDG(10)2 wyjaśnić specyfikę działalności spółdzielni;
KPS(1)1 przygotować program promocji z zachowaniem zasad
kultury i etyki;
OMZ(1)2 opracować plan działań marketingowych spółdzielni;
OMZ(2)2 dobrać osoby do realizacji działań marketingowych
spółdzielni;
PDG(11)1 scharakteryzować gospodarkę finansową spółdzielni;
PDG(11)2 dokonać finansowych rozliczeń członków
spółdzielni;
PDG(11)3 określić instytucje, w których spółdzielnie mogą
ubiegać się o pomoc finansową;
PDG(11)4 dokonać analizy wdrażanych przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa programów
pomocowych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, których
beneficjentami mogą być m.in. spółdzielnie;

PP

C

P

C

P

B

PP

D

PP

D

PP

D

P

D

P

C

P

B

P
P

A
B

PP

C

PP

C

P

B

PP

C

PP

C

P

A

PP

C
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Istota spółdzielczości.
Korzyści współpracy zrzeszonych osób.
Przykłady dobrze działających spółdzielni
z obszaru rolnictwa i jego otoczenia.

2

Plan marketingowy spółdzielni.
Działania marketingowe na przykładzie
spółdzielni.
2

Źródła wsparcia finansowego dla spółdzielni.
Instytucje w których spółdzielnie mogą ubiegać
się o wsparcie finansowe.
Programy pomocy UE wspierające gospodarczą
współpracę producentów rolnych.
Działania z PROW i KSOW dotyczące pomocy,
o którą mogą ubiegać się podmioty spółdzielcze.
Procedury pozyskiwania środków finansowych dla

5

PDG(11)5 określić procedury ubiegania się o środki finansowe
pochodzące z funduszy Unii Europejskiej dla działalności
gospodarczej prowadzonej w formie spółdzielni;
PDG(11)6 wypełnić wniosek o wsparcie finansowe pochodzące
ze środków Unii Europejskiej dla działalności prowadzonej w
formie spółdzielni;
OMZ(6)1 wysłuchać argumentów wszystkich członków
zespołu;
OMZ(6)2 zastosować formy komunikacji uwzględniające dobro
pozostałych członków zespołu;
PKZ(R.f)(3)1 obliczyć przychody i koszty działalności
spółdzielni;
PKZ(R.f)(3)2 zastosować metody kalkulacji opłacalności
planowanej działalności spółdzielni;
PKZ(R.f)(6)1 wybrać najkorzystniejsze formy finansowania
rozwoju działalności spółdzielni.
10.2. Grupy producentów rolnych
1. PDG(1)4 wyjaśnić pojęcia i różnice: grupy producentów
rolnych, wstępnie uznane grupy i uznane organizacje
producentów rolnych;
PDG(1)5 rozróżnić formy organizacyjno-prawne grup
producentów rolnych;
KPS(6)2 skorzystać z różnych źródeł informacji w celu
zaktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych;
2. PDG(3)7 zastosować przepisy prawa dotyczące funkcjonowania
grup producentów rolnych;
KPS(6)3 zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe;
3. PDG(4)11 sklasyfikować grupy producentów rolnych z
uwzględnieniem branż oraz form prawnych;
KPS(2)2 zrealizować zaplanowane zadania;
KPS(2)3 zaproponować innowacyjne sposoby realizacji zadań
zawodowych;
4. PDG(6)5 przeanalizować cele i korzyści grupowego działania;
KPS(3)2 przeanalizować skutki podejmowanych działań;

5.

KPS(10)2 uwzględnić opinie innych członków zespołu przy
realizacji zadań zawodowych;
PDG(7)2 rozróżnić etapy tworzenia grup producentów rolnych;
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Pojęcie grupy producentów rolnych oraz wstępnie
uznanej grupy i uznanej organizacji producentów
rolnych.
Formy prawne grup producentów rolnych.

Podstawy prawne funkcjonowania grup
producentów rolnych oraz wstępnie uznanych
grup i uznanych organizacji producentów rolnych.
Przykłady dobrych praktyk – grupy producentów
rolnych w ujęciu branżowym.

1

1

1

Cele i korzyści łączenia się rolników w grupy
producentów rolnych i uznane organizacje
producentów rolnych.
Grupy producentów rolnych a podmioty rynku
hurtowego i przetwórstwa rolno-żywnościowego.
Etapy organizowania grup producentów rolnych.

1

2

6.

7.

8.

PDG(7)3 przygotować dokumentację niezbędną do rejestracji
grupy producentów rolnych;
KPS(4)2 przeanalizować zmiany zachodzące w rolnictwie
i funkcjonowaniu rynku rolnego;
KPS(8)2 określić odpowiedzialność osób za podejmowane
działania;
PDG(10)3 zaplanować i podjąć działania marketingowe w
grupie producentów rolnych ;
KPS(1)2 zastosować zasady kulturalnego i etycznego
zachowania;
KPS(9)2 przeprowadzić działania negocjacyjne oraz
marketingowe;
PDG(11)7 zaplanować działalność finansową grupy
producentów rolnych;
PKZ(R.f)(3)4 obliczyć przychody w produkcji rolniczej;
PKZ(R.f)(3)5 obliczyć koszty i dochody w produkcji rolniczej;
PDG(11)8 zoptymalizować przychody grupy producentów
rolnych;
PKZ(R.f)(3)3 zastosować zasadę gospodarności w prowadzeniu
produkcji rolniczej;
PKZ(R.f)(6)3 wypełnić wniosek o wsparcie finansowe ze
środków pomocowych;
PKZ(R.f)(7)2 zastosować program komputerowy użytkowy;
KPS(8)3 ocenić skutki podejmowanych decyzji;
PKZ(R.f)(5)2 przeanalizować biuletyny wydawane przez
doradztwo rolnicze;
PKZ(R.f)(5)3 wykonać analizę biuletynów giełdy towarowej;
PKZ(R.f)(6)2 przeanalizować wdrażane przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa programy pomocowe
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
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Procedura rejestracji grup producentów rolnych.

Działalność marketingowa grup producentów
rolnych.
1

Gospodarka finansowa grup producentów rolnych.
Optymalizacja kosztów i przychodów grupy
producentów rolnych.
Programy pomocowe dla obszarów wiejskich.
Procedura ubiegania się o wsparcie finansowe.
Komputerowe programy użytkowe

Instytucje wspierające rolnictwo (CDR, ODR,
ARiMR, ARR, samorząd rolniczy i lokalny itp.).
Rola i zadania ARiMR.

2

1

SPOSÓB REALIZACJI
Metodyka zajęć
Wiodącymi metodami prowadzenia zajęć powinna być metoda aktywizująca w formie ćwiczeń, metody przypadków, „mapy myśli”, dyskusji dydaktycznej. Niektóre
elementy zajęć muszą być wspomagane wykładem konwersatoryjnym. Podczas wykonywania ćwiczenia należy przygotować opisy czynności do wykonania zadania,
a uczniowie będą pracować samodzielnie lub w grupach. Dodatkową metodą kształcenia może być metoda tekstu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie
i analizowanie informacji w tym zakresie. Szczególnie zaleca się zastosować metodę projektu, która sprzyja rozwijaniu kompetencji personalnych i społecznych,
samodzielnemu rozwiązywaniu problemów oraz rozpoznaniu wybranej tematyki w pogłębiony sposób.
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do organizowania i prowadzenia spółdzielni oraz grupy producentów rolnych. Powinny być kształtowane
umiejętności sporządzania biznesplanów, analizowania zalet i wad oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT) w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa spółdzielczego i grupy
producentów rolnych. Należy także kształtować postawę samodzielności i odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji i kształtowania odpowiedzialności za siebie i innych.
Należy przygotować ucznia do wykonywania zadań zawodowych z zakresu analizowania programów pomocowych Unii Europejskiej skierowanych do rolnictwa i obszarów
wiejskich. Powinny być kształtowane umiejętności przygotowywania wniosków o wsparcie finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. Oceny osiągnięć
edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wypełnionego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym. Podczas zajęć powinny być kształtowane
umiejętności zbierania danych, dobierania i korzystania ze źródeł, analizowania i selekcjonowania informacji. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują
ucznia do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. Powinny być kształtowane umiejętności analizowania przepisów prawa, a także postawy odpowiedzialności za
działanie niezgodne z przepisami prawa, a także przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w działalności gospodarczej, współpracy z innymi firmami w branży.
Należy także kształtować postawę odpowiedzialności wobec zatrudnionych pracowników i konsumentów żywności. Po zajęciach uczniowie powinni zrozumieć, że
spółdzielnia, szczególnie nastawiona na produkcję żywności, nie może dziś skutecznie funkcjonować bez dobrze zorganizowanej działalności marketingowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na umiejętność komunikowania się i prowadzenia negocjacji, eksponując ich znaczenie w działalności marketingowej. Jednym ze
sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów może być ocena zbioru przygotowanych przez nich prac. Mogą oni w ten sposób zaprezentować swoje umiejętności
ponadzawodowe, zdolności plastyczne i estetyczne, co znacznie uatrakcyjnia proces uczenia się i zwiększa motywację. Jeżeli zajęcia prowadzono z wykorzystaniem metody
projektów, oprócz testów sprawdzających proponuje się wykonanie i prezentację projektu, badań ankietowych o produkcie, planu marketingowego. Oceny osiągnięć
edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego ćwiczenia lub przez ocenę wykonanego projektu.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnej pracy jednolitej, indywidualnej pracy zróżnicowanej, zbiorowej pracy jednolitej
(praca z całą klasą, praca w grupach), zbiorowej pracy zróżnicowanej.
Środki dydaktyczne
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni ekonomiczno-biznesowej wyposażonej w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci
lokalnej z dostępem do Internetu, z podłączeniem do drukarki sieciowej, z pakietem programów biurowych, oprogramowanie do wspomagania operacji finansowoksięgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania
sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS, druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej, zatrudnienia,
płac, podatków, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcje kancelaryjne, materiały biurowe. Uczniowie mają zostać przygotowani do prowadzenia działalności spółdzielni i
grupy producentów rolnych.
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny znajdować się: druki wniosków o wsparcie finansowe w ramach funduszy Unii Europejskiej, instrukcje
ich wypełniania, wybrane akty prawne dotyczące sektora rolno-spożywczego, spółdzielni, roczniki statystyczne, pakiety, zestawy ćwiczeń. Powinien znajdować się również
komputer z dostępem do sieci Internet (umożliwiający korzystanie z portali tematycznych z dostępem np. do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich), urządzenia
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multimedialne: skaner, drukarka. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny znajdować się: zestawy i instrukcje do ćwiczeń, wzory dokumentów,
plany sytuacyjne gospodarstw, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy, zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy,
filmy i prezentacje multimedialne dotyczące marketingu, druki rozliczeń z ZUS, druki PIT, Kodeks pracy, oferty kredytowe oraz tabele, cenniki, przykładowe biznesplany,
przykładowe kosztorysy, wskaźniki, przykładowe plany marketingowe, przykładowe tabele z analizą SWOT.
Propozycje ćwiczeń
Zakładanie własnej spółdzielni
Wykonaj prezentację multimedialną przedstawiającą ścieżkę założenia własnej spółdzielni i opracowania statutu. Całość opracowania zaprezentuj na forum klasy.
Opracowanie wniosku o wsparcie finansowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej dla Grupy Producentów Rolnych zorganizowanej np. w formie spółdzielni
Opracuj wniosek o wsparcie finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na działalność gospodarczą producentów zorganizowanych w formie spółdzielni. Losowy
wybór 3 osobowych zespołów, które będą wykonywać założenia działalności spółdzielni, a następnie przedstawiciele grupy prezentują swoje pomysły. Zespół wybiera jedną
z propozycji i w oparciu o ten wybór, wypełnia wniosek o pomoc finansową, wykorzystuje otrzymane materiały, formularze wniosków oraz instrukcje ich wypełniania,
stanowisko komputerowe z dostępem do sieci Internet. Lider grupy prezentuje propozycje na forum klasy przedstawiając uzasadnienie wypracowane przez grupę.
Wypełniony druk wniosku grupy uczniów przesyłają drogą elektroniczną do weryfikacji nauczycielowi.
Kalkulacja przychodów i kosztów w wybranych branżach spółdzielczych
Przeanalizuj otrzymane materiały, tabele z wzorami, wykorzystaj dane zawarte w materiałach oraz stanowisko komputerowe z dostępem do sieci Internet. Wpisz do tabeli
zbiorczej wyniki swoich obliczeń i porównaj je z innymi wynikami grupy. Zaprezentuj swoje wyniki na forum innych grup. Po prezentacji, powinna być przeprowadzona
dyskusja pod kierunkiem nauczyciela w celu zweryfikowania przedstawionych informacji i danych. Po dyskusji następuje opracowanie wspólnych wniosków. Prześlij drogą
elektroniczną wyniki swojej pracy do oceny nauczycielowi.
Obliczanie progu rentowności dla działalności wybranej spółdzielni
Uczniowie otrzymują założenia do obliczenia progu rentowności ilościowego i wartościowego. Samodzielnie dokonują obliczeń i analizują otrzymane wartości.
Analiza opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej, rozliczenia pracowników z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Urzędem Skarbowym (US)
Do wybranego rodzaju działalności gospodarczej w spółdzielni zaplanuj cele działania oraz obowiązkowe rozliczenia z urzędami (ZUS, US, itd.) Nanieś na przygotowaną
kartę pracy. W tej samej karcie pracy zaznacz terminy rozliczeń z ZUS i z US. Ustal koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w spółdzielni. Określ wysokość
obowiązkowej do odprowadzenia składki ZUS. Dla podanego zysku oblicz wysokość podatku dochodowego.
Układanie planu pracy zespołu producentów rolnych
Uczniowie otrzymują kartę pracy, w której mają za zadanie opracowanie planu pracy dla grupy rolników na jeden rok w rolnictwie lub przetwórstwie artykułów rolnożywnościowych. Otrzymują również normy wydajności pracy i wykaz dostępnych pracowników.
Klasyfikacja składników majątku i podział źródeł finansowania przedsiębiorstwa
Uczniowie otrzymują karty pracy i pocięte na bilety różne składniki majątku i źródła finansowania spółdzielni. Zadaniem jest sporządzenie bilansu spółdzielni.
Opracowanie działań marketingowych wybranego przedsiębiorstwa spółdzielczego
Gra symulacyjna z podziałem na grupy. Należy podzielić klasę na grupy. Każda grupa wybiera lidera, który kieruje pracą.
Każda grupa otrzymuje opis spółdzielni działającej w określonej branży. Dla tego przedsiębiorstwa przygotowuje plan promocji, opracowuje logo, plakat reklamowy. Określa
sposób dystrybucji, rodzaj stosowanej strategii cen itd.
Wykorzystanie programów komputerowych w działalności gospodarczej spółdzielni
Uczniowie otrzymują kartę pracy z założeniami do zadania polegającego na ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych w spółdzielni i przy pomocy programu
komputerowego przygotowaniu dokumentacji finansowej.
Zwolnienia podatkowe grup producentów rolnych
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Wyszukaj informacje na temat zwolnień podatkowych przysługujących grupom producentów rolnych i wypełnij kartę pracy dotyczącą możliwości i warunków skorzystania
ze zwolnień z podatku od nieruchomości i z podatku dochodowego od osób prawnych. Otrzymane informacje zaprezentuj na forum klasy.
Wybór formy prawnej prowadzenia grupy producentów rolnych
W otrzymanej karcie pracy dokonaj wyboru formy prawnej zależności od rodzaju działalności grupy producentów rolnych (np.: zboża, ziemniaki, trzoda chlewna). Przedstaw
i uzasadnij swój wybór.
Źródła finansowania grup producentów rolnych
Uczniowie otrzymują karty pracy i pocięte na paski różne możliwości finansowania działalności grupy producentów rolnych. Zadaniem jest uporządkowanie środków
finansowych według źródeł ich pochodzenia. Otrzymane wyniki uczniowie prezentują na forum klasy.
Wsparcie finansowe grup producentów rolnych
Opracuj wniosek o wsparcie finansowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej na prowadzenie działalności grupy producentów rolnych. Wybór losowy 3 zespołów, które
będą wykonywać projekt. Zespół wybiera jedną z propozycji i w oparciu o ten wybór wypełnia wniosek o wsparcie finansowe, wykorzystując otrzymane materiały,
formularze wniosków oraz instrukcje ich wypełnienia, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Lider zespołu dokonuje prezentacji.
Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia
Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie wykonanego projektu, testu praktycznego z wykorzystaniem karty obserwacji wykonanego ćwiczenia,
sporządzonej dokumentacji i zapisów w tabeli zbiorczej. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczną (poprawność wyliczeń,
prawidłowość w doborze danych), sposób prezentacji, czas i przejrzystość przekazu, prawidłowy transfer danych siecią Internet. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów
proponuje się również przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru, testów ustnych na każdej lekcji oraz zadań i testów osiągnięć szkolnych. Oceniając wypowiedzi ustne,
należy wziąć pod uwagę: poprawność posługiwania się pojęciami z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. W testach osiągnięć szkolnych należy uwzględnić zadania
zamknięte i otwarte. Zadania otwarte należy zastosować ze względu na ich twórczy charakter. W zadaniach tego typu należy dokładnie i precyzyjnie sformułować polecenia:
wyjaśnij, oblicz, określ przyczyny. W ocenie końcowej osiągnięć uczniów po zakończeniu realizacji programu należy uwzględnić wyniki sprawdzianów, testów osiągnięć
szkolnych. Szczególnie zaleca się zastosować metodę projektu, która sprzyja rozwijaniu kompetencji personalnych i społecznych, samodzielnemu rozwiązywaniu problemów
oraz rozpoznaniu wybranej tematyki w pogłębiony sposób.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
- uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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11. PRODUKCJA ROŚLINNA W PRAKTYCE
11.1. Charakterystyka czynników siedliska
11.2. Zabiegi agrotechniczne
11.3. Zmianowanie
11.4. Uprawa roślin

Lp.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

11.1. Charakterystyka czynników siedliska
1. PKZ(R.d)(4)1 dokonać podziału czynników siedliska na
naturalne i sztuczne;
2. PKZ(R.d)(4)2 scharakteryzować klimatyczne, glebowe i
topograficzne czynniki siedliska;
3. PKZ(R.d)(5)1 rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą;
4. PKZ(R.d)(5)2 rozróżnia czynniki wpływające na procesy
glebotwórcze;
5. PKZ(R.d)(5)3 wymienić cechy morfologiczne brane pod uwagę
w ocenie profilu glebowego;
6. PKZ(R.d)(5)4 scharakteryzować przydatność rolniczą
poszczególnych typów gleb;
7. PKZ(R.d)(5)5 wyjaśnić wpływ poszczególnych frakcji na
właściwości gleb;
8. PKZ(R.d)(5)6 wyjaśnić sposoby przeciwdziałania chemicznym,
biologicznym i fizycznym procesom powodującym degradację
gleb.
11.2. Zabiegi agrotechniczne
1. BHP(4)1 określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
podczas wykonywania zadań zawodowych w produkcji
roślinnej;
2. BHP(4)3 przewidzieć zagrożenia dla środowiska naturalnego
związane z prowadzeniem produkcji roślinnej;
3. R.3.1(4)1 ocenić stan urządzeń wodno-melioracyjnych na
użytkach zielonych oraz gruntach ornych w okresie wiosennym
i przed zimą

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

PP

C

PP

C

P

B

PP

C

PP

D

P

C

PP

D

P

C

P

A

P

C

PP

C
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Treści

Liczba
godzin

Charakterystyka podstawowych klimatyczny
i glebowych czynników siedliska.
Charakterystyka klimatu Polski.
Charakterystyka klimatu mikroregionu.
Charakterystyka i badania terenowe gleby.

30

Użytkowanie i konserwacja urządzeń
melioracyjnych w terenie.
Uprawa roli.
Nawożenie organiczne.
Nawożenie mineralne.
Ochrona roślin.
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4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

R.3.1(4)2 zgromadzić odpowiednie materiały i narzędzia do
konserwacji urządzeń melioracyjnych
R.3.1(4)3 zaplanować i przeprowadzić prace konserwacyjne
urządzeń modno-melioracyjnych w okresie wiosennym i przed
zimą
PKZ(R.d)(4)3 wymienić i podać przykłady podstawowych
zabiegów uprawowych;
PKZ(R.d)(6)1 scharakteryzować rolę nawożenia organicznego i
mineralnego w produkcji rolniczej;
PKZ(R.d)(6)2 rozpoznać objawy niedoboru poszczególnych
składników mineralnych powodujących zaburzenia we wzroście
i rozwoju rośliny;
PKZ(R.d)(6)3 dokonać podziału i charakterystyki nawozów na
podstawie ustawy o nawozach i nawożeniu;
PKZ(R.d)(6)4 ocenić wpływ nawożenia mineralnego i
organicznego na glebę, rośliny i środowisko;
R.3.1(5)1 zaplanować nawożenie organiczne pod określone
rośliny biorąc pod uwagę przedplon i zasobność gleby
R.3.1(5)2 ustalić dawkę nawozów organicznych i mineralnych
oraz terminy ich stosowania pod wybrane rośliny
R.3.1(5)3 dobrać rodzaj nawozu oraz przeliczyć dawkę nawozu
na masę towarową
PKZ(R.d)(8)1 rozpoznać rośliny w naturalnych warunkach w
różnych stadiach rozwojowych i przyporządkować do
określonej grupy roślin;
PKZ(R.d)(8)2 rozpoznać rośliny motylkowe i trawy
występujące w runi łąk i pastwisk
PKZ(R.d)(8)3 wykonać zielnik zawierający rośliny pól
uprawnych i użytków zielonych
R.3.1(9)1 dobrać maszyny i urządzenia do wykonywania
zabiegów agrotechnicznych w celu stworzenia
najkorzystniejszych warunków do siewu, wzrostu i plonowania
roślin;
R.3.1(9)2 dobrać maszyny do nawożenia organicznego i
mineralnego roślin korzystając z zasobów własnego
gospodarstwa lub katalogów;
R.3.1(9)3 dobrać maszyny do zaplanowanych metod i zabiegów
ochrony roślin;
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20.

R.3.1(9)4 obliczyć ilość środka ochrony roślin przy określonej
dawce na ha i zalecanym wydatku cieczy roboczej;
21. R.3.1(11)1 sklasyfikować i scharakteryzować poszczególne
metody stosowane w ochronie roślin;
22. R.3.1(11)2 określić przydatność różnych metod oraz środków
stosowanych w ochronie roślin do zabezpieczenia upraw;
23. R.3.1(11)3 dokonać podziału pestycydów zgodnie z przyjętymi
kryteriami;
24. R.3.1(11)4 zaplanować ochronę grup roślin zgodnie z zasadami
integrowanej ochrony roślin;
25. R.3.1(12)1 dobrać narzędzia, urządzenia i maszyny do
wykonania prac w polowej uprawie roślin;
26. R.3.1(12)2 dobrać narzędzia uprawowe i maszyny do
wykonywania prac na użytkach zielonych;
27. R.3.1(13)1 dobrać sposób obsługi do maszyn i urządzeń
stosowanych w produkcji roślinnej;
28. R.3.1(13)2 określić warunki eksploatacji maszyn i narzędzi
stosowanych w rolnictwie na podstawie instrukcji;
29. BHP(4)2 scharakteryzować sposoby zapobiegania zagrożeniom
zdrowia i życia podczas wykonywania prac w produkcji
roślinnej;
30. R.3.1(6)1 dokonać oceny organoleptycznej materiału siewnego i
sadzeniaków
31. R.3.1(6)2 określić czystość, zdolność i siłę kiełkowania próbek
materiału siewnego
32. R.3.1(7)1 obliczyć ilość wysiewu nasion roślin uprawnych
uwzględniając warunki agrotechniczne i parametry materiału
siewnego;
33. R.3.1(7)2 zaplanować czynności związane z przygotowaniem
materiału siewnego i sadzeniaków z uwzględnieniem warunków
gospodarstwa;
11.3. Zmianowanie
1. R.3.1(2)1 określić wymagania przyrodnicze i glebowe
podstawowych roślin uprawnych;
2. R.3.1(2)2 pogrupować rośliny ze względu na ich wymagania
klimatyczno-glebowe;
3. R.3.1(2)3 dobrać rośliny do uprawy w określonych warunkach
klimatycznych i glebowych występujących w rejonie;
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Przyrodnicze czynniki zmianowania.
Agrotechniczne i ekonomiczne czynniki
zmianowania.
Przedplon.
Płodozmian.

25

4.

R.3.1(2)4 ocenić dobór roślin do warunków klimatycznoglebowych i ekonomicznych występujących w danym
gospodarstwie;
5. R.3.1(3)1 scharakteryzować przyrodnicze i agrotechniczne
czynniki zmianowania decydujące o doborze roślin do uprawy;
6. R.3.1(3)2 ułożyć zmianowanie z uwzględnieniem warunków
przyrodniczych i agrotechnicznych dla danego gospodarstwa;
7. PKZ(R.d)(10)1 wyszukać w Internecie oferty sprzedaży
środków do produkcji roślinne.
11.4. Uprawa roślin
1. BHP(4)1 określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
podczas wykonywania zadań zawodowych w produkcji
roślinnej;
2. BHP(4)2 scharakteryzować sposoby zapobiegania zagrożeniom
zdrowia i życia podczas wykonywania prac w produkcji
roślinnej;
3. BHP(4)3 przewidzieć zagrożenia dla środowiska naturalnego
związane z prowadzeniem produkcji roślinnej;
4. PKZ(R.d)(7)1 określić cechy charakterystyczne na podstawie
budowy biologicznej poszczególnych gatunków roślin w
różnych stadiach rozwojowych;
5. PKZ(R.d)(7)2 rozpoznać gatunki roślin uprawnych w uprawach
polowych i na użytkach zielonych;
6. PKZ(R.d)(7)3 rozpoznać nasiona określonych gatunków roślin
uprawnych na podstawie charakterystycznych cech budowy;
7. PKZ(R.d)(10)2 zamieścić w Internecie ofertę sprzedaży
produktów roślinnych;
8. R.3.1(14)1 określić sposoby prowadzenia uprawy roślin zgodnie
ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej
Zgodności;
9. R.3.1(14)2 prowadzić uprawę roślin zgodnie z rachunkiem
ekonomicznym;
10. R.3.1(16)1 scharakteryzować wymagania dotyczące warunków
przechowywania poszczególnych produktów pochodzenia
roślinnego;
11. R.3.1(16)2 zapewnić warunki obowiązujące podczas
magazynowania i przechowywania różnych produktów
pochodzenia roślinnego;

P

C

P

B

P

C

PP

C

P

B

P

B

P

B

PP

C

P

C

PP

C

PP

D

PP

C

PP

C

P

B

P

B

76

Rośliny zbożowe.
Rośliny okopowe.
Rośliny przemysłowe.
Rośliny motylkowe grubonasienne i
drobnonasienne.
Rośliny pastewne.
Ekonomika produkcji roślinnej.
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12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

R.3.1(18)1 zidentyfikować najbliższych odbiorców na produkty
pochodzenia roślinnego wytworzone we własnym
gospodarstwie;
R.3.1(18)2 sprzedać produkty wytworzone w gospodarstwie
rolnym na lokalnym rynku;
R.3.1(15)1 omówić zagrożenia dla ludzi i środowiska związane
z prowadzeniem intensywnej produkcji rolniczej;
R.3.1(15)2 uzasadnić potrzebę i znaczenie stosowania
ekologicznych metod uprawy roślin;
R.3.1(15)3 zaplanować uprawę roślin z zastosowaniem
ekologicznych metod;
BHP(5)1 wskazać zagrożenia związane z występowaniem
czynników szkodliwych w produkcji roślinnej;
BHP(5)2 scharakteryzować najczęściej występujące zagrożenia
związane z produkcją roślinną;
BHP(6)1 zdefiniować czynniki szkodliwe występujące w
gospodarstwie i mające wpływ na organizm człowieka;
BHP(6)2 określić działanie czynników szkodliwych
występujących w gospodarstwie na organizm człowieka;
BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi
praktykami bezpieczeństwa pracy przy sprzęcie rolniczym;
BHP(7)2 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi
praktykami bezpieczeństwa pracy w transporcie;
BHP(7)3 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi
praktykami bezpieczeństwa pracy ze środkami chemicznymi;
BHP(7)4 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi
praktykami bezpieczeństwa pracy w produkcji zwierzęcej;
BHP(7)5 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi
praktykami bezpieczeństwa pracy przy pracach okołorolniczych
– obróbka drewna, prace warsztatowe, prace ziemne i na
wysokości;
BHP(8)1 rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(8)2 wybrać i zastosować środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej stosownie do wykonywanych zadań zawodowych;
BHP(9)1 przedstawić ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny
pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń
technicznych stosowanych w rolnictwie
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29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

BHP(9)1 przedstawić przepisy dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska w rolnictwie;
BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia
i życia;
BHP(10)2 zgłosić wypadek lub chorobę zawodową do
odpowiednich instytucji;
KPS(1)1 przestrzegać zasad etyki zawodowej w kontekście
zapewnienia bezpiecznej żywności konsumentom;
KPS(1)2 przekazywać rzetelną informację o metodach
produkcji żywności;
KPS(2)1 zaproponować innowacyjne sposoby rozwiązywania
problemów przy realizacji zadań zawodowych;
KPS(2)2 zrealizować zaplanowane zadania;
KPS(3)1 przeanalizować skutki podejmowanych działań;
KPS(3)2 przewidzieć konsekwencje niepowodzeń przy
podejmowaniu działań;
KPS(4)1 przeanalizować zmiany zachodzące w rolnictwie;
KPS(4)2 zastosować nowe techniki i technologie w produkcji
roślinnej zgodnie z osiągnięciami nauki;
KPS(5)1przewidywać trudności i zagrożenia w realizacji celów;
KPS(5)2 wskazać kolejne kroki postępowania w nagłej sytuacji
zagrażającej bezpieczeństwu pracy;
KPS(6)1 przejawić gotowość do ciągłego aktualizowania
wiedzy i umiejętności zawodowych;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji do
aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych;
KPS(7)1 przestrzegać zasady nieujawniania informacji
poufnych i niejawnych;
KPS(7)2 przewidzieć konsekwencje nieprzestrzegania
tajemnicy zawodowej;
KPS(8)1 przyjąć odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(8)2 ocenić skutki podejmowanych decyzji;
KPS(9)1 przeprowadzić rozmowy dotyczące warunków pracy;
KPS(9)2 wykazać inicjatywę w negocjowaniu warunków
sprzedaży;
OMZ(1)1 zaplanować pracę zespołu pracowników w celu
wykonania zadań produkcyjnych;
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

OMZ(1)2 ocenić pracę zespołu w celu podejmowania dalszych
działań;
OMZ(2)1 dobrać osoby do wykonania określonych zadań;
OMZ(2)2 określić normy pracy dla pracowników;
OMZ(3)1 udzielić wskazówek dotyczących wykonywania
zadania odpowiednio do warunków wykonywanej pracy;
OMZ(3)2 organizować właściwe warunki pracy;
OMZ(4)1 wskazać poziom jakości wykonanego zadania w
odniesieniu do kryteriów;
OMZ(4)2 ocenić wartość wykonanej pracy;
OMZ(5)1 aktualizować wiedzę na temat postępu w rolnictwie;
OMZ(5)2 dokonać bieżącej modyfikacji wykonywanego
zadania wpływającej na poprawę warunków i jakość pracy;
OMZ(6)1 wysłuchać argumentów wszystkich członków
zespołu;
OMZ(6)2 przygotować wspólnie z zespołem koncepcje rozwoju
gospodarstwa;
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SPOSÓB REALIZACJI
Metodyka zajęć
W ramach zajęć praktycznych dział programowy „produkcja roślinna w praktyce", wymaga stosowania praktycznych metod kształcenia. Zaplanowane do osiągnięcia efekty
kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych z pracami w produkcji roślinnej. Podczas zajęć powinny być kształtowane umiejętności związane z
wyborem odpowiedniego materiału siewnego, zaplanowaniem i wykonaniem zabiegów uprawowych, pielęgnacyjnych, nawożenia oraz ochrony roślin. Uczniowie powinni
wykazać się umiejętnością rozpoznawania roślin w różnych okresach wegetacyjnych, a także wykonywaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych. Należy także kształtować
postawę odpowiedzialności rolnika wobec konsumentów, a także środowiska naturalnego, szczególnie gospodarować z zachowaniem reguł Zwykłej Dobrej Praktyki
Rolniczej oraz Zasad Wzajemnej Zgodności. Uczniowie wszystkie prace powinni wykonywać z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być realizowane w podziale na grupy w pracowni produkcji roślinnej oraz w gospodarstwie rolnym. Zajęcia powinny być tak zorganizowane, aby
umożliwiały wykonywanie ćwiczeń w warunkach rzeczywistych lub symulacyjnych. Uczniowie powinni rozwijać umiejętności interpersonalne oraz współpracę w grupie.
Środki dydaktyczne
Atlas roślin.
Tabele mieszania nawozów, ulotki ze środkami ochrony roślin, atlasy chwastów, atlasy chorób i szkodników roślin uprawnych.
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Karty pracy do opisywania zaplanowanych zabiegów.
Próbki nasion zbóż.
Nawozy mineralne.
Narzędzia do wykonania konserwacji urządzeń melioracyjnych.
Maszyny i narzędzia rolnicze.
Komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów), urządzenia multimedialne.
Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.
Propozycje ćwiczeń
Wykonanie zielnika z roślinami uprawnymi oraz roślinami łąk i pastwisk.
Planowanie i wykonanie prac konserwacyjnych w okresie wiosennym lub jesiennym urządzeń melioracyjnych w gospodarstwie.
Ocena stanu plantacji roślin uprawnych zaplanowanie zabiegów pielęgnacyjnych, nawożenia oraz metod i środków ochrony roślin do zwalczania chwastów, chorób i
szkodników na plantacji.
Obliczanie zapotrzebowania na nawozy, środki ochrony roślin dla poszczególnych plantacji oraz dla całego gospodarstwa.
Ocena materiału siewnego.
Zabiegi uprawowe.
Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia
Umiejętności praktyczne powinny być oceniane na podstawie obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń i zadań praktycznych. Ocena powinna uwzględniać
następujące kryteria ogólne: wartość merytoryczna, poprawność wnioskowania, umiejętność rozwiązywania problemów.
W procesie oceniania należy uwzględnić wszystkie efekty kształcenia przewidziane w przedmiocie „Produkcja roślinna w praktyce”. Szczegółowe kryteria oceniania na
poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne uczniów.
W trakcie obserwacji pracy uczniów należy zwracać uwagę również na:
− sporządzanie planów wykonania ćwiczeń,
– sposób prezentowania wyników pracy,
– samodzielność i umiejętność pracy w zespole.
W końcowej ocenie osiągnięć ucznia należy uwzględnić wyniki sprawdzianów oraz poziom wykonania ćwiczeń.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
– uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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12. PRODUKCJA ZWIERZĘCA W PRAKTYCE
12.1. Biologiczne podstawy chowu zwierząt gospodarskich
12.2. Typy użytkowe, rasy i system identyfikacji zwierząt gospodarskich
12.3. Żywienie zwierząt gospodarskich
12.4. Zoohigiena
12.5. Technologiczne podstawy chowu bydła, owiec i kóz
12.6. Technologiczne podstawy chowu trzody chlewnej
12.7. Technologiczne podstawy produkcji drobiarskiej
12.8. Chów koni

Lp.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

12.1. Biologiczne podstawy chowu zwierząt gospodarskich
1. PKZ(R.d)(7)1 na podstawie fotografii lub żywych zwierząt
nazwać gatunki zwierząt gospodarskich;
2. PKZ(R.d)(7)2 rozpoznać gatunki zwierząt gospodarskich
należących do różnych grup produkcyjnych i w różnym wieku
oraz użyć nazwy właściwej dla wieku;
3. R.3.2(1)1 na schemacie wskazać i nazwać poszczególne cechy
pokroju krowy, owcy, kozy, świni, konia, kury, koguta;
4. R.3.2(1)2 rozróżnić wszystkie układy wchodzące w skład
organizmu zwierzęcego;
5. R.3.2(1)3 nazwać odcinki kręgosłupa oraz kości i stawy
kończyn na modelu lub schemacie;
6. R.3.2(1)4 rozróżnić mięśnie szkieletowe ze względu na kształt
i znaczenie jako surowca dla przetwórstwa i gastronomii;
7. R.3.2(1)5 nazwać warstwy skóry i jej wytwory u zwierząt
gospodarskich;
8. R.3.2(1)6 na modelu opisać budowę włosa, racicy, kopyta i rogu;
9. R.3.2(1)7 opisać wewnętrzną budowę wymienia;
10. R.3.2(1)8 opisać budowę jamy gębowej i żołądka zwierząt
monogastrycznych i poligastrycznych;
11. R.3.2(1)9 opisać budowę serca i poszczególnych rodzajów

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna
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Budowa i funkcjonowanie organizmu zwierząt
gospodarskich.

naczyń krwionośnych;
R.3.2(1)10 opisać budowę drzewa oskrzelowego na schemacie;
R.3.2(1)11 na schemacie nazwać narządy układu wydalniczego;
R.3.2(1)12 na schemacie wskazać gruczoły wydzielania
wewnętrznego i ich funkcje;
15. R.3.2(1)13 porównać ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy;
16. R.3.2(1)14 na schemacie wskazać lokalizację narządów
zmysłów;
17. R.3.2(1)15 scharakteryzować mięśnie pracujące mimowolnie
i zależnie od woli zwierzęcia;
18. R.3.2(1)16 opisać mechanizm wydzielania mleka.
12.2. Typy użytkowe, rasy i system identyfikacji zwierząt gospodarskich
1. R.3.2(3)1 określić cechy typów użytkowych bydła na podstawie
sylwetek;
2. PKZ (R.d)(9)1 rozpoznać rasy bydła mlecznego, mięsnego
i ogólnoużytkowego na podstawie katalogów lub fotografii;
3. R.3.2(3)2 określić typy użytkowe owiec i kóz;
4. R.3.2(3)3 scharakteryzować typy użytkowe świń pod względem
wyglądu i potencjału produkcyjnego;
5. PKZ(R.d)(9)2 rozpoznać typy użytkowe koni na podstawie
sylwetek;
6. R.3.2(3)4 rozpoznać polskie hodowlane w Polsce rasy koni;
7. R.3.2(3)5 określić typy użytkowe kur, kaczek, gęsi i indyków na
podstawie sylwetek;
8. R.3.2(15)1 określić zady identyfikacji zwierząt gospodarskich;
9. R.3.2(15)2 dobrać kolczyki i inne znaki identyfikacyjne do
określonego gatunku zwierząt gospodarskich;
10. R.3.2(15)3 określić zasady korzystania z Internetowego
Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
11. R.3.2(16)1 wskazać na znaczenie produkcji zwierzęcej w
podnoszeniu żyzności gleby i w zwiększeniu bioróżnorodności
gospodarstwa;
12. R.3.2(16)2 określić minimalne okresy przestawiania na metody
ekologiczne poszczególnych gatunków i typów użytkowych
zwierząt;
13. R.3.2(16)3 wybrać gatunki i rasy zwierząt dla gospodarstwa
ekologicznego;
12.
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Zróżnicowanie osobników poszczególnych
gatunków zwierząt.
Cechy typów użytkowych.
Rasy bydła, owiec, koni, trzody chlewnej, kóz,
drobiu.
Żywienie zwierząt gospodarskich.
Systemy Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.
Produkcja ekologiczna.
Zasady BHP w produkcji zwierzęcej.
Technologia informacyjna i komunikacyjna w
rozwoju rolnictwa.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

30.

