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PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  
Program nauczania dla zawodu Technik leśnik opracowany jest na podstawie aktów prawnych:  

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 

2017 poz. 860), 

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

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 

 Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia  
2002 r. z późn. zmianami, 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 

 Rozporządzeniem w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierującymi pojazdami, instruktorów  
i egzaminatorów z dnia 27 października 2005 r. z późn. zmianami.  

 
1. CELE GŁÓWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: 
przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na 
zmieniającym się rynku pracy. 

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

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie 
kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom 
wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół 
kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. 
W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i 
możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia  
i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.   
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Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz 
mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.  

 
2.  PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM  

W programie nauczania dla zawodu technik leśnik uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: biologia i matematyka, których nauka 
odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz uwzględniono przedmiot historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający.  

 
3.  KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LEŚNIK Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  

Program nauczania dla zawodu technik leśnik 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: 

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

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

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

 umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;  

 umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;  

 umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;  

 umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;  

 umiejętność pracy zespołowej.  
W programie nauczania dla zawodu technik leśnik uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym 

osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących nauczanych na poziomie rozszerzonym, czyli biologię oraz 
matematykę. Korelacje dotyczą również takich przedmiotów jak podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa.  

Zastosowanie rozszerzeń z tych przedmiotów pozwoli na przybliżenie uczniom zagadnień związanych z systematyką i anatomią  
i fizjologią roślin i zwierząt. Z kolei rozszerzenie z matematyki ułatwi realizację zagadnień związanych ze skalowaniem rysunków i planów,  
w istotnym procesie projektowania oraz przybliży wykonywanie prostych pomiarów terenowych (geodezyjnych).  
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4.  INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK LEŚNIK  
Technik leśnik zajmuje się planowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem prac z zakresu gospodarki leśnej nadleśnictwa: szkółkarstwa, 

hodowli, ochrony i użytkowania lasu. Nadzoruje czynności podległych mu pracowników, prowadzi dokumentację materiałową,  
sprawuje nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami, dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonywanych prac. Praca technika 
leśnika odbywa się na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych w lesie lub szkółkach leśnych. Może odbywać się też w 
pomieszczeniach produkcyjnych oraz biurowych. Technik leśnik może pracować w jednostkach organizacyjnych lasów państwowych, w lasach 
samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych oraz w przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach zajmujących się gospodarką leśną, 
ochroną lasów i stref zieleni.  

W leśnictwie wdrażane są nowoczesne technologie, co skutkuje doskonaleniem metod i sposobów prowadzenia gospodarki leśnej we 
wszystkich jej dziedzinach. Przykładem jest coraz częściej stosowane maszynowe pozyskanie drewna, czy stosowanie technik geomatycznych, 
jak: lotniczy i naziemny skaning, lotnicze i naziemne zdjęcia cyfrowe, służące tworzeniu leśnych map numerycznych, baz danych, numerycznego 
modelu terenu i powierzchni koron drzew.  

Przykładowe zadania zawodowe to:  

 planowanie, organizowanie i nadzorowanie zbioru, przechowywania i przygotowania nasion drzew i krzewów leśnych,  

 kierowanie produkcją szkółkarską,  

 ustalanie składu gatunkowego upraw leśnych pod względem odporności na choroby i szkodniki,  

 planowanie, organizowanie i nadzorowanie prac odnowieniowych i zalesieniowych,  

 prowadzenie akcji zadrzewieniowych,  

 organizacja zabiegów pielęgnacyjnych w różnych fazach wzrostu i rozwoju drzewostanu, 

 rozpoznawanie zagrożeń powodowanych przez różne czynniki, w tym pożary leśne oraz zapobieganie im,  

 określanie wieku drzew i drzewostanów,  

 prowadzenie przebudowy drzewostanów,  

 dobieranie odpowiednich narzędzi i urządzeń do wykonywania prac leśnych,  

 organizowanie prac z zakresu zagospodarowania łowisk leśnych,  

 kierowanie ruchem turystycznym narządzanym obszarze leśnym,  

 patrolowanie lasu i prowadzenie dochodzenia w przypadku stwierdzonych szkód, kradzieży płodów leśnych i kłusownictwa,  

 organizowanie i nadzorowanie pozyskiwania i zrywki drewna,  

 sporządzanie stosownej dokumentacji. 
 

5.  UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE  
Obecnie (stan za rok 2010) obszary leśne zajmują 9121 tys. ha, co stanowi 29,2% powierzchni kraju. Od końca II wojny światowej zasoby 

leśne Polski systematycznie się powiększają. Zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania Lesistości w 2020 roku lasy mają stanowić 30% 
powierzchni kraju, a w 2050 – 33%. Technik leśnik może poszukiwać pracy w jednostkach organizacyjnych lasów państwowych, w lasach 
samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych, oddziałach Biura Urządzania Lasu i w Geodezji Leśnej. Może być zatrudniony  
w przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni, 
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pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych oraz jednostkach samorządowych. Może być prywatnym 
przedsiębiorcą prowadzącym firmę świadczącą usługi na rzecz leśnictwa (zakładanie i pielęgnacja zadrzewień) lub łowiectwa oraz 
popularyzowania wiedzy przyrodniczo-leśnej.  

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik może podejmować pracę w: jednostkach organizacyjnych lasów państwowych, 
oddziałach biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Parkach Narodowych, jednostkach prowadzących gospodarkę leśną, jednostkach 
samorządowych na stanowiskach wymagających przygotowania w zakresie leśnictwa oraz Zakładach Usług Leśnych.  

Absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą.  
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  

 powiększania zasobów leśnych,  

 ochrony ekosystemów leśnych,  

 udostępniania lasów społeczeństwu, 

 rozwoju produkcji leśnej.  
 

6.  POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK LEŚNIK 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. Brak jest w zawodzie technik leśnik wspólnych kwalifikacji z innymi zawodami. Natomiast 
grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem 
PKZ(RL.a) PKZ(RL.c) i PKZ(RL.i). 
 
Tabela 1. Powiązanie zawodu technik leśnik z innymi zawodami 

Kwalifikacja 
Symbol cyfrowy 

zawodu 
Zawód Elementy wspólne 

RL.01. 
Obsługa maszyn stosowanych do 
prac leśnych  

834105 
Operator maszyn leśnych  PKZ(RL.a) 

PKZ(RL.c) 

RL.13. 
Ochrona i zagospodarowanie 
zasobów leśnych  

314301 
Technik leśnik  

PKZ(RL.a) 
PKZ(RL.c) 

RL.14. Użytkowanie zasobów leśnych  314301 Technik leśnik  

RL.02. 
Wykonywanie prac rybackich w 
akwakulturze  

622201 Rybak śródlądowy  
PKZ(RL.c) 

314208 Technik rybactwa śródlądowego  

RL.03 
 

Prowadzenie produkcji rolniczej  
 

613003 Rolnik  

PKZ(RL.c) 331402 Technik agrobiznesu  

314207 Technik rolnik  

RL.04. 