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)1 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
oraz mienia i środowiska związane z utrzymaniem zwierząt;
BHP(4)2 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań
zawodowych;
BHP(5)1 wskazać zagrożenia związane z występowaniem
czynników szkodliwych w produkcji zwierzęcej;
BHP(5)2 scharakteryzować najczęściej występujące zagrożenia
związane z produkcją zwierzęcą;
BHP(6)1 zdefiniować czynniki szkodliwe występujące w
gospodarstwie i mające wpływ na organizm człowieka;
BHP(6)2 określić działanie czynników szkodliwych
występujących w gospodarstw na organizm człowieka;
BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi
praktykami bezpieczeństwa pracy przy sprzęcie rolniczym;
BHP(7)2 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi
praktykami bezpieczeństwa pracy w transporcie;
BHP(7)3 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi
praktykami bezpieczeństwa pracy ze środkami chemicznymi;
BHP(7)4 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi
praktykami bezpieczeństwa pracy w produkcji zwierzęcej;
BHP(7)5 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi
praktykami bezpieczeństwa pracy przy pracach okołorolniczych
– obróbka drewna, prace warsztatowe, prace ziemne i na
wysokości;
BHP(8)1 rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(8)2 wybrać i zastosować środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej stosownie do wykonywanych zadań zawodowych;
BHP(9)1 przedstawić ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny
pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń
technicznych stosowanych w rolnictwie;
BHP(9)1 przedstawić przepisy dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska w rolnictwie;

P

B

P

B

PP

B

P

B

P

C

P

C

P

B

P

B

P

B

P

B

PP

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

83

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia
i życia;
BHP(10)2 zgłosić wypadek lub chorobę zawodową do
odpowiednich instytucji;
KPS(1)1 przestrzegać zasad etyki zawodowej w kontekście
zapewnienia bezpiecznej żywności konsumentom;
KPS(1)2 przekazywać rzetelną informację o metodach
produkcji żywności;
KPS(2)1 zaproponować innowacyjne sposoby rozwiązywania
problemów przy realizacji zadań zawodowych;
KPS(2)2 zrealizować zaplanowane zadania;
KPS(3)1 przeanalizować skutki podejmowanych działań;
KPS(3)2 przewidzieć konsekwencje niepowodzeń przy
podejmowaniu działań;
KPS(4)1 przeanalizować zmiany zachodzące w rolnictwie;
KPS(4)2 zastosować nowe techniki i technologie w produkcji
zwierzęcej zgodnie z osiągnięciami nauki;
KPS(5)1 przewidywać trudności i zagrożenia w realizacji
celów;
KPS(5)2 wskazać kolejne kroki postępowania w nagłej sytuacji
zagrażającej bezpieczeństwu pracy;
KPS(6)1 przejawić gotowość do ciągłego aktualizowania
wiedzy i umiejętności zawodowych;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji do
aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych;
KPS(7)1 przestrzegać zasady nie ujawniania informacji
poufnych i niejawnych;
KPS(7)2 przewidzieć konsekwencje nieprzestrzegania
tajemnicy zawodowej;
KPS(8)1 przyjąć odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(8)2 ocenić skutki podejmowanych decyzji;
KPS(9)1 przeprowadzić rozmowy dotyczące warunków pracy;
KPS(9)2 wykazać inicjatywę w negocjowaniu warunków
sprzedaży;
KPS(10)1 udoskonalić umiejętności komunikacyjne;
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52.
53.

KPS(10)2 uwzględnić opinie innych członków zespołu;
OMZ(1)1 zaplanować pracę zespołu pracowników w celu
wykonania zadań produkcyjnych;
54. OMZ(1)2 ocenić pracę zespołu w celu podejmowania dalszych
działań;
55. OMZ(2)1 dobrać osoby do wykonania określonych zadań;
56. OMZ(2)2 określić normy pracy dla pracowników;
57. OMZ(3)1 udzielić wskazówek dotyczących wykonywania
zadania odpowiednio do warunków wykonywanej pracy;
58. OMZ(3)2 organizować właściwe warunki pracy;
59. OMZ(4)1 wskazać poziom jakości wykonanego zadania w
odniesieniu do kryteriów;
60. OMZ(4)2 ocenić wartość wykonanej pracy;
61. OMZ(5)1 aktualizować wiedzę na temat postępu w rolnictwie;
62. OMZ(5)2 dokonać bieżącej modyfikacji wykonywanego
zadania wpływającej na poprawę warunków i jakość pracy;
63. OMZ(6)1 wysłuchać argumentów członków zespołu;
64. OMZ(6)2 przygotować wspólnie z zespołem koncepcje rozwoju
gospodarstwa.
12.3. Żywienie zwierząt gospodarskich
1. R.3.2(5)1 rozróżnić grupy składników występujących
w paszach;
2. R.3.2(5)2 określić rolę białek, węglowodanów, tłuszczów,
witamin i związków mineralnych w żywieniu zwierząt;
3. R.3.2(5)3 wskazać cele żywieniowe różnych grup
produkcyjnych na przykładzie zwierząt opasanych
i użytkowanych rozpłodowo;
4. R.3.2(5)4 wskazać czynniki racjonalnego żywienia zwierząt;
5. R.3.2(5)5 określić zależność między ilością i jakością
zadawanych pasz, a wynikiem produkcyjnym i ekonomicznym;
6. R.3.2(5)6 na podstawie fotografii i próbek rozpoznać słomy,
sianokiszonkę, zielonki, ziemniaki, buraki pastewne, ziarna
zbóż, kukurydzy, roślin strączkowych i ich śruty;
7. R.3.2(5)7 wskazać kryteria podziału pasz;
8. R.3.2(5)8 zinterpretować pojęcie wartość pokarmowa paszy;
9. R.3.2(5)9 określić wartość pokarmową i przydatność pasz
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Przygotowywanie, konserwowanie
i przechowywanie pasz.
Zagrożenia związane z przygotowaniem
i przechowywaniem pasz.
Normowanie i dawkowanie pasz.
Jakość żywienia a wynik produkcyjny.
Mechanizacja produkcji zwierzęcej.

soczystych suchych i treściwych;
R.3.2(5)10 wskazać przeznaczenie pełnoporcjowych
i uzupełniających mieszanek paszowych;
11. R.3.2(5)11 określić zasady użytkowania pastwiska
z uwzględnieniem wypasanych gatunków zwierząt i pory
sezonu pastwiskowego;
12. R.3.2(5)12 wybrać system wypasu dla określonego pastwiska;
13. R.3.2(5)13 dobrać urządzenia do zastosowania na pastwisku;
14. R.3.2(5)14 określić zasady oceny przydatności zielonek;
15. R.3.2(5)15 wskazać sposoby suszenia zielonki na siano;
16. R.3.2(5)16 określić zasady sporządzania kiszonek;
17. R.3.2(6)1 przygotować miejsce do przechowywania siana,
słomy, pasz treściwych, kiszonek i sianokiszonek;
18. R.3.2(6)2 ocenić przydatność wskazanego materiału do
zakiszenia;
19. R.3.2(6)3 ocenić zabezpieczenie wskazanej paszy przed
gryzoniami, grzybami i skażeniem bakteriami;
R.3.2(8)1
wskazać maszyny do przygotowania i zadawania
20.
pasz, wykonania prac porządkowych w budynkach
inwentarskich i transportu zwierząt;
R.3.2(8)2
przygotować narzędzia i maszyny do pielęgnacji
21.
zwierząt w gospodarstwie;
10.

PKZ(R.d)(10)1 zastosować programy komputerowe
wspomagające wykonywanie zadań w zakresie żywienia
zwierząt gospodarskich.
12.4. Zoohigiena
1. BHP(4)1 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
oraz mienia i środowiska związane z utrzymaniem zwierząt;
2. PKZ(R.d)(10)2 zastosować programy komputerowe
wspomagające wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem
zwierząt;
3. R.3.2(11)1 usunąć odchody wykorzystując sprzęt znajdujący się
w gospodarstwie;
4. R.3.2(11)2 wykonać prace porządkowe w pomieszczeniu
inwentarskim;
5. R.3.2(12)1 określić warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach
dla zwierząt gospodarskich;

P

B

P

C

P
P
P
P
P

C
C
C
B
C

P

B

P

B

P

B

PP

C

P

C

P

C

22.

15
PP

D

P

C

P

B

P

B

P

C
86

Wymagania mikroklimatyczne dla zwierząt
gospodarskich.
Dobrostan zwierząt.
Zasady wzajemnej zgodności
w chowie zwierząt gospodarskich.
Lokalizacja i funkcje budynków inwentarskich.
Sprzedaż zwierząt i produktów zwierzęcych.

R.3.2(12)2 określić funkcje budynków inwentarskich;
R.3.2(13)1 zidentyfikować systemy zapewniające jakość
w produkcji zwierzęcej;
8. R.3.2(13)2 określić formalne zasady przechowywania
produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskiwanych w
gospodarstwie posługując się odpowiednim aktem prawnym;
9. R.3.2(13)3 wskazać formalne warunki transportu zwierząt i ich
produktów zgodnie z obowiązującym prawem;
10. R.3.2(13)4 poprawnie wypełnić dokumenty sprzedaży zwierząt
i ich produktów;
11. R.3.2(19)1 opracować umowę sprzedaży dla produktów
pochodzenia zwierzęcego z gospodarstwa;
12. R.3.2(19)2 opisać asortyment produktów pochodzenia
zwierzęcego dopuszczonych do sprzedaży bezpośredniej;
13. R.3.2(18)1 oznakować i zapakować produkty zwierzęce do
sprzedaży;
14. R.3.2(18)2 przygotować grupę zwierząt do transportu podczas
sprzedaży.
12.5. Technologiczne podstawy chowu bydła, owiec i kóz
1. BHP(4)2 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań
zawodowych;
2. R.3.2(10)1 wykonać prace związane z żywieniem, rozrodem
oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich (bydła, owiec, kóz);
3. R.3.2(12)3 wykonać prace związane z higieną i utrzymaniem
pomieszczeń gospodarskich dla bydła, owiec, kóz;
4. R.3.2(9)1 dobrać narzędzia , urządzenia i maszyny do prac
w produkcji zwierzęcej (bydła, owiec, kóz);
5. R.3.2(9)2 obsłużyć maszyny i urządzenia stosowane
w produkcji zwierzęcej (bydła, owiec, kóz);
6. R.3.2(14)1 rozpoznać objawy chorobowe bydła, owiec, kóz
na podstawie wyglądu i zachowania;
7. R.3.2(17)1 przygotować bydło do aukcji, pokazów, wystaw.
12.6. Technologiczne podstawy chowu trzody chlewnej
1. BHP(4)2 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań
zawodowych;
6.
7.
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Technologie chowu bydła, owiec i kóz
Maszyny i urządzenia w chowie bydła, owiec i
kóz.
Przygotowanie do pokazów.
Bezpieczeństwo podczas obsługi bydła, owiec i
kóz.
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Technologie produkcji trzody chlewnej.
Żywienie różnych grup trzody chlewnej.
Utrzymywanie higieny i porządku w chlewni.

2.

R.3.2(10)2 wykonać prace związane z żywieniem, rozrodem
oraz pielęgnacją trzody chlewnej;
3. R.3.2(14)2 rozpoznać objawy chorobowe trzody chlewnej na
podstawie wyglądu i zachowania;
4. R.3.2(12)4 wykonać prace związane z higieną i utrzymaniem
pomieszczeń gospodarskich trzody chlewnej;
5. R.3.2(9)3 dobrać narzędzia, urządzenia stosowane w produkcji
trzody chlewnej;
6. R.3.2(9)4 obsłużyć maszyny i urządzenia wykonać prace
związane z higieną i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich
dla trzody chlewnej.
12.7. Technologiczne podstawy produkcji drobiarskiej
1. BHP(4)2 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań
zawodowych;
2. R.3.2(10)3 wykonać prace związane z żywieniem, rozrodem
oraz pielęgnacją drobiu;
3. R.3.2(14)3 rozpoznać objawy chorobowe drobiu na podstawie
wyglądu i zachowania;
4. R.3.2(12)5 wykonać prace związane z higieną i utrzymaniem
pomieszczeń gospodarskich dla drobiu;
5. R.3.2(9)5 dobrać narzędzia i urządzenia stosowane w produkcji
drobiarskiej;
6. R.3.2(9)6 obsłużyć maszyny i urządzenia wykonać prace
związane z higieną i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich
dla drobiu.
12.8. Chów koni
1. BHP(4)2 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań
zawodowych;
2. R.3.2(10)4 wykonać prace związane z żywieniem, rozrodem
oraz pielęgnacją koni;
3. R.3.2(14)4 rozpoznać objawy chorobowe koni na podstawie
wyglądu i zachowania;
4. R.3.2(10)5 wykonać prace związane z higieną i utrzymaniem
pomieszczeń gospodarskich dla koni;
5. R.3.2(9)7 dobrać narzędzia, urządzenia stosowane w hodowli
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Kierunki użytkowania koni.
Żywienie koni.
Pielęgnacja koni.
Higiena stajni.
Koń na aukcji i pokazie.

6.

7.

koni;
R.3.2(9)8 obsłużyć maszyny i urządzenia, wykonać prace
związane z higieną i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich
dla koni;
R.3.2(17)2 przygotować konie do aukcji, pokazów i wystaw.

P

C

P

C

SPOSÓB REALIZACJI
Metodyka zajęć
W ramach zajęć praktycznych dział programowy „Produkcja zwierzęca w praktyce", wymaga stosowania praktycznych metod kształcenia. Zaplanowane do osiągnięcia
efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych z pracami w produkcji zwierzęcej. Podczas zajęć praktycznych dominującą metodą powinny być
ćwiczenia praktyczne, które pozwolą na opanowanie konkretnych czynności wykonywanych w produkcji zwierzęcej. Stosowana powinna być również wycieczka
dydaktyczna. Dzięki temu możliwe będzie opanowanie niezbędnych umiejętność, dla których trzeba specjalnych warunków. Przydatna będzie także metoda projektów.
Zastosowanie tej metody pozwoli na opanowanie szeregu łączących się ze sobą czynności i ukształtowanie zestawów umiejętności. Treści programu powinny być
realizowane zgodnie z etapami produkcji zwierzęcej. Z uwagi na sezonowość produkcji termin, formę i sposób przeprowadzenia zajęć powinna określić szkoła. Zajęcia
praktyczne mogą odbywać się w warsztatach i gospodarstwach pomocniczych, centrach kształcenia praktycznego i centrach kształcenia ustawicznego, w indywidualnych
gospodarstwach rolnych, w gospodarstwach rolnych grup i związków producentów rolnych, spółdzielniach rolniczych.
Należy także kształtować postawę odpowiedzialności rolnika wobec konsumentów, a także środowiska naturalnego, szczególnie gospodarować z zachowaniem reguł Zwykłej
Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Zasad Wzajemnej Zgodności. Uczniowie wszystkie prace powinni wykonywać z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy 10 – 12 osobowe. Należy jednak zapewnić warunki
indywidualnego ćwiczenia najważniejszych umiejętności.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, listy kontrolne dobrostanu zwierząt lub spełnienia
warunków wynikających ze stosowanych systemów zapewniania jakości, katalogi, oferty materiału hodowlanego. Gospodarstwo szkoleniowe lub gospodarstwo
współpracujące ze szkołą albo instytucja otoczenia rolnictwa i ich wyposażenie.
Propozycje ćwiczeń
Rozpoznawanie narządów i układów wybranych gatunków zwierząt gospodarskich.
Określanie różnic między poszczególnymi rodzajami pasz.
Określanie mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich, porównywanie z normami.
Ocena stanu zdrowotnego zwierząt.
Ustalanie zapotrzebowania oraz obliczanie dawek pokarmowych dla bydła mlecznego i mięsnego.
Rozpoznawanie typów użytkowych i ras owiec hodowanych w Polsce.
Rozpoznawanie ras i typów użytkowych trzody chlewnej.
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Ustalanie zapotrzebowania oraz układanie dawek pokarmowych dla trzody chlewnej.
Wybieranie i ocenianie jaj do wylęgu.
Projektowanie produkcji brojlerów kurzych systemem intensywnym.
Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia
Umiejętności praktyczne powinny być oceniane na podstawie obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń i zadań praktycznych. Ocena powinna uwzględniać
następujące kryteria ogólne:
- wartość merytoryczna,
- poprawność wnioskowania,
- umiejętność rozwiązywania problemów.
W procesie oceniania należy uwzględnić wszystkie efekty kształcenia przewidziane w przedmiocie „Produkcja zwierzęca w praktyce ”. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- poprawność sporządzanych ćwiczeń.
Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne
uczniów.
W trakcie obserwacji pracy uczniów należy zwracać uwagę również na:
− sporządzanie planów wykonania ćwiczeń,
– sposób prezentowania wyników pracy,
– samodzielność i umiejętność pracy w zespole.
W końcowej ocenie osiągnięć ucznia należy uwzględnić wyniki sprawdzianów oraz poziom wykonania ćwiczeń,
Uzyskanie przez uczniów odpowiedniego poziomu kompetencji zawodowych wymaga ukształtowania umiejętności pracy w zespole, korzystania z różnych źródeł informacji
oraz kształtowanie takich cech osobowości, jak: rzetelność i odpowiedzialność za powierzoną pracę, dbałość o jej jakość, dbałość o racjonalne wykorzystanie materiałów,
narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
– uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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13. TECHNIKA ROLNICZA W PRAKTYCE
13.1. Organizacja stanowiska pracy operatora pojazdów i maszyn rolniczych
13.2. Dokumentacja techniczna, przeglądy techniczne pojazdów i maszyn rolniczych
13.3. Obsługa maszyn do produkcji roślinnej
13.4. Obsługa maszyn do produkcji zwierzęcej

Poziom
wymagań
Lp.
programowych
(P lub PP)
13.1. Organizacja stanowiska pracy operatora pojazdów i maszyn rolniczych
1. BHP(3)1 określić prawa i obowiązki pracownika w zakresie
P
bezpieczeństwa i higieny pracy;
2. BHP(3)2 określić prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie
P
bezpieczeństwa i higieny pracy;
3. BHP(4)1 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia
człowieka oraz mienia i środowiska związane z obsługą
P
pojazdów i pracą maszynami rolniczymi;
4. BHP(4)2 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia
człowieka oraz mienia i środowiska przy wykonywaniu zadań
P
zawodowych;
5. BHP(5)1 wskazać zagrożenia związane z występowaniem
P
czynników szkodliwych w środowisku pracy rolnika;
6. BHP(5)2 scharakteryzować najczęściej występujące
P
zagrożenia związane z produkcją rolniczą;
7. BHP(6)1 zdefiniować czynniki szkodliwe występujące
P
w gospodarstwie i mające wpływ na organizm człowieka;
8. BHP(6)2 określić sposoby zapobiegania wypadkom przy
P
pracy chorobom zawodowym w rolnictwie;
9. BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy operatora
ciągnika rolniczego zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
P
oraz ochrony środowiska;
10. BHP(7)2 zorganizować stanowisko pracy przy obsłudze
maszyn rolniczych zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz
P
ochrony środowiska;.
11. BHP(7)3 zorganizować stanowisko pracy obsłudze technicznej
P
Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Kategoria
taksonomiczna

Materiał nauczania

Liczba
godzin
10

B
B
C

C
C
C
C
C
C

C
C
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Bezpieczeństwo w zagrodzie rolniczej.
Zasady bezpieczeństwa przy użytkowaniu sprzętu
rolniczego.
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

i konserwacji pojazdów i maszyn rolniczych zgodnie
z przepisami bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska;
BHP(8)1 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
na stanowisku pracy operatora pojazdów i maszyn rolniczych
podczas ich pracy, obsługi technicznej i konserwacji;
BHP(8)2 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
na stanowisku pracy przy obsłudze maszyn i narzędzi
rolniczych;
BHP(9)1 przedstawić ogólne przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn,
narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie;
BHP(9)1 przedstawić przepisy dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska w rolnictwie;
BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia
i życia;
BHP(10)2 zgłosić wypadek lub chorobę zawodową do
odpowiednich instytucji;
R.3.3(9)1 wykonać wszystkie czynności obsługi codziennej
(PI), posezonowej, przedsezonowej wskazanego ciągnika lub
maszyny rolniczej;
R.3.3(9)2 wykonać pełną konserwację posezonową
(przygotowanie do przechowywania) ciągnika lub maszyny;
KPS(1)1 przestrzegać zasad etyki zawodowej w kontaktach
z kontrahentami i klientami;
KPS(1)2 przekazywać rzetelną informację o metodach
produkcji żywności;
KPS(2)1 zaproponować innowacyjne sposoby rozwiązywania
problemów przy realizacji zadań zawodowych;
KPS(2)2 zrealizować zaplanowane zadania;
KPS(3)1 przeanalizować skutki podejmowanych działań;
KPS(3)2 przewidzieć konsekwencje niepowodzeń przy
podejmowaniu działań;
KPS(4)1 przeanalizować zmiany zachodzące w rolnictwie;
KPS(4)2 zastosować nowe techniki i technologie w produkcji;
KPS(5)1przewidywać trudności i zagrożenia w realizacji celów;
KPS(5)2 wskazać kolejne kroki postępowania w nagłej sytuacji
zagrażającej bezpieczeństwu pracy;

P

C

P

C

P

B

P

B

P

C

PP

D

PP

B

PP

C

P

B

P

B

P

C

P
P

B
B

P

B

P
PP
P

B
C
B

PP

B
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

KPS(6)1 przejawić gotowość do ciągłego aktualizowania
wiedzy i umiejętności zawodowych;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji do
aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych;
KPS(7)1 przestrzegać zasady nieujawniania informacji
poufnych i niejawnych;
KPS(7)2 przewidzieć konsekwencje nieprzestrzegania
tajemnicy zawodowej;
KPS(8)1 przyjąć odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(8)2 ocenić skutki podejmowanych decyzji;
KPS(9)1 przeprowadzić rozmowy dotyczące warunków pracy;
KPS(9)2 wykazać inicjatywę w negocjowaniu kontraktów;
KPS(10)1 udoskonalić umiejętności komunikacyjne;
KPS(10)2 uwzględnić opinie innych członków zespołu przy
podejmowaniu decyzji;
OMZ(1)1 zaplanować pracę zespołu pracowników w celu
wykonania zadań produkcyjnych;
OMZ(1)2 ocenić pracę zespołu w celu podejmowania dalszych
działań;
OMZ(2)1 dobrać osoby do wykonania określonych zadań;
OMZ(2)2 określić normy pracy dla pracowników;
OMZ(3)1 udzielić wskazówek dotyczących wykonywania
zadania odpowiednio do warunków wykonywanej pracy;
OMZ(3)2 organizować właściwe warunki pracy;
OMZ(4)1 określić poziom jakości wykonanego zadania
w odniesieniu do kryteriów;
OMZ(4)2 ocenić wartość wykonanej pracy;
OMZ(5)1 aktualizować wiedzę na temat postępu w rolnictwie;
OMZ(5)2 dokonać bieżącej ewaluacji działań wpływającej
na poprawę warunków i jakość pracy;
OMZ(6)1 wysłuchać argumentów członków zespołu;
OMZ(6)2 przygotować wspólnie z zespołem koncepcje rozwoju
gospodarstwa;
R.3.3(6)1 dobrać pojazdy do rodzaju wykonywanej pracy transportu, do prac polowych;
R.3.3(6)2 dobrać środki wykorzystywane do transportu
wewnętrznego i zewnętrznego;
PKZ(R.d)(l)l dokonać podziału pojazdów stosowanych

PP

C

P

C

P

C

P

B

P
P
P
PP
P

B
B
C
D
D

P

B

P

B

P

B

P
P

C
C

P

C

P

C

P

C

P
P

B
C

P

D

P

B

P

B

PP

C

PP

C

P

C
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.

70.

71.

w rolnictwie w zależności od wykonywanych prac;
PKZ(R.d)(l)2 dokonać podziału mobilnych i stacjonarnych
środków transportowych stosowanych w rolnictwie;
PKZ(R.d)(2)1 na podstawie charakterystyki sklasyfikować
połączenia pod względem sposobu łączenia części ze sobą;
PKZ(R.d)(2)2 rozpoznać wszystkie połączenia stosowane
w maszynach rolniczych uwzględniając sposób łączenia części;
PKZ(R.d)(2)3 przedstawić wszystkie stosowane sposoby
zabezpieczenia połączeń śrubowych;
PKZ(R.d)(2)4 rozpoznać wszystkie połączenia rozłączne
i nierozłączne stosowane w technice rolniczej;
PKZ(R.d)(2)5 rozróżnić osie i wały ze względu na sposób
przenoszenia obciążenia;
PKZ(R.d)(2)6 scharakteryzować 2 rodzaje łożysk pod
względem sposobu przenoszenia obciążenia;
PKZ(R.d)(2)7 rozpoznać 3 rodzaje łożysk tocznych ze względu
na kierunek przenoszenia obciążenia;
PKZ(R.d)(2)8 scharakteryzować 3 rodzaje sprzęgieł ze względu
na sposób przenoszenia napędu;
PKZ(R.d)(2)9 rozpoznać wszystkie sprzęgła zabezpieczające
mechanizmy przed przeciążeniem w przedstawionej maszynie;
PKZ(R.d)(2)10 scharakteryzować 3 rodzaje przekładni ze
względu na sposób przeniesienia napędu;
PKZ(R.d)(2)11 rozpoznać wszystkie przekładnie służące
do przenoszenia napędu ze zmienną prędkością;
PKZ(R.d)(2)12 obliczyć przełożenie przekładni zębatej złożonej
z przynajmniej 3 kół zębatych;
PKZ(R.d)(2)13 dobrać średnicę koła napędzanego (lub obroty)
określonej maszyny do silnika o znanych obrotach
i średnicy koła napędzającego;
PKZ(R.d)(2)14 scharakteryzować 4 rodzaje pomp stosowanych
do tłoczenia płynów w pojazdach, maszynach i instalacjach
gospodarczych;
PKZ(R.d)(2)15 scharakteryzować 2 rodzaje napędowych
układów hydraulicznych zastosowanych w ciągnikach
i maszyna.ch rolniczych;
PKZ(R.d)(2)16 rozpoznać wszystkie pompy i układy
hydrauliczne w przedstawionym ciągniku lub maszynie

P

C

P

C

PP

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C
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rolniczej;
PKZ(R.d)(2)17 scharakteryzować wentylatory, dmuchawy
P
i sprężarki ze względu na ich przeznaczenie;
73. PKZ(R.d)(2)18 rozpoznać wszystkie urządzenia do tłoczenia
P
powietrza w przedstawionym ciągniku rolniczym;
74. PKZ(R.d)(3)l scharakteryzować występujące rodzaje korozji
P
metali;
75. PKZ(R.d)(3)2 określić możliwe do wykonania w gospodarstwie
P
sposoby zabezpieczenia metali przed korazją;
76. PKZ(R.d)(3)3 rozpoznać wszystkie rodzaje korozji na
P
przedstawionych modelach.
13.2. Dokumentacja techniczna, przeglądy techniczne pojazdów i maszyn rolniczych
1. R.3.3(1)1 zapoznać się z dokumentacją techniczną, instrukcjami
obsługi, normami i katalogami części zamiennych wybranego
P
ciągnika lub maszyny rolniczej;
2. R.3.3(1)2 zinterpretować zapisy dotyczące pierwszego
P
uruchomienia wybranego ciągnika lub maszyny rolniczej;
3. R.3.3(1)3 dobrać wybraną część zamienną do wskazanego
modelu ciągnika lub maszyny z wykorzystaniem katalogu
PP
części;
4. R.3.3(2)1 rozpoznać wskazane materiały konstrukcyjne
zastosowane w konkretnym modelu ciągnika lub maszyny
P
rolniczej i opisać ich właściwości;
5. R.3.3(2)2 rozpoznać materiały eksploatacyjne zapisane w
P
instrukcji obsługi wskazanego ciągnika lub maszyny rolniczej;
6. R.3.3(9)1 wykonać wszystkie czynności obsługi codziennej
(PI), posezonowej, przedsezonowej wskazanego ciągnika lub
PP
maszyny rolniczej;
7. R.3.3(9)2 wykonać pełną konserwację posezonową
PP
(przygotowanie do przechowywania) ciągnika lub maszyny;
13.3. Obsługa maszyn do produkcji roślinnej
1. R.3.3(7)1 dobrać do pracy polowe agregaty maszynowe
P
uwzględniając rodzaj wykonywanej pracy;
2. R.3.3(7)2 utworzyć agregaty maszynowe proste lub złożone do
wykonania pracy w produkcji roślinnej na polu stosując wstępne
PP
regulacje;
3. R.3.3(7)3 przygotować do pracy urządzenia stacjonarne - np.
P
czyszczalnie do czyszczenia zbóż w magazynach;
72.

C
C
C
C
C
20
A
B
C

Dokumentacja techniczno-ruchowa pojazdów
i maszyn rolniczych.
Instrukcje obsługi, gwarancje, katalogi części.
Materiały konstrukcyjne.
Paliwa i materiały eksploatacyjne.
Przeglądy techniczne – codzienne
i okresowe.
Konserwacja i przechowywanie sprzętu
rolniczego.

B
B
C
C
60
B
C
B
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Przygotowanie i obsługa sprzętu w produkcji
roślinnej.
Maszyny do uprawy i doprawiania roli.
Maszyny do nawożenia organicznego i
mineralnego.
Opryskiwacze.
Maszyny do siewu i sadzenia.

4.

R.3.3(4)1 wykonać okresową konserwację wskazanych
urządzeń wodociągowych w gospodarstwie rolnym;
5. R.3.3(4)2 przygotować do pracy, przeprowadzić konserwację
urządzeń do pojenia zwierząt i utrzymania czystości
w budynkach inwentarskich;
6. R.3. 3(5)1 zestawić i przygotować do pracy agregaty
wykaszające, odmulające rowy melioracyjne;
7. R.3. 3(5)2 wykonać wskazane prace wiosennej konserwacji
rowów melioracyjnych;
8. R.3.3(8)1 przygotować wskazany opryskiwacz do
obowiązkowego badania technicznego na stacji badań;
9. R.3.3(8)2 przeprowadzić kalibrację wskazanego opryskiwacza
ciągnikowego do określonego zabiegu ochrony roślin z
zastosowaniem wszystkich warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ochrony środowiska;
10. R.3.3(3)1 dobrać sposoby dostarczania energii dla
przykładowego gospodarstwa rolniczego wskazując źródło
i urządzenia;
11. R.3.3(3)2 określić zasady obsługi urządzeń energetycznych
uwzględniając bieżące i okresowe przeglądy;
13.4. Obsługa maszyn do produkcji zwierzęcej
1. R.3.3(7)4 zestawić i przygotować agregaty maszynowe do
przygotowania pasz na polu;
2.

3.

PP

D

PP

D

PP

C

P

B

P

B

PP

C

P

C

P

C

Maszyny do pielęgnacji i ochrony roślin.
Maszyny do zbioru i konserwacji zielonek.
Maszyny do zbioru zbóż.
Maszyny i urządzenia do czyszczenia, sortowania,
dosuszania i przechowywania.
Maszyny do zbioru roślin okopowych.
Maszyny specjalistyczne do prac w rolnictwie
ekologicznym.

30
P

B

R.3.3(7)5 dobrać zestawy maszyn i urządzeń oraz zestawić linię
technologiczną do wykonania wskazanych prac w budynkach
produkcji zwierzęcej;

PP

C

R.3.3(7)6 przygotować do pracy wskazane maszyny
i urządzenia do wykonania określonego zadania w produkcji
zwierzęcej.

P

B
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Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji
zwierzęcej.
Maszyny do zbioru i konserwacji zielonek.
Urządzenia do przygotowania i zadawania pasz.
Urządzenia do doju i przechowywania mleka.
Urządzenia do usuwania odchodów zwierzęcych.
Charakterystyka techniczna, zasady obsługi,
konserwowania i przechowywania maszyn,
narzędzi i urządzeń rolniczych.

SPOSÓB REALIZACJI
Metodyka zajęć
Podczas zajęć praktycznych dominującą metodą będzie ćwiczenie praktyczne. Stosowana powinna być również wycieczka dydaktyczna. Dzięki temu możliwe będzie
opanowanie niezbędnych umiejętności, dla których trzeba specjalnych warunków. Przydatna będzie także metoda projektów. Zastosowanie tej metody pozwoli na
opanowanie szeregu łączących się ze sobą czynności i ukształtowanie zestawów umiejętności.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniów: indywidualnej zróżnicowanej.
Środki dydaktyczne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: katalogi i instrukcje obsługi opryskiwaczy. Instrukcje stosowania środków
chemicznych w rolnictwie, filmy i prezentacje multimedialne. Komputer z dostępem do Internetu. Urządzenia multimedialne. Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla
uczniów. Uczniowie powinni mieć dostęp do pojazdów maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej w celu poznania budowy i pracy z tymi
urządzeniami.
Propozycje ćwiczeń
Zorganizować stanowiska pracy operatora ciągnika rolniczego zgodnie z wymogami bhp i ergonomii pracy.
Wykonać obsługę codzienną ciągnika rolniczego (PI) i przygotować ciągnik do pracy zgodnie z zalecaniem instrukcji obsługi.
Dobór maszyn i narzędzi do produkcji rolniczej (zadanie dla każdego działu produkcji roślinnej).
Dobór maszyny i narzędzia do produkcji roślinnej, przygotować do pracy złożony agregat maszynowy, wykonać niezbędne czynności przygotowawcze (np. „próba kręcona
siewnika") zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi.
Wykonać wstępne regulacje agregatu, wykonaj próbę pracy przygotowanym agregatem.
Dobór urządzenia i narzędzia do produkcji zwierzęcej, przygotowanie do pracy, wykonanie niezbędnych czynności przygotowawczych zgodnie z zaleceniami instrukcji
obsługi.
Wykonać wstępne regulacje urządzeń, wykonać próbę pracy przygotowanymi narzędziami i urządzeniami.
Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu typu próba pracy oraz testu praktycznego i ocena indywidualnych ćwiczeń
wykonywanych przez uczniów. Kryteria oceniania będą się koncentrować na poprawności merytorycznej, przestrzeganiu dyscypliny pracy, przestrzeganiu zasad bhp.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
– uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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14. PLANOWANIE PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO
14.1. BHP w przetwórstwie żywności
14.2. Planowanie surowców, dodatków i opakowań do produkcji żywności
14.3. Organizowanie produkcji w zakładach przetwórczych

Lp.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

14.1. BHP w przetwórstwie żywności
1. BHP(4)1 wskazać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
podczas prac w zakładach przetwórczych;
2. BHP(4)2 scharakteryzować zagrożenia dla zdrowia i życia
człowieka podczas prac w zakładach przetwórczych;
3. BHP(4)3 przewidzieć zagrożenia dla środowiska przez różne
branże przemysłu spożywczego;
4. BHP(5)1 określić zagrożenia związane z występowaniem
szkodliwych czynników w różnych zakładach przetwórczych;
5. BHP(5)2 scharakteryzować zagrożenia związane z pracą na
różnych stanowiskach w zakładach przetwórczych;
6. BHP(6)1 rozróżnić czynniki szkodliwie działające na organizm
człowieka w zakładzie przetwórczym;
7. BHP(6)2 określić skutki i sposoby zapobiegania oddziaływania
czynników szkodliwych na organizm człowieka;
8. BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa w zakładach przetwórstwa spożywczego;
9. BHP(7)2 określić zagrożenia wynikające z niewłaściwej
organizacji stanowiska pracy;
10. BHP(8)1 rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
stosowane w zakładach przetwórczych;
11. BHP(8)2 dobrać środki ochrony do wykonania prac na różnych
stanowiskach w zakładach przetwórczych;
12. BHP(9)1 wyjaśnić znaczenie zasad bhp, przepisów prawa
odnośnie ochrony przeciwpożarowej i środowiska;
13. BHP(9)2 określić skutki nieprzestrzegania zasad bhp., ppoż.
i ochrony środowiska w zakładach przetwórczych;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

Materiał nauczania

Liczba
godzin
10

P

B

P

B

P

C

P

C

P

B

P

C

PP

C

PP

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C
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BHP w zakładach przetwórstwa spożywczego.

14.

BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
w wypadkach przy pracy;
15. BHP(10)2 zgłosić wypadek w pracy odpowiednim służbom;
16. OMZ(6)1 prawidłowo przydzielić zadania przy udzielaniu
pomocy przy wypadkach przy pracy;
17. KPS(10)1 wspólnie udzielić pomocy poszkodowanym
w wypadkach przy pracy.
14.2. Planowanie surowców, dodatków i opakowań do produkcji
1. R.6.2(1)1 rozróżnić dokumentację techniczną i technologiczną;
2. KPS(6)1 wyszukać aktualne rozporządzenia dotyczące
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
3. KPS(6)2 wyszukać aktualne normy jakościowe;
4. R.6.2(2)3 dobrać surowce potrzebne do wytworzenia gotowych
wyrobów;
5. R.6.2 (3)3 rozróżnić operacje i procesy jednostkowe
występujące w produkcji żywności;
6. R.6.2(4)3 opracować schematy blokowe produkcji wybranych
produktów spożywczych;
7. R.6.2(5)4 dobrać metody utrwalania żywności do wybranych
produktów spożywczych;
8. KPS(10)2 opracować wspólnie schematy produkcji wybranych
produktów;
9. OMZ(4)1 ocenić jakość opracowanych schematów blokowych
produkcji;
10. OMZ(4)2 ocenić dobór surowców do wytworzenia gotowych
produktów.
14.3. Organizowanie produkcji w zakładach przetwórczych
1. R.6.2(6)3 określić zapotrzebowanie na surowce, opakowania
i dodatki do żywności wybranych produktów spożywczych;
2. R.6.2(7)3 dobrać maszyny i urządzenia do wybranych
technologii produkcji żywności;
3. R.6.2(8)2 rozróżnić zasady działania wybranych maszyn
i urządzeń;
4. R.6.2(9)3 dobrać warunki przechowywania i magazynowania
surowców oraz wyrobów gotowych;
5. R.6.2(10)3 przedstawić sposoby zagospodarowania odpadów
poprodukcyjnych;
6. R.6.2(11)3 zinterpretować przepisy prawa i normy związane

PP

C

P

C

P

P

P

P

P

B

P

C

P

C

P

B

P

B

P

C

P

B

P

C

P

C

P

C

25
Dokumentacja techniczna i technologiczna
produkcji.
Baza surowcowa przemysłu spożywczego.
Operacje i procesy jednostkowe w produkcji
żywności.
Metody utrwalania żywności.
Wybrane technologie produktów spożywczych.

25
P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

D
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Dodatki, materiały pomocnicze i opakowania
w produkcji żywności.
Maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie
żywności.
Proces produkcyjny.
Systemy jakości w produkcji żywności.

7.
8.

z przetwórstwem żywności;
R.6.2(12)4 określić krytyczne punkty kontrolne produkcji
wybranych produktów spożywczych;
OMZ(6)2 ustalić wspólnie krytyczne punkty kontrolne
produkcji wybranych produktów spożywczych.

P

C

P

C

SPOSÓB REALIZACJI
Metodyka zajęć
Zajęcia z przedmiotu powinny być prowadzone w połączeniu z wiedzą z „Przetwórstwa spożywczego”. Wskazane jest stosowanie aktywnych metod prowadzenia zajęć: burza
mózgów, tekst przewodni, metoda problemowa, itp.
Formy organizacyjne
Proponuje się pracę indywidualną i pracę w grupach (wielkość grup w zależności od potrzeb).
Środki dydaktyczne
Ćwiczenia dla uczniów, normy na produkty spożywcze, opakowania produktów spożywczych, filmy dydaktyczne, strony internetowe branżowe, czasopisma branżowe,
katalogi maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.
Propozycje ćwiczeń
Wymagania dla opakowań produktów spożywczych
Na przykładzie losowo wybranego produktu spożywczego, uczniowie określają, jakie wymagania powinno spełniać opakowanie dla tego produktu. Wnioski prezentują w
klasie.
Surowce, dodatki i materiały pomocnicze dla wybranego produktu spożywczego
Pracując w zespołach 2-3 osobowych, dla losowo wybranego produktu mają za zadanie zaproponować surowce, dodatki oraz opakowania. Wypełniają kartę pracy.
Uzasadniają wybór.
Krytyczne punkty kontroli
Pracując w zespołach 2-3 osobowych, zaznaczają krytyczne punkty kontroli na schematach technologicznych mleka spożywczego (lub innych produktów mleczarskich,
mięsnych, owocowo-warzywnych). Wyniki porównują z innymi grupami.
Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie ustnych i pisemnych sprawdzianów oraz testów osiągnięć szkolnych. Umiejętności praktyczne mogą być oceniane na
podstawie obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń i zadań praktycznych. Ocena powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne:
- wartość merytoryczna,
- poprawność wnioskowania,
- umiejętność rozwiązywania problemów.
W procesie oceniania należy uwzględnić wszystkie efekty kształcenia przewidziane dla przedmiotu „Planowanie przetwórstwa spożywczego”. Szczególną uwagę należy
zwrócić na:
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- określaniu zapotrzebowania na surowce, opakowania i dodatki do żywności wybranych produktów spożywczych,
- dobraniu warunków przechowywania i magazynowania surowców oraz wyrobów gotowych,
- określaniu krytycznych punktów kontrolnych produkcji wybranych produktów spożywczych
Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne
uczniów.
W trakcie obserwacji pracy uczniów należy zwracać uwagę również na:
− sporządzanie planów wykonania ćwiczeń,
– sposób prezentowania wyników pracy,
– samodzielność i umiejętność pracy w zespole.
W końcowej ocenie osiągnięć ucznia należy uwzględnić wyniki sprawdzianów oraz poziom wykonania ćwiczeń.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
– uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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15. PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W AGROBIZNESIE
15.1. Organizacja przedsiębiorstwa w agrobiznesie
15.2. Ekonomiczne aspekty zarządzania
15.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa
15.4. Działalność marketingowa w agrobiznesie

Lp.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

15.1. Organizacja przedsiębiorstwa w agrobiznesie
1. R.6.1(1)3 sporządzić dokumenty do rozliczenia z Urzędem
Skarbowym (VAT, PIT);
2. R.6.1(1)4 sporządzić dokumentację gospodarki magazynowej;
3. R.6.1(2)1 dobrać formę organizacyjno-prawną do rozmiarów
prowadzonej działalności gospodarczej;
4. R.6.1(2)2 dobrać formę organizacyjno-prawną do posiadanych
zasobów finansowych;
5. R.6.1(3)8 obliczyć zapas przeciętny;
6. R.6.1(3)9 obliczyć zapas optymalny;
7. R.6.1(3)10 zaplanować działalność logistyczną;
8. R.6.1(3)11 zaplanować działalność produkcyjną;
9. R.6.1(3)12 zaplanować działalność handlową;
KPS(9)1 przeprowadzić negocjacje handlowe;
10. R.6.1(3)13 zaplanować działalność usługową;
11. PKZ(R.f)(1)2 wyszukać w internecie normy dla produktów
rolnych;
12. PKZ(R.f)(1)3 zastosować zasady standaryzacji produktów
rolniczych;
13. PKZ(R.f)(5)3 skorzystać z publikacji doradztwa rolniczego.
15.2. Ekonomiczne aspekty zarządzania
1. R.6.1(4)5 obliczyć zapotrzebowanie środków pieniężnych
na zakup środków trwałych;
2. R.6.1(4)6 obliczyć zapotrzebowanie środków pieniężnych
na zakup środków obrotowych;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

Materiał nauczania

Liczba
godzin
18

P

C

P

C

P

B

P

B

P
P
P
P

C
C
C
C

P

C

P

C

P

B

P

C

P

C

Dokumentacja do Urzędu Skarbowego.
Dokumentacja gospodarki magazynowej.
Formy organizacyjno-prawne prawne
przedsiębiorstw.
Działalność logistyczna, produkcyjna, handlowa
i usługowa.
Kalkulacja cen.
Negocjacje handlowe.
Współpraca z kontrahentami.
Normy jakościowe produktów rolniczych.
Zasady standaryzacji produktów rolniczych.

30
P

C

P

C
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Kredyt i jego rodzaje.
Leasing i jego rodzaje.
Techniki i metody zarządzania przedsiębiorstwem.
Biznesplan.

3. R.6.1(5)3 porównać oferty kredytowe banków;
4. R.6.1(5)4 wypełnić wniosek kredytowy;
5. R.6.1(5)5 obliczyć raty leasingu;
6. PKZ(R.f)(2)3 opracować biznesplan dla przedsiębiorstwa
działającego w agrobiznesie;
7. PKZ(R.f)(2)4 ocenić realność biznesplanu;
8. OMZ(1)1 zaplanować pracę grupy sporządzającej biznesplan
przedsiębiorstwa;
9. OMZ(2)1 dobrać zespół do opracowania biznesplanu;
10. OMZ(3)1 pokierować zespołem opracowującym biznesplan;
11. OMZ(4)1 ocenić przygotowane biznesplany;
12. PKZ(R.f)(3)5 obliczyć przychody w produkcji rolniczej;
13. PKZ(R.f)(3)6 obliczyć koszty produkcji rolniczej;
14. PKZ(R.f)(3)7 obliczyć dochód rolniczy;
15. PKZ(R.f)(4)3 obliczyć podatek rolny;
16. PKZ(R.f)(4)4 obliczyć podatek z działów specjalnych produkcji
rolnej;
17. PKZ(R.f)(4)5 obliczyć podatek VAT według zasad ogólnych
i zryczałtowany;
18. PKZ(R.f)(6)1 przeanalizować programy pomocowe dla obszarów
wiejskich;
19. PKZ(R.f)(6)2 sporządzić wnioski o przyznanie środków
pomocowych;
20. OMZ(1)2 zaplanować pracę grupy opracowującej wnioski
o przyznanie środków pomocowych;
21. OMZ(2)2 dobrać zespół do opracowania wniosków o przyznanie
środków pomocowych;
22. OMZ(3)2 pokierować zespołem opracowującym wnioski
o przyznanie środków pomocowych;
23. OMZ(4)2 ocenić przygotowane wnioski o przyznanie środków
pomocowych;
24. PKZ(R.f)(7)1 zastosować programy komputerowe do planowania
działalności gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym.
15.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa
1. R.6.1(6)5 obliczyć wydajność pracy;
2. R.6.1(6)6 obliczyć ilość pracowników niezbędną do wykonania
określonej pracy wg norm;

P
P
P

C
C
C

P

D

PP

D

P

C

P
P
P
P
P
P
P

C
C
C
C
C
C
C

P

C

P

C

PP

C

P

C

P

C

P

C

P

C

PP

D

P

C

Rachunek zysków i strat.
Podatek rolny.
VAT w rolnictwie.
Instytucje pośredniczące.
Rachunkowość FADN.
Techniki komunikacji.

5
P

C

P

C
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Wydajność pracy.
Normowanie pracy.
Dokumenty aplikacyjne.

3. R.6.1(6)7 opracować ofertę pracy na dane stanowisko;
4. R.6.1(6)8 sporządzić dokumenty aplikacyjne;
5. R.6.1(6)9 przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną
z potencjalnym pracownikiem oraz zaprezentować siebie w roli
kandydata;
6. R.6.1(6)10 dobrać system wynagrodzeń pracowników;
7. KPS(9)2 przeprowadzić negocjacje płacowe.
15.4. Działalność marketingowa w agrobiznesie
1. R.6.1(8)7 przeprowadzić badania marketingowe stosując
nowoczesne metody i techniki;
3. R.6.1.(8)8 dobrać dla przedsiębiorstwa działającego
w agrobiznesie różne formy promocji;
4. R.6.1(8)9 sporządzić analizę SWOT przedsiębiorstwa działającego
w agrobiznesie;
5. R.6.1(8)10 sporządzić plan marketingowy przedsiębiorstwa;
6. OMZ(1)3 zaplanować pracę grupy opracowującej plan
marketingowy przedsiębiorstwa;
7. OMZ(2)3 dobrać zespół do opracowania planu marketingowego
przedsiębiorstwa;
8. OMZ(3)3 pokierować zespołem opracowującym plan
marketingowy przedsiębiorstwa;
9. OMZ(4)3 ocenić przygotowane plany marketingowe
przedsiębiorstwa.

PP
P

C
B

P

D

P

B

Rozmowa kwalifikacyjna.
Systemy wynagrodzeń pracowników.
Negocjacje.

7
P

C

PP

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

Badania i informacje marketingowe.
Działalność promocyjna przedsiębiorstwa.
Analiza SWOT.
Plan marketingowy.

SPOSÓB REALIZACJI

Metodyka zajęć
Realizacja zajęć „Prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie” wymaga stosowania aktywizujących metod pracy, przede wszystkim: ćwiczeń, symulacji, metody
przypadków czy dyskusji.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniów: indywidualnej i zbiorowej, zróżnicowanej i jednolitej.
Środki dydaktyczne
Karty pracy dla uczniów, zestawy ćwiczeń, instrukcje ćwiczeń, druki formularzy stosowane w prowadzeniu działalności gospodarczej.
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Propozycje ćwiczeń
Dokumentacja rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej
Korzystając z otrzymanych materiałów, formularzy wniosków, stanowisk z dostępem do internetu, w grupach 2-3 osobowych, uczniowie mają za zadanie:
a) wypełnić wniosek rejestracyjny CEIDG-1dla wybranej przez siebie działalności gospodarczej,
b) sporządzić umowę spółki cywilnej dla wybranej przez grupę działalności,
c) przygotować umowę o dostawę i odbiór,
d) sporządzić deklarację VAT-7.
Po zakończonej pracy przedstawiciel grupy zaprezentuje przygotowaną dokumentację.
Podatki i opłaty w rolnictwie
Korzystając z tabel i kalkulatorów, uczeń pracując indywidualnie ma obliczyć:
a) podatek rolny dla przykładowego gospodarstwa rolnego,
b) podatek dochodowy dla wybranego działu specjalnego produkcji rolnej,
c) wysokość zryczałtowanego zwrotu podatku VAT.
Wyniki przedstawia na forum klasy.
Biznesplan
W grupach 3-4 osobowych należy przygotować metodą projektu biznesplan wybranej przez grupę działalności.
Sporządzić kontrakt z nauczycielem, ustalić cel, założenia, harmonogram realizacji działań. Opracowany przez grupę biznesplan prezentuje w klasie.
Programy pomocowe dla obszarów wiejskich
Należy opracować wniosek o wsparcie finansowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej. Uczeń ma do dyspozycji otrzymane materiałów, formularze wniosków,
instrukcji do ich wypełnienia, stanowiska z dostępem do internetu. Wniosek prezentuje w klasie.
Rekrutacja pracowników
Uczniowie pracując w grupach 2-3 osobowych przeprowadzają proces rekrutacji. Wyszukują interesujące ich ogłoszenie o pracę. Przygotują dokumenty aplikacyjne.
Po podzieleniu się w grupie rolami, prezentują rozmowę kwalifikacyjną.
Promocja w agrobiznesie
Uczniowie losowo wybierają i przygotowują reklamę produktu rolno-żywnościowego w zróżnicowanych formach, jako reklama radiowa, prezentacja multimedialna, ulotka,
plakat, itd. Następnie efekty pracy prezentują w klasie.
Plan marketingowy
Uczniowie w grupach 3-4 osobowych przygotują metodą projektu plan marketingowy wybranego przez siebie produktu.
Sporządzają kontrakt z nauczycielem, ustalają cel, założenia, harmonogram realizacji działań. Opracowany przez grupę plan marketingowy prezentują w klasie.
Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie ustnych i pisemnych sprawdzianów oraz testów osiągnięć szkolnych. Umiejętności praktyczne mogą być oceniane na
podstawie obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń i zadań praktycznych. Ocena powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne:
- wartość merytoryczna,
- poprawność wnioskowania,
- umiejętność rozwiązywania problemów.
W procesie oceniania należy uwzględnić wszystkie efekty kształcenia przewidziane w przedmiocie „Prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie”. Szczególną uwagę
należy zwrócić na:
- umiejętność opracowywania wniosków o przyznanie środków pomocowych,
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- umiejętność sporządzania biznesplanu,
- umiejętność sporządzania planu marketingowego.
Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne
uczniów.
W trakcie obserwacji pracy uczniów należy zwracać uwagę również na:
− sporządzanie planów wykonania ćwiczeń,
– sposób prezentowania wyników pracy,
– samodzielność i umiejętność pracy w zespole.
W końcowej ocenie osiągnięć ucznia należy uwzględnić wyniki sprawdzianów oraz poziom wykonania ćwiczeń.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
– uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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16. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI W AGROBIZNESIE
16.1. Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa w agrobiznesie
16.2. Przychody, koszty i ich kalkulacja
16.3. Ewidencja operacji gospodarczych i dokumentacja księgowa
16.4. Sprawozdawczość finansowa
16.5. Uproszczone formy ewidencji
16.6. Komputerowe programy finansowo-księgowe wykorzystywane w rachunkowości

Lp.

Uszczegółowione efekty kształcenia.
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

16.1. Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa w agrobiznesie
1. BHP(4)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w pracy przy
komputerze i innych urządzeniach biurowych;
2. BHP(4)2 scharakteryzować wybrane sposoby zapobiegania
zagrożeniom zdrowia i życia jakie mogą mieć miejsce przy
pracy z urządzeniami biurowymi;
3. BHP(5)1 scharakteryzować czynniki szkodliwe występujące
w pracy biurowej;
4. BHP(5)2 określać czynniki ryzyka powodujące uszkodzenia
wzroku, narządów ruchu;
5. BHP(6)1 określić wpływ długotrwałej pracy w pozycji siedzącej
na organizm człowieka;
6. BHP(6)2 określić wpływ pracy biurowej przy komputerze
na organizm człowieka;
7. BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie
z wymaganiami BHP i ppoż.;
8. BHP(7)2 dobrać urządzenia do pracy biurowej zgodne
z zasadami BHP i ppoż.;
9. BHP(8)1 stosować środki ochrony indywidualnej
w pracy biurowej;
10. BHP(8)2 stosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej
w pracy biurowej;
11. R.6.3(1)1 stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia
rachunkowości;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

Materiał nauczania

Liczba
godzin
10

P

B

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C
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Zasady bezpieczeństwa, higieny pracy.
i wymagania ergonomii na stanowisku pracy
biurowej.
Podstawowe zasady rachunkowości.
Aktywa przedsiębiorstwa.
Źródła pochodzenia majątku przedsiębiorstwa.
Bilans przedsiębiorstwa i jego struktura.
Pojęcie inwentaryzacji w przedsiębiorstwie.
Metody i techniki inwentaryzacji .

12.

R.6.3(1)2 stosować zasady rachunkowości w prowadzeniu
księgowości przedsiębiorstwa;
13. R.6.3(3)1 sklasyfikować aktywa w przedsiębiorstwach
handlowych;
14. R.6.3(3)2 sklasyfikować aktywa w przedsiębiorstwach
produkcyjnych;
15. R.6.3(3)3 sklasyfikować aktywa w przedsiębiorstwach
usługowych;
16. R.6.3(3)4 sklasyfikować kapitały własne ze względu na formę
organizacyjno-prawną przedsiębiorstw;
17. R.6.3(3)5 sklasyfikować kapitały obce w różnych formach
organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw i rodzajach
działalności gospodarczej;
18. R.6.3(8)1 dobrać odpowiedni wzór bilansu do danego typu
przedsiębiorstwa;
19. R.6.3(8)2 sporządzić bilans przedsiębiorstwa w działalności
produkcyjnej;
20. R.6.3(8)3 sporządzić bilans przedsiębiorstwa w działalności
handlowej;
21. R.6.3(8)4 sporządzić bilans przedsiębiorstwa w działalności
usługowej;
22. R.6.3(4)1 przeprowadzić inwentaryzację metodą spisu z natury;
23. R.6.3(4)2 przeprowadzić inwentaryzację metodą potwierdzania
sald;
24. R.6.3(4)3 przeprowadzić inwentaryzację metodą weryfikacji;
25. R.6.3(5)1 rozliczyć niedobory i nadwyżki jako wyniki
inwentaryzacji;
26. R.6.3(5)2 sporządzić dokumenty związane z przeprowadzaniem
inwentaryzacji;
27. OMZ(4)1 monitorować jakość wykonanych zadań;
28. OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych
kryteriów.
16.2. Przychody, koszty i ich kalkulacja
1. R.6.3(10)1 dokonać klasyfikacji kosztów w przedsiębiorstwach
pod względem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej;
2. R.6.3(10)2 rozliczyć koszty układu rodzajowego;
3. R.6.3(10)3 rozliczyć koszty układu kalkulacyjnego;
4. R.6.3(10)4 rozliczyć koszty w czasie;

P
P
P
P
P

C
C
C
C
C

P
C
P
P
P

C
C
C

P

C

P
P

C

P
P

C

P
P
P

C

C
C
C
C
18

P
P
P
P

B
B
C
C
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Układ rodzajowy kosztów.
Układ kalkulacyjny kosztów.
Rozliczenie międzyokresowe kosztów .
Amortyzacja środków trwałych.
Metody amortyzacji.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

R.6.3(10)5 rozliczyć koszty zakupu;
R.6.3(6)1 obliczyć amortyzację dla celów bilansowych;
R.6.3(6)2 obliczyć amortyzację dla celów podatkowych;
R.6.3(6)3 sporządzić plan amortyzacji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych;
R.6.3(6)4 wycenić wartość bilansową amortyzowanych środków
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
R.6.3(12)1 obliczyć wynagrodzenie brutto w poszczególnych
systemach płac;
R.6.3(12)2 obliczyć obowiązkowe potrącenia z listy płac;
R.6.3912)3 obliczyć wynagrodzenie netto pracownika;
R.6.3912)4 sporządzić listę płac pracowników produkcyjnych;
R.6.3(12)5 sporządzić listę płac pracowników
nieprodukcyjnych;
R.6.3(12)6 obliczyć wynagrodzenie pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie;
R.6.3(12)7 obliczyć wynagrodzenie pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło;
R.6.3(12)8 obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu;
R.6.3(13)1 obliczyć narzuty na wynagrodzenia pracowników;
R.6.3(13)2 obliczyć wysokość zasiłku chorobowego;
R.6.3(13)3 obliczyć wysokość zasiłku opiekuńczego;
R.6.3(13)4 obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego;
R.6.3(13)5 sporządzić dokumenty związane w ubezpieczeniami
pracowników;
R.6.3(13)6 sporządzić dokumenty związane w ubezpieczeniami
właścicieli przedsiębiorstw w agrobiznesie;
R.6.3(13)7 sporządzić dokumenty związane w ubezpieczeniami
dobrowolnymi w agrobiznesie;
R.6.3(8)5 obliczyć wysokość przychodów ze sprzedaży;
R.6.3(8)6 obliczyć wysokość podatku dochodowego według
skali;
R.6.3(8)7 obliczyć wysokość podatku dochodowego liniowego;
R.6.3(8)8 sporządzić odpowiedni rodzaj rachunku zysków pod
względem stosowanych układów kosztów w przedsiębiorstwie;
R.6.3(11)1 dokonać kalkulacji kosztów metodą podziałową
prostą;
R.6.3(11)2 dokonać kalkulacji kosztów metodą podziałową
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P
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P
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P

C
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Wycena bilansowa amortyzowanych środków
trwałych.
Wynagrodzenia pracownicze – systemy ich
naliczania.
Obowiązkowe potrącenia z listy płac.
Dobrowolne potrącenia z listy płac.
Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne
w agrobiznesie.
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz
pracowników.
Przychody w przedsiębiorstwie ich klasyfikacja
i charakterystyka.
Podatek dochodowy .
Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa
w agrobiznesie.
Kalkulacja podziałowa prosta.
Kalkulacja podziałowa współczynnikowa.
Kalkulacja doliczeniowa.
Ustalanie cen w przedsiębiorstwie na podstawie
wyników kalkulacji kosztu jednostkowego .

współczynnikową;
R.6.3(11)3 dokonać kalkulacji kosztów metodą kalkulacje
doliczeniową;
32. R.6.3(11)4 dokonać ustalenia cen na każdym etapie obrotu
towarowego w przedsiębiorstwach w agrobiznesie;
33. OMZ(1)1 dokonać analizy przydzielonych zadań;
34. OMZ(1)2 zaplanować pracę zespołu.
16.3. Ewidencja operacji gospodarczych
1. R.6.3(7)1 dokonać księgowania operacji gospodarczych
związanych z nabyciem aktywów trwałych i obrotowych;
2. R.6.3(7)2 dokonać księgowania operacji gospodarczych
związanych z rozrachunkami kontrahentami;
3. R.6.3(7)3 dokonać księgowania operacji gospodarczych
związanych z rozrachunkami z tytułu wynagrodzeń;
4. R.6.3(7)4 dokonać księgowania operacji gospodarczych
związanych z rozrachunkami publiczno-prawnymi;
5. R.6.3(7)5 dokonać księgowania operacji gospodarczych
związanych z pozostałymi rozrachunkami;
6. R.6.3(7)6 dokonać księgowania operacji gospodarczych
związanych z ewidencją obrotu pieniężnego i niepieniężnego;
7. R.6.3(7)7 dokonać księgowania operacji gospodarczych
związanych z ewidencją kapitałów własnych;
8. R.6.3(7)8 dokonać księgowania operacji gospodarczych
związanych z ewidencją kapitałów obcych;
9. R.6.3(7)9 dokonać księgowania operacji gospodarczych
dotyczących kosztów układu rodzajowego;
10. R.6.3(7)10 dokonać księgowania operacji gospodarczych
dotyczących kosztów układu kalkulacyjnego;
11. R.6.3(7)11 dokonać księgowania operacji gospodarczych
dotyczących przychodów osiąganych przez przedsiębiorstwo;
12. R.6.3(7)12 sporządzić dokumenty związane z ewidencją
poszczególnych operacji gospodarczych;
13. R.6.3(7)13 dokonać ewidencji operacji gospodarczych od
bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia w przedsiębiorstwach
handlowych;
14. R.6.3(7)14 dokonać ewidencji operacji gospodarczych od
bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia w przedsiębiorstwach
produkcyjnych;
31.
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P
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Dokumenty dotyczące transakcji kupna-sprzedaży.
Dokumenty magazynowe.
Dokumenty dotyczące obrotu gotówkowego
i bezgotówkowego.
Pozostałe dokumenty wykorzystywane
w rachunkowości.
Ewidencja operacji gospodarczych.
w przedsiębiorstwach handlowych.
Ewidencja operacji gospodarczych.
w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Ewidencja operacji gospodarczych.
w przedsiębiorstwach usługowych.
Ustalanie wyniku finansowego metodą księgową.

15.

R.6.3(7)15 dokonać ewidencji operacji gospodarczych od
bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia w przedsiębiorstwach
usługowych;
16. R.6.3(7)16 zastosować metodę księgową do ustalania wyniku
finansowego.
16.4. Sprawozdawczość finansowa
1. R.6.3(9)1 sporządzić bilans przedsiębiorstwa handlowego;
2. R.6.3(9)2 sporządzić bilans przedsiębiorstwa produkcyjnego;
3. R.6.3(9)3 sporządzić bilans przedsiębiorstwa usługowego;
4. R.6.3(9)4 sporządzić rachunek zysków i strat w wariancie
porównawczym;
5. R.6.3(9)5 sporządzić rachunek zysków i strat w wariancie
kalkulacyjnym;
6. R.6.3(9)6 sporządzić sprawozdanie z przepływu środków
finansowych;
7. R.6.3(9)7 dokonać analizy wstępnej bilansu;
8. R.6.3(9)8 dokonać analizy wstępnej rachunku zysków i strat;
9. R.6.3(9)9 dokonać analizy płynności finansowej;
10. R.6.3(9)10 dokonać analizy wskaźników rotacji należności
i zapasów, produktywności;
11. R.6.3(9)11 dokonać analizy zadłużenia oceny wykorzystania
majątku;
12. R.6.3(9)12 sporządzić analizę rentowności przedsiębiorstwa;
13. R.6.3(9)13 ocenić wyniki analizy finansowej na podstawie
otrzymanych danych;
14. R.6.3(9)14 przewidzieć sytuację przedsiębiorstwa
w następnych latach na podstawie wyników analizy finansowej
z lat poprzednich.
16.5. Uproszczone formy ewidencji
1. R.6.3(14)1 dokonać ewidencji zdarzeń gospodarczych
podatkowej książce przychodów i rozchodów dla
przedsiębiorstwa handlowego;
2. R.6.3(14)2 dokonać ewidencji zdarzeń gospodarczych
w podatkowej książce przychodów i rozchodów dla
przedsiębiorstwa produkcyjnego;
3. R.6.3(14)3 dokonać ewidencji zdarzeń gospodarczych
w podatkowej książce przychodów i rozchodów dla
przedsiębiorstwa produkcyjnego;
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Sporządzanie i analiza bilansu przedsiębiorstwa
w agrobiznesie.
Sporządzanie i analiza rachunku zysków i strat.
Sporządzanie i analiza rachunku przepływów.
Analiza finansowa firmy.
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P

A

P

C

P

C
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Karta podatkowa.
Ryczałt ewidencjonowany.
Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów.
Ewidencja zakupów i sprzedaży.
Ewidencja przychodów pracownika.
Ewidencja środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych.
Ewidencja wyposażenia.
Deklaracje skarbowe.

4.

R.6.3(14)4 dokonać ewidencji zdarzeń gospodarczych w
ewidencji dodatkowej prowadzonej do podatkowej książki
P
przychodów i rozchodów;
5. R.6.3(14)5 obliczyć liniowy podatek dochodowy na podstawie
P
danych uzyskanych z książki przychodów i rozchodów;
6. R.6.3(14)6 obliczyć podatek dochodowy według skali
podatkowej na podstawie danych uzyskanych
P
z książki przychodów i rozchodów;
7. R.6.3(14)7 obliczyć podatek od przychodów
P
ewidencjonowanych;
8. R.6.3(14)8 sporządzić ewidencję przychodów celem rozliczenia
P
się z podatku ryczałtowego;
9. R.6.3(14)9 dokonać ewidencji zdarzeń gospodarczych
w ewidencji dodatkowej prowadzonej celem rozliczenia się
P
z podatku ryczałtowego;
10. R.6.3(14)10 obliczyć podatek dochodowy na podstawie karty
P
podatkowej małych przedsiębiorców;
11. R.6.3(14)11 sporządzić podstawowe deklaracje skarbowe
P
sporządzane przez małych przedsiębiorców;
12. R.6.3(14)12 sporządzić podstawowe deklaracje ZUS
P
sporządzane przez małych przedsiębiorców;
13. OMZ(2)1 rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób
P
w zespole;
14. OMZ(2)2 rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji
członków zespołu.
16.6. Komputerowe programy finansowo - księgowe wykorzystywane w rachunkowości
1. R.6.3(15)1 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe
do prowadzenia pełnej księgowości w przedsiębiorstwie
P
produkcyjnym;
2. R.6.3(15)2 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe
do prowadzenia pełnej księgowości w przedsiębiorstwie
P
handlowym;
3. R.6.3(15)3 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe
do prowadzenia pełnej księgowości w przedsiębiorstwie
P
usługowym;
4. R.6.3(15)4 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe
P
do prowadzenia ewidencji kadr przedsiębiorstwa;
5. R.6.3(15)5 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe
P

Deklaracje ZUS.
C
C
C
C
A
C
C
A
A
C

30
C

C

C
C
C
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Program księgowy wykorzystywany w pełnej
księgowości.
Program księgowy wykorzystywany
w uproszczonej rachunkowości.
Program sprzedażowo-magazynowy.
Program kadry i płace.
Płatnik .

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

do prowadzenia ewidencji płac pracowników;
R.6.3(15)6 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe
do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych na podstawie
podatkowej książki przychodów i rozchodów;
R.6.3(15)7 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe
do prowadzenia magazynów ;
R.6.3(15)8 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe
do prowadzenia sprzedaży towarów i usług;
R.6.3(15)9 zastosować oprogramowanie e-deklaracje celem
rozliczenia się z urzędem skarbowym ;
R.6.3(15)10 zastosować oprogramowanie PŁATNIK celem
rozliczenia się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
R.6.3(15)11 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe
do prowadzenia ewidencji operacji kasowych.
OMZ(5)1 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu
poprawę wydajności i jakości pracy;
OMZ(5)2 dokonać bieżącej modyfikacji wykonywanego
zadania wpływającej na poprawę warunków i jakość pracy.

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

SPOSÓB REALIZACJI
Metodyka zajęć
W czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych należy zwrócić szczególną uwagę na aktywny udział ucznia w procesie dydaktycznym. Zajęcia powinny być prowadzone
metodami aktywizującymi takimi jak: metoda tekstu przewodniego, projekt, metoda problemowa.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem formy organizacyjnej pracy uczniów: zbiorowej zróżnicowanej. Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni
wyposażonej w zestawy komputerowe wraz z drukarką, na których powinny być zainstalowane programy do prowadzenia:
- pełnej księgowości,
- kadr i płac,
- rozliczeń z ZUS – PŁATNIK,
- obrotu towarowego i usług,
- obrotu gotówkowego,
- ewidencji w ramach podatkowej książki przychodów i rozchodów.
Środki dydaktyczne
Karty pracy dla uczniów,
zestawy ćwiczeń, instrukcje ćwiczeń,
113

prezentacje multimedialne,
formularze sprawozdań finansowych,
druki dokumentów księgowych,
formularze ZUS, formularze skarbowe PIT, CIT,
zestaw komputerowy z drukarką, oprogramowania księgowe (pełna księgowość, podatkowa książka przychodów i rozchodów, kadry i płace, program kasowy, program
magazynowo-sprzedażowy).
Propozycje ćwiczeń
Ewidencja księgowa w jednostce gospodarczej
Wprowadź dane identyfikacyjne jednostki gospodarczej, dostawców i odbiorców oraz bilans otwarcia do systemu finansowo-księgowego. Wykonaj zadanie na samodzielnym
stanowisku komputerowym.
Rozliczenia podatkowe
Oblicz kwotę podatku dochodowego metodą progresywną i metodą liniową w oparciu o zapisy księgowe w książce przychodów i rozchodów. Wykorzystaj deklaracje
podatkowe z zasobów Internetu.
Inwentaryzacja towarów
Sporządź inwentaryzację towarów w jednostce handlowej na ostatni dzień roku obrotowego. Wykonaj zadanie na samodzielnym stanowisku komputerowym, wykorzystując
program finansowo-księgowy.
Przygotowanie zaświadczenia
W programie kadrowo-płacowym sporządź zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie ustnych i pisemnych sprawdzianów oraz testów osiągnięć szkolnych. Umiejętności praktyczne mogą być oceniane na
podstawie obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń i zadań praktycznych. Ocena powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne: wartość merytoryczna,
poprawność wnioskowania, umiejętność rozwiązywania problemów.
W procesie oceniania należy uwzględnić wszystkie efekty kształcenia przewidziane w przedmiocie „Prowadzenie rachunkowości w agrobiznesie”. Szczególną uwagę należy
zwrócić na:
- umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych w programach księgowych,
- ewidencję operacji gospodarczych w programach księgowych,
- zarządzanie pracownikami z wykorzystaniem programów kadrowo-płacowych,
- sporządzanie dokumentów związanych z obrotem towarowym.
Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne
uczniów.
W trakcie obserwacji pracy uczniów należy zwracać uwagę również na sporządzanie planów wykonania ćwiczeń.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
- uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
- uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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17. PRAKTYKA ZAWODOWA
17.1. Prowadzenie działalności rolniczej - produkcja zwierzęca
17.2. Prowadzenie działalności rolniczej - produkcja roślinna
17.3. Przedsiębiorstwo w agrobiznesie

Działy

I.

17.1. Prowadzenie działalności rolniczej - produkcja zwierzęca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Liczba
godzin

Efekty kształcenia

BHP(9)1 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska;
BHP(5)1 określić zagrożenia zawiązane z występowaniem
szkodliwych czynników w różnych zakładach przetwórczych;
BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia
zdrowia i życia;
R.3.2(6)1 przygotować, zakonserwować i zmagazynować pasze
zgodnie z zasadami przyjętymi w gospodarstwie;
R.3.2(6)2 ocenić sposoby przygotowywania, konserwowania
i przechowywania pasz gospodarstwie;
R.3.2(9)1 wykonać wskazane prace w produkcji zwierzęcej
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń w budynkach inwentarskich;
R.3.2(9)2 wykonać wskazane prace w produkcji zwierzęcej
z wykorzystaniem maszyn i narzędzi w produkcji zwierzęcej;
R.3.2(10)1 zadać pasze zwierzętom zgodnie z zasadami przyjętymi
w gospodarstwie;
R.3.2(10)2 przygotować, zakonserwować i zmagazynować pasze
zgodnie z zasadami przyjętymi w gospodarstwie;
R.3.2(18)1 zapakować i przetransportować produkty pochodzenia
zwierzęcego w celu sprzedaży;
R.3.1(18)2 sporządzić dokumenty występujące przy sprzedaży
produktów pochodzenia zwierzęcego;
R.3.3(4)1 przygotować urządzenia wodociągowe do eksploatacji
w budynkach inwentarskich;
R.3.3(4)2 obsłużyć urządzenia wodociągowe do eksploatacji

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

PP

B

PP

B

P

B

P

C

P

C

P

C

P

C

PP

D

PP

D

PP

D

PP

D
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Materiał nauczania
Konserwacja i przechowywanie pasz.
Obsługiwanie maszyn i urządzeń
stosowanych w produkcji zwierzęcej.
Wykonywanie prac związanych
z żywieniem i pielęgnacją zwierząt
gospodarskich.
Wykonywanie prac związanych
z higieną zwierząt.
Przygotowywanie zwierząt
i produktów pochodzenia zwierzęcego
do sprzedaży.
Obsługa urządzeń wodociągowych
stosowanych w budynkach
inwentarskich.
Przygotowanie do pracy pojazdów,
maszyn, narzędzi i urządzeń.

2 tygodnie

14.
15.
16.
17.

w budynkach inwentarskich;
R.3.2(19)1 przeprowadzić sprzedaż bezpośrednią zwierząt;
R.3.2(19)2 przeprowadzić sprzedaż produktów pochodzenia
zwierzęcego;
R.3.2(11)1 wykonać prace pielęgnacyjne przy zwierzętach
w ramach wykonywania czynności codziennych;
R.3.2(11)2 uporządkować pomieszczenie inwentarskie w ramach
wykonywania czynności codziennych.

P

C

P

C

P

C

P

C

SPOSÓB REALIZACJI
Metodyka zajęć
Treści z zakresu produkcji zwierzęcej należy realizować w gospodarstwie rolnym specjalizującym się w produkcji zwierzęcej, tak aby uczeń mógł wykonać zadania
korzystając z wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć lekcyjnych i zajęć praktycznych. Tematyka powinna obejmować zagadnienia związane z projektowaniem,
organizowaniem
i wykonywaniem prac składających się na technologię produkcji zwierzęcej. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
− przygotowanie pasz,
− dobrostan zwierząt,
− przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zwierząt, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa żywnościowego.
Ćwiczenia praktyczne pozwolą na opanowanie konkretnych czynności wykonywanych w produkcji zwierzęcej.
Wykonywaniu pracy powinien towarzyszyć instruktaż wstępny, bieżący i końcowy.
Uczniowie pod okiem opiekuna praktyk powinni nabyć umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa w sposób nowoczesny, zgodny z rachunkiem
ekonomicznym i pełnym poszanowaniem reguł obowiązujących w Zwykłej Dobrej Praktyce Rolniczej oraz Zasad Wzajemnej Zgodności. Powinni nabywać i doskonalić
umiejętności komunikacyjne, związane z pracą w zespole i kierowaniem małym zespołem. W czasie praktyk należy zwrócić uwagę na punktualność, zdyscyplinowanie,
odpowiedzialność, samodzielność w wykonywaniu zadań, przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz etykę zawodową.
Dominującymi metodami powinny być metody praktyczne - pracy produkcyjnej i metoda ćwiczeń oraz dyskusje dydaktyczne.
Formy organizacyjne
Praktyka powinna być prowadzona z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Wielkość grup będzie uzależniona od rodzaju wykonywanego
zadania.
Środki dydaktyczne
Maszyny, urządzenia, sprzęt i materiały niezbędne w gospodarstwie rolnym.
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, listy kontrolne dobrostanu zwierząt lub spełnienia warunków wynikających ze
stosowanych systemów zapewniania jakości, katalogi. Gospodarstwo współpracujące ze szkołą albo instytucja otoczenia rolnictwa i ich wyposażenie.
Propozycje ćwiczeń
Wykonać czynności wynikające z całodziennej obsługi wybranego gatunku zwierząt gospodarskich.
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Wykonanie doju krowy z zachowaniem czynności przedudojowych, doju właściwego, czynności poudojowych.
Wykonanie zbioru oznakowania i pakowania jaj.
Wykonanie czyszczenia skóry krowy lub konia.
Wykonanie czynności związanych z przygotowaniem kiszonki lub sianokiszonki.
Wykonać rozdrabnianie i mieszanie pasz.
Przeprowadzić trening zwierzęcia przed pokazem.
Zadania powinny być wykonywane indywidualnie przez uczniów. Opracować dziennik planowania, organizacji i oceny pracy w gospodarstwie z produkcją zwierzęcą.
Uczniowie w pracy indywidualnej po każdym dniu praktyki opiszą wykonywane zadania ocenią organizacje tej pracy, wskażą mocne i słabe strony tej organizacji.
Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji o zakresie i stopniu realizacji celów określonych w programie praktyk zawodowych.
Praktyka zawodowa to bezpośredni kontakt ze środowiskiem pracy. Ważne jest, aby wykonywanie zadań podczas odbywania praktyki poddawane było refleksji
i ocenie. Uczniowie prowadząc dzienniki będą motywowani do poddawania takiej refleksji wykonywanych prac.
Oceny osiągnięć ucznia dokonuje opiekun praktyki na podstawie obserwacji czynności wykonywanych podczas realizacji przydzielonych zadań oraz zapisów w dzienniku
praktyk, po zasięgnięciu opinii innych pracowników, pod kierunkiem których uczeń wykonywał określone zadania zawodowe.
Wskazane jest, aby na zakończenie praktyki uczeń przedstawił opiekunowi praktyki sprawozdanie z jej realizacji. Powinien to być raport o tematyce związanej
z gospodarstwem/przedsiębiorstwem rolnym, w którym miała miejsce praktyka oraz z jej przebiegiem.
Ocenianie uczniów powinno odbywać się na podstawie kryteriów przedstawionych na początku praktyki zawodowej. Do oceny osiągnięć edukacyjnych praktykantów
proponuje się przeprowadzenie próby pracy.
Kontrola i ocena przebiegu praktyki powinna uwzględniać:
- zdyscyplinowanie i punktualność,
- wykorzystanie wiadomości i umiejętności praktycznych,
- organizację stanowiska pracy,
- zaangażowanie w realizację zadań,
- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
- jakość wykonanej pracy.
Na zakończenie praktyki zawodowej opiekun powinien przedstawić uczniowi opinię o jego pracy i postępach oraz zapoznać z oceną końcową.
Ocena praktyk będzie wypadkową propozycji opiekuna praktyk i oceny prowadzonego dziennika praktyk. Ocenę ustala kierownik szkolenia praktycznego lub
wicedyrektor odpowiedzialny za sprawy organizacji praktyk uwzględniając zgodność oceny wykonanych zadań przez opiekuna i zapisów w dzienniku praktyk.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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Działy

II.

17.2. Prowadzenie działalności rolniczej – produkcja roślinna
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Liczba
godzin

Efekty kształcenia

BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska;
BHP(5)2 określić zagrożenia zawiązane z występowaniem
szkodliwych czynników w różnych zakładach przetwórczych;
BHP(10)2 udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia
zdrowia i życia;
R.3.1(7)1 zaplanować i wykonać czynności związane
z przygotowaniem materiału siewnego do siewu w gospodarstwie
rolnym;
R.3.1(7)2 zaplanować i wykonać czynności związane
z przygotowaniem sadzeniaków do sadzenia w gospodarstwie
rolnym;
R.3.1(9)1 wykonać orkę oraz zabiegi doprawiające glebę pod
wybrana roślinę uprawną;
R.3.1(9)2 wykonać zabiegi pielęgnacyjne w wybranych roślinach
uprawnych;
R.3.1(9)3 wykonać nawożenie i zabiegi związane z ochroną roślin
uprawnych;
R.3.1(13)1 obsłużyć maszyny i urządzenia do uprawy, nawożenia,
pielęgnacji, zbioru i konserwacji roślin w uprawie polowej;
R.3.1(13)2 obsłużyć maszyny i urządzenia do nawożenia,
pielęgnacji, zbioru i konserwacji roślin z trwałych użytków
zielonych;
R.3.1(17)1 przygotować produkty pochodzenia roślinnego do
sprzedaży;
R.3.1(17)2 przygotować zgodnie z wymogami produkty w
gospodarstwie do przechowywania;
R.3.1(18)1 sporządzić dokumenty występujące przy sprzedaży
produktów pochodzenia roślinnego;
R.3.1.(18)2 zorganizować sprzedaż produktów pochodzenia
roślinnego;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

PP

D

PP

D

P

B

P

C

P

C

P

C

P

C

PP

D

PP

D

PP

D

PP

D

P

C
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Materiał nauczania
Zasady bhp, ppoż., ochrony środowiska
w przedsiębiorstwie agrobiznesowym.
Czynniki szkodliwe
w środowisku pracy – hałas,
wilgotność, zanieczyszczenie
powietrza.
Podstawy pierwszej pomocy.
Zabiegi uprawowe.
Nawożenie roślin w uprawie polowej
i na trwałych użytkach zielonych.
Pielęgnacja i ochrona roślin.
Zbiór roślin uprawnych.
Zbiór i konserwacja roślin z użytków
zielonych.
Przechowywanie roślin.
Sprzedaż bezpośrednia.

2
tygodnie

15.
16.
17.
18.
19.
20.

OMZ(1)1 przeanalizować przydzielone zadanie do wykonania;
OMZ(1)2 przydzielić zadania do wykonania poszczególnym
członkom zespołu;
OMZ(3)1 zmotywować współpracowników do wykonywania zdań
zawodowych;
OMZ(3)2 wydać polecenia osobom realizującym zadanie
zawodowe;
OMZ(6)1 zastosować odpowiednie formy komunikacji
interpersonalnej;
OMZ(6)2 wysłuchać argumentów współpracowników;

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

SPOSÓB REALIZACJI
Metodyka zajęć
Praktyki zawodowe mogą odbywać się w szkolnych gospodarstwach pomocniczych, centrach kształcenia praktycznego i centrach kształcenia ustawicznego oraz
w indywidualnych gospodarstwach rolnych i w gospodarstwach rolnych grup i związków producentów rolnych, a także w spółdzielniach rolniczych. Praktyki odbywają się na
podstawie zawieranych umów z wybranymi gospodarstwami/przedsiębiorstwami rolnymi. Umowy regulują zasady i tryb odbywania i zaliczania praktyki.
Program praktyki obejmuje zagadnienia związane z nabywaniem umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy w rzeczywistych warunkach. Praktyka zawodowa
ma przybliżyć uczniowi zasady funkcjonowania nowoczesnego gospodarstwa/przedsiębiorstwa rolnego oraz przygotować go do samodzielnej pracy w gospodarstwie.
Dlatego przy wyborze miejsc praktyk należy brać pod uwagę organizację pracy, rodzaj produkcji oraz wyposażenie gospodarstwa w nowoczesne maszyny i sprzęt rolniczy.
Przed rozpoczęciem praktyk należy zapoznać uczniów z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w gospodarstwie, prawami i obowiązkami pracowników,
a także uświadomić możliwość wystąpienia zagrożeń podczas pracy.
Uczniowie powinni pracować na indywidualnych stanowiskach pracy, aby poznać realne warunki pracy w gospodarstwie/przedsiębiorstwie rolnym. Każde zadanie
praktyczne powierzone uczniowi do wykonania powinno być poprzedzone instruktażem połączonym z pokazem. Należy wdrażać uczniów do samodzielnego wykonywania
zadań praktycznych, prowadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz dokonywania oceny jakości wykonanej pracy. Przebieg praktyki zawodowej powinien być
dokumentowany
w dzienniczkach praktyk, w których będą dokonywane zapisy z każdego dnia praktyki, dotyczące: stanowiska i godzin pracy, zakresu wykonywanych czynności, analizy
zadań i wyciągniętych wniosków.
Uczniowie pod okiem opiekuna praktyk powinni nabyć umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa w sposób nowoczesny, zgodny z rachunkiem
ekonomicznym i pełnym poszanowaniem reguł obowiązujących w Zwykłej Dobrej Praktyce Rolniczej oraz Zasad Wzajemnej Zgodności. Powinni nabywać i doskonalić
umiejętności komunikacyjne, związane z pracą w zespole i kierowaniem małym zespołem. W czasie praktyk należy zwrócić uwagę na punktualność, zdyscyplinowanie,
odpowiedzialność, samodzielność w wykonywaniu zadań, przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz etykę zawodową.
Dominującymi metodami powinny być metody praktyczne - pracy produkcyjnej i metoda ćwiczeń oraz dyskusje dydaktyczne.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.
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Środki dydaktyczne
Praktyka zawodowa powinna odbywać się w najlepszych gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją rolną. Gospodarstwa te powinny być
wyposażone w niezbędny nowoczesny sprzęt oraz prowadzić różnorodną produkcję rolniczą.
Propozycje ćwiczeń
Wykonanie czynności związanych z konserwacją i naprawą urządzeń melioracyjnych w terenie.
Zorganizowanie i wykonywanie prac związanych z uprawą roli, siewem, zabiegami pielęgnacyjnymi pod wybrane rośliny uprawne.
Zaplanowanie, zorganizowanie i wykonywanie prac związanych nawożeniem i ochroną oraz zbiorem wybranych roślin uprawnych.
Zaplanowanie i wykonanie zabiegów występujących w uprawie wybranej rośliny.
Prowadzenie prac na plantacjach nasiennych.
Przygotowanie magazynów do przechowywania produktów pochodzenia roślinnego.
Przygotowanie produktów do sprzedaży bezpośredniej.
Wykonanie czynności związanych z przygotowaniem produktów do sprzedaży, sortowaniem, oczyszczeniem, konfekcjonowaniem i pakowaniem produktów zgodnie
z wymogami odbiorców.
Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji o zakresie i stopniu realizacji celów określonych w programie praktyk zawodowych.
Praktyka zawodowa to bezpośredni kontakt ze środowiskiem pracy. Ważne jest, aby wykonywanie zadań podczas odbywania praktyki poddawane było refleksji
i ocenie. Uczniowie prowadząc dzienniki będą motywowani do poddawania takiej refleksji wykonywanych prac.
Oceny osiągnięć ucznia dokonuje opiekun praktyki na podstawie obserwacji czynności wykonywanych podczas realizacji przydzielonych zadań oraz zapisów w dzienniczku
praktyk, po zasięgnięciu opinii innych pracowników, pod kierunkiem których uczeń wykonywał określone zadania zawodowe.
Wskazane jest, aby na zakończenie praktyki uczeń przedstawił opiekunowi praktyki sprawozdanie z jej realizacji. Powinien to być raport o tematyce związanej
z gospodarstwem,/przedsiębiorstwem rolnym, w którym miała miejsce praktyka oraz z jej przebiegiem.
Ocenianie uczniów powinno odbywać się na podstawie kryteriów przedstawionych na początku praktyki zawodowej. Do oceny osiągnięć edukacyjnych praktykantów
proponuje się przeprowadzenie próby pracy.
Kontrola i ocena przebiegu praktyki powinna uwzględniać:
- zdyscyplinowanie i punktualność,
- wykorzystanie wiadomości i umiejętności praktycznych,
- organizację stanowiska pracy,
- zaangażowanie w realizację zadań,
- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
- jakość wykonanej pracy.
Na zakończenie praktyki zawodowej opiekun powinien przedstawić uczniowi opinię o jego pracy i postępach oraz zapoznać z oceną końcową.
Ocena praktyk będzie wypadkową propozycji opiekuna praktyk i oceny prowadzonego dziennika praktyk. Ocenę ustala kierownik szkolenia praktycznego lub
wicedyrektor odpowiedzialny za sprawy organizacji praktyk uwzględniając zgodność oceny wykonanych zadań przez opiekuna i zapisów w dzienniku praktyk.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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Działy

III.

17.3. Przedsiębiorstwo w agrobiznesie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Liczba
godzin
2 tygodnie

Efekty kształcenia

BHP(9)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska;
BHP(5)1 określić zagrożenia zawiązane z występowaniem
szkodliwych czynników w różnych zakładach przetwórczych;
BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w
wypadkach przy pracy;
BHP(10)3 udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia
zdrowia i życia;
R.6.1(2)3 określić przedmiot działania jednostki gospodarczej;
R.6.1(2)4 przeanalizować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa;
R.6.1(6)12 określić zadania oraz zakres pracy pracownika na
stanowisku pracy;
OMZ(5)1 wprowadzić rozwiązania techniczne wpływające na
poprawę warunków pracy;
OMZ(5)2 wprowadzić rozwiązania organizacyjne wpływające na
poprawę warunków pracy;
R.6.1(3)12 zaplanować działalność logistyczną;
R.6.1(3)13 zaplanować działalność produkcyjną;
R.6.1(3)14 zaplanować działalność handlową;
R.6.1(3)15 zaplanować działalność usługową;
R.6.1(3)16 wykonać podstawowe prace produkcyjne;
R.6.1(3)17 wykonać podstawowe prace administracyjne;
R.6.1(1)2 sporządzić dokumenty rejestracyjne;
R.6.1(1)5 sporządzić dokumentację zakupu;
R.6.1(1)6 sporządzić dokumentację produkcji;
R.6.1(1)7 sporządzić dokumentację sprzedaży;
R.6.3(12)1 sporządzić dokumentację pracy;
R.6.3(12)2 sporządzić dokumentację płacy;
R.6.3(15)3 skorzystać z komputerowych programów finansowoksięgowych;
R.6.1(8)18 określić narzędzia marketingu stosowane
w przedsiębiorstwie;

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

PP

D

PP

D

P
P

B
C

P

C

P

C

P

C

PP
PP
PP
PP
P
P
P
P
P
P
P
P

D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C

P

C

P

B
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Materiał nauczania
Zasady bhp, ppoż., ochrony środowiska w
przedsiębiorstwie agrobiznesowym.
Czynniki szkodliwe
w środowisku pracy – hałas, wilgotność,
zanieczyszczenie powietrza.
Podstawy pierwszej pomocy.
Cele i przedmiot działania
przedsiębiorstwa.
Struktura organizacyjna.
Funkcje poszczególnych komórek
organizacyjnych.
Regulaminy przedsiębiorstwa.
Planowanie w przedsiębiorstwie.
Zadania pracowników
na poszczególnych stanowiskach.
Dokumentacja w przedsiębiorstwie.
Programy komputerowe finansowoksięgowe.
Marketing-mix.
Analiza SWOT.
Badania marketingowe.

24.
25.

R.6.1(8)15 sporządzić analizę SWOT;
R.6.1(8)8 przeprowadzić badania marketingowe stosując
nowoczesne metody i techniki.

P

C

P

C

SPOSÓB REALIZACJI
Metodyka zajęć
Miejsce odbywania praktyk powinno umożliwiać realizację założonego programu. W czasie odbywania praktyk uczniowie powinni mieć możliwość poznać sposoby
zaopatrzenia w środki produkcji oraz sprzedaży wytworzonych produktów lub usług. Powinni mieć możliwość sporządzania dokumentacji oraz korzystania z programów
komputerowych finansowo - księgowych. Najlepsza byłaby metoda pracy produkcyjnej/ usługowej/ handlowej (w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa) lub ćwiczeń
w grupach kilkuosobowych. W trakcie praktyk uczniowie powinni prowadzić dzienniczki praktyk, dokumentując jej przebieg.
Formy organizacyjne
Praca indywidualna lub grupowa (w zależności od potrzeb).
Środki dydaktyczne
Instrukcje bhp, instrukcje przeciwpożarowe, regulamin przedsiębiorstwa, schemat struktury organizacyjna firmy, opis stanowisk pracy, druki, formularze, oprogramowanie
komputerowe, zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, dzienniczki praktyk.
Propozycje ćwiczeń
Wykonywanie prostych czynności produkcyjnych
Uczniowie pod opieką instruktora wykonują proste czynności produkcyjne. Zapoznają się z zasadami bhp przy wykonywaniu danych czynności. Organizują swoje stanowisko
pracy zgodnie z zasadami ergonomii i bhp.
Wykonywanie prostych czynności usługowych
Uczniowie pod opieką instruktora wykonują proste czynności usługowe. Zapoznają się z zasadami bhp przy wykonywaniu danych czynności. Organizują swoje stanowisko
pracy zgodnie z zasadami ergonomii i bhp.
Sporządzanie dokumentacji
Korzystając z dostępnej dokumentacji, stanowiska komputerowego, lub w warunkach rzeczywistych w zakładzie pracy, uczniowie indywidualnie wypełniają dokumentację
magazynową, produkcyjną, pracowniczą.
- faktury VAT,
- dokumenty magazynowych,
- karty pracy,
-listy płac.
Analiza SWOT przedsiębiorstwa
Uczniowie pracując w zespołach 2-3 osobowych sporządzają analizę SWOT przedsiębiorstwa w którym odbywają praktykę.
Przeprowadzanie ankiety badawczej
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Uczniowie przygotowują i przeprowadzają badanie marketingowe. Proponuje się metodę projektów. Uczniowie dobierają się w zespoły 3-4 osobowe. Proponują lub losowo
wybierają problem badawczy, związany z przedsiębiorstwem w którym realizują praktykę, opracowują kwestionariusz ankiety, przeprowadzają badanie. Po zakończonym
badaniu przeprowadzają analizę wyników i prezentują na forum.
Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia
Osiągnięcia uczniów należy oceniać systematycznie na podstawie obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych oraz zapisów w dzienniczkach
praktyk.
Ocena powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne:
- przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz ochrony środowiska,
- samodzielność wykonywania pracy,
- zdyscyplinowanie i punktualność,
- organizacja stanowiska pracy,
- zaangażowanie w wykonywane zadania,
- jakość wykonanej pracy,
- kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów.
Formy indywidualizacji pracy uczniów
– uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– uwzględniające dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1.
Efekty kształcenia dla zawodu technik agrobiznesu zapisane w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej w zawodach
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)
1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)
1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
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Kompetencje personalne i społeczne (KPS)
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radzić sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
9) potrafi negocjować warunki porozumień;
10) współpracuje w zespole.
Organizacja pracy małych zespołów (OMZ)
1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
6) komunikuje się ze współpracownikami.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę
do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(R.d) i PKZ(R.f).
PKZ(R.d) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: pszczelarz, rolnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik agrobiznesu
1) rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
2) rozpoznaje części i podzespoły pojazdów, maszyn i urządzeń;
3) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony metali przed korozją;
4) rozróżnia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe;
5) rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą;
6) klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny;
7) rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt;
8) rozpoznaje rośliny uprawne i chwasty;
9) rozpoznaje rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich;
10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
PKZ(R.f) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik pszczelarz, technik rolnik, technik agrobiznesu
1) przestrzega norm jakościowych i zasad standaryzacji produktów rolniczych;
2) sporządza biznesplan;
3) stosuje rachunek ekonomiczny w działalności rolniczej;
4) rozróżnia i oblicza podatki związane z działalnością rolniczą;
5) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;
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6) korzysta ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik agrobiznesu opisane w części II
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
1.Prowadzenie produkcji roślinnej
1) określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin;
2) dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
3) dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego;
4) wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;
5) planuje nawożenie organiczne i mineralne;
6) ocenia jakość materiału siewnego;
7) przygotowuje materiał siewny do siewu;
8) planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;
9) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;
10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;
11) dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
12) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej;
13) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej;
14) prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;
15) stosuje ekologiczne metody uprawy roślin;
16) przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego;
17) przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;
18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.
2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
1) określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich;
2) określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich;
3) rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich;
4) określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich;
5) rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich;
6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;
7) analizuje wpływ racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne;
8) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej;
9) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej;
10) wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;
11) wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich;
12) określa warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich;
13) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
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14) rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich;
15) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierzętami gospodarskimi;
16) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej;
17) przygotowuje zwierzęta do aukcji, pokazów i wystaw;
18) przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;
19) prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.
3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
1) posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz normami i katalogami;
2) rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych;
3) obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
4) obsługuje urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich;
5) obsługuje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne;
6) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;
7) przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia;
8) przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin;
9) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.
R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
1. Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie
1) sporządza dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) dobiera formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa;
3) organizuje działalność logistyczną, produkcyjną, handlową i usługową w przedsiębiorstwie agrobiznesowym;
4) określa potrzeby finansowe przedsiębiorstwa;
5) określa źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa;
6) określa potrzeby kadrowe;
7) dobiera techniki zarządzania przedsiębiorstwem;
8) planuje działania marketingowe w agrobiznesie.
2. Planowanie przetwórstwa żywności
1) korzysta z dokumentacji technicznej i technologicznej oraz wyników badań laboratoryjnych żywności;
2) dobiera surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze stosowane w procesie przetwórstwa żywności;
3) określa warunki prowadzenia operacji mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych surowców;
4) dobiera technologie produkcji wybranych produktów spożywczych;
5) dobiera metody utrwalania żywności;
6) sporządza zapotrzebowanie na surowce, opakowania i dodatki do żywności;
7) dobiera maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie spożywczym;
8) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego;
9) organizuje prace związane z przetwórstwem żywności;
10) dobiera sposoby zagospodarowania odpadów produkcyjnych;
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11) stosuje przepisy prawa i normy dotyczące przetwórstwa spożywczego;
12) stosuje systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
3. Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie
1) stosuje przepisy prawa dotyczące rachunkowości i przepisy prawa podatkowego;
2) sporządza dokumenty księgowe zgodnie z obowiązującymi zasadami;
3) rozróżnia składniki majątku i kapitałów przedsiębiorstwa;
4) przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych przedsiębiorstwa;
5) ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne składników majątkowych przedsiębiorstwa;
6) oblicza zużycie składników majątku trwałego;
7) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach;
8) sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat;
9) sporządza sprawozdanie finansowe;
10) dokonuje klasyfikacji kosztów;
11) sporządza kalkulacje kosztów działalności gospodarczej w agrobiznesie;
12) oblicza wynagrodzenie pracownika oraz sporządza dokumenty dotyczące jego wynagrodzenia;
13) sporządza dokumenty dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych w agrobiznesie;
14) prowadzi uproszczone formy ewidencji księgowej;
15) korzysta z komputerowych programów finansowo-księgowych.
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Działalność gospodarcza w agrobiznesie

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną
przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią
2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony
pracy i ochrony środowiska w Polsce
3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy;
1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego
3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi
5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży
6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży
7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności
gospodarczej
8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej
9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające
prowadzenie działalności gospodarczej
10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej

II półrocze

Liczba
godzin
przeznaczona
na realizację
efektów
kształcenia

X
BHP

X
X
X
X
X
X
X
X

90
X
X
X
X
X
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IV

I półrocze

II półrocze

I półrocze

III

II półrocze

II

I półrocze

I

II półrocze

Uczeń:

klasa

I półrocze

Efekty wspólne dla wszystkich
zawodów / wspólne dla zawodów
w ramach obszaru R

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

PDG

Nazwa
przedmiotu
/ pracowni

Załącznik 2.
Tabela efektów kształcenia TECHNIK AGROBIZNESU

KPS
OMZ

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
łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot

1) określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie
roślin
2) dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu

Produkcja roślinna

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

15

15

X X X X

3) dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa
rolniczego
4) wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych
6) ocenia jakość materiału siewnego
8) planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunków glebowych i wymagań roślin
uprawnych
10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych
14) prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami
Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym
15) stosuje ekologiczne metody uprawy roślin
16) przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego

X
X
X
X
X X X
X X X
X X X X
X X X
X X X
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120

X
Prowadzenie produkcji rolniczej R.3.1.

1) przestrzega zasad kultury i etyki
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań
3) przewiduje skutki podejmowanych działań
4) jest otwarty na zmiany
5) potrafi radzić sobie ze stresem
6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
7) przestrzega tajemnicy zawodowej
8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania
9) potrafi negocjować warunki porozumień
10) współpracuje w zespole
1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań
4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań
5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków
jakość pracy
6) komunikuje się ze współpracownikami

70

X
PKZ (R.d)

4) rozróżnia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe
5) rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą
6) klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny
7) rozpoznaje gatunki roślin

X
X

20
X
X

BHP

8) rozpoznaje rośliny uprawne i chwasty
4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane
z wykonywaniem zadań zawodowych;

X X X X

BHP

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane
z wykonywaniem zadań zawodowych;
5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku
pracy
1) określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich
2) określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich
3) rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich
4) określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich
5) rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich
7) analizuje wpływ racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i
ekonomiczne;
8) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej
9) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej

90

X
X
X
X

10) wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt
gospodarskich
11) wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich
12) określa warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich
13) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z
Zasadami Wzajemnej Zgodności

Prowadzenie produkcji rolniczej R.3.2.

Produkcja zwierzęca

łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot

X X X
X X X
X X
X X
X X
X X

90

X X X
X X X
X
X X X X

16) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej

X X X
łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot
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90

KPS BHP

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane
z wykonywaniem zadań zawodowych

Przepisy ruchu drogowego

Prowadzenie produkcji rolniczej
R.3.3.

1) posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń
rolniczych oraz normami i katalogami
2) rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach
i urządzeniach rolniczych
3) obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
4) obsługuje urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich
5) obsługuje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne
6) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie
7) przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia
8) przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin
9) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów,
maszyn i urządzeń rolniczych
1) rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej
2) rozpoznaje części i podzespoły pojazdów, maszyn i urządzeń
3) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony metali przed korozją

PKZ
(R.d)

Technika rolnicza

3) przewiduje skutki podejmowanych działań

X X
X X
X X X X
X
50

X
X
X
X X X
X X X
X
X X X
X X X
X X X

X
łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy
4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane
z wykonywaniem zadań zawodowych
5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku
pracy
6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska
8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrożenia zdrowia i życia
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X
X
X
X
BHP
X
X X
X X
X

10
60

PKZ (R.c.)

X
X
X

30

X

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrożenia zdrowia i życia
1) sporządza dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
3) organizuje działalność logistyczną, produkcyjną, handlową i usługową
w przedsiębiorstwie agrobiznesowym
4) określa potrzeby finansowe przedsiębiorstwa
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30

X
X
X
BHP

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy
4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane
z wykonywaniem zadań zawodowych
5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku
pracy
6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska

KPS

X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot

X
X
X
X
X

Organizacja i
prowadzenie
przedsiębiorstwa
w agrobiznesie
R.6.1.

Zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie

1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;
2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego
3) przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym
4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie
niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T
1) przestrzega zasad kultury i etyki
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań
3) przewiduje skutki podejmowanych działań
4) jest otwarty na zmiany
5) potrafi radzić sobie ze stresem
6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
7) przestrzega tajemnicy zawodowej
8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania
9) potrafi negocjować warunki porozumień
10) współpracuje w zespole

X

X X X X X
X X
X

110

X
X
X
X
PKZ (R.f)

X X
X
X
X

10

KPS

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
łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy
4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane
z wykonywaniem zadań zawodowych
5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku
pracy
6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska
8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań

X
X
BHP

Przetwórstwo spożywcze

5) określa źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
6) określa potrzeby kadrowe
7) dobiera techniki zarządzania przedsiębiorstwem
8) planuje działania marketingowe w agrobiznesie
1) przestrzega norm jakościowych i zasad standaryzacji produktów rolniczych
2) sporządza biznesplan
3) stosuje rachunek ekonomiczny w działalności rolniczej
4) rozróżnia i oblicza podatki związane z działalnością rolniczą
5) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa
6) korzysta ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
1) przestrzega zasad kultury i etyki
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań
3) przewiduje skutki podejmowanych działań
4) jest otwarty na zmiany
5) potrafi radzić sobie ze stresem
6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
7) przestrzega tajemnicy zawodowej
8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania
9) potrafi negocjować warunki porozumień
10) współpracuje w zespole

X
X
X
X

134

120

X

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrożenia zdrowia i życia

X

1) korzysta z dokumentacji technicznej i technologicznej oraz wyników badań
laboratoryjnych żywności
2) dobiera surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze stosowane w procesie
przetwórstwa żywności
3) określa warunki prowadzenia operacji mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych
surowców
4) dobiera technologie produkcji wybranych produktów spożywczych

1) przestrzega zasad kultury i etyki
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań
3) przewiduje skutki podejmowanych działań
4) jest otwarty na zmiany
5) potrafi radzić sobie ze stresem
6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
7) przestrzega tajemnicy zawodowej
8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania
9) potrafi negocjować warunki porozumień
10) współpracuje w zespole

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
łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot

60

KPS

5) dobiera metody utrwalania żywności
6) sporządza zapotrzebowanie na surowce, opakowania i dodatki do żywności
7) dobiera maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie spożywczym
8) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego
9) organizuje prace związane z przetwórstwem żywności
10) dobiera sposoby zagospodarowania odpadów produkcyjnych
11) stosuje przepisy prawa i normy dotyczące przetwórstwa spożywczego
12) stosuje systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w
agrobiznesie R.6.2.

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

135

60

BHP

X
X
X
X

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w
agrobiznesie R.6.3.

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych
1) stosuje przepisy prawa dotyczące rachunkowości i przepisy prawa podatkowego
2) sporządza dokumenty księgowe zgodnie z obowiązującymi zasadami
3) rozróżnia składniki majątku i kapitałów przedsiębiorstwa
4) przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych przedsiębiorstwa
5) ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne składników majątkowych przedsiębiorstwa
6) oblicza zużycie składników majątku trwałego
7) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach
8) sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat
9) sporządza sprawozdanie finansowe;
10) dokonuje klasyfikacji kosztów
11) sporządza kalkulacje kosztów działalności gospodarczej w agrobiznesie
12) oblicza wynagrodzenie pracownika oraz sporządza dokumenty dotyczące jego
wynagrodzenia
13) sporządza dokumenty dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych
w agrobiznesie
14) prowadzi uproszczone formy ewidencji księgowej
1) przestrzega zasad kultury i etyki
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań
3) przewiduje skutki podejmowanych działań
4) jest otwarty na zmiany
6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe

X

X X X
X X X
X
X
X
X
X
X X
X X
X
X

135

X
X

X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot
KPS

Rachunkowość w agrobiznesie

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane
z wykonaniem zadań zawodowych
5)określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku
pracy
6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska

136

135

X

JOZ

X
X X

30

X
30

PDG

X
łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot
X X
1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
X X
3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
X X
4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
X X
5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
X X
6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności
gospodarczej;
10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
4) jest otwarty na zmiany;
6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
9) potrafi negocjować warunki porozumień;
10) współpracuje w zespole.
1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
6) komunikuje się ze współpracownikami.

X X
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30

KPS

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
łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot
Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe teoretyczne
Kształcenie zawodowe praktyczne
OMZ

Język obcy w agrobiznesie
Spółdzielczość i grupy producentów w warunkach
gospodarki rynkowej

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych
2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych
artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka
3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych
czynności zawodowych
4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające
komunikowanie się w środowisku pracy
5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji

30
765

X
X
X
BHP

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane
z wykonywaniem zadań zawodowych
5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku
pracy
6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska

X

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrożenia zdrowia i życia

X
X

2) dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu
3) dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa
rolniczego
4) wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych
5) planuje nawożenie organiczne i mineralne
6) ocenia jakość materiału siewnego
7) przygotowuje materiał siewny do siewu
8) planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunków glebowych i wymagań roślin
uprawnych
9) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych
10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych
11) dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin
12) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej
13) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej
14) prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami
Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym

X
X
Prowadzenie produkcji rolniczej R.3.1.

Produkcja roślinna w praktyce

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań

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

15) stosuje ekologiczne metody uprawy roślin

X X X

16) przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego

X X X

17) przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży

X X X

18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego

X X X
138

210

X

5) rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą

X

PKZ (R.d)

4) rozróżnia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe
6) klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny
7) rozpoznaje gatunki roślin

X

15

X
X

8) rozpoznaje rośliny uprawne i chwasty

X X X X

1) przestrzega zasad kultury i etyki
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań
3) przewiduje skutki podejmowanych działań
4) jest otwarty na zmiany
5) potrafi radzić sobie ze stresem
6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
7) przestrzega tajemnicy zawodowej
8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania
9) potrafi negocjować warunki porozumień
10) współpracuje w zespole
1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań
4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań
5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków
i jakość pracy
6) komunikuje się ze współpracownikami

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

OMZ

KPS

10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań

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

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy
4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane
z wykonywaniem zadań zawodowych
5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku
pracy
6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka

139

X
BHP

Produkcja zwierzęca
w praktyce

łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot/pracownię

X
X
X

225

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska

X

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrożenia zdrowia i życia

X

12) określa warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich
13) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z
Zasadami Wzajemnej Zgodności;
14) rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt
gospodarskich
15) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotem zwierzętami gospodarskimi
16) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej
17) przygotowuje zwierzęta do aukcji, pokazów i wystaw
18) przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży
19) prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego
7) rozpoznaje gatunki zwierząt
9) rozpoznaje rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich
10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
1) przestrzega zasad kultury i etyki
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań
3) przewiduje skutki podejmowanych działań

140

PKZ
(R.d)

11) wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich

Prowadzenie produkcji rolniczej R.3.2.

X

KPS

1) określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich
3) rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich
5) rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich
6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze
8) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej
9) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej
10) wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt
gospodarskich

X

X X X
X X
X
X X X
X X X
X X X
X X X
155

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
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180

BHP

Prowadzenie
produkcji
rolniczej
R.3.3.

Technika rolnicza w praktyce

OMZ

X X X X
4) jest otwarty na zmiany
X X X X
5) potrafi radzić sobie ze stresem
X X X
X
6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
X X X X
7) przestrzega tajemnicy zawodowej
X X X X
8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania
X
X X X
9) potrafi negocjować warunki porozumień
X X X X
10) współpracuje w zespole
1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań
X X X X
X X X X
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań
X X X X
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań
X X X X
4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań
5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków
X X X X
i jakość pracy
X X X X
6) komunikuje się ze współpracownikami
łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot/pracownię
3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i
X
higieny pracy
4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane
X
z wykonywaniem zadań zawodowych
5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku
X
pracy
6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
X
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
X
środowiska
8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
X
9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące
X
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
X
zagrożenia zdrowia i życia
1) posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń
X X X X
rolniczych oraz normami i katalogami;
2) rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach
X
i urządzeniach rolniczych
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90

3) obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
4) obsługuje urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich
5) obsługuje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne
6) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie
7) przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia
8) przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin
9) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów,
maszyn i urządzeń rolniczych

X X X
X X X
X
X X X

KPS

PKZ (R.d)

1) rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej
2) rozpoznaje części i podzespoły pojazdów, maszyn i urządzeń
3) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony metali przed korozją
10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
1) przestrzega zasad kultury i etyki
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań
3) przewiduje skutki podejmowanych działań
4) jest otwarty na zmiany
5) potrafi radzić sobie ze stresem
6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
7) przestrzega tajemnicy zawodowej
8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania
9) potrafi negocjować warunki porozumień
10) współpracuje w zespole
1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań

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
X
X

OMZ

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań
4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań
5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków
X X X X
i jakość pracy
X X X X
6) komunikuje się ze współpracownikami
łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot/pracownię
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30

120

X
X
X

BHP

X

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

X

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrożenia zdrowia i życia

2) dobiera surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze stosowane w procesie
przetwórstwa żywności
3) określa warunki prowadzenia operacji mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych
surowców
4) dobiera technologie produkcji wybranych produktów spożywczych
5) dobiera metody utrwalania żywności
6) sporządza zapotrzebowanie na surowce, opakowania i dodatki do żywności
7) dobiera maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie spożywczym
8) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego
9) organizuje prace związane z przetwórstwem żywności
10) dobiera sposoby zagospodarowania odpadów produkcyjnych
11) stosuje przepisy prawa i normy dotyczące przetwórstwa spożywczego
12) stosuje systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań

X
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w
agrobiznesie R.6.1.

1) korzysta z dokumentacji technicznej i technologicznej oraz wyników badań
laboratoryjnych żywności
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X
X

OMZ

Planowanie przetwórstwa spożywczego

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy
4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane
z wykonywaniem zadań zawodowych
5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku
pracy
6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska

X X
X
X
X
X
X
X X
X X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X

60

X X

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań
5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków
i jakość pracy
6) komunikuje się ze współpracownikami

X X
X X

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy

X

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane
z wykonywaniem zadań zawodowych

X

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku
pracy

X
BHP

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska

60

X
X

2) dobiera formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa
3) organizuje działalność logistyczną, produkcyjną, handlową i usługową
w przedsiębiorstwie agrobiznesowym
4) określa potrzeby finansowe przedsiębiorstwa
5) określa źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
6) określa potrzeby kadrowe
7) dobiera techniki zarządzania przedsiębiorstwem
8) planuje działania marketingowe w agrobiznesie
1) przestrzega norm jakościowych i zasad standaryzacji produktów rolniczych
2) sporządza biznesplan
3) stosuje rachunek ekonomiczny w działalności rolniczej
4) rozróżnia i oblicza podatki związane z działalnością rolniczą
5) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa

X
X
X
Organizacja i prowadzenie
przedsiębiorstwa w
agrobiznesie R.6.1.

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrożenia zdrowia i życia
1) sporządza dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

PKZ (R.f)

Prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot/pracownię
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X X X
X
X X X
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X

40

20

60

BHP

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych
9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrożenia zdrowia i życia
1) stosuje przepisy prawa dotyczące rachunkowości i przepisy prawa podatkowego
2) sporządza dokumenty księgowe zgodnie z obowiązującymi zasadami
3) rozróżnia składniki majątku i kapitałów przedsiębiorstwa
4) przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych przedsiębiorstwa
5) ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne składników majątkowych przedsiębiorstwa
6) oblicza zużycie składników majątku trwałego
7) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach
8) sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat
9) sporządza sprawozdanie finansowe
10) dokonuje klasyfikacji kosztów
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X
X
X
Organizacja i prowadzenie
przedsiębiorstwa
w agrobiznesie R.6.3.

Prowadzenie rachunkowości w agrobiznesie

OMZ

X
6) korzysta ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
X X X
7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań
X X X
X X X
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań
X X X
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań
X X X
4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań
5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków
X X X
i jakość pracy
X X X
6) komunikuje się ze współpracownikami
łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot/pracownię
4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane
X
z wykonywaniem zadań zawodowych
5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku
X
pracy
6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
X
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
X
środowiska

X X X
X X X
X
X
X
X
X
X X
X X
X

90

90

Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe praktyczne

735

Łączna liczba godzin przeznaczona na 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

340

OMZ

11) sporządza kalkulacje kosztów działalności gospodarczej w agrobiznesie
X
12) oblicza wynagrodzenie pracownika oraz sporządza dokumenty dotyczące jego
X
wynagrodzenia
13) sporządza dokumenty dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych
X
w agrobiznesie
14) prowadzi uproszczone formy ewidencji księgowej
X
15) korzysta z komputerowych programów finansowo-księgowych
X X
1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań
X X X
X X X
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań
X X X
4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań
5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków
X X X
i jakość pracy
łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot/pracownię

łączna liczba godzin przeznaczona na kwalifikację R.3
łączna liczba godzin przeznaczona na kwalifikację R.6
razem
Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1) 2)
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
Kwalifikacja Prowadzenie produkcji rolniczej R.3.
Kwalifikacja Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie R.6.
Razem

665
495
1500

340
650
360
1350

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia:
wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.
2) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 17 lutego 2012 r., Poz. 184)
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Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia (tabela 3)

Działalność gospodarcza w agrobiznesie

Nazwa
przedmiotu

Efekty kształcenia podstawy programowej
Uczeń:
Dział 1.1.
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania
gospodarki rynkowej;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności
zawodowe;
Dział 1.2.
PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa
dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy
prawa podatkowego i prawa autorskiego;

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
System gospodarki rynkowej
PDG(1)1 objaśnić zależności między elementami rynku: popyt, podaż i cena;
PDG(1)2 wyjaśnić znaczenie mechanizmu rynkowego dla funkcjonowania gospodarki
rynkowej;
PDG(1)3 przeanalizować wpływ zmiany ceny na decyzje konsumentów i producentów;
PDG(1)4 zidentyfikować role państwa i jego funkcje w gospodarce rynkowej;
PDG(1)5 omówić wpływ wzrostu gospodarczego na sytuacje ekonomiczna państwa;
PDG(1)6 rozpoznać rodzaje bezrobocia;
PDG(1)7 wytłumaczyć przyczyny bezrobocia;
PDG(1)8 wyjaśnić skutki bezrobocia;
PDG(1)9 rozróżnić rodzaje inflacji i przyczyny jej występowania;
PDG(1)10 określić skutki inflacji i sposoby jej zwalczania;
PDG(1)11 rozróżnić narzędzia polityki fiskalnej państwa oraz efekty ich wykorzystania;
PDG(1)12 przeanalizować wpływ polityki fiskalnej na gospodarkę państwa;
PDG(1)13 zidentyfikować instytucje odpowiedzialne za prowadzenie polityki monetarnej
państwa;
PDG(1)14 rozróżnić narzędzia polityki monetarnej i efekty ich wykorzystania;
PDG(1)15 wskazać funkcje banku centralnego i innych banków;
KPS(3)1 analizować rezultaty działań;
KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;
KPS(6)1 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności
zawodowych;
Elementy prawa gospodarczego, finansowego i pracy
PDG(2)1 podać definicje prawa podatkowego, podatku, podatnika, płatnika, inkasenta;
PDG(2)2 rozpoznać przedmiot i podmiot podatku;
PDG(2)3 wyjaśnić co normuje ordynacja podatkowa;
PDG(2)4 scharakteryzować rodzaje podatków i przedstawić ich klasyfikację;
PDG(2)5 podać definicje prawa pracy;
PDG(2)6 określić przedmiot prawa pracy;
PDG(2)7 wymienić źródła prawa pracy;
PDG(2)8 objaśnić obowiązki pracownika i pracodawcy;
PDG(2)9 przedstawić prawa pracownika i pracodawcy;
PDG(2)10 wyjaśnić stosowanie prawa autorskiego;
KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej;
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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;

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności
zawodowe;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;
Dział 1.3.
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(2)1 podać definicje prawa podatkowego, podatku, podatnika, płatnika, inkasenta;
PDG(2)2 rozpoznać przedmiot i podmiot podatku;
PDG(2)3 wyjaśnić co normuje ordynacja podatkowa;
PDG(2)4 scharakteryzować rodzaje podatków i przedstawić ich klasyfikację;
PDG(2)5 podać definicje prawa pracy;
PDG(2)6 określić przedmiot prawa pracy;
PDG(2)7 wymienić źródła prawa pracy;
PDG(2)8 objaśnić obowiązki pracownika i pracodawcy;
PDG(2)9 przedstawić prawa pracownika i pracodawcy;
PDG(2)10 wyjaśnić stosowanie prawa autorskiego;
PDG(3)1 podać definicje prawa gospodarczego, działalności gospodarczej, przedsiębiorcy;
PDG(3)2 wyjaśnić co jest przedmiotem i podmiotem prawa gospodarczego;
PDG(3)3 wymienić akty prawne regulujące działalność gospodarczą;
PDG(3)4 określić działalność gospodarczą;
KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej;
KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej;
KPS(6)2 przejawiać gotowość do doskonalenia zawodowego;
OMZ(6)1 wysłuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników;
OMZ(6)2 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami;
Otoczenie przedsiębiorstwa i instytucji w agrobiznesie
PDG(4)1 wyjaśnić zakres działalności przedsiębiorstwa agrobiznesu w zakresie produkcji,
zaopatrzenia, usług i handlu;
PDG(4)2 scharakteryzować podmioty agrobiznesu według formy własności i formy
organizacyjno-prawnej;
PDG(4)3 określić znaczenie systemu bankowego i ubezpieczeń w agrobiznesie;
PDG(4)4 wytłumaczyć zasady funkcjonowania rynków formalnych i nieformalnych w
agrobiznesie;
PDG(4)4 przedstawić instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe;
PDG(4)5 omówić rolę jaka pełnią instytucje i agencje rządowe;
PDG(5)1 omówić otoczenie dalsze i bliższe przedsiębiorstwa agrobiznesu;
PDG(5)2 zaprezentować modele zachowań przedsiębiorstwa względem otoczenia;
PDG(6)1 określić cele i zadania sfery handlowej obsługującej agrobiznes;
PDG(6)2 omówić znaczenie przemysłu przetwórczego i rolno-spożywczego;

148

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji
zadań;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
Dział 1.4.
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;
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych
zadań;
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i
organizacyjne wpływające na poprawę warunków i
jakość pracy;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;
Dział 1.5.
PDG(10) planuje i podejmuje działania
marketingowe prowadzonej działalności
gospodarczej;
KPS(10) współpracuje w zespole;

PDG(6)3 wyjaśnić jakie korzyści wynikają z powstania grup producenckich, dla
poszczególnych ogniw agrobiznesu;
KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;
KPS(2)2 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;
KPS(4)1 analizować zmiany zachodzące w branży;
KPS(4)2 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;
KPS(9)1 opisać przebieg negocjacji handlowych;
KPS(9)2 wynegocjować korzystne warunki kontraktu;
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
PDG(7)1 przedstawić czynniki mające wpływ na odpowiednią lokalizację przedsiębiorstwa;
PDG(7)2 omówić procedurę rejestracyjną działalności gospodarczej;
PDG(7)3 podać zalety i wady prowadzenia własnego przedsiębiorstwa;
PDG(8)1 objaśnić jakie dokumenty występują przy rozliczaniu własnej działalności
gospodarczej z urzędem skarbowym;
PDG(8)2 objaśnić jakie dokumenty występują przy rozliczaniu własnej działalności
gospodarczej z zakładem ubezpieczeń społecznych;
PDG(9)1 określić niezbędne wyposażenie w urządzenia biurowe wykorzystywane w
prowadzeniu działalności gospodarczej;
PDG(9)2 posłużyć się programami komputerowymi wspomagającymi prowadzenie
działalności gospodarczej;
KPS(7)1 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;
KPS(7)2 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;
OMZ(3)1 udzielić wskazówek dotyczących wykonywania zadania odpowiednio do
warunków wykonywanej pracy;
OMZ(3)2 mobilizować współpracowników do wykonywania zadań;
OMZ(4)1 monitorować jakość wykonywanych zadań;
OMZ(4)2 ocenić jakość wykonywanych zadań według przyjętych kryteriów;
OMZ(5)1 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i
jakości pracy;
OMZ(6)3 przeprowadzić ze współpracownikami rozmowy informujące o wykonywanych
zadaniach, korygujące ich wykonywanie i oceniających jakość;
Działania marketingowe
PDG(10)1 wymienić instrumenty marketingu MIX;
PDG(10)2 zaplanować działania marketingowe przedsięwzięcia gospodarczego;
PDG(10)3 wyjaśnić znaczenie reklamy;
KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;
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OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych
zadań;
Dział 1.6.
PDG(11) optymalizuje koszty i przychody
prowadzonej działalności gospodarczej;

Dział 1.7.
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;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS(10)2 modyfikować działania w oparciu o wspólnie opracowane stanowisko;
OMZ(1) zaplanować pracę zespołu;
OMZ(1)2 dokonać analizy przydzielonych zadań;
OMZ(2)1 rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole;
OMZ(2)2 rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;
Działalność gospodarcza i jej opłacalność
PDG(11)1 zdefiniować pojęcie kosztu i przychodu;
PDG(11)2 rozróżnić koszty stałe, zmienne, całkowite, jednostkowe;
PDG(11)3 obliczyć próg rentowności;
PDG(11)4 dokonać interpretacji otrzymanych wyników progu rentowności ;
Bezpieczeństwo i higiena pracy
BHP(1)1 podać definicję bezpieczeństwa pracy ;
BHP(1)2 omówić zasady ochrony przeciwpożarowej;
BHP(1)3 określić czynniki mające wpływ na człowieka w procesie pracy;
BHP(1)4 wyjaśnić pojęcie ergonomii, ergonomii korekcyjnej i koncepcyjnej;
BHP(1)5 omówić czynniki określające materialne warunki środowiska pracy;
BHP(2)1 omówić zadania instytucji i służb działających w zakresie ochrony pracy;
BHP(2)2 podać definicję ochrony pracy;
BHP(2)3 wymienić obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony i kształtowania
środowiska;
BHP(3)1 określić prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(3)2 określić prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;
KPS(5)2 stosować sposoby radzenia sobie ze stresem;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za
podejmowane działania;

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i
organizacyjne wpływające na poprawę warunków i
jakość pracy.

OMZ(5)2 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i
jakości pracy.

KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;
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R.3.1(1) określa wpływ czynników klimatycznoglebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin

Produkcja roślinna

R.3.1(2) dobiera rośliny do warunków klimatycznoglebowych i ekonomicznych danego rejonu

R.3.1(4) wykonuje prace związane z konserwacją
urządzeń wodno-melioracyjnych
R.3.1(6) ocenia jakość materiału siewnego

R.3.1(8) planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie
do warunków glebowych i wymagań roślin
uprawnych
R.3.1(10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty
roślin uprawnych

R.3.1(14) prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą
Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej
Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym

R.3.1(1)1 wyjaśnić pojęcie siedlisko roślin
R.3.1(1)2 scharakteryzować poszczególne czynniki siedliska
R.3.1(1)3 omówić wpływ czynników klimatycznych na wzrost i rozwój roślin
R.3.1(1)4 wymienić urządzenia do pomiaru czynników klimatycznych
R.3.1(1)5 scharakteryzować znaczenie wilgotności w siedlisku życia roślin
R.3.1(1)6 omówić sposoby ochrony przed przymrozkami
R.3.1(1)7 wyjaśnić pojęcia front atmosferyczny, mikroklimat
R.3.1(1)8 omówić ogólne cechy klimatu Polski
R.3.1(2)1 określić wymagania przyrodnicze i glebowe podstawowych roślin uprawnych
R.3.1(2)2 grupować rośliny ze względu na ich wymagania klimatyczno-glebowe
R.3.1(2)3 oceniać dobór roślin do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych
występujących w danym gospodarstwie
R.3.1(3)1. dokonać charakterystyki przyrodniczych i agrotechnicznych czynników
zmianowania decydujących o doborze roślin do uprawy;
R.3.1(3)2. ułożyć zmianowanie z uwzględnieniem warunków przyrodniczych i
agrotechnicznych dla danego gospodarstwa;
R.3.1(4)1 dokonać podziału melioracji wodnych według różnych kryteriów;
R.3.1(4)2 określić zakres i sposób wykonywania konserwacji urządzeń wodnomelioracyjnych;
R.3.1(6)1. określić cechy parametry jakimi powinien charakteryzować się materiał siewny i
sadzeniakowy;
R.3.1(6)2. ocenić przydatność określonych próbek nasion jako materiału siewnego na
podstawie ustalonych parametrów;
R.3.1(8)1 określić cel i zadania zabiegów agrotechnicznych wykonywanych w uprawie
polowej i na trwałych użytkach zielonych;
R.3.1(8)2 zaplanować zabiegi agrotechniczne, uprawę, nawożenie i ochronę roślin z
uwzględnieniem wymagań roślin uprawnych;
R.3.1(10)1 rozpoznawać choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;
R.3.1(10)2 rozpoznawać choroby na podstawie typowych objawów występujących na
roślinach uprawnych;
R.3.1(10)3 rozpoznawać szkodniki na podstawie typowych objawów występujących na
roślinach uprawnych;
R.3.1(10)4 rozpoznawać chwasty i określać ich szkodliwość w różnych uprawach;
R.3.1(14)1 wyjaśnić zasady obowiązujące podczas prowadzenia produkcji roślinnej zgodnie
ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
R.3.1(14)2 określić sposoby prowadzenia uprawy roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką
Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
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R.3.1(15) stosuje ekologiczne metody uprawy roślin

R.3.1(6) przestrzega warunków przechowywania
produktów pochodzenia roślinnego

PKZ (R.d)(5)1 rozpoznać gleby i ocenić ich wartość
rolniczą
PKZ(R.d)(5)1 rozpoznać gleby i ocenić ich wartość
rolniczą

PKZ(R.d)(5)1 rozpoznać gleby i ocenić ich wartość
rolniczą

PKZ(R.d)(5) rozpoznać gleby i ocenić ich wartość
rolniczą

PKZ(R.d)(5) rozpoznać gleby i ocenić ich wartość
rolniczą
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia
człowieka oraz mienia i środowiska związane z
wykonywaniem zadań zawodowych;

R.3.1(14)3 prowadzić uprawę roślin zgodnie z rachunkiem ekonomicznym;
R.3.1(15)1 omówić zagrożenia dla ludzi i środowiska związane z prowadzeniem
intensywnej produkcji rolniczej;
R.3.1(15)2 uzasadnić potrzebę i znaczenie stosowania ekologicznych metod uprawy roślin;
R.3.1(15)3zaplanować uprawę roślin z zastosowaniem ekologicznych metod;
R.3.1(16)1 scharakteryzować wymagania dotyczące warunków przechowywania
poszczególnych produktów pochodzenia roślinnego;
R.3.1(16)2 określić warunki obowiązujące podczas magazynowania i przechowywania
różnych produktów pochodzenia roślinnego służące minimalizowaniu ilościowych i
jakościowych strat;
PKZ(R.d)(4)1 określić cel i zadania stosowania podstawowych zabiegów uprawowych oraz
potrzebę ich stosowania;
PKZ (R.d)(4)2 wymienić i podać przykłady podstawowych zabiegów uprawowych;
PKZ(R.d)(5)1 rozpoznać gleby i ocenić ich wartość rolniczą;
PKZ(R.d)(5)2 rozróżniać czynniki wpływające na procesy glebotwórcze;
PKZ(R.d)(5)3 wymienić cechy morfologiczne brane pod uwagę w ocenie profilu
glebowego;
PKZ(R.d)(5)4 scharakteryzować przydatność rolniczą poszczególnych typów gleb;
PKZ(R.d)(5)5 wyjaśnić wpływ poszczególnych frakcji na właściwości gleb;
PKZ(R.d)(5)6 wyjaśnić sposoby przeciwdziałania chemicznym, biologicznym i fizycznym
procesom powodującym degradację gleb;
PKZ(R.d)(6)1 klasyfikować nawozy i oceniać ich wpływ na glebę i rośliny;
PKZ(R.d)(6)2 scharakteryzować rolę nawożenia organicznego i mineralnego w produkcji
rolniczej;
PKZ(R.d)(6)3 rozpoznać objawy niedoboru poszczególnych składników mineralnych
powodujących zaburzenia w rozwoju i wzroście roślin;
PKZ(R.d)(7)1 rozpoznać gatunki roślin i podać ich klasyfikację;
PKZ(R.d)(7)2 rozpoznać nasiona podstawowych gatunków roślin na podstawie
charakterystycznych cech budowy;
PKZ(R.d)(7)1 rozpoznać gatunki roślin i podać ich klasyfikację;
PKZ(R.d)(8)1 rozpoznać rośliny uprawne i chwasty;
PKZ(R.d)(8)2 dokonać podziału chwastów na grupy;
BHP(4)1. wskazać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka podczas wykonywania zadań
zawodowych w rolnictwie;
BHP(4)2. scharakteryzować sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia podczas
wykonywania prac w rolnictwie;;
BHP(4)3. przewidzieć zagrożenia środowiska naturalnego związane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego;
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Produkcja zwierzęca

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(4)1 określić przynajmniej 3 czynniki zagrażające środowisku naturalnemu ze strony
chowu zwierząt gospodarskich;
BHP(4)2 wyjaśnić problem szkodliwości podwyższonego zapylenia w pracy w
przykładowych pomieszczeniach inwentarskich;
BHP(4)3 określić wpływ różnych sposobów składowania obornika, gnojówki i gnojowicy na
stan środowiska naturalnego i komfort życia rodziny rolniczej;
BHP(5)1 określić zagrożenia wynikające z braku higieny i bezpieczeństwa pracy w produkcji
zwierzęcej;
BHP(5)2 określić zagrożenia związane z przygotowaniem pasz sypkich, pasz wzbogaconych
czynnymi substancjami chemicznymi, skażeniami mikrobiologicznymi i zanieczyszczeniami
paszy;
BHP(5)3 określić zagrożenia związane z nieodpowiednim użyciem maszyn i narzędzi
do przygotowywania pasz oraz zaniedbaniami w zakresie stosowania środków ochronny
indywidualnej;
BHP(5)4 określić zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego utrzymania bydła;
BHP(5)5 określić zagrożenia podczas obsługi owiec;
BHP(5)6.określić zagrożenia wynikające z nieodpowiednim obchodzeniem się tym
gatunkiem zwierząt zarówno podczas obsługi, pielęgnacji i porodzie;
BHP(5)7 określić zagrożenia wynikające podczas obsługi trzody chlewnej;
BHP(5)8 określić zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi i żywienia koni;
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R.3.2(1) określa położenie narządów i układów
w organizmach zwierząt gospodarskich

R.3.2(2) określa procesy życiowe zachodzące
w organizmach zwierząt gospodarskich

R.3.2(1)1 wyjaśnić pojęcie komórka, tkanka, narząd;
R.3.2(1)2 wymienić wszystkie układy wchodzące w skład organizmu zwierzęcego;
R.3.2(1)3. wymienić elementy budowy morfologicznej kości;
R.3.2(1)4 nazwać odcinki kręgosłupa;
R.3.2(1)5 rozróżnić grupy mięśni szkieletowych;
R.3.2(1)6 rozpoznać mięśnie przydatne dla przetwórstwa i gastronomii;
R.3.2(1)7 wymienić elementy wchodzące w skład układu krwionośnego;
R.3.2(1)8 opisać budowę i cykl pracy serca;
R.3.2(1)9 scharakteryzować budowę naczyń krwionośnych i wymienić ich rodzaj;
R.3.2(1)10 wymienić narządy należące do układu oddechowego;
R.3.2(1)11 rozróżnić komórki nerwowe;
R.3.2(1)12 rozróżnić narządy zmysłów;
R.3.2(1)13 wyjaśnić pojęcie hormonu i podać znaczenie dla organizmu;
R.3.2(1)14 wskazać rozmieszczenie gruczołów dokrewnych w ciele zwierzęcia;
R.3.2(1)15 wymienić narządy układu rozrodczego samic i samców
R.3.2(1)16 wyjaśnić pojęcie dojrzałości płciowej i rozrodczej zwierząt gospodarskich;
R.3.2(1)17 wymienić odcinki przewodu pokarmowego;
R.3.2(1)18 opisać budowę nerek i pęcherza moczowego;
R.3.2(1)19 wymienić wytwory skóry;
R.3.2(1)20 wymienić elementy budowy skóry i funkcje skóry;
R.3.2(1)21 omówić budowę włosa i kopyta;
R.3.2(1)22 wyjaśnić pojęcie dekornizacji;
R.3.2(1)23 wymienić poszczególne elementy układu rozrodczego krów;
R.3.2(1)24 wyjaśnić terminy związane z rozrodem; długość ciąży, stanówka, rodzaje kryć;
R.3.2(1)25 wymienić i nazwać odcinki układu rozrodczego ptaków;
R.3.2(1)26 wyjaśnić pojęcia i określić terminy: dojrzałość płciowa, rozpłodowa, objawy rui,
długość ciąży, poród, czynności po porodzie;
R.3.2(2)1 określić funkcje szkieletu w organizmie;
R.3.2(2)2 określić powiązania układu krwionośnego z układem chłonnym;
R.3.2(2)3 porównać funkcjonowanie układu krążenia otwartego i zamkniętego;
R.3.2(2)4 omówić fizjologię wymiany gazowej;
R.3.2(2)5 określić powiązania układu oddechowego z innymi układami;
R.3.2(2)6 porównać funkcjonowanie układu nerwowego somatycznego a anatomicznego;
R.3.2(2)7 omówić zmiany poubojowe zachodzące w mięśniach;
R.3.2(2)8 opisać funkcje układu pokarmowego;
R.3.2(2)9 określić funkcje gruczołów naściennych;
R.3.2(2)10 określić funkcje układu wydalniczego;
R.3.2(2)11 omówić mechanizm wydzielania i wydalania moczu;

154

R.3.2(3) rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy
zwierząt gospodarskich

R.3.2(4) określa kierunki chowu zwierząt
gospodarskich

R.3.2(3)1 wymienić podstawowe hodowane rasy bydła z podziałem na kierunki
użytkowania;
R.3.2(3)2 wyjaśnić pojęcia: pokrój, wzorzec; pokrojowy, kondycja, konstytucja,
temperament i ich typy;
R.3.2(3)3 rozpoznać wady pokrojowe i ocenić ich wpływ na użytkowanie zwierząt
gospodarskich;
R.3.2(3)4 przedstawić podział technologiczny tuszy na wyręby;
R.3.2(3)5 wymienić rasy i typy użytkowe owiec;
R.3.2(3)6 omówić podstawowe zasady użytkowania mlecznego i mięsnego owiec;
R.3.2(3)7 scharakteryzować typy użytkowe i rasy kóz najczęściej występujące w Polsce i za
granicą;
R.3.2(3)8 scharakteryzować rasy trzody chlewnej objęte hodowlą zarodową;
R.3.2(3)9 wskazać rasy rodzime świń objęte „Krajowym programem ochrony zasobów
genetycznych zwierząt gospodarskich”;
R.3.2(3)10 scharakteryzować poszczególne rasy hodowane w Polsce;
R.3.2(3)11 wyjaśnić pojęcia rodowód, kondycja, konstytucja;
R.3.2(3)12 wymienić typy (kierunki) użytkowe koni;
R.3.2(3)13 omówić użytkowanie rozpłodowe (w tym: dojrzałość płciowa, rozpłodowa,
stanówka, długość ciąży);
R.3.2(3)14 wymienić cechy identyfikacyjne konia zawarte w paszporcie;
R.3.2(3)15 rozróżnić poszczególne typy użytkowania koni;
R.3.2(3)16 ocenić cechy użytkowe koni i ocenić konia na podstawie pochodzenia(rodowód);
R.3.2(3)17 wymienić rasy i typy użytkowe drobiu;
R.3.2(4)1 omówić znaczenie gospodarcze chowu bydła;
R.3.2(4)2 wyróżnić trzy podstawowe systemy opasu;
R.3.2(4)3 przedstawić technologie produkcji mięsa wołowego;
R.3.2(4)4 wyjaśnić gospodarcze znaczenie chowu owiec;
R.3.2(4)5 wymienić metody odchowu jagniąt;
R.3.2(4)6 porównać właściwości dietetyczne uzyskiwanych produktów od kóz;
R.3.2(4)7 wymienić sposoby odchowu koźląt;
R.3.2(4)8 scharakteryzować użytkowanie mleczne i mięsne, futrzarskie, wełniste i puchowe;
R.3.2(4)9 wyjaśnić różnice pomiędzy produkcją w cyklu zamkniętymi otwartym, w systemie
taśmowym, sezonowym;
R.3.2(4)10 omówić zasady produkcji przemysłowej;
R.3.2(4)11 omówić użytkowanie drobiu;

R.3.2(5) rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych
w żywieniu zwierząt gospodarskich
R.3.2(5)1 wyjaśnić pojęcie; program żywieniowy;
R.3.2(5)2 wyjaśnić pojęcia; pasza, wartość pokarmowa;
R.3.2(5)3 omówić właściwości i znaczenie związków chemicznych w żywieniu zwierząt;
R.3.2(5)4 rozpoznać i scharakteryzować
pasze: objętościowe soczyste, suche, treściwe,
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R.3.2(7) analizuje wpływ racjonalnego żywienia
zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i
ekonomiczne;

pasze pochodzące z przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysłowe mieszanki paszowe,
koncentraty, dodatki paszowe;
R.3.2(5)5 wyjaśnić pojęcie: strawność pasz, bilans azotu, bilans węgla, retencja ujemna,
retencja dodatnia, retencja równa zeru, norma żywieniowa, dawka pokarmowa;
R.3.2(5)6 wymienić czynniki wpływające na strawność zależne od zwierzęcia i rodzaju pasz;
R.3.2(5)7 wymienić tradycyjne jednostki i mierniki wartości pasz;
R.3.2(5)8 wymienić sposoby suszenia pasz;
R.3.2(5)9 omówić zasady i sposoby produkcji kiszonek i sianokiszonek;
R.3.2(5)10 wymienić rodzaje wypasów użytkowania pastwiskowego;
R.3.2(5)11 wyjaśnić pojęcia adaptacja i aklimatyzacja;
R.3.2(5)12 ocenić ruń pastwiska i wskazać zabiegi pielęgnacyjne;
R.3.2(5)13 dobrać pasze stosowane w żywieniu poszczególnych grup produkcyjnych;
R.3.2(5)14 porównać podstawowe pasze w żywieniu kóz zimą i latem;
R.3.2(5)15 dobrać pasze i ich ilości stosowane w żywieniu świń poszczególnych grup
technologicznych;
R.3.2(7)1 wyjaśnić podstawowe zasady żywienia cieląt;
R.3.2(7)2 omówić podstawowe zasady żywienia koni (w tym pojęcie obrok, mesz);
R.3.2(7)3 zaproponować systemy żywienia drobiu dla poszczególnych grup produkcyjnych;

R.3.2(8) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do
prac w produkcji zwierzęcej

R.3.2(8)1 omówić mechanizację zadawania pasz i usuwania obornika w zależności od typu
utrzymywania zwierząt;
R.3.2(8)2 zaplanować wyposażenie pomieszczeń w urządzenia do zadawania pasz i usuwania
odchodów;
R.3.2(9) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w R.3.2(9)1 Wskazać zasady posługiwania się maszynami do mycia i czyszczenia używanymi
produkcji zwierzęcej
w pomieszczeniach inwentarskich;
R.3.2(9)2 Wskazać zasady obsługiwania urządzeń do usuwania obornika;
R.3.2(9)3 Określić zasady obsługiwania maszyn i urządzeń do przygotowania i zadawania
pasz trzodzie chlewnej;
R.3.2(10) wykonuje prace związane z żywieniem,
rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich

R.3.2(10)1 rozpoznać temperament zwierzęcia i określić jego wpływ na bezpieczeństwo
obsługi;
R.3.2(10)2 wskazać czynniki wpływające na prawidłowy rozród;
R.3.2(10)3 wymienić etapy porodu;
R.3.2(10)4 opisać zasady postępowania z cielętami po urodzeniu;
R.3.2(10)5 scharakteryzować chów i żywienie krów mamek;
R.3.2(10)6 dobrać pasze stosowane w żywieniu poszczególnych grup zwierząt;
R.3.2(10)7 wymienić rodzaje
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R.3.2(10)8 określić zasady postępowania z matką i noworodkiem;
R.3.2(10)9 określić zagrożenia związane z pielęgnacją owiec;
R.3.2(10)10 wyjaśnić podstawowe terminy i czynności związane z rozrodem (stanówka,

sezon aktywności, rodzaje krycia);
R.3.2(10)11 wskazać zabiegi pielęgnacyjne stosowane hodowli owiec;
R.3.2(10)12 omówić pielęgnację kóz oraz pomieszczenia i sposoby usuwania obornika;
R.3.2(10)13 wskazać zabiegi pielęgnacyjne i okresy krytyczne w odchowie prosiąt;
R.3.2(10)14 wymienić systemy żywienia świń;
R.3.2(10)15 opisać postępowanie związane z porodem, laktacją;
R.3.2(10)16 przedstawić zasady pielęgnowania i odchowu prosiąt;
R.3.2(10)17 wymienić podstawowe zasady postępowania z koniem;
R.3.2(10)18 wskazać podstawowe zasady pielęgnacji koni;
R.3.2(10)19 omówić zasady wychowu źrebiąt i młodzieży;
R.3.2(10)20 określić zasady pielęgnacji skóry, kopyt oraz technikę podkuwania;
R.3.2(10)21 określić, kiedy poszczególne gatunki drobiu osiągają dojrzałość płciową i
rozpłodową;
R.3.2(10)22 przedstawić ogólne warunki wylęgów;
R.3.2(11) wykonuje prace związane z higieną zwierząt R.3.2(11)1 wymienić zabiegi pielęgnacyjne u zwierząt;
i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich
R.3.2(11)2 omówić podstawowe zabiegi higieniczne u zwierząt;
R.3.2(12) określa warunki zoohigieniczne
w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich

R.3.2(12)1 rozplanować usytuowanie budynków inwentarskich zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z wymogami UE;
R.3.2(12)2 określić optymalne parametry wpływające na mikroklimat pomieszczeń dla
określonych grup wiekowych poszczególnych gatunków zwierząt;
R.3.2(12)3 wymienić zagrożenia dla środowiska przy intensywnej produkcji rolniczej;
R.3.2(12)4 scharakteryzować sposoby przechowywania odchodów zwierzęcych;
R.3.2(12)5 zaprojektować płytę gnojową dla przykładowego gospodarstwa;
R.3.2(12)6 scharakteryzować systemy utrzymania cieląt;
R.3.2(12)7 wymienić systemy utrzymania bydła mięsnego, przedstawić rodzaje stanowisk i
legowisk stosowanych w chowie bydła;
R.3.2(12)8 wymienić rodzaje dojarni i opisać budynki dla poszczególnych grup wiekowych;
R.3.2(12)9 wymienić ogólne warunki utrzymywania owiec;
R.3.2(12)10 omówić typy pomieszczeń i warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach dla
koni;
R.3.2(12)11 omówić warunki utrzymania zwierząt w pomieszczeniach, na wybiegach i
pastwisku;

R.3.2(13) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze
Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami
Wzajemnej Zgodności
R.3.2(13)1 opisać warunki spełniające dobrostan zwierząt;
R.3.2(13)2 wyjaśnić pojęcie: dobrostan świń;
R.3.2(13)3 wymienić dyrektywy dotyczące klatkowego systemu utrzymania kur;
R.3.2(13)4 omówić zmiany przepisów obowiązujących w UE dotyczących technologii
utrzymywania kur w klatkach;
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R.3.2(13)5 zaplanować obsadę

azotanową’’;
R.3.2(16) stosuje metody ekologiczne w produkcji
zwierzęcej;

R.3.2(16)1 wyjaśnić, co to jest produkt ekologiczny, rolnictwo ekologiczne;
R.3.2(16)2 określić zasady etykietowania produktów ekologicznych;
R.3.2(16)3 wymienić gatunki i rasy zwierząt przydatne do chowu w warunkach produkcji
ekologicznej
R.3.2(16)4 omówić zasady sprzedaży produktów ekologicznych z produkcji zwierzęcej
i pszczelarskiej;
R.3.2(16)5 wymienić środki dezynfekujące i czyszczące dopuszczone do stosowania
w gospodarstwach ekologicznych;
R.3.2(16)6 zaplanować systemy żywienia dla poszczególnych gatunków zwierząt
w gospodarstwie ekologicznym;
R.3.2(16)7 wskazać dozwolone w żywieniu dodatki paszowe oraz środki pomocnicze;
R.3.2(16)8 wyjaśnić najnowsze przepisy Rady UE dotyczące utrzymania poszczególnych
gatunków zwierząt w gospodarstwie ekologicznym;

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

BHP(4)1 wskazać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska podczas
wykonywania zadań zawodowych w rolnictwie
BHP(4)2 scharakteryzować sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia podczas
wykonywania prac w rolnictwie;
KPS(3)1 opisać skutki zaniechania ochrony metali przed korozją;
KPS(3)2 wymienić korzyści systematycznej konserwacji metali;

Technika rolnicza

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
R.3.3(1) posługuje się dokumentacją techniczną,
instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych
oraz normami i katalogami;

R.3.3(1)1 wykreślić rysunek wskazanej części w rzutach prostokątnych na arkuszu
rysunkowym A4;
R.3.3(1)2 wykonać odręczny szkic przedstawionego mechanizmu lub zespołu maszyn w
rzucie aksonometrycznym;
R.3.3(1)3 wykreślić schemat technologiczny przedstawionej maszyny z zastosowaniem
uproszczeń rysunkowych;
R.3.3(1)4 przeczytać rysunek części z przedstawionego katalogu części zamiennych;
R.3.3(1)5 przeczytać rysunek złożeniowy maszyny z przedstawionego katalogu części
maszyn;
R.3.3(1)6 przeczytać rysunek instrukcyjny (ofertowy) ze wskazanej instrukcji obsługi danej
maszyny;
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R.3.3(2) rozpoznaje materiały konstrukcyjne
i eksploatacyjne stosowane w maszynach
i urządzeniach rolniczych;

R.3.3(3) obsługuje urządzenia i systemy energetyki
odnawialnej;

R.3.3(4) obsługuje urządzenia wodociągowe
stosowane w budynkach inwentarskich;

R.3.3(5) obsługuje i konserwuje urządzenia wodnomelioracyjne;

R.3.3(6) dobiera pojazdy i środki transportu do
rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;
R.3.3(7) przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny,
narzędzia i urządzenia;

R.3.3(8) przeprowadza kalibrację opryskiwaczy
stosowanych w ochronie roślin;
R.3.3(9) wykonuje czynności związane z przeglądami
technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn
i urządzeń rolniczych;

R.3.3(2)1 sklasyfikować materiały konstrukcyjne, paliwa, oleje i smary wg ich własności i
zastosowania;
R.3.3(2)2 scharakteryzować metale żelazne i nieżelazne, drewno, naturalne, materiały
konstrukcyjne, tworzywa sztuczne pod względem własności mechanicznych i
technologicznych;
R.3.3(2)3 scharakteryzować paliwa, oleje i smary pod względem własności
technologicznych;
R.3.3(2)4 rozpoznać po 3 materiały konstrukcyjne ze wskazanej kolekcji maszyn;
R.3.3(2)5 scharakteryzować wszystkie paliwa, oleje i smary stosowane w technice rolniczej;
R.3.3(2)6 rozpoznać wszystkie paliwa, oleje i smary z przedstawionej kolekcji.
R.3.3(3)1 dobrać sposoby dostarczania energii dla przykładowego gospodarstwa rolniczego
wskazując źródło i urządzenia;
R.3.3(3)2 określić zasady obsługi urządzeń energetycznych uwzględniając okresowe
przeglądy.
R.3.3(4)1 dobrać sposoby dostarczania wody dla przykładowego gospodarstwa rolniczego;
R.3.3(4)2 opisać instalacje wodociągowe występujące w gospodarstwie rolnym, wskazując
ich elementy składowe;
R.3.3(4)3 określić zasady obsługi instalacji wodociągowych uwzględniając bieżące i
okresowe przeglądy;
R.3.3(5)1 scharakteryzować wszystkie urządzenia wodno-melioracyjne występujące w
przykładowym gospodarstwie rolnym;
R.3.3(5)2 określić zasady obsługi urządzeń wodno-melioracyjnych uwzględniając bieżące i
okresowe przeglądy;
R.3.3(6)1 dobrać pojazdy do rodzaju wykonywanej pracy - transportu, do prac polowych;
R.3.3(6)2 dobrać środki wykorzystywane do transportu wewnętrznego i zewnętrznego.
R.3.3(7)1 opisać sposób przygotowania pojazdów do rodzaju wykonywanej pracy i po
okresie przechowywania;
R.3.3(7)2 opisać sposób przygotowania narzędzi, maszyn do rodzaju wykonywanej pracy
(przed sezonem lub nowych);
R.3.3(7)3 opisać sposób przygotowania urządzeń stacjonarnych do wykonywanej pracy;
R.3.3(8)1 przedstawić zasady i zakres obowiązkowych badań opryskiwaczy
R.3.3(8)2 przeprowadzić kalibrację opryskiwacza na przedstawionym modelu.
R.3.3(9)1 opisać wszystkie rodzaje przeglądów technicznych, które należy wykonywać
podczas eksploatacji ciągników i sprzętu technicznego;
R.3.3(9)2 przedstawić wszystkie sposoby konserwacji i przygotowania do przechowywania
ciągników rolniczych;
R.3.3(9)3 zmodyfikować czynności przeglądów technicznych ciągników, maszyn i urządzeń
rolniczych w zależności od sposobu ich użytkowania;
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PKZ(R.d)(1) rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i PKZ(R.d)(l)l dokonać podziału pojazdów stosowanych w rolnictwie w zależności od
narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
wykonywanych prac;
PKZ(R.d)(l)2 dokonać podziału mobilnych i stacjonarnych środków transportowych
stosowanych w rolnictwie;
PKZ(R.d)(l)3 dokonać podziału narzędzi i maszyn rolniczych w zależności
od przeznaczenia, sposobu połączenia ze źródłem napędu, konstrukcji i wydajności;
PKZ(R.d)(l)4 rozróżnić narzędzia, maszyny i urządzenie stosowane w produkcji rolniczej w
zależności od sposobu wykonywania pracy uwzględniając przeznaczenie, konstrukcję i
źródło napędu z przedstawionych schematów, rysunków;
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PKZ(R.d)(2) rozpoznaje części i podzespoły
pojazdów, maszyn i urządzeń;

PKZ(R.d)(3) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa
sposoby ochrony metali przed korozją;

PKZ(R.d)(2)l na podstawie charakterystyki sklasyfikować połączenia pod względem sposobu
łączenia części ze sobą;
PKZ(R.d)(2)2 rozpoznać wszystkie połączenia stosowane w maszynach rolniczych
uwzględniając sposób łączenia części;
PKZ(R.d)(2)3 przedstawić wszystkie stosowane sposoby zabezpieczenia połączeń śrubowych
PKZ(R.d)(2)4 rozpoznać wszystkie połączenia rozłączne i nierozłączne stosowane w
technice rolniczej;
PKZ(R.d)(2)5 rozróżnić osie i wały ze względu na sposób przenoszenia obciążenia;
PKZ(R.d)(2)6 scharakteryzować 2 rodzaje łożysk pod względem sposobu przenoszenia
obciążenia;
PKZ(R.d)(2)7 rozpoznać 3 rodzaje łożysk tocznych ze względu na kierunek przenoszenia
obciążenia;
PKZ(R.d)(2)8 scharakteryzować 3 rodzaje sprzęgieł ze względu na sposób przenoszenia
napędu;
PKZ(R.d)(2)9 rozpoznać wszystkie sprzęgła zabezpieczające mechanizmy przed
przeciążeniem w przedstawionej maszynie;
PKZ(R.d)(2)10 scharakteryzować 3 rodzaje przekładni ze względu na sposób przeniesienia
napędu;
PKZ(R.d)(2)11 rozpoznać wszystkie przekładnie służące do przenoszenia napędu ze zmienną
prędkością;
PKZ(R.d)(2)12 obliczyć przełożenie przekładni zębatej złożonej z przynajmniej 3 kół
zębatych;
PKZ(R.d)(2)13 dobrać średnicę koła napędzanego (lub obroty) określonej maszyny do
silnika o znanych obrotach i średnicy koła napędzającego;
PKZ(R.d)(2)14 scharakteryzować 4 rodzaje pomp stosowanych do tłoczenia płynów w
pojazdach, maszynach i instalacjach gospodarczych;
PKZ(R.d)(2)15 scharakteryzować 2 rodzaje napędowych układów hydraulicznych
zastosowanych w ciągnikach i maszynach rolniczych;
PKZ(R.d)(2)16 rozpoznać wszystkie pompy i układy hydrauliczne w przedstawionym
ciągniku lub maszynie rolniczej;
PKZ(R.d)(2)17 scharakteryzować wentylatory, dmuchawy i sprężarki ze względu na ich
przeznaczenie;
PKZ(R.d)(2)18 rozpoznać wszystkie urządzenia do tłoczenia powietrza w przedstawionym
ciągniku rolniczym;
PKZ(R.d)(3)l scharakteryzować występujące rodzaje korozji metali;
PKZ(R.d)(3)2 określić możliwe do wykonania w gospodarstwie sposoby zabezpieczenia
metali przed korazją;
PKZ(R.d)(3)3 rozpoznać wszystkie rodzaje korozji na przedstawionych modelach.
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Zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie

Dział 6.1.
R.6.1(1) sporządza dokumenty związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej;

Organizacja przedsiębiorstwa w agrobiznesie
R.6.1(1)1 wyjaśnić procedurę zakładania przedsiębiorstwa w agrobiznesie;
R.6.1(1)2 rozróżnić dokumenty rejestracyjne;

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności
zawodowe;
R.6.1(3) organizuje działalność logistyczną,
produkcyjną, handlową i usługową w
przedsiębiorstwie agrobiznesowym;

KPS(6)1 wyszukać aktualne akty prawne dotyczące zakładania przedsiębiorstwa

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
PKZ(R.f)(1) przestrzega norm jakościowych i zasad
standaryzacji produktów rolniczych;
Dział 6.2.
R.6.1(4) określa potrzeby finansowe
przedsiębiorstwa;

R.6.1(5) określa źródła finansowania działalności
przedsiębiorstwa;
PKZ(R.f)(3) stosuje rachunek ekonomiczny w
działalności rolniczej;

PKZ(R.f)(4) rozróżnia i oblicza podatki związane z
działalnością rolniczą;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności
zawodowe;
PKZ(R.f)(5) korzysta z usług, instytucji i organizacji
działających na rzecz wsi i rolnictwa;
PKZ(R.f)(2) sporządza biznesplan;

R.6.1(3)1 określić zasady gospodarki magazynowej;
R.6.1(3)2 ocenić wpływ zapasów na funkcjonowanie przedsiębiorstwa;
R.6.1(3)3 rozróżnić rodzaje produkcji;
R.6.1(3)4 rozróżnić formy handlu;
R.6.1(3)5 zaproponować formy handlu w agrobiznesie;
R.6.1(3)6 rozróżnić usługi w agrobiznesie;
R.6.1(3)7 określić specyfikę i możliwości rozwoju usług w agrobiznesie;
KPS(1)1 określić zasady etyki pracy w magazynie;
PKZ(R.f)(1)1 rozróżnić normy jakościowe produktów rolniczych;
Ekonomiczne aspekty zarządzania
R.6.1(4)1 przeanalizować zapotrzebowanie na środki trwałe i obrotowe;
R.6.1(4)2 określić potrzeby finansowe przedsiębiorstwa produkcyjnego;
R.6.1(4)3 określić potrzeby finansowe przedsiębiorstwa usługowego;
R.6.1(4)4 określić potrzeby finansowe przedsiębiorstwa handlowego;
R.6.1(5)1 określić własne źródła finansowania działalności;
R.6.1(5)2 określić obce źródła finansowania działalności;
PKZ(R.f)(3)1 zastosować zasady gospodarności w prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
PKZ(R.f)(3)2 określić źródła przychodów w produkcji rolniczej;
PKZ(R.f)(3)3 scharakteryzować koszty w produkcji rolniczej;
PKZ(R.f)(3)4 porównać dochód rolniczy i dochód z działalności gospodarczej;
PKZ(R.f)(4)1 rozróżnić podatki związane z działalnością rolniczą;
PKZ(R.f)(4)2 ocenić podatek VAT zryczałtowany i na zasadach ogólnych;
KPS(6)2 zastosować aktualne normy dochodu szacunkowego z działów specjalnych
produkcji rolnej;
PKZ(R.f)(5)1 rozróżnić instytucje działające na rzecz wsi i rolnictwa;
PKZ(R.f)(5)2 przeanalizować materiały informacyjne wydawane przez ARiMR, ARR,
CDR;
PKZ(R.f)(2)1 określić cele i funkcje biznesplanu;
PKZ(R.f)(2)2 określić elementy biznesplanu;
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Dział 6.3.
R.6.1(6) określa potrzeby kadrowe;

KPS(10) współpracuje w zespole;
R.6.1(7) dobiera techniki zarządzania
przedsiębiorstwem;

Przetwórstwo spożywcze

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
Dział 6.4.
R.6.1(8) planuje działania marketingowe w
agrobiznesie;

Dział 7.1.
R.6.2(1) korzysta z dokumentacji technicznej i
technologicznej oraz wyników badań laboratoryjnych
żywności
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
R.6.2(2)dobiera surowce, dodatki do żywności i
materiały pomocnicze stosowane w procesie
przetwórstwa żywności
R.6.2(3) określa warunki prowadzenia operacji
mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych
surowców
R.6.2(4) dobiera technologie produkcji wybranych
produktów spożywczych
R.6.2(5) dobiera metody utrwalania żywności

Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa
R.6.1(6)1 określić potrzeby kadrowe oraz zasady doboru pracowników
w przedsiębiorstwie;
R.6.1(6)2 zaplanować proces rekrutacji i selekcji pracowników;
R.6.1(6)3 określić cele i sposoby oceniania pracowników;
R.6.1(6)4 określić sposoby motywowania pracowników;
KPS(10)1 określić źródła konfliktów w przedsiębiorstwie;
KPS(10)2 określić sposoby rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie;
R.6.1(7)1 określić rolę i zadania kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie agrobiznesu;
R.6.1(7)2 określić cechy i umiejętności „dobrego kierownika”;
KPS(1)2 określić cechy etycznego kierownika
Działalność marketingowa w agrobiznesie
R.6.1(8)1 określić czynniki wpływające na popyt na żywność;
R.6.1(8)2 określić czynniki wpływające na podaż artykułów rolno-żywnościowych;
R.6.1(8)3 określić elastyczność popytu na środki produkcji;
R.6.1(8)4 określić elastyczność popytu na artykuły rolno-żywnościowe;
R.6.1(8)5 scharakteryzować elementy marketingu-mix;
R.6.1(8)6 określić wpływ otoczenia bliższego i dalszego na działalność przedsiębiorstwa;
Wprowadzenie do przetwórstwa spożywczego
R.6.2(1)1 przedstawić dokumentację techniczną i technologiczną niezbędną organizacji
produkcji;
R.6.2(1)2 zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych stosowanych w produkcji żywności;
KPS(3)1 określić skutki nieprawidłowo przeprowadzonych badań;
R.6.2(2)1 sklasyfikować surowce roślinne i zwierzęce, dodatki do żywności
i materiały pomocnicze;
R.6.2(2)2 uzasadnić wpływ bazy surowcowej na kierunki przetwórstwa żywności;
R.6.2(3)1 scharakteryzować operacje mechaniczne, termiczne i dyfuzyjne;
R.6.2(3)2 wyjaśnić warunki zachodzenia operacji mechanicznych, termicznych
i dyfuzyjnych;
R.6.2(4)2 scharakteryzować technologie produkcji wybranych produktów spożywczych;
R.6.2(5)1 określić celowość stosowania metod utrwalania żywności;
R.6.2(5)2 scharakteryzować metody utrwalania żywności;
R.6.2(5)3 wyjaśnić wpływ metod utrwalania żywności na cechy organoleptyczne, trwałość i
jakość żywności.
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KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań

KPS(3)2 określić skutki niewłaściwych parametrów utrwalania;

Dział 7.2.
R.6.2(6) sporządza zapotrzebowanie na surowce,
opakowania i dodatki do żywności;
R.6.2(7) dobiera maszyny i urządzenia stosowane w
przetwórstwie spożywczym;

Organizacja procesu technologicznego
R.6.2(6)1 rozpoznać dodatki i materiały pomocnicze stosowane w produkcji żywności;
R.6.2(6)2 rozróżnić opakowania stosowane do pakowania żywności;
R.6.2(7)1 sklasyfikować maszyny i urządzenia stosowane w zakładach przetwórczych;
R.6.2(7)2 rozpoznać maszyny i urządzenia stosowane w zakładach przetwórstwa
spożywczego;
R.6.2(8)1 wyjaśnić zasadę działania maszyn i urządzeń w zakładach przetwórstwa
spożywczego;
R.6.2(9)1 przedstawić zasady organizowania procesu produkcyjnego;
R.6.2(9)2 scharakteryzować typy i formy procesów produkcyjnych;
R.6.2(10)1 przeanalizować zagrożenia środowiska spowodowane przez przetwórstwo
żywności;
R.6.2(10)2 rozróżnić odpady poprodukcyjne z różnych branż przemysłu spożywczego;
KPS(2)1 zaproponować sposoby utylizacji odpadów;

R.6.2(8) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane
w zakładach przetwórstwa spożywczego;
R.6.2(9) organizuje prace związane z przetwórstwem
żywności;
R.6.2(10) dobiera sposoby zagospodarowania
odpadów poprodukcyjnych;

Rachunkowość w agrobiznesie

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji
zadań;
R.6.2(11) stosuje przepisy prawa i normy dotyczące
przetwórstwa spożywczego;
R.6.2.12 stosuje systemy zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;

KPS(2)2 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji
zadań;
KPS(2) przewiduje skutki podejmowanych działań;
Dział 8.1.
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia
człowieka oraz mienia i środowiska związane z
wykonaniem 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;

R.6.2(11)1 wyjaśnić zasady i znaczenie normalizacji w produkcji żywności;
R.6.2(11)2 zastosować przepisy prawne związane z produkcją i obrotem żywnością;
R.6.2(12)1 scharakteryzować systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
R.6.2(12)2 przeanalizować zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne
w produkcji żywności;
R.6.2(12)3 określić zasady prowadzenia produkcji zgodnie z zasadami GMP i GHP;
KPS(2)2 zaproponować nowatorskie metody zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
żywności;
KPS(3)3 określić skutki nieprzestrzegania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
Podstawowe zasady rachunkowości
BHP(4)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w pracy biurowej;
BHP(4)2 scharakteryzować wybrane sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia w
miejscu pracy;
BHP(5)1 scharakteryzować czynniki szkodliwe występujące w pracy biurowej;
BHP(5)2 określać czynniki ryzyka powodujące uszkodzenia wzroku, narządów ruchu;
BHP(6)1 określić wpływ długotrwałej pracy w pozycji siedzącej na organizm człowieka;
BHP(6)2 określić wpływ pracy biurowej przy komputerze na organizm człowieka;
BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami BHP i PPO-Ż;
BHP(7)2 dobrać urządzenia do pracy biurowej zgodne z zasadami BHP i PPO-Ż;
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BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i
zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych;
R.6.3(1) stosuje przepisy prawa dotyczące
rachunkowości i przepisy prawa podatkowego;

R.6.3(2 ) sporządza dokumenty księgowe zgodnie z
obowiązującymi zasadami;

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki.
Dział 8.2.
R.6.3(3) rozróżnia składniki majątku i kapitałów ;

R.6.3(8) sporządza bilans oraz rachunek zysków i
strat;

R.6.3(4) przeprowadza inwentaryzację składników
majątkowych przedsiębiorstwa;

BHP(8)1 dobrać odpowiednie środki ochrony indywidualnej w pracy biurowej;
BHP(8)2 dobrać odpowiednie środki ochrony zbiorowej w pracy biurowej;
R.6.3(1)1 zinterpretować przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;
R.6.3(1)2 zinterpretować przepisy prawa dotyczące rozliczeń podatkowych
przedsiębiorstwa;
R.6.3(1)3 rozróżniać rodzaje rachunkowości stosowane w przedsiębiorstwach, określone w
ustawie o rachunkowości ;
R.6.3(1)4 rozróżniać zasady rachunkowości stosowane przez przedsiębiorstwa;
R.6.3(2)1 rozróżnia rodzaje dowodów księgowych;
R.6.3(2)2 sklasyfikować dowody księgowe pod względem miejsc ich powstawania;
R.6.3(2)3 wypełnić dokumenty księgowe pod względem miejsc ich powstawania;
R.6.3(2)4 stosować zasady archiwizacji dokumentów;
R.6.3(2)5 stosować obieg dokumentów;
KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej;
KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej;
Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa w agrobiznesie
R.6.3(3)1 wyjaśnić pojęcie aktywów ;
R.6.3(3)2 sklasyfikować składniki aktywów trwałych;
R.6.3(3)3 sklasyfikować składniki aktywów obrotowych;
R.6.3(3)4 wyjaśnić pojęcie pasywów;
R.6.3(3)5 rozróżnić kapitały własne pod względem formy organizacyjno-prawnej
przedsiębiorstwa w agrobiznesie;
R.6.3(3)6 rozróżnić kapitały obce pod względem terminu ich spłaty;
R.6.3(3)7 scharakteryzować zobowiązania;
R.6.3(3)8 sklasyfikować zobowiązania;
R.6.3(3)9 powiązać strukturę aktywów i pasywów w zależności od formy organizacyjnoprawnej przedsiębiorstwa;
R.6.3(8)1 wyjaśnić pojęcie bilansu;
R.6.3(8)2 określić budowę bilansu zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie o
rachunkowości;
R.6.3(8)3 zastosować zasadę równowagi bilansowej;
R.6.3(4)1 określać cel inwentaryzacji;
R.6.3(4)2 określać zadania inwentaryzacji;
R.6.3(4)3 rozróżnia rodzaje inwentaryzacji ;
R.6.3(4)4 rozróżniać etapy i zadania inwentaryzacji;
R.6.3(4)5 scharakteryzować zasady inwentaryzacji ;

165

R.6.3(5) ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne
składników majątkowych przedsiębiorstwa;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań.
Dział 8.3.
R.6.3(10) dokonuje klasyfikacji kosztów.;

R.6.3(6) oblicza zużycie składników majątku
trwałego.;

R.6.3(12) oblicza wynagrodzenia pracownika oraz
sporządza dokumenty dotyczące jego wynagrodzenia;

R.6.3(13) sporządza dokumenty dotyczące
ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych w
agrobiznesie;

R.6.3(4)6 scharakteryzować metody przeprowadzenia inwentaryzacji;
R.6.3(4)7 dobierać metody przeprowadzenia inwentaryzacji.
R.6.3(5)1 określać niedobory i nadwyżki jako wyniki inwentaryzacji;
R.6.3(5)2 rozróżniać rodzaje niedoborów i nadwyżek;
R.6.3(5)3 określa warunki do kompensaty niedoborów i nadwyżek;
R.6.3(5)4 wypełniać dokumenty związane z przeprowadzaniem inwentaryzacji;
KPS(3)1 analizować rezultaty działań;
KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;
Koszty, przychody i podatek dochodowy przedsiębiorstwa w agrobiznesie
R.6.3(10)1 wyjaśnić pojęcie kosztów;
R.6.3(10)2 rozróżnić układy gromadzenia kosztów;
R.6.3(10)3 sklasyfikować koszty układu rodzajowego;
R.6.3(10)4 scharakteryzować koszty układu rodzajowego;
R.6.3(10)5 sklasyfikować koszty układu kalkulacyjnego;
R.6.3(10)6 sklasyfikować koszty układu kalkulacyjnego.
R.6.3(6)1 wyjaśnić pojęcie amortyzacji;
R.6.3(6)2 rozróżnić metody amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych;
R.6.3(6)3 stosować metody amortyzacji w opracowaniu planu amortyzacji ;
R.6.3(6)4 ocenia wartość bilansową amortyzowanych środków trwałych.;
R.6.3(12)1 rozróżnić systemy i formy wynagrodzeń;
R.6.3(12)2 rozróżnić składniki wynagrodzeń;
R.6.3(12)3 określić budowę listy płac;
R.6.3(12)4 określić potrącenia z listy płac;
R.6.3(12)5 rozróżnić wynagrodzenia brutto i netto;
R.6.3(13)1 rozróżnić ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne przedsiębiorstwa w
agrobiznesie;
R.6.3(13)2 scharakteryzować ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne przedsiębiorstwa w
agrobiznesie;
R.6.3(13)3 określić narzuty na wynagrodzenia pracowników;
R.6.3(13)4 scharakteryzować inne świadczenia na rzecz pracowników uwzględniając
czynności rachunkowe;
R.6.3(13)5 rozróżnić dokumenty związane w ubezpieczeniami pracowników;
R.6.3(13)6 rozróżnić dokumenty związane w ubezpieczeniami właścicieli przedsiębiorstw w
agrobiznesie;
R.6.3(13)7 rozróżnić dokumenty związane w ubezpieczeniami dobrowolnymi w
agrobiznesie;
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R.6.3(8) sporządza bilans oraz rachunek zysków i
strat;

R.6.3(8)4 wyjaśnić pojęcie przychodów przedsiębiorstwa;
R.6.3(8)5 sklasyfikować przychody w przedsiębiorstwie;
R.6.3(8)6 wyjaśnić pojęcie podatku dochodowego;
R.6.3(8)7 rozróżnić rodzaje ustalenia podatku dochodowego w zależności od rodzaju i
rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej;
R.6.3(8)9 wyjaśnić pojęcie rachunku zysków i strat;

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji
zadań;
Dział 8.4.
R.6.3(11) sporządza kalkulację kosztów w
agrobiznesie;

KPS(4) jest otwarty na zmiany;
Dział 8.5.
R.6.3(7) ewidencjonuje operacje gospodarcze na
kontach.;

R.6.3(8)10 określić budowę rachunku zysków i strat zgodnie z zasadami zawartymi w
Ustawie o rachunkowości;
R.6.3(8)11wybrać rodzaj rachunku zysków pod względem stosowanych układów kosztów w
przedsiębiorstwie;
KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;
KPS(2)2 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;
Kalkulacje kosztów w agrobiznesie
R.6.3(11)1 wyjaśnić pojęcie kalkulacji kosztów;
R.6.3(11)2 rozróżnia metody kalkulacji kosztów;
R.6.3(11)3 scharakteryzować kalkulacje podziałową prostą;
R.6.3(11)4 scharakteryzować kalkulacje podziałową współczynnikową;
R.6.3(11)5 scharakteryzować kalkulacje doliczeniową;
R.6.3(11)6 wybrać sposób kalkulacji kosztów dla danego typu działalności gospodarczej;
R.6.3(11)7 scharakteryzować metody ustalanie cen w przedsiębiorstwach w agrobiznesie;
KPS(4)1 analizować zmiany zachodzące w rachunkowości;
KPS(4)2 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;
Ewidencja operacji gospodarczych
R.6.3(7)1 wyjaśnić pojęcie operacji gospodarczych;
R.6.3(7)2 rozróżnić operacje gospodarcze;
R.6.3(7)3 określić wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu i sumę bilansową;
R.6.3(7)4 określić zasady funkcjonowania kont bilansowych;
R.6.3(7)5scharakteryzować sposoby księgowania operacji gospodarczych związanych z
nabyciem aktywów trwałych i obrotowych;
R.6.3(7)6 scharakteryzować sposoby księgowania operacji gospodarczych związanych z
rozrachunkami ;
R.6.3(7)7 scharakteryzować sposoby księgowania operacji gospodarczych związanych z
ewidencją obrotu pieniężnego i niepieniężnego;
R.6.3(7)8 scharakteryzować sposoby księgowania operacji gospodarczych związanych z
ewidencją kapitałów własnych;
R.6.3(7)9 scharakteryzować sposoby księgowania operacji gospodarczych związanych z
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Dział 8.6.
R.6.3(9) sporządza sprawozdania finansowe;

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności
zawodowe.
Dział 8.7.
R.6.3(14) prowadzi uproszczone formy ewidencji
księgowej.

ewidencją kapitałów obcych;
R.6.3(7)10 scharakteryzować etapy ewidencji księgowej od bilansu początkowego do
bilansu zamknięcia;
R.6.3(7)11 określić sposoby poprawy błędów księgowych;
R.6.3(7)12 scharakteryzować sposoby łączenia i dzielenia kont księgi głównej;
R.6.3(7)13określić zasady funkcjonowania kont wynikowych;
R.6.3(7)14 scharakteryzować sposoby księgowania operacji gospodarczych związanych z
ewidencją kosztów przedsiębiorstwa;
R.6.3(7)15 scharakteryzować sposoby księgowania operacji gospodarczych związanych z
ewidencją przychodów przedsiębiorstwa;
R.6.3(7)16 scharakteryzować sposoby księgowania wyników kalkulacji kosztów w
przedsiębiorstwie;
R.6.3(7)17rozróżnić sposoby ustalania wyniku finansowego;
R.6.3(7)18 scharakteryzować sposoby ustalania wyniku finansowego.
Sprawozdawczość finansowa
R.6.3(9)1 znać elementy poprawnie sporządzonego sprawozdania finansowego;
R.6.3(9)2 dobierać sporządzanie sprawozdań finansowych w odpowiednich jednostkach
organizacyjnych pod względem formy organizacyjno-prawne;
R.6.3(9)3 wypełnić rachunek zysków i strat na podstawie otrzymanych danych;
R.6.3(9)4 wypełnić bilans na podstawie otrzymanych danych;
R.6.3(9)5 wypełnić sprawozdanie z przepływów finansowych na podstawie otrzymanych
danych;
R.6.3(9)6 podać definicje analizy finansowej;
R.6.3(9)7opisać poszczególne elementy analizy finansowej;
R.6.3(9)8 charakteryzować wskaźniki analizy płynności finansowej;
R.6.3(9)9 opisać wskaźniki rotacji należności i zapasów, produktywności;
R.6.3(9)10 scharakteryzować wskaźniki zadłużenia oceny wykorzystania majątku;
R.6.3(9)11 opisać wskaźniki oceny rentowności;
R.6.3(9)12 scharakteryzować wskaźniki zadłużenia;
R.6.3(9)13 dokonać oceny wyników analizy finansowej na podstawie otrzymanych danych.
KPS(6)1 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności
zawodowych;
KPS(6)2 przejawiać gotowość do doskonalenia zawodowego;
Uproszczone formy ewidencji
R.6.3(14)1 wymienić podstawy prawne funkcjonowania małych i średnich firm;
R.6.3(14)2 opisać uproszczone formy ewidencji stosowane w małych firmach;
R.6.3(14)3 objaśnić podstawowe zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i
rozchodów;
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Język obcy w agrobiznesie

Dział 3.1.
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

R.6.3(14)4 dokonać podstawowych wpisów do podatkowej książki przychodów i
rozchodów;
R.6.3(14)5 dokonać wpisów do ewidencji dodatkowej prowadzonej do podatkowej książki
przychodów i rozchodów;
R.6.3(14)6 objaśnić podstawowe zasady rozliczania się na podstawie podatku od
przychodów ewidencjonowanych;
R.6.3(14)7 dokonać wpisów do ewidencji przychodów celem rozliczenia się z podatku
ryczałtowego;
R.6.3(14)8 dokonać wpisów do ewidencji dodatkowej prowadzonej celem rozliczenia się z
podatku ryczałtowego;
R.6.3(14)9 objaśnić podstawowe zasady rozliczania się na podstawie karty podatkowej
małych przedsiębiorców;
R.6.3(14)10 wymienić podstawowe deklaracje skarbowe sporządzane przez małych
przedsiębiorców;
R.6.3(14)11 wymienić podstawowe deklaracje ZUS sporządzane przez małych
przedsiębiorców;
R.6.3(14)12 dobierać odpowiednie deklaracje skarbowe do poszczególnych uproszczonych
form ewidencji;
R.6.3(14)13 wypełnić odpowiednie deklaracje skarbowe do poszczególnych uproszczonych
form ewidencji na podstawie otrzymanych danych;
R.6.3(14)14 uzupełnić deklaracje ZUS na podstawie otrzymanych danych.
Komunikacja ustna i pisemna w języku obcym
JOZ(1)1 porozumieć się ustnie w zakresie wykonywanych zadań;
JOZ(1)2 zrozumieć ogólny sens wypowiedzi na tematy zawodowe;
JOZ(1)3 zrozumieć intencje wypowiedzi osób posługujących się zawodowo danym
językiem;
JOZ(1)4 sformułować pytania dotyczące wysłuchanego tekstu;
JOZ(1)5 obsłużyć klienta w języku obcym zgodnie z jego oczekiwaniami;
JOZ(1)6 przeczytać i przetłumaczyć prawidłowo tekst otrzymany drogą elektroniczną;
JOZ(2)1 zrozumieć instrukcje nauczyciela;
JOZ(2)2 wyszukać szczegółowe informacje w wypowiedziach i dialogach;
JOZ(2)3 rozróżnić usłyszane komendy i polecenia;
JOZ(2)4 przeprowadzić rozmowę handlową w języku obcym podczas sprzedaży produktów
rolno-żywnościowych;
JOZ(2)5 przeprowadzić rozmowę handlową w języku obcym podczas zakupu środków do
produkcji;
JOZ(2)6 zastosować w prawidłowy sposób zwroty grzecznościowe podczas kontaktów
z klientami oraz współpracownikami;
JOZ(3)1 wyszukać informacje zawarte w tekście;
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dotyczące wykonywania typowych czynności
zawodowych
JOZ(4)formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi
oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie
się w środowisku pracy

Dział 3.2.
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

Spółdzielczość i grupy
producentów w warunkach
gospodarki rynkowej

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

Dział 10.1.
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania
gospodarki rynkowej;

KPS(4) jest otwarty na zmiany;
PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące
prowadzenia działalności gospodarczej;

JOZ(3)2 wyciągnąć wnioski z informacji zawartych w tekście;
JOZ(3)3 zredagować notatkę z przeczytanego tekstu;
JOZ(4)1 uzyskać niezbędne informacje;
JOZ(4)2 udzielić informacji dotyczących spraw zawodowych;
JOZ(4)3 wydać ustnie instrukcje i polecenia w języku obcym;
JOZ(4)4 przeprowadzić rozmowę telefoniczną w obcym języku dotyczącą tematyki
zawodowej;
JOZ(4)5 porozumieć się pisemnie w zakresie wykonywanych zadań;
JOZ(4)6 wydać pisemnie instrukcje i polecenia w języku obcym;
JOZ(4)7 negocjować warunki pracy i płacy na określonym stanowisku;
JOZ(4)8 przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną w języku obcym dotyczącą danego
stanowiska pracy;
Dokumentacja zawodowa
JOZ(3)4 przeczytać ze zrozumieniem obcojęzyczną korespondencję;

JOZ(4)9 napisać typowy sformalizowany tekst użytkowy;
JOZ(4)10 sporządzić w języku obcym dokumenty związane z poszukiwaniem pracy – list
motywacyjny i CV;
JOZ(4)11 nawiązać korespondencję w sprawach zawodowych;
JOZ(5)1 skorzystać z norm, katalogów, poradników;
JOZ(5)2 skorzystać z dwujęzycznych słowników specjalistycznych;
JOZ(5)3 przeczytać ze zrozumieniem obcojęzyczną dokumentację produkcyjną i handlową;
JOZ(5)4 przeczytać i przetłumaczyć korespondencję z zakresu agrobiznesu;
JOZ(5)5 posłużyć się obcojęzycznymi instrukcjami i oprogramowaniem;
JOZ(5)6 przetłumaczyć teksty zawodowe na język obcy.
Spółdzielczość rolnicza
PDG(1)1 zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące rozwoju i funkcjonowania
spółdzielczości;
PDG(1)2 wyjaśnić rolę ruchu spółdzielczego na wsi w ujęciu historycznym;
PDG(1)3 określić funkcje spółdzielni w warunkach gospodarki rynkowej;
KPS(4)1 opracować analizę SWOT, przedstawić wady i zalety oraz szanse i zagrożenia
wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w formie spółdzielni;
PDG(3)1 ustalić przepisy dotyczące prowadzenia spółdzielni;
PDG(3)2 dokonać analizy przepisów dotyczących zakładania i prowadzenia spółdzielni;
PDG(3)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia
spółdzielni;
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PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do
uruchomienia i prowadzenia działalności
gospodarczej;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za
podejmowane działania;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych
zadań;
PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje
występujące w branży i powiązania między nimi;

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji
zadań;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań;
PKZ(R.f)(5) korzysta z usług instytucji i organizacji
działających na rzecz wsi i rolnictwa;
PKZ(R.f)(7) stosuje programy komputerowe
wspomagające wykonywanie zadań;
PDG(5) analizuje działania prowadzone przez
przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

PDG(3)4 zastosować przepisy dotyczące prowadzenia spółdzielni;
PDG(3)5 zinterpretować prawo spółdzielcze;
PDG(3)6 opracować statut spółdzielni;
PDG(7)1 przygotować dokumentację niezbędną do założenia spółdzielni;

KPS(8)1 określić odpowiedzialność osób za podejmowane działania przy prowadzeniu
spółdzielni;
OMZ(2)1 dobrać osoby w celu przygotowania dokumentacji do rejestracji spółdzielni.
PDG(4)1 scharakteryzować spółdzielnię i jej struktury;
PDG(4)2 określić kompetencje organów spółdzielni;
PDG(4)3 scharakteryzować specyficzne cechy spółdzielni
PDG(4)4 dokonać analizy procedury zakładania oraz rejestracji spółdzielni;
PDG(4)5 zaplanować działalność gospodarczą spółdzielni;
PDG(4)6 wskazać różnice pomiędzy działalnością spółdzielni a spółkami;
PDG(4)7 wskazać instytucje i organizacje działające na rzecz spółdzielczości;
PDG(4)8 określić zakres usług świadczonych przez instytucje na rzecz spółdzielczości;
PDG(4)9 wykorzystać materiały informacyjne instytucji i organizacji działających na rzecz
spółdzielczości;
DG(4)10 określić kierunki i zasady wspierania rozwoju spółdzielczości w Polsce;
KPS(2)1 zastosować kreatywne rozwiązania przy uruchamianiu działalności w formie
spółdzielni;
KPS(3)1 przewidzieć skutki podejmowanych działań;
OMZ(1)1 zaplanować pracę zespołu w celu przygotowania dokumentacji do rejestracji
spółdzielni;
PKZ(R.f)(5)1 skorzystać z usług instytucji i organizacji działających na rzecz spółdzielni
w różnych branżach;
PKZ(R.f)(7)1 zastosować programy komputerowe do prowadzenia działalności spółdzielni;
PDG(5)1 scharakteryzować działalność spółdzielni w Polsce po 1990r.;
PDG(5)2 określić czynniki rozwoju spółdzielni w poszczególnych branżach;
PDG(5)3 dokonać analizy działalności w zakresie: spółdzielni mleczarskiej, banków
spółdzielczych, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni ogrodniczopszczelarskich, spółdzielni zaopatrzenia i zbytu, grupy producentów rolnych w formie
spółdzielni;
PDG(5)4 porównać działania prowadzone przez firmy konkurencyjne w branżach;
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KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności
zawodowe;
PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi
przedsiębiorstwami z branży;

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS(10) współpracuje w zespole;
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych
zadań;
PDG(10) planuje i podejmuje działania
marketingowe prowadzonej działalności
gospodarczej;
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych
zadań;
PDG(11) optymalizuje koszty i przychody
prowadzonej działalności;

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;

PKZ(R.f)(3) stosuje rachunek ekonomiczny
w działalności rolniczej;
PKZ(R.f)(6) korzysta ze środków finansowych na

KPS(6)1 zaktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe w zakresie planowanej
działalności.
PDG(6)1 określić korzyści współpracy producentów rolnych funkcjonujących na rynku
z przedsiębiorstwami działającymi w formie spółdzielni;
PDG(6)2 zorganizować w formie spółdzielni współpracę producentów z obszaru
agrobiznesu w zakresie zaopatrzenia i sprzedaży;
PDG(6)3 ustalić zakres i zasady współpracy spółdzielni z firmami z branży;
PDG(6)4 zaplanować wspólne działania dotyczące promowania towarów i usług na rynku;
KPS(9)1 wynegocjować korzystne warunki zaopatrzenia i zbytu;
KPS(10)1 współpracować w zespole w zakresie organizacji produkcji;
OMZ(4)1 ocenić korzyści współpracy członków spółdzielni w zakresie wykonanych zadań;
PDG(10)1 zaplanować działalność marketingową spółdzielni;
PDG(10)2 wyjaśnić specyfikę działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółdzielni;
KPS(1)1 przygotować program promocji z zachowaniem zasad kultury i etyki;
OMZ(1)2 opracować plan działań marketingowych spółdzielni;
OMZ(2)2 dobrać osoby do realizacji działań marketingowych spółdzielni;
PDG(11)1 scharakteryzować gospodarkę finansową spółdzielni;
PDG(11)2 dokonać finansowych rozliczeń członków spółdzielni;
PDG(11)3 określić instytucje, w których można ubiegać się o wsparcie finansowe dla
spółdzielni;
PDG(11)4 określić analizy wdrażanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa programów pomocowych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, których
beneficjentami mogą być m.in. spółdzielnie;
PDG(11)5 wskazać procedury ubiegania się o środki finansowe pochodzące z funduszy Unii
Europejskiej dla działalności prowadzonej w formie spółdzielni;
PDG(11)6 wypełnić wniosek o wsparcie finansowe pochodzące ze środków Unii
Europejskiej dla działalności prowadzonej w formie spółdzielni;
OMZ(6)1 wysłuchać argumentów wszystkich członków zespołu;
OMZ(6)2 zastosować formy komunikacji uwzględniające dobro pozostałych członków
zespołu;
PKZ(R.f)(3)1 obliczyć przychody i koszty działalności spółdzielni;
PKZ(R.f)(3)2 zastosować metody kalkulacji opłacalności planowanej działalności
spółdzielni;
PKZ(R.f)(6)1 wybrać najkorzystniejsze formy wsparcia finansowego na rozwój działalności
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rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
Dział 10.2.
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania
gospodarki rynkowej
PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące
prowadzenia działalności gospodarczej
PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje
występujące w branży i powiązania między nimi;
PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi
przedsiębiorstwami z branży;
PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do
uruchomienia i prowadzenia 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;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji
zadań;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności
zawodowe;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za
podejmowane działania;
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS(10) współpracuje w zespole;
PKZ(R.f)(3) stosuje rachunek ekonomiczny w
działalności rolniczej;
PKZ(R.f)(5) korzysta z usług instytucji i organizacji
działających na rzecz wsi i rolnictwa;

spółdzielni.
Grupy producentów rolnych
PDG(1)4 wyjaśnić pojęcia i różnice między grupą producentów rolnych, wstępnie uznaną
grupą producentów rolnych;
PDG(1)5 rozróżnić formy organizacyjno-prawne grup producentów rolnych;
PDG(3)7 zastosować przepisy prawa dotyczące funkcjonowania grup producentów rolnych;
PDG(4)11 sklasyfikować grupy producentów rolnych z uwzględnieniem branż oraz form
prawnych;
PDG(6)5 przeanalizować cele i korzyści grupowego działania;
PDG(7)2 rozróżnić etapy tworzenia grup producentów rolnych;
PDG(7)3 przygotować dokumentację do rejestracji grupy producentów rolnych
w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz rejestrze marszałka województwa właściwego ze
względu na siedzibę grupy;
PDG(10)3 zaplanować i podjąć działania marketingowe w grupie producentów rolnych;

PDG(11)7 zaplanować działalność finansową grupy producentów rolnych;
PDG(11)8 zoptymalizować przychody grupy producentów rolnych;
KPS(1)2 zastosować zasady kulturalnego i etycznego zachowania;
KPS(2)2 zrealizować zaplanowane zadania;
KPS(2)3 zaproponować innowacyjne sposoby realizacji zadań zawodowych;
KPS(3)2 przeanalizować skutki podejmowanych działań;
KPS(4)2 przeanalizować zmiany zachodzące w rolnictwie i funkcjonowaniu rynku rolnego;
KPS(6)2 skorzystać z różnych źródeł informacji w celu aktualizowania wiedzy
i umiejętności zawodowych;
KPS(6)3 zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe;
KPS(8)2 określić odpowiedzialność osób za podejmowane działania;
KPS(8)3 ocenić skutki podejmowanych decyzji;
KPS(9)2 przeprowadzić działania negocjacyjne oraz marketingowe;
KPS(10)2 uwzględnić opinie innych członków zespołu przy realizacji zadań zawodowych;
PKZ(R.f)(3)3 zastosować zasadę gospodarności w prowadzeniu produkcji rolniczej;
PKZ(R.f)(3)4 obliczyć przychody w produkcji rolniczej;
PKZ(R.f)(3)5 obliczyć koszty i dochody w produkcji rolniczej;
PKZ(R.f)(5)2 przeanalizować biuletyny wydawane przez doradztwo rolnicze;
PKZ(R.f)(5)3 wykonać analizę biuletynów giełdy towarowej;
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PKZ(R.f)(6) korzysta ze środków finansowych na
rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
PKZ(R.f)(7) stosuje programy komputerowe
wspomagające wykonywanie zadań;
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań.

Produkcja roślinna w praktyce

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

PKZ(R.f)(6)2 przeanalizować wdrażane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa programy pomocowe na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
PKZ(R.f)(6)3 wypełnić wniosek o wsparcie finansowe ze środków pomocowych;
PKZ(R.f)(7)2 zastosować program komputerowy użytkowy;
OMZ(1)3 zaplanować pracę zespołu w celu przygotowania dokumentacji do rejestracji
grupy producentów rolnych;
OMZ(1)4 zaplanować pracę zespołu w celu opracowania działań marketingowych grupy
producentów rolnych.
BHP(4)1 określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka podczas wykonywania zadań
zawodowych w produkcji roślinnej;
BHP(4)2 scharakteryzować sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia podczas
wykonywania prac w produkcji roślinnej;
BHP(4)3 przewidzieć zagrożenia dla środowiska naturalnego związane z prowadzeniem
produkcji roślinnej;

BHP(5) określa zagrożenia związane z
występowaniem szkodliwych czynników w
środowisku pracy;

BHP(5)1 wskazać zagrożenia związane z występowaniem czynników szkodliwych
w produkcji roślinnej;
BHP(5)2 scharakteryzować najczęściej występujące zagrożenia związane z produkcją
roślinną;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników
BHP(6)1 zdefiniować czynniki szkodliwe występujące w gospodarstwie i mające wpływ
szkodliwych na organizm człowieka;
na organizm człowieka;
BHP(6)2 określić działanie czynników szkodliwych występujących w gospodarstwie
na organizm człowieka;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z
BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami pracy przy sprzęcie rolniczym;
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
BHP(7)2 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
pracy w transporcie;
BHP(7)3 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa
pracy ze środkami chemicznymi;
BHP(7)4 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa
pracy w produkcji zwierzęcej;
BHP(7)5 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa
pracy przy pracach okołorolniczych – obróbka drewna, prace warsztatowe, prace ziemne
i na wysokości;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej
BHP(8)1 rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
i zbiorowej podczas wykonywania zadań;
zawodowych;
BHP(8)2 wybrać i zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosownie do
wykonywanych zadań zawodowych;
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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;
R.3.1(2) dobiera rośliny do warunków klimatycznoglebowych i ekonomicznych danego rejonu;

R.3.1(3) dobiera zmianowanie roślin uprawnych do
określonych warunków gospodarstwa rolniczego;

R.3.1(4) wykonuje prace związane z konserwacją
urządzeń wodno-melioracyjnych;

R.3.1(5) planuje nawożenie organiczne i mineralne;

R.3.1(6) ocenia jakość materiału siewnego;
R.3.1(7) przygotowuje materiał siewny do siewu;

R.3.1(8) planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie
do warunków glebowych i wymagań roślin
uprawnych;

BHP(9)1 przedstawić ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze
ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie;
BHP(9)1 przedstawić przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
w rolnictwie;
BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz
w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
BHP(10)2 zgłosić wypadek lub chorobę zawodową do odpowiednich instytucji;
R.3.1(2)1 określić wymagania przyrodnicze i glebowe podstawowych roślin uprawnych;
R.3.1(2)2 pogrupować rośliny ze względu na ich wymagania klimatyczno-glebowe;
R.3.1(2)3 dobrać rośliny do uprawy w określonych warunkach klimatycznych i glebowych
występujących w rejonie;
R.3.1(2)4 ocenić dobór roślin do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych
występujących w danym gospodarstwie;
R.3.1(3)1 scharakteryzować przyrodnicze i agrotechniczne czynniki zmianowania
decydujące o doborze roślin do uprawy;
R.3.1(3)2 ułożyć zmianowanie z uwzględnieniem warunków przyrodniczych
i agrotechnicznych dla danego gospodarstwa;
R.3.1(4)1 ocenić stan urządzeń wodno-melioracyjnych na użytkach zielonych oraz gruntach
ornych w okresie wiosennym i przed zimą;
R.3.1(4)2 zgromadzić odpowiednie materiały i narzędzia do konserwacji urządzeń
melioracyjnych;
R.3.1(4)3 zaplanować i przeprowadzić prace konserwacyjne urządzeń modnomelioracyjnych w okresie wiosennym i przed zimą;
R.3.1(5)1 zaplanować nawożenie organiczne pod określone rośliny biorąc pod uwagę
przedplon i zasobność gleby;
R.3.1(5)2 ustalić dawkę nawozów organicznych i mineralnych oraz terminy ich stosowania
pod wybrane rośliny;
R.3.1(5)3 dobrać rodzaj nawozu oraz przeliczyć dawkę nawozu na masę towarową
R.3.1(6)1 dokonać oceny organoleptycznej materiału siewnego i sadzeniaków;
R.3.1(6)2 określić czystość, zdolność i siłę kiełkowania próbek materiału siewnego;
R.3.1(7)1 obliczyć ilość wysiewu nasion roślin uprawnych uwzględniając warunki
agrotechniczne i parametry materiału siewnego;
R.3.1(7)2 zaplanować czynności związane z przygotowaniem materiału siewnego
i sadzeniaków z uwzględnieniem warunków gospodarstwa;
R.3.1(8)1 określić cel i zadania zabiegów agrotechnicznych wykonywanych w uprawie
polowej i na trwałych użytkach zielonych;
R.3.1(8)2 zaplanować zabiegi agrotechniczne, uprawę, nawożenie i ochronę roślin
z uwzględnieniem wymagań roślin uprawnych oraz warunków glebowych;
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R.3.1(9) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane
z produkcją roślin uprawnych;

R.3.1(10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty
roślin uprawnych;

R.3.1(11) dobiera metody i środki ochrony roślin
zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;

R.3.1(12) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do
prac w produkcji roślinnej;

R.3.1(13) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane
w produkcji roślinnej;
R.3.1(14) prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą
Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej
Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;
R.3.1(15) stosuje ekologiczne metody uprawy roślin;

R.3.1(16) przestrzega warunków przechowywania
produktów pochodzenia roślinnego;

R.3.1(9)1 dobrać maszyny i urządzenia do wykonywania zabiegów agrotechnicznych w celu
stworzenia najkorzystniejszych warunków do siewu, wzrostu i plonowania roślin;
R.3.1(9)2 dobrać maszyny do nawożenia organicznego i mineralnego roślin korzystając
z zasobów własnego gospodarstwa lub katalogów;
R.3.1(9)3 dobrać maszyny do zaplanowanych metod i zabiegów ochrony roślin;
R.3.1(9)4 obliczyć ilość środka ochrony roślin przy określonej dawce na ha i zalecanym
wydatku cieczy roboczej;
R.3.1(10)1 wymienić choroby, szkodniki i chwasty najczęściej spotykane w uprawie
poszczególnych grup roślin;
R.3.1(10)2 rozpoznać choroby na podstawie typowych objawów występujących na roślinach
uprawnych;
R.3.1(10)3 rozpoznać szkodniki na podstawie typowych objawów żerowania występujących
na roślinach;
R.3.1(10)4 rozpoznać chwasty i określić ich szkodliwość w różnych uprawach;
R.3.1(11)1 sklasyfikować i scharakteryzować poszczególne metody stosowane w ochronie
roślin;
R.3.1(11)2 określić przydatność różnych metod oraz środków stosowanych w ochronie roślin
do zabezpieczenia upraw;
R.3.1(11)3 dokonać podziału pestycydów zgodnie z przyjętymi kryteriami;
R.3.1(11)4 zaplanować ochronę grup roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
R.3.1(12)1 dobrać narzędzia, urządzenia i maszyny do wykonania prac w polowej uprawie
roślin;
R.3.1(12)2 dobrać narzędzia uprawowe i maszyny do wykonywania prac na użytkach
zielonych;
R.3.1(13)1 dobrać sposób obsługi do maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej;
R.3.1(13)2 określić warunki eksploatacji maszyn i narzędzi stosowanych w rolnictwie na
podstawie instrukcji;
R.3.1(14)1 określić sposoby prowadzenia uprawy roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką
Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
R.3.1(14)2 prowadzić uprawę roślin zgodnie z rachunkiem ekonomicznym;
R.3.1(15)1 omówić zagrożenia dla ludzi i środowiska związane z prowadzeniem intensywnej
produkcji rolniczej;
R.3.1(15)2 uzasadnić potrzebę i znaczenie stosowania ekologicznych metod uprawy roślin;
R.3.1(15)3 zaplanować uprawę roślin z zastosowaniem ekologicznych metod;
R.3.1(16)1 scharakteryzować wymagania dotyczące warunków przechowywania
poszczególnych produktów pochodzenia roślinnego;
R.3.1(16)2 zapewnić warunki obowiązujące podczas magazynowania i przechowywania
różnych produktów pochodzenia roślinnego;
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R.3.1(17) przechowuje oraz przygotowuje produkty
pochodzenia roślinnego do sprzedaży;

R.3.1(18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów
pochodzenia roślinnego;
PKZ(R.d)(4) rozróżnia czynniki siedliska i zabiegi
uprawowe;

PKZ(R.d)(5) rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość
rolniczą;

PKZ(R.d)(6) klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ
na glebę i rośliny;

PKZ(R.d)(7) rozpoznaje gatunki roślin;

R.3.1(17)1 wykonać prace związane z przygotowaniem magazynów i pomieszczeń do
przechowywania produktów pochodzenia roślinnego zgodnie z określonymi
wymaganiami i normami;
R.3.1(17)2 przeprowadzić kontrolę warunków przechowywania w magazynach produktów
roślinnych i innych pomieszczeniach w ciągu roku;
R.3.1(17)3 określić zasady, przechowywania roślin pastewnych w zależności od
przeznaczenia;
R.3.1(17)4 przeprowadzić prace związane z przygotowaniem produktów wytworzonych
w gospodarstwie do sprzedaży;
R.3.1(17)5 przygotować zgodnie z obowiązującymi wymogami i normami produkty
pochodzenia roślinnego do sprzedaży;
R.3.1(18)1 zidentyfikować najbliższych odbiorców na produkty pochodzenia roślinnego
wytworzone we własnym gospodarstwie;
R.3.1(18)2 sprzedać produkty wytworzone w gospodarstwie rolnym na lokalnym rynku;
PKZ(R.d)(4)1 dokonać podziału czynników siedliska na naturalne i sztuczne;
PKZ(R.d)(4)2 scharakteryzować klimatyczne, glebowe i topograficzne czynniki siedliska;
PKZ(R.d)(4)3 wymienić i podać przykłady podstawowych zabiegów uprawowych;
PKZ(R.d)(4)4 określić cel i zadania stosowania podstawowych zabiegów uprawowych oraz
potrzebę ich stosowania;
PKZ(R.d)(5)1 rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą;
PKZ(R.d)(5)2 rozróżnia czynniki wpływające na procesy glebotwórcze;
PKZ(R.d)(5)3 wymienić cechy morfologiczne brane pod uwagę w ocenie profilu glebowego;
PKZ(R.d)(5)4 scharakteryzować przydatność rolniczą poszczególnych typów gleb;
PKZ(R.d)(5)5 wyjaśnić wpływ poszczególnych frakcji na właściwości gleb;
PKZ(R.d)(5)6 wyjaśnić sposoby przeciwdziałania chemicznym, biologicznym i fizycznym
procesom powodującym degradację gleb;
PKZ(R.d)(6)1 scharakteryzować rolę nawożenia organicznego i mineralnego w produkcji
rolniczej;
PKZ(R.d)(6)2 rozpoznać objawy niedoboru poszczególnych składników mineralnych
powodujących zaburzenia we wzroście i rozwoju rośliny;
PKZ(R.d)(6)3 dokonać podziału i charakterystyki nawozów na podstawie ustawy
o nawozach i nawożeniu;
PKZ(R.d)(6)4 ocenić wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na glebę, rośliny
i środowisko;
PKZ(R.d)(7)1 określić cechy charakterystyczne na podstawie budowy biologicznej
poszczególnych gatunków roślin w różnych stadiach rozwojowych;
PKZ(R.d)(7)2 rozpoznać gatunki roślin uprawnych w uprawach polowych i na użytkach
zielonych;
PKZ(R.d)(7)3 rozpoznać nasiona określonych gatunków roślin uprawnych na podstawie
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charakterystycznych cech budowy;
PKZ(R.d)(8) rozpoznaje rośliny uprawne i chwasty;

PKZ(R.d)(10) stosuje programy komputerowe
wspomagające wykonywanie zadań;

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji
zadań;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności
zawodowe;

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za
podejmowane działania;
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych
zadań;

PKZ(R.d)(8)1 rozpoznać rośliny w naturalnych warunkach w różnych stadiach rozwojowych
i przyporządkować do określonej grupy roślin;
PKZ(R.d)(8)2 rozpoznać rośliny motylkowe i trawy występujące w runi łąk i pastwisk;
PKZ(R.d)(8)3 wykonać zielnik zawierający rośliny pól uprawnych i użytków zielonych;
PKZ(R.d)(10)1 wyszukać w Internecie oferty sprzedaży środków do produkcji roślinnej;
PKZ(R.d)(10)2 zamieścić w Internecie ofertę sprzedaży produktów wytworzonych we
własnym gospodarstwie;
PKZ(R.d)(10)3 wykorzystać programy komputerowe dostępne na rynku do realizacji zadań
zawodowych;
KPS(1)1 przestrzegać zasad etyki zawodowej w kontekście zapewnienia bezpiecznej
żywności konsumentom;
KPS(1)2 przekazywać rzetelną informację o metodach produkcji żywności;
KPS(2)1 zaproponować innowacyjne sposoby rozwiązywania problemów przy realizacji
zadań zawodowych;
KPS(2)2 zrealizować zaplanowane zadania;
KPS(3)1 przeanalizować skutki podejmowanych działań;
KPS(3)2 przewidzieć konsekwencje niepowodzeń przy podejmowaniu działań;
KPS(4)1 przeanalizować zmiany zachodzące w rolnictwie;
KPS(4)2 zastosować nowe techniki i technologie w produkcji roślinnej zgodnie
z osiągnięciami nauki;
KPS(5)1 przewidywać trudności i zagrożenia w realizacji celów;
KPS(5)2 wskazać kolejne kroki postępowania w nagłej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu
pracy;
KPS(6)1 przejawić gotowość do ciągłego aktualizowania wiedzy i umiejętności
zawodowych;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji do aktualizowania wiedzy i umiejętności
zawodowych;
KPS(7)1 przestrzegać zasady nieujawniania informacji poufnych i niejawnych;
KPS(7)2 przewidzieć konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;
KPS(8)1 przyjąć odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(8)2 ocenić skutki podejmowanych decyzji;
KPS(9)1 przeprowadzić rozmowy dotyczące warunków pracy;
KPS(9)2 wykazać inicjatywę w negocjowaniu warunków sprzedaży;
OMZ(1)1 zaplanować pracę zespołu pracowników w celu wykonania zadań produkcyjnych;
OMZ(1)2 ocenić pracę zespołu w celu podejmowania dalszych działań;
OMZ(2)1 dobrać osoby do wykonania określonych zadań;
OMZ(2)2 określić normy pracy dla pracowników;
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OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych
zadań;
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne
i organizacyjne wpływające na poprawę warunków
i jakość pracy;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

Produkcja zwierzęca w praktyce

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;

OMZ(3)1 udzielić wskazówek dotyczących wykonywania zadania odpowiednio do
warunków wykonywanej pracy;
OMZ(3)2 organizować właściwe warunki pracy;
OMZ(4)1 wskazać poziom jakości wykonanego zadania w odniesieniu do kryteriów;
OMZ(4)2 ocenić wartość wykonanej pracy;
OMZ(5)1 aktualizować wiedzę na temat postępu w rolnictwie;
OMZ(5)2 dokonać bieżącej modyfikacji wykonywanego zadania wpływającej na poprawę
warunków i jakość pracy;
OMZ(6)1 wysłuchać argumentów wszystkich członków zespołu;
OMZ(6)2 przygotować wspólnie z zespołem koncepcje rozwoju gospodarstwa.
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)1 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska
związane z utrzymaniem zwierząt;
BHP(4)2 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska
związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(5) określa zagrożenia związane z
BHP(5)1 wskazać zagrożenia związane z występowaniem czynników szkodliwych
występowaniem szkodliwych czynników w
w produkcji zwierzęcej;
środowisku pracy;
BHP(5)2 scharakteryzować najczęściej występujące zagrożenia związane z produkcją
zwierzęcą;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników
BHP(6)1 zdefiniować czynniki szkodliwe występujące w gospodarstwie i mające wpływ na
szkodliwych na organizm człowieka;
organizm człowieka;
BHP(6)2 określić działanie czynników szkodliwych występujących w gospodarstw na
organizm człowieka;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z
BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami pracy przy sprzęcie rolniczym;
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
BHP(7)2 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
pracy w transporcie;
BHP(7)3 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa
pracy ze środkami chemicznymi;
BHP(7)4 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa
pracy w produkcji zwierzęcej;
BHP(7)5 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z dobrymi praktykami bezpieczeństwa
pracy przy pracach okołorolniczych – obróbka drewna, prace warsztatowe, prace ziemne i na
wysokości;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i
BHP(8)1 rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania
zbiorowej podczas wykonywania zadań;
zadań zawodowych;
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BHP(8)2 wybrać i zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosownie
do wykonywanych 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;
R.3.2(1) określa położenie narządów i układów
w organizmach zwierząt gospodarskich;

R.3.2(3) rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy
zwierząt gospodarskich;

R.3.2(5) rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych
w żywieniu zwierząt gospodarskich;

BHP(9)1 przedstawić ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze
ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie;
BHP(9)1 przedstawić przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
w rolnictwie;
BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w
stanach zagrożenia zdrowia i życia;
BHP(10)2 zgłosić wypadek lub chorobę zawodową do odpowiednich instytucji;
R.3.2(1)1 na schemacie wskazać i nazwać poszczególne cechy pokroju krowy, owcy, kozy,
świni, konia, kury, koguta;
R.3.2(1)2 rozróżnić wszystkie układy wchodzące w skład organizmu zwierzęcego
R.3.2(1)3 nazwać odcinki kręgosłupa oraz kości i stawy kończyn na modelu lub schemacie;
R.3.2(1)4 rozróżnić mięśnie szkieletowe ze względu na kształt
i znaczenie jako surowca dla przetwórstwa i gastronomii;
R.3.2(1)5 nazwać warstwy skóry i jej wytwory u zwierząt gospodarskich;
R.3.2(1)6 na modelu opisać budowę włosa, racicy, kopyta i rogu;
R.3.2(1)7 opisać wewnętrzną budowę wymienia;
R.3.2(1)8 opisać budowę jamy gębowej i żołądka zwierząt monogastrycznych i
poligastrycznych;
R.3.2(1)9 opisać budowę serca i poszczególnych rodzajów naczyń krwionośnych;
R.3.2(1)10 opisać budowę drzewa oskrzelowego na schemacie;
R.3.2(1)11 na schemacie nazwać narządy układu wydalniczego;
R.3.2(1)12 na schemacie wskazać gruczoły wydzielania wewnętrznego i ich funkcje;
R.3.2(1)13 porównać ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy;
R.3.2(1)14 na schemacie wskazać lokalizację narządów zmysłów;
R.3.2(1)15 scharakteryzować mięśnie pracujące mimowolnie i zależnie od woli zwierzęcia;
R.3.2(1)16 opisać mechanizm wydzielania mleka;
R.3.2(3)1 określić cechy typów użytkowych bydła na podstawie sylwetek i
ogólnoużytkowego na podstawie katalogów lub fotografii;
R.3.2(3)2 określić typy użytkowe owiec i kóz;
R.3.2(3)3 scharakteryzować typy użytkowe świń pod względem wyglądu i potencjału
produkcyjnego;
R.3.2(3)4 rozpoznać polskie hodowlane w Polsce rasy koni;
R.3.2(3)5 określić typy użytkowe kur, kaczek, gęsi i indyków na podstawie sylwetek;
R.3.2(5)1 rozróżnić grupy składników występujących w paszach;
R.3.2(5)2 określić rolę białek, węglowodanów, tłuszczów, witamin i związków mineralnych
w żywieniu zwierząt;
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R.3.2(6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje
pasze;

R.3.2(8) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do
prac w produkcji zwierzęcej;
R.3.2(9) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane
w produkcji zwierzęcej;

R.3.2(5)3 wskazać cele żywieniowe różnych grup produkcyjnych na przykładzie zwierząt
opasanych i użytkowanych rozpłodowo;
R.3.2(5)4 wskazać czynniki racjonalnego żywienia zwierząt;
R.3.2(5)5 określić zależność między ilością i jakością zadawanych pasz, a wynikiem
produkcyjnym i ekonomicznym;
R.3.2(5)6 na podstawie fotografii i próbek rozpoznać słomy, siano, kiszonkę, zielonki,
ziemniaki, buraki pastewne, ziarna zbóż, kukurydzy, roślin strączkowych i ich śruty;
R.3.2(5)7 wskazać kryteria podziału pasz;
R.3.2(5)8 zinterpretować pojęcie wartość pokarmowa paszy;
R.3.2(5)9 określić wartość pokarmową i przydatność pasz soczystych suchych i treściwych;
R.3.2(5)10 wskazać przeznaczenie pełnoporcjowych i uzupełniających mieszanek
paszowych;
R.3.2(5)11 określić zasady użytkowania pastwiska z uwzględnieniem wypasanych gatunków
zwierząt i pory sezonu pastwiskowego;
R.3.2(5)12 wybrać system wypasu dla określonego pastwiska;
R.3.2(5)13 dobrać urządzenia do zastosowania na pastwisku;
R.3.2(5)14 określić zasady oceny przydatności zielonek;
R.3.2(5)15 wskazać sposoby suszenia zielonki na siano;
R.3.2(5)16 określić zasady sporządzania kiszonek;
R.3.2(6)1 przygotować miejsce do przechowywania siana, słomy, pasz treściwych, kiszonek
i sianokiszonek;
R.3.2(6)2 ocenić przydatność wskazanego materiału do zakiszenia;
R.3.2(6)3 ocenić zabezpieczenie wskazanej paszy przed gryzoniami, grzybami i skażeniem
bakteriami;
R.3.2(8)1 Wskazać maszyny do przygotowania i zadawania pasz, wykonania prac
porządkowych w budynkach inwentarskich i transportu zwierzą;
R.3.2(8)2 przygotować narzędzia i maszyny do pielęgnacji zwierząt w gospodarstwie;
R.3.2(9)1 dobrać narzędzia , urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej (bydła,
owiec, kóz);
R.3.2(9)2 obsłużyć maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej (bydła, owiec,
kóz);
R.3.2(9)3 dobrać narzędzia , urządzenia stosowane w produkcji trzody chlewnej;
R.3.2(9)4 obsłużyć maszyny i urządzenia wykonać prace związane z higieną i utrzymaniem
pomieszczeń gospodarskich dla trzody chlewnej;
R.3.2(9)5 dobrać narzędzia i urządzenia stosowane w produkcji drobiarskiej;
R.3.2(9)6 obsłużyć maszyny i urządzenia wykonać prace związane z higieną i utrzymaniem
pomieszczeń gospodarskich dla drobiu;
R.3.2(9)7 dobrać narzędzia, urządzenia stosowane w hodowli koni;
R.3.2(9)8 obsłużyć maszyny i urządzenia, wykonać prace związane z higieną i utrzymaniem
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pomieszczeń gospodarskich dla koni;
R.3.2(10) wykonuje prace związane z żywieniem,
rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;

R.3.2(10)1 wykonać prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt
gospodarskich (bydła, owiec, kóz);
R.3.2(10)2 wykonać prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją trzody
chlewnej;
R.3.2(10)3 wykonać prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją drobiu;
R.3.2(10)4 wykonać prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją koni;
R.3.2(10)5 wykonać prace związane z higieną i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich dla
koni;
R.3.2(11) wykonuje prace związane z higieną zwierząt R.3.2(11)1 Usunąć odchody wykorzystując sprzęt znajdujący się w gospodarstwie;
i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich;
R.3.2(11)2 Wykonać prace porządkowe w pomieszczeniu inwentarskim;
R.3.2(12) określa warunki zoohigieniczne
R.3.2(12)1 określić warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich ;
w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich;
R.3.2(12)2 określić funkcje budynków inwentarskich;
R.3.2(12)3 wykonać prace związane z higieną i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich dla
bydła, owiec, kóz;
R.3.2(12)4 wykonać prace związane z higieną i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich
trzody chlewnej;
R.3.2(12)5 wykonać prace związane z higieną i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich dla
drobiu;
R.3.2(13) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze
R.3.2(13)1 zidentyfikować systemy zapewniające jakość w produkcji zwierzęcej;
Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami
R.3.2(13)2 określić formalne zasady przechowywania produktów pochodzenia zwierzęcego
Wzajemnej Zgodności;
pozyskiwanych w gospodarstwie posługując się odpowiednim aktem prawnym;
R.3.2(13)3 wskazać formalne warunki transportu zwierząt i ich produktów zgodnie
z obowiązującym prawem;
R.3.2(13)4 poprawnie wypełnić dokumenty sprzedaży zwierząt i ich produktów;
R.3.2(14) rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie R.3.2(14)1 rozpoznać objawy chorobowe bydła, owiec, kóz na podstawie wyglądu
wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich;
i zachowania;
R.3.2(14)2 rozpoznać objawy chorobowe trzody chlewnej na podstawie wyglądu
i zachowania;
R.3.2(14)3 rozpoznać objawy chorobowe drobiu na podstawie wyglądu i zachowania;
R.3.2(14)4 rozpoznać objawy chorobowe koni na podstawie wyglądu i zachowania;
R.3.2(15) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji
R.3.2(15)1 określić zady identyfikacji zwierząt gospodarskich;
oraz obrotem zwierzętami gospodarskimi;
R.3.2(15)2 dobrać kolczyki i inne znaki identyfikacyjne do określonego gatunku zwierząt
gospodarskich;
R.3.2(15)3 określić zasady korzystania z Internetowego Systemu Identyfikacji i Rejestracji
Zwierząt;
R.3.2(16) stosuje metody ekologiczne w produkcji
R.3.2(16)1 wskazać na znaczenie produkcji zwierzęcej w podnoszeniu żyzności gleby
zwierzęcej;
i w zwiększeniu bioróżnorodności gospodarstwa;
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R.3.2(16)2 określić minimalne okresy przestawiania na metody ekologiczne poszczególnych
gatunków i typów użytkowych zwierząt;
R.3.2(16)3 wybrać gatunki i rasy zwierząt dla gospodarstwa ekologicznego;
R.3.2(17) przygotowuje zwierzęta do aukcji, pokazów R.3.2(17)1 przygotować bydło do aukcji, pokazów, wystaw;
i wystaw;
R.3.2(17)2 przygotować konie do aukcji, pokazów i wystaw;
R.3.2(18) przygotowuje zwierzęta i produkty
R.3.2(18)1 oznakować i zapakować produkty zwierzęce do sprzedaży;
pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;
R.3.2(18)2 przygotować grupę zwierząt do transportu podczas sprzedaży;
R.3.2(19) prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt
R.3.2(19)1 Opracować umowę sprzedaży dla produktów pochodzenia zwierzęcego
i produktów pochodzenia zwierzęcego;
z gospodarstwa;
R.3.2(19)2 opisać asortyment produktów pochodzenia zwierzęcego dopuszczonych
do sprzedaży bezpośredniej;
PKZ(R.d) (7) rozpoznaje gatunki zwierząt;
PKZ(R.d)(7)1 na podstawie fotografii lub żywych zwierząt nazwać gatunki zwierząt
gospodarskich;
PKZ(R.d) (7)2 rozpoznać gatunki zwierząt gospodarskich należących do różnych grup
produkcyjnych i w różnym wieku oraz użyć nazwy właściwej dla wieku;
PKZ(R.d)(9) rozpoznaje rasy i typy użytkowe
PKZ(R.d)(9)1 rozpoznać rasy bydła mlecznego, mięsnego;
zwierząt gospodarskich;
PKZ(R.d)(9)2 rozpoznać typy użytkowe koni na podstawie sylwetek;
PKZ(R.d)(10) stosuje programy komputerowe
PKZ(R.d)(10)1 zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
wspomagające wykonywanie zadań;
w zakresie żywienia zwierząt gospodarskich;
PKZ(R.d)(10)2 zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
związanych z utrzymaniem zwierząt;
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(1)1 przestrzegać zasad etyki zawodowej w kontekście zapewnienia bezpiecznej
żywności konsumentom;
KPS(1)2 przekazywać rzetelną informację o metodach produkcji żywności;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji
KPS(2)1 zaproponować innowacyjne sposoby rozwiązywania problemów przy realizacji
zadań;
zadań zawodowych;
KPS(2)2 zrealizować zaplanowane zadania;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(3)1 przeanalizować skutki podejmowanych działań;
KPS(3)2 przewidzieć konsekwencje niepowodzeń przy podejmowaniu działań;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(4)1 przeanalizować zmiany zachodzące w rolnictwie;
KPS(4)2 zastosować nowe techniki i technologie w produkcji zwierzęcej zgodnie
z osiągnięciami nauki;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(5)1przewidywać trudności i zagrożenia w realizacji celów;
KPS(5)2 wskazać kolejne kroki postępowania w nagłej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu
pracy;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności
KPS(6)1 przejawić gotowość do ciągłego aktualizowania wiedzy i umiejętności
zawodowe;
zawodowych;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji do aktualizowania wiedzy i umiejętności
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zawodowych;
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za
podejmowane działania;
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS(10) współpracuje w zespole;
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych
zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

Technika rolnicza w praktyce

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych
zadań;
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne
i organizacyjne wpływające na poprawę warunków
i jakość pracy;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;
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;

KPS(7)1 przestrzegać zasady nieujawniania informacji poufnych i niejawnych;
KPS(7)2 przewidzieć konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;
KPS(8)1 przyjąć odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(8)2 ocenić skutki podejmowanych decyzji;
KPS(9)1 przeprowadzić rozmowy dotyczące warunków pracy;
KPS(9)2 wykazać inicjatywę w negocjowaniu warunków sprzedaży;
KPS(10)1 udoskonalić umiejętności komunikacyjne;
KPS(10)2 uwzględnić opinie innych członków zespołu;
OMZ(1)1 zaplanować pracę zespołu pracowników w celu wykonania zadań produkcyjnych;
OMZ(1)2 ocenić pracę zespołu w celu podejmowania dalszych działań;
OMZ(2)1 dobrać osoby do wykonania określonych zadań;
OMZ(2)2 określić normy pracy dla pracowników;
OMZ(3)1 udzielić wskazówek dotyczących wykonywania zadania odpowiednio do
warunków wykonywanej pracy;
OMZ(3)2 organizować właściwe warunki pracy;
OMZ(4)1 wskazać poziom jakości wykonanego zadania w odniesieniu do kryteriów;
OMZ(4)2 ocenić wartość wykonanej pracy;
OMZ(5)1aktualizować wiedzę na temat postępu w rolnictwie;
OMZ(5)2 dokonać bieżącej modyfikacji wykonywanego zadania wpływającej na poprawę
warunków i jakość pracy,
OMZ(6)1 wysłuchać argumentów wszystkich członków zespołu;
OMZ(6)2 przygotować wspólnie z zespołem koncepcje rozwoju gospodarstwa.
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)1 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska
związane z obsługą pojazdów i pracą maszynami rolniczymi;
BHP(4)2 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska
przy wykonywaniu zadań zawodowych;
BHP(5)1 wskazać zagrożenia związane z występowaniem czynników szkodliwych
w środowisku pracy rolnika;
BHP(5)2 scharakteryzować najczęściej występujące zagrożenia związane z produkcją
rolniczą;
BHP(6)1 zdefiniować czynniki szkodliwe występujące w gospodarstwie i mające wpływ
na organizm człowieka;
BHP(6)2 określić sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy chorobom zawodowym
w rolnictwie;
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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;

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;
R.3.3(1) posługuje się dokumentacją techniczną,
instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych
oraz normami i katalogami;

R.3.3(2) rozpoznaje materiały konstrukcyjne
i eksploatacyjne stosowane w maszynach
i urządzeniach rolniczych;
R.3.3(3) obsługuje urządzenia i systemy energetyki
odnawialnej;

R.3.3(4) obsługuje urządzenia wodociągowe
stosowane w budynkach inwentarskich;

R.3.3(5) obsługuje i konserwuje urządzenia wodnomelioracyjne;

BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy operatora ciągnika rolniczego zgodnie
z przepisami bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska;
BHP(7)2 zorganizować stanowisko pracy przy obsłudze maszyn rolniczych zgodnie
z przepisami bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska;.
BHP(7)3 zorganizować stanowisko pracy obsłudze technicznej i konserwacji pojazdów
i maszyn rolniczych zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska;
BHP(8)1 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowisku pracy
operatora pojazdów i maszyn rolniczych podczas ich pracy, obsługi technicznej
i konserwacji;
BHP(8)2 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowisku pracy przy
obsłudze maszyn i narzędzi rolniczych;
BHP(9)1 przedstawić ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze
ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie;
BHP(9)2 przedstawić przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
w rolnictwie;
BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz
w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
BHP(10)2 zgłosić wypadek lub chorobę zawodową do odpowiednich instytucji;
R.3.3(1)1 zapoznać się z dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi, normami
i katalogami części zamiennych wybranego ciągnika lub maszyny rolniczej;
R.3.3(1)2 zinterpretować zapisy dotyczące pierwszego uruchomienia wybranego ciągnika
lub maszyny rolniczej;
R.3.3(1)3 dobrać wybraną część zamienną do wskazanego modelu ciągnika lub maszyny
z wykorzystaniem katalogu części;
R.3.3(2)1 rozpoznać wskazane materiały konstrukcyjne zastosowane w konkretnym modelu
ciągnika lub maszyny rolniczej i opisać ich właściwości;
R.3.3(2)2 rozpoznać materiały eksploatacyjne zapisane w instrukcji obsługi wskazanego
ciągnika lub maszyny rolniczej;
R.3.3(3)1 dobrać sposoby dostarczania energii dla przykładowego gospodarstwa rolniczego
wskazując źródło i urządzenia;
R.3.3(3)2 określić zasady obsługi urządzeń energetycznych uwzględniając bieżące
i okresowe przeglądy;
R.3.3(4)1wykonać okresową konserwację wskazanych urządzeń wodociągowych
w gospodarstwie rolnym;
R.3.3(4)2 przygotować do pracy, przeprowadzić konserwację urządzeń do pojenia
zwierząt i utrzymania czystości w budynkach inwentarskich;
R.3.3(5)1 zestawić i przygotować do pracy agregaty wykaszające, odmulające rowy
melioracyjne;
R.3.3(5)2 wykonać wskazane prace wiosennej konserwacji rowów melioracyjnych;
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R.3.3(6) dobiera pojazdy i środki transportu do
rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;
R.3.3(7) przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny,
narzędzia i urządzenia;

R.3.3(8) przeprowadza kalibrację opryskiwaczy
stosowanych w ochronie roślin;

R.3.3(9) wykonuje czynności związane z przeglądami
technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn
i urządzeń rolniczych;
PKZ(R.d)(1) rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia
i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;

PKZ(R.d)(2) rozpoznaje części i podzespoły
pojazdów, maszyn i urządzeń;

R.3.3(6)1 dobrać pojazdy do rodzaju wykonywanej pracy - transportu, do prac polowych;
R.3.3(6)2 dobrać środki wykorzystywane do transportu wewnętrznego i zewnętrznego;
R.3.3(7)1 dobrać do pracy polowe agregaty maszynowe uwzględniając rodzaj wykonywanej
pracy;
R.3.3(7)2 utworzyć agregaty maszynowe proste lub złożone do wykonania pracy w produkcji
roślinnej na polu stosując wstępne regulacje;
R.3.3(7)3 przygotować do pracy urządzenia stacjonarne - np. czyszczalnie do czyszczenia
zbóż w magazynach;
R.3.3(7)4 zestawić i przygotować agregaty maszynowe do przygotowania pasz na polu;
R.3.3(7)5 dobrać zestawy maszyn i urządzeń oraz zestawić linię technologiczną do
wykonania wskazanych prac w budynkach produkcji zwierzęcej;
R.3.3(7)6 przygotować do pracy wskazane maszyny i urządzenia do wykonania określonego
zadania w produkcji zwierzęcej;
R.3.3(8)1 przygotować wskazany opryskiwacz do obowiązkowego badania technicznego na
stacji badań
R.3.3(8)2 przeprowadzić kalibrację wskazanego opryskiwacza ciągnikowego do określonego
zabiegu ochrony roślin z zastosowaniem wszystkich warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ochrony środowiska;
R.3.3(9)1 wykonać wszystkie czynności obsługi codziennej (PI), posezonowej,
przedsezonowej wskazanego ciągnika lub maszyny rolniczej;
R.3.3(9)2 wykonać pełną konserwację posezonową (przygotowanie do przechowywania)
ciągnika lub maszyny;
PKZ(R.d)(l)l dokonać podziału pojazdów stosowanych w rolnictwie w zależności od
wykonywanych prac;
PKZ(R.d)(l)2 dokonać podziału mobilnych i stacjonarnych środków transportowych
stosowanych w rolnictwie;
PKZ(R.d)(2)l na podstawie charakterystyki sklasyfikować połączenia pod względem sposobu
łączenia części ze sobą;
PKZ(R.d)(2)2 rozpoznać wszystkie połączenia stosowane w maszynach rolniczych
uwzględniając sposób łączenia części;
PKZ(R.d)(2)3 przedstawić wszystkie stosowane sposoby zabezpieczenia połączeń
śrubowych;
PKZ(R.d)(2)4 rozpoznać wszystkie połączenia rozłączne i nierozłączne stosowane
w technice rolniczej;
PKZ(R.d)(2)5 rozróżnić osie i wały ze względu na sposób przenoszenia obciążenia;
PKZ(R.d)(2)6 scharakteryzować 2 rodzaje łożysk pod względem sposobu przenoszenia
obciążenia;
PKZ(R.d)(2)7 rozpoznać 3 rodzaje łożysk tocznych ze względu na kierunek przenoszenia
obciążenia;
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PKZ(R.d)(3) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa
sposoby ochrony metali przed korozją;

PKZ(R.d)(10) stosuje programy komputerowe
wspomagające wykonywanie zadań;

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji
zadań;

PKZ(R.d)(2)8 scharakteryzować 3 rodzaje sprzęgieł ze względu na sposób przenoszenia
napędu;
PKZ(R.d)(2)9 rozpoznać wszystkie sprzęgła zabezpieczające mechanizmy przed
przeciążeniem w przedstawionej maszynie;
PKZ(R.d)(2)10 scharakteryzować 3 rodzaje przekładni ze względu na sposób przeniesienia
napędu;
PKZ(R.d)(2)11 rozpoznać wszystkie przekładnie służące do przenoszenia napędu ze zmienną
prędkością;
PKZ(R.d)(2)12 obliczyć przełożenie przekładni zębatej złożonej z przynajmniej 3 kół
zębatych;
PKZ(R.d)(2)13 dobrać średnicę koła napędzanego (lub obroty) określonej maszyny
do silnika o znanych obrotach i średnicy koła napędzającego;
PKZ(R.d)(2)14 scharakteryzować 4 rodzaje pomp stosowanych do tłoczenia płynów
w pojazdach, maszynach i instalacjach gospodarczych;
PKZ(R.d)(2)15 scharakteryzować 2 rodzaje napędowych układów hydraulicznych
zastosowanych w ciągnikach i maszynach rolniczych;
PKZ(R.d)(2)16 rozpoznać wszystkie pompy i układy hydrauliczne w przedstawionym
ciągniku lub maszynie rolniczej;
PKZ(R.d)(2)17 scharakteryzować wentylatory, dmuchawy i sprężarki ze względu na ich
przeznaczenie;
PKZ(R.d)(2)18 rozpoznać wszystkie urządzenia do tłoczenia powietrza w przedstawionym
ciągniku rolniczym;
PKZ(R.d)(3)l scharakteryzować występujące rodzaje korozji metali;
PKZ(R.d)(3)2 określić możliwe do wykonania w gospodarstwie sposoby zabezpieczenia
metali przed korazją;
PKZ(R.d)(3)3 rozpoznać wszystkie rodzaje korozji na przedstawionych modelach;
PKZ(R.d)(10)1 zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
w zakresie mechanizacji rolnictwa;
PKZ(R.d)(10)2 zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
związanych z eksploatacją i diagnostyką maszyn i pojazdów;
KPS(1)1 przestrzegać zasad etyki zawodowej w kontaktach z kontrahentami i klientami;
KPS(1)2 przekazywać rzetelną informację o metodach produkcji żywności;
KPS(2)1 zaproponować innowacyjne sposoby rozwiązywania problemów przy realizacji
zadań zawodowych;
KPS(2)2 zrealizować zaplanowane zadania;
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KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(3)1 przeanalizować skutki podejmowanych działań;
KPS(3)2 przewidzieć konsekwencje niepowodzeń przy podejmowaniu działań;

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

KPS(4)1 przeanalizować zmiany zachodzące w rolnictwie;
KPS(4)2 zastosować nowe techniki i technologie w produkcji;
KPS(5)1przewidywać trudności i zagrożenia w realizacji celów;
KPS(5)2 wskazać kolejne kroki postępowania w nagłej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu
pracy;

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności
zawodowe;

KPS(6)1 przejawić gotowość do ciągłego aktualizowania wiedzy i umiejętności
zawodowych;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji do aktualizowania wiedzy i umiejętności
zawodowych;

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS(7)1 przestrzegać zasady nieujawniania informacji poufnych i niejawnych;
KPS(7)2 przewidzieć konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za
podejmowane działania;

KPS(8)1 przyjąć odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(8)2 ocenić skutki podejmowanych decyzji;

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;

KPS(9)1 przeprowadzić rozmowy dotyczące warunków pracy;
KPS(9)2 wykazać inicjatywę w negocjowaniu kontraktów;

KPS(10) współpracuje w zespole;

KPS(10)1 udoskonalić umiejętności komunikacyjne;
KPS(10)2 uwzględnić opinie innych członków zespołu przy podejmowaniu decyzji;

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań;

OMZ(1)1 zaplanować pracę zespołu pracowników w celu wykonania zadań produkcyjnych;
OMZ(1)2 ocenić pracę zespołu w celu podejmowania dalszych działań;

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych
zadań;

OMZ(2)1 dobrać osoby do wykonania określonych zadań;
OMZ(2)2 określić normy pracy dla pracowników;

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(3)1 udzielić wskazówek dotyczących wykonywania zadania odpowiednio do
warunków wykonywanej pracy;
OMZ(3)2 organizować właściwe warunki pracy;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych
zadań;

OMZ(4)1 określić poziom jakości wykonanego zadania w odniesieniu do kryteriów;
OMZ(4)2 ocenić wartość wykonanej pracy;

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne
i organizacyjne wpływające na poprawę warunków
i jakość pracy;

OMZ(5)1aktualizować wiedzę na temat postępu w rolnictwie;
OMZ(5)2 dokonać bieżącej modyfikacji wpływającej na poprawę warunków i jakość pracy;
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OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;

OMZ(6)1 wysłuchać argumentów wszystkich członków zespołu;
OMZ(6)2 przygotować wspólnie z zespołem koncepcje rozwoju gospodarstwa.

Dział 14.1.
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia
człowieka oraz mienia i środowiska związane z
wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP w przetwórstwie żywności
BHP(4)1 wskazać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka podczas prac
w zakładach przetwórczych;
BHP(4)2 scharakteryzować zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka podczas prac
w zakładach przetwórczych;
BHP(4)3 przewidzieć zagrożenia dla środowiska przez różne branże przemysłu
spożywczego;
BHP(5)1 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników
w różnych zakładach przetwórczych;
BHP(5)2 scharakteryzować zagrożenia związane z pracą na różnych stanowiskach
w zakładach przetwórczych;
BHP(6)1 rozróżnić czynniki szkodliwie działające na organizm człowieka
w zakładzie przetwórczym;
BHP(6)2 określić skutki i sposoby zapobiegania oddziaływania czynników szkodliwych na
organizm człowieka;
BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
w zakładach przetwórstwa spożywczego;

Planowanie przetwórstwa spożywczego

BHP(5) określa zagrożenia związane
z występowaniem szkodliwych czynników
środowiska pracy;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników
szkodliwych na organizm;

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
poszkodowanemu w wypadkach przy pracy oraz w
stanach zagrożenia zdrowia
i życia;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;

BHP(7)2 określić zagrożenia wynikające z niewłaściwej organizacji stanowiska pracy;
BHP(8)1 rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane
w zakładach przetwórczych;
BHP(8)2 dobrać środki ochrony do wykonania prac na różnych stanowiskach
w zakładach przetwórczych;
BHP(9)1 wyjaśnić znaczenie zasad bhp, przepisów prawa odnośnie ochrony
przeciwpożarowej i środowiska;
BHP(9)2 określić skutki nieprzestrzegania zasad bhp., ppoż. i ochrony środowiska
w zakładach przetwórczych;
BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
BHP(10)2 zgłosić wypadek w pracy odpowiednim służbom;
OMZ(6)1 prawidłowo przydzielić zadania przy udzielaniu pomocy przy wypadkach przy
pracy;
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KPS(10) współpracuje w zespole;
Dział 14.2.
R.6.2(1) korzysta z dokumentacji technicznej i
technologicznej oraz wyników badań laboratoryjnych
żywności;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności
zawodowe;
R.6.2(2) dobiera surowce, dodatki do żywności
i materiały pomocnicze stosowane w procesie
przetwórstwa żywności;
R.6.2(3) określa warunki prowadzenia operacji
mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych
surowców;
R.6.2(4) dobiera technologie produkcji wybranych
produktów spożywczych;
R.6.2(5) dobiera metody utrwalania żywności;

KPS(10)1 wspólnie udzielić pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.
Planowanie surowców, dodatków i opakowań do produkcji
R.6.2(1)1 rozróżnić dokumentację techniczną i technologiczną;

KPS(6)1 wyszukać aktualne rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego
żywności;
KPS(6)2 wyszukać aktualne normy jakościowe;
R.6.2(2)3 dobrać surowce potrzebne do wytworzenia gotowych wyrobów;

R.6.2 (3)3 rozróżnić operacje i procesy jednostkowe występujące w produkcji żywności;

R.6.2(4)3 opracować schematy blokowe produkcji wybranych produktów spożywczych;
R.6.2(5)4 dobrać metody utrwalania żywności do wybranych produktów spożywczych;

KPS(10) współpracuje w zespole;
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych
zadań;
Dział 14.3.

KPS(10)2 opracować wspólnie schematy produkcji wybranych produktów;
OMZ(4)1 ocenić jakość opracowanych schematów blokowych produkcji;
OMZ(4)2 ocenić dobór surowców do wytworzenia gotowych produktów;
Organizowanie produkcji w zakładach przetwórczych

R.6.2(6) sporządza zapotrzebowanie na surowce,
opakowania i dodatki do żywności;
R.6.2(7) dobiera maszyny i urządzenia stosowane w
przetwórstwie spożywczym;
R.6.2(8) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane
w zakładach przetwórstwa spożywczego;
R.6.2(9) organizuje prace związane z przetwórstwem
żywności;
R.6.2(10) dobiera sposoby zagospodarowania
odpadów poprodukcyjnych;
R.6.2(11) stosuje przepisy prawa i normy dotyczące
przetwórstwa spożywczego;
R.6.2(12) stosuje systemy zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;

R.6.2(6)3 określić zapotrzebowanie na surowce, opakowania i dodatki do żywności
wybranych produktów spożywczych;
R.6.2(7)3 dobrać maszyny i urządzenia do wybranych technologii produkcji żywności;
R.6.2(8)2 rozróżnić zasady działania wybranych maszyn i urządzeń;
R.6.2(9)3 dobrać warunki przechowywania i magazynowania surowców oraz wyrobów
gotowych;
R.6.2(10)3 przedstawić sposoby zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych;
R.6.2(11)3 zinterpretować przepisy prawa i normy związane z przetwórstwem żywności;
R.6.2(12)4 określić krytyczne punkty kontrolne produkcji wybranych produktów
spożywczych;
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OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;
Dział 15.1.
R.6.1(1) sporządza dokumenty związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej;
R.6.1(2) dobiera formę organizacyjno-prawną
przedsiębiorstwa;

Prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

R.6.1(3) organizuje działalność logistyczną,
produkcyjną, handlową i usługową w
przedsiębiorstwie;

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
PKZ(R.f)1 przestrzega norm jakościowych i zasad
standaryzacji produktów rolniczych;
PKZ(R.f)5 korzysta z usług i organizacji działających
na rzecz wsi i rolnictwa;
Dział 15.2.
R.6.1(4) określa potrzeby finansowe
przedsiębiorstwa;
R.6.1(5) określa źródła finansowania działalności
przedsiębiorstwa;
PKZ(R.f)2 sporządza biznesplan;

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych
zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych
zadań;
PKZ(R.f)3 stosuje rachunek ekonomiczny

OMZ(6)2 ustalić wspólnie krytyczne punkty kontrolne produkcji wybranych produktów
spożywczych.
Organizacja przedsiębiorstwa w agrobiznesie
R.6.1(1)3 sporządzić dokumenty do rozliczenia z Urzędem Skarbowym (VAT, PIT);
R.6.1(1)4 sporządzić dokumentację gospodarki magazynowej;
R.6.1(2)1 dobrać formę organizacyjno-prawną do rozmiarów prowadzonej działalności
gospodarczej;
R.6.1(2)2 dobrać formę organizacyjno-prawną do posiadanych zasobów finansowych;
R.6.1(3)8 obliczyć zapas przeciętny;
R.6.1(3)9 obliczyć zapas optymalny;
R.6.1(3)10 zaplanować działalność logistyczną;
R.6.1(3)11 zaplanować działalność produkcyjną;
R.6.1(3)12 zaplanować działalność handlową;
R.6.1(3)13 zaplanować działalność usługową;
KPS(9)1 przeprowadzić negocjacje handlowe;
PKZ(R.f)(1)2 wyszukać w internecie normy dla produktów rolnych;
PKZ(R.f)(1)3 zastosować zasady standaryzacji produktów rolniczych;
PKZ(R.f)(5)3 skorzystać z publikacji doradztwa rolniczego;
Ekonomiczne aspekty zarządzania
R.6.1(4)5 obliczyć zapotrzebowanie środków pieniężnych na zakup środków trwałych;
R.6.1(4)6 obliczyć zapotrzebowanie środków pieniężnych na zakup środków obrotowych;
R.6.1(5)3 porównać oferty kredytowe banków;
R.6.1(5)4 wypełnić wniosek kredytowy;
R.6.1(5)5 obliczyć raty leasingu;
PKZ(R.f)(2)3 opracować biznesplan dla przedsiębiorstwa działającego
w agrobiznesie;
PKZ(R.f)(2)4 ocenić realność biznesplanu;
OMZ(1)1 zaplanować pracę grupy sporządzającej biznesplan przedsiębiorstwa;
OMZ(2)1 dobrać zespół do opracowania biznesplanu;
OMZ(3)1 pokierować zespołem opracowującym biznesplan
OMZ(4)1 ocenić przygotowane biznesplany;
PKZ(R.f)(3)5 obliczyć przychody w produkcji rolniczej;
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w działalności rolniczej;
PKZ(R.f)4 rozróżnia i oblicza podatki związane
z działalnością rolniczą;
PKZ(R.f)6 korzysta ze środków finansowych na
rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych
zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych
zadań;
PKZ(R.f)7 stosuje programy komputerowe
wspomagające wykonywanie działań;
Dział 15.3.
R.6.1(6) określa potrzeby kadrowe;

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
Dział 15.4.
R.6.1(8) planuje działania marketingowe
w agrobiznesie;

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych
zadań;

PKZ(R.f)(3)6 obliczyć koszty produkcji rolniczej;
PKZ(R.f)(3)7 obliczyć dochód rolniczy;
PKZ(R.f)(4)3 obliczyć podatek rolny;
PKZ(R.f)(4)4 obliczyć podatek z działów specjalnych produkcji rolnej;
PKZ(R.f)(4)5 obliczyć podatek VAT według zasad ogólnych i zryczałtowany;
PKZ(R.f)(6)1 przeanalizować programy pomocowe dla obszarów wiejskich;
PKZ(R.f)(6)2 sporządzić wnioski o przyznanie środków pomocowych;
OMZ(1)2 zaplanować pracę grupy opracowującej wnioski o przyznanie środków
pomocowych;
OMZ(2)2 dobrać zespół do opracowania wniosków o przyznanie środków pomocowych;
OMZ(3)2 pokierować zespołem opracowującym wnioski o przyznanie środków
pomocowych;
OMZ(4)2 ocenić przygotowane wnioski o przyznanie środków pomocowych;
PKZ(R.f)(7)1 zastosować programy komputerowe do planowania działalności gospodarczej
w sektorze rolno-spożywczym;
Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa
R.6.1(6)5 obliczyć wydajność pracy;
R.6.1(6)6 obliczyć ilość pracowników niezbędną do wykonania określonej pracy wg norm;
R.6.1(6)7 opracować ofertę pracy na dane stanowisko;
R.6.1(6)8 sporządzić dokumenty aplikacyjne;
R.6.1(6)9 przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną
z potencjalnym pracownikiem oraz zaprezentować siebie w roli kandydata;
R.6.1(6)10 dobrać system wynagrodzeń pracowników;
KPS(9)1 przeprowadzić negocjacje handlowe;
KPS(9)2 przeprowadzić negocjacje płacowe;
Działalność marketingowa w agrobiznesie
R.6.1(8)7 przeprowadzić badania marketingowe stosując nowoczesne metody
i techniki;
R.6.1.(8)8 dobrać dla przedsiębiorstwa działającego w agrobiznesie różne formy promocji;
R.6.1(8)9 sporządzić analizę SWOT przedsiębiorstwa działającego w agrobiznesie;
R.6.1(8)10 sporządzić plan marketingowy przedsiębiorstwa;
OMZ(1)3 zaplanować pracę grupy opracowującej plan marketingowy przedsiębiorstwa;
OMZ(2)3 dobrać zespół do opracowania planu marketingowego przedsiębiorstwa;
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Prowadzenie rachunkowości w agrobiznesie

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych
zadań;
Dział 16.1.
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia
człowieka oraz mienia i środowiska związane
z wykonaniem 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;
R.6.3(1) stosuje przepisy prawa dotyczące
rachunkowości i przepisy prawa podatkowego;
R.6.3(3) rozróżnia składniki majątku i kapitałów;

R.6.3(8) sporządza bilans oraz rachunek zysków
i strat;

R.6.3(4) przeprowadza inwentaryzację składników
majątkowych przedsiębiorstwa;
R.6.3(5) ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne

OMZ(3)3 pokierować zespołem opracowującym plan marketingowy przedsiębiorstwa;
OMZ(4)3 ocenić przygotowane plany marketingowe przedsiębiorstwa.
Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa w agrobiznesie
BHP(4)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w pracy przy komputerze i innych
urządzeniach biurowych;
BHP(4)2 scharakteryzować wybrane sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia
jakie mogą mieć miejsce przy pracy z urządzeniami biurowymi;
BHP(5)1 scharakteryzować czynniki szkodliwe występujące w pracy biurowej;
BHP(5)2 określać czynniki ryzyka powodujące uszkodzenie wzroku;
BHP(6)1 określić wpływ długotrwałej pracy w pozycji siedzącej na organizm człowieka;
BHP(6)2 określić wpływ pracy biurowej przy komputerze na organizm człowieka;
BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami BHP i PPO-Ż;
BHP(7) dobrać urządzenia do pracy biurowej zgodne z zasadami BHP i PPO-Ż;
BHP(8)1 zastosować środki ochrony indywidualnej w pracy biurowej;
BHP(8)2 zastosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej w pracy biurowej;
R.6.3(1)1 stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;
R.6.3(1)2 stosować zasady rachunkowości w prowadzeniu księgowości przedsiębiorstwa;
R.6.3(3)1 sklasyfikować aktywa w przedsiębiorstwach handlowych;
R.6.3(3)2 sklasyfikować aktywa w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
R.6.3(3)3 sklasyfikować aktywa w przedsiębiorstwach usługowych;
R.6.3(3)4 sklasyfikować kapitały własne ze względu na formę organizacyjno-prawną
przedsiębiorstw;
R.6.3(3)5 sklasyfikować kapitały obce w różnych formach organizacyjno-prawnych
przedsiębiorstw i rodzajach działalności gospodarczej.;
R.6.3(8)1 dobrać odpowiedni wzór bilansu do danego typu przedsiębiorstwa;
R.6.3(8)2 sporządzić bilans przedsiębiorstwa w działalności produkcyjnej;
R.6.3(8)3 sporządzić bilans przedsiębiorstwa w działalności handlowej;
R.6.3(8)4 sporządzić bilans przedsiębiorstwa w działalności usługowej.
R.6.3(4)1 przeprowadzić inwentaryzację metodą spisu z natury;
R.6.3(4)2 przeprowadzić inwentaryzację metodą potwierdzania sald;
R.6.3(4)3 przeprowadzić inwentaryzację metodą weryfikacji ;
R.6.3(5)1 rozliczyć niedobory i nadwyżki jako wyniki inwentaryzacji;
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składników majątkowych przedsiębiorstwa;

R.6.3(5)2 sporządzić dokumenty związane z przeprowadzaniem inwentaryzacji;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonego
zadania.

OMZ(4)1 monitorować jakość wykonanych zadań;
OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów;

Dział 16.2.
R.6.3(10) dokonuje klasyfikacji kosztów;

Przychody, koszty i ich kalkulacja
R.6.3(10)1 dokonać klasyfikacji kosztów w przedsiębiorstwach pod względem rodzaju
prowadzonej działalności gospodarczej;
R.6.3(10)2 rozliczyć koszty układu rodzajowego;
R.6.3(10)3 rozliczyć koszty układu kalkulacyjnego;
R.6.3(10)4 rozliczyć koszty w czasie;
R.6.3(10)5 rozliczyć koszty zakupu;
R.6.3(6)1 obliczyć amortyzację dla celów bilansowych;
R.6.3(6)2 obliczyć amortyzację dla celów podatkowych;
R.6.3(6)3 sporządzić plan amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych;
R.6.3(6)4 wycenić wartość bilansową amortyzowanych środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych;
R.6.3(12)1 obliczyć wynagrodzenie brutto w poszczególnych systemach płac;
R.6.3(12)2 obliczyć obowiązkowe potrącenia z listy płac;
R.6.3(12)3 obliczyć wynagrodzenie netto pracownika;
R.6.3(12)4 sporządzić listę płac pracowników produkcyjnych;
R.6.3(12)5 sporządzić listę płac pracowników nieprodukcyjnych;
R.6.3(12)6 obliczyć wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
zlecenie;
R.6.3(12)7 obliczyć wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o dzieło;
R.6.3(12)8 obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu;
R.6.3(13)1 obliczyć narzuty na wynagrodzenia pracowników;
R.6.3(13)2 obliczyć wysokość zasiłku chorobowego;
R.6.3(13)3 obliczyć wysokość zasiłku opiekuńczego;
R.6.3(13)4 obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego;
R.6.3(13)5 sporządzić dokumenty związane w ubezpieczeniami pracowników;
R.6.3(13)6 sporządzić dokumenty związane w ubezpieczeniami właścicieli przedsiębiorstw
w agrobiznesie;
R.6.3(13)7 sporządzić dokumenty związane w ubezpieczeniami dobrowolnymi
w agrobiznesie;
R.6.3(8)5 obliczyć wysokość przychodów ze sprzedaży;

R.6.3(6) oblicza zużycie składników majątku
trwałego;

R.6.3(12) oblicza wynagrodzenia pracownika oraz
sporządza dokumenty dotyczące jego
wynagrodzenia;.

R.6.3(13) sporządza dokumenty dotyczące
ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych
w agrobiznesie;

R.6.3(8) sporządza bilans oraz rachunek zysków
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i strat;

R.6.3(8)6 obliczyć wysokość podatku dochodowego według skali;
R.6.3(8)7 obliczyć wysokość podatku dochodowego liniowego;
R.6.3(8)8 sporządzić odpowiedni rodzaj rachunku zysków pod względem stosowanych
układów kosztów w przedsiębiorstwie.

R.6.3(11) sporządza kalkulację kosztów
w agrobiznesie;

R.6.3(11)1 dokonać kalkulacji kosztów metodą podziałową prostą;
R.6.3(11)2 dokonać kalkulacji kosztów metodą podziałową współczynnikową;
R.6.3(11)3 dokonać kalkulacji kosztów metodą kalkulacje doliczeniową;
R.6.3(11)4 dokonać ustalenia cen na każdym etapie obrotu towarowego w
przedsiębiorstwach w agrobiznesie
OMZ(1)1 dokonać analizy przydzielonych zadań;
OMZ(1)2 zaplanować pracę zespołu;
Ewidencja operacji gospodarczych
R.6.3(7)1 dokonać księgowania operacji gospodarczych związanych z nabyciem aktywów
trwałych i obrotowych;
R.6.3(7)2 dokonać księgowania operacji gospodarczych związanych z rozrachunkami
kontrahentami ;
R.6.3(7)3 dokonać księgowania operacji gospodarczych związanych z rozrachunkami
z tytułu wynagrodzeń;
R.6.3(7)4 dokonać księgowania operacji gospodarczych związanych z rozrachunkami
publiczno-prawnymi;
R.6.3(7)5 dokonać księgowania operacji gospodarczych związanych z pozostałymi
rozrachunkami;
R.6.3(7)6 dokonać księgowania operacji gospodarczych związanych z ewidencją obrotu
pieniężnego i niepieniężnego;
R.6.3(7)7 dokonać księgowania operacji gospodarczych związanych z ewidencją kapitałów
własnych;
R.6.3(7)8 dokonać księgowania operacji gospodarczych związanych z ewidencją kapitałów
obcych ;
R.6.3(7)9 dokonać księgowania operacji gospodarczych dotyczących kosztów układu
rodzajowego;
R.6.3(7)10 dokonać księgowania operacji gospodarczych dotyczących kosztów układu
kalkulacyjnego;
R.6.3(7)11 dokonać księgowania operacji gospodarczych dotyczących przychodów
osiąganych przez przedsiębiorstwo;
R.6.3(7)12 sporządzić dokumenty związane z ewidencją poszczególnych operacji
gospodarczych;
R.6.3(7)13 dokonać ewidencji operacji gospodarczych od bilansu otwarcia do bilansu

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań.
Dział 16.3.
R.6.3(7) ewidencjonuje operacje gospodarcze na
kontach .
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Dział 16.4.
R.6.3(9) sporządza sprawozdania finansowe.

Dział 16.5.
R.6.3(14) prowadzi uproszczone formy ewidencji
księgowej;

zamknięcia w przedsiębiorstwach handlowych;
R.6.3(7)14 dokonać ewidencji operacji gospodarczych od bilansu otwarcia do bilansu
zamknięcia w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
R.6.3(7)15 dokonać ewidencji operacji gospodarczych od bilansu otwarcia do bilansu
zamknięcia w przedsiębiorstwach usługowych;
R.6.3(7)16 zastosować metodę księgową do ustalania wyniku finansowego;
Sprawozdawczość finansowa
R.6.3(9)1 sporządzić bilans przedsiębiorstwa handlowego;
R.6.3(9)2 sporządzić bilans przedsiębiorstwa produkcyjnego;
R.6.3(9)3 sporządzić bilans przedsiębiorstwa usługowego;
R.6.3(9)4 sporządzić rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym;
R.6.3(9)5 sporządzić rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym;
R.6.3(9)6 sporządzić sprawozdanie z przepływu środków finansowych;
R.6.3(9)7 dokonać analizy wstępnej bilansu ;
R.6.3(9)8 dokonać analizy wstępnej rachunku zysków i strat;
R.6.3(9)9 dokonać analizy płynności finansowej;
R.6.3(9)10 dokonać analizy wskaźników rotacji należności i zapasów, produktywności;
R.6.3(9)11 dokonać analizy zadłużenia oceny wykorzystania majątku;
R.6.3(9)12 sporządzić analizę rentowności przedsiębiorstwa;
R.6.3(9)13 ocenić wyniki analizy finansowej na podstawie otrzymanych danych;
R.6.3(9)14 przewidzieć sytuację przedsiębiorstwa w następnych latach na podstawie
wyników analizy finansowej z lat poprzednich;
Uproszczone formy ewidencji
R.6.3(14)1 dokonać ewidencji zdarzeń gospodarczych w podatkowej książce przychodów
i rozchodów dla przedsiębiorstwa handlowego;
R.6.3(14)2 dokonać ewidencji zdarzeń gospodarczych w podatkowej książce przychodów
i rozchodów dla przedsiębiorstwa produkcyjnego;
R.6.3(14)3 dokonać ewidencji zdarzeń gospodarczych w podatkowej książce przychodów
i rozchodów dla przedsiębiorstwa produkcyjnego;
R.6.3(14)4 dokonać ewidencji zdarzeń gospodarczych w ewidencji dodatkowej
prowadzonej do podatkowej książki przychodów i rozchodów;
R.6.3(14)5 obliczyć linowy podatek dochodowy na podstawie danych uzyskanych z książki
przychodów i rozchodów;
R.6.3(14)6 obliczyć podatek dochodowy według skali podatkowej na podstawie danych
uzyskanych z książki przychodów i rozchodów;
R.6.3(14)7 obliczyć podatek od przychodów ewidencjonowanych;
R.6.3(14)8 sporządzić ewidencję przychodów celem rozliczenia się z podatku
ryczałtowego;
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OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych
zadań.
Dział 16.6.
R.6.3(15) korzysta z komputerowych programów
finansowo-księgowych.

Dział 16.7.
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej
i ochrony środowiska;

R.6.3(14)9 dokonać ewidencji zdarzeń gospodarczych w ewidencji dodatkowej prowadzonej
celem rozliczenia się z podatku ryczałtowego;
R.6.3(14)10 obliczyć podatek dochodowy na podstawie karty podatkowej małych
przedsiębiorców;
R.6.3(14)11 sporządzić podstawowe deklaracje skarbowe sporządzane przez małych
przedsiębiorców;
R.6.3(14)12 sporządzić podstawowe deklaracje ZUS sporządzane przez małych
przedsiębiorców;
OMZ(2)1 rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole;
OMZ(2)2 rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu.
Komputerowe programy finansowo-księgowe wykorzystywane
w rachunkowości
R.6.3(15)1 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do prowadzenia pełnej
księgowości w przedsiębiorstwie produkcyjnym;
R.6.3(15)2 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do prowadzenia pełnej
księgowości w przedsiębiorstwie handlowym;
R.6.3(15)3 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do prowadzenia pełnej
księgowości w przedsiębiorstwie usługowym;
R.6.3(15)4 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do prowadzenia ewidencji
kadr przedsiębiorstwa;
R.6.3(15)5 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do prowadzenia ewidencji
płac pracowników;
R.6.3(15)6 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do prowadzenia ewidencji
zdarzeń gospodarczych na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów;
R.6.3(15)7 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do prowadzenia magazynów;
R.6.3(15)8 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do prowadzenia sprzedaży
towarów i usług;
R.6.3(15)9 zastosować oprogramowanie e-deklaracje celem rozliczenia się z urzędem
skarbowym ;
R.6.3(15)10 zastosować oprogramowanie PŁATNIK celem rozliczenia się z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych;
R.6.3(15)11 zastosować oprogramowanie finansowo-księgowe do prowadzenia ewidencji
operacji kasowych;
Prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
BHP(9)1 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej;
BHP(9)2 zastosować zasady ochrony przeciwpożarowej;
BHP(9)3 zastosować zasady ochrony środowiska.

197

BHP(5) określa zagrożenia związane
z występowaniem szkodliwych czynników
w środowisku pracy;
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym
w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia
zdrowia i życia;
R.6.1(2) dobiera formę organizacyjno-prawną
przedsiębiorstwa;

BHP(5)3 określić zagrożenia zawiązane z występowaniem hałasu w środowisku pracy;
BHP(5)4 określić zagrożenia zawiązane z występowaniem zanieczyszczenia powietrza
w środowisku pracy.
BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
BHP(10)2 udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
R.6.1(2)1 określić przedmiot działania jednostki gospodarczej;
R.6.1(2)2 przeanalizować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa;

R.6.1(3) organizuje działalność logistyczną,
produkcyjną, handlową i usługową
w przedsiębiorstwie agrobiznesowym;

R.6.1(3)1 określić funkcje poszczególnych komórek organizacyjnych;
R.6.1(3)2 zaplanować działalność logistyczną;
R.6.1(3)3 zaplanować działalność produkcyjną;
R.6.1(3)4 zaplanować działalność handlową;
R.6.1(3)5 zaplanować działalność usługową;
R.6.1(3)6 wykonać podstawowe prace produkcyjne;
R.6.1(3)7 wykonać podstawowe prace administracyjne.

R.6.1(6) określa potrzeby kadrowe;

R.6.1(6)1 określić zadania oraz zakres pracy pracownika na stanowisku pracy;

R.6.1(1) sporządza dokumenty związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej;

R.6.1(1)1 sporządzić dokumenty rejestracyjne;
R.6.1(1)2 sporządzić dokumentację zakupu;
R.6.1(1)3 sporządzić dokumentację produkcji;
R.6.1(1)4 sporządzić dokumentację sprzedaży.

R.6.3(12) oblicza wynagrodzenie pracownika oraz
sporządza dokumenty dotyczące jego wynagrodzenia;

R.6.3(12)1 sporządzić dokumentację pracy;
R.6.3(12)2 sporządzić dokumentację płacy.

R.6.3(15) korzysta z komputerowych programów
finansowo –księgowych;
R.6.1(8) planuje działania marketingowe
w agrobiznesie;

R.6.3(15)1 skorzystać z komputerowych programów finansowo-księgowych.
R.6.1(8)1 określić narzędzia marketingu stosowane
w przedsiębiorstwie;
R.6.1(8)2 przeprowadzić analizę SWOT przedsiębiorstwa;
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R.6.1(8)3 przeprowadzić badania marketingowe stosując nowoczesne metody i techniki.
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne
i organizacyjne wpływające na poprawę warunków
i jakość pracy.

Praktyka zawodowa

Dział 17.1.
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(5) określa zagrożenia związane
z występowaniem szkodliwych czynników
w środowisku pracy;
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym
w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia
zdrowia i życia;
R.3.2(6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje
pasze;

R.3.2(9) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane
w produkcji zwierzęcej;

R.3.2(10) wykonuje prace związane z żywieniem,
rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;
R.3.2(18) przygotowuje zwierzęta i produkty
pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;

R.3.3(4) obsługuje urządzenia wodociągowe
stosowane w budynkach inwentarskich;
R.3.2.(10) prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt
i produktów pochodzenia zwierzęcego;

OMZ(5)1 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności
i jakości pracy;
OMZ(5)2 dokonać bieżącej modyfikacji wykonywanego zadania wpływającej na poprawę
warunków i jakość pracy.
17.1. Prowadzenie działalności rolniczej - produkcja zwierzęca
BHP(9)1 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska;
BHP(5)1 określić zagrożenia zawiązane z występowaniem szkodliwych czynników
w różnych zakładach przetwórczych;
BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

R.3.2(6)1 przygotować, zakonserwować i zmagazynować pasze zgodnie z zasadami
przyjętymi w gospodarstwie;
R.3.2(6)2 ocenić sposoby przygotowywania, konserwowania i przechowywania pasz
gospodarstwie;
R.3.2(9)1 1wykonać wskazane prace w produkcji zwierzęcej z wykorzystaniem maszyn
i urządzeń w budynkach inwentarskich;
R.3.2(9)2 wykonać wskazane prace w produkcji zwierzęcej z wykorzystaniem maszyn
i narzędzi w produkcji zwierzęcej;
R.3.2(10)1 zadać pasze zwierzętom zgodnie z zasadami przyjętymi w gospodarstwie;
R.3.2(10)2 przygotować, zakonserwować i zmagazynować pasze zgodnie z zasadami
przyjętymi w gospodarstwie;
R.3.2(18)1 zapakować i przetransportować produkty pochodzenia zwierzęcego w celu
sprzedaży;
R.3.1(18)2 sporządzić dokumenty występujące przy sprzedaży produktów pochodzenia
zwierzęcego;
R.3.3(4)1 przygotować urządzenia wodociągowe do eksploatacji w budynkach
inwentarskich;
R.3.3(4)2 obsłużyć urządzenia wodociągowe do eksploatacji w budynkach inwentarskich;
R.3.2(19)1 przeprowadzić sprzedaż bezpośrednią zwierząt;
R.3.2(19)2 przeprowadzić sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego;
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R.3.2(11) wykonuje prace związane z higieną
zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich.

Dział 17.2.
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(5) określa zagrożenia związane
z występowaniem szkodliwych czynników
w środowisku pracy;
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym
w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia
zdrowia i życia;
R.3.1(7) przygotowuje materiał do siewu;

R.3.1(9) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane
z produkcją roślin uprawnych;
R.3.1(13) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane
w produkcji roślinnej;

R.3.1(17) przechowuje oraz przygotowuje produkty
pochodzenia roślinnego do sprzedaży;
R.3.1(18)
prowadzi
sprzedaż
produktów pochodzenia roślinnego;

bezpośrednią

OMZ(1) planuje prace zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań;

R.3.2(11)1 wykonać prace pielęgnacyjne przy zwierzętach w ramach wykonywania
czynności codziennych;
R.3.2(11)2 uporządkować pomieszczenie inwentarskie w ramach wykonywania czynności
codziennych.
Prowadzenie działalności rolniczej - produkcja roślinna
BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska;
BHP(5)2 określić zagrożenia zawiązane z występowaniem szkodliwych czynników
w różnych zakładach przetwórczych;
BHP(10)2 udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

R.3.1(7) 1 zaplanować i wykonać czynności związane z przygotowaniem materiału
siewnego do siewu w gospodarstwie rolnym
R.3.1(7) 2 zaplanować i wykonać czynności związane z przygotowaniem sadzeniaków
do sadzenia w gospodarstwie rolnym
R.3.1(9)1 wykonać orkę oraz zabiegi doprawiające glebę pod wybrana roślinę uprawną
R.3.1(9) 2 wykonać zabiegi pielęgnacyjne w wybranych roślinach uprawnych
R.3.1(9) 3 wykonać nawożenie i zabiegi związane z ochroną roślin uprawnych
R.3.1(13)1 obsłużyć maszyny i urządzenia do uprawy, nawożenia, pielęgnacji, zbioru
i konserwacji roślin w uprawie polowej
R.3.1(13)2 obsłużyć maszyny i urządzenia do nawożenia, pielęgnacji, zbioru i konserwacji
roślin z trwałych użytków zielonych
R.3.1(17)1 przygotować produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;
R.3.1(17)2 przygotować zgodnie z wymogami produkty w gospodarstwie
do przechowywania;
R.3.1(18)1 sporządzić dokumenty występujące przy sprzedaży produktów pochodzenia
roślinnego;
R.3.1.(18)2 zorganizować sprzedaż produktów pochodzenia roślinnego;
OMZ(1)1 przeanalizować przydzielone zadanie do wykonania;
OMZ(1)2 przydzielić zadania do wykonania poszczególnym członkom zespołu;
OMZ(3)1 zmotywować współpracowników do wykonywania zdań zawodowych;

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(3)2 wydać polecenia osobom realizującym zadanie zawodowe;
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OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;
Dział 17.3.
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(5) określa zagrożenia związane
z występowaniem szkodliwych czynników
w środowisku pracy;
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym
w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia
zdrowia i życia;
R.6.1(2) dobiera formę organizacyjno-prawną
przedsiębiorstwa;
R.6.1(3) organizuje działalność logistyczną,
produkcyjną, handlową i usługową
w przedsiębiorstwie agrobiznesowym;

R.6.1(6) określa potrzeby kadrowe;
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne
i organizacyjne wpływające n poprawę warunków
pracy;
R.6.1(1) sporządza dokumenty związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej;

R.6.3(12) oblicza wynagrodzenie pracownika oraz
sporządza dokumenty dotyczące jego wynagrodzenia;
R.6.3(15) korzysta z komputerowych programów
finansowo - księgowych;
R.6.1(8) planuje działania marketingowe
w agrobiznesie;

OMZ(6)1 zastosować odpowiednie formy komunikacji interpersonalnej;
OMZ(6)2 wysłuchać argumentów współpracowników;
Prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
BHP(9)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska;
BHP(5)1 określić zagrożenia zawiązane z występowaniem szkodliwych czynników
w różnych zakładach przetwórczych;
BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
BHP(10)3 udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
R.6.1(2)3 określić przedmiot działania jednostki gospodarczej;
R.6.1(2)4 przeanalizować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa;
R.6.1(3)12 zaplanować działalność logistyczną;
R.6.1(3)13 zaplanować działalność produkcyjną;
R.6.1(3)14 zaplanować działalność handlową;
R.6.1(3)15 zaplanować działalność usługową;
R.6.1(3)16 wykonać podstawowe prace produkcyjne;
R.6.1(3)17 wykonać podstawowe prace administracyjne;
R.6.1(6)12 określić zadania oraz zakres pracy pracownika na stanowisku pracy;
OMZ(5)1 wprowadzić rozwiązania techniczne wpływające na poprawę warunków pracy;
OMZ(5)2 wprowadzić rozwiązania organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy;
R.6.1(1)2 sporządzić dokumenty rejestracyjne;
R.6.1(1)5 sporządzić dokumentację zakupu;
R.6.1(1)6 sporządzić dokumentację produkcji;
R.6.1(1)7 sporządzić dokumentację sprzedaży;
R.6.3(12)1 sporządzić dokumentację pracy;
R.6.3(12)2 sporządzić dokumentację płacy;
R.6.3(15)3 skorzystać z komputerowych programów finansowo-księgowych;
R.6.1(8)18 określić narzędzia marketingu stosowane w przedsiębiorstwie;
R.6.1(8)15 sporządzić analizę SWOT;
R.6.1(8)8 przeprowadzić badania marketingowe stosując nowoczesne metody
i techniki.
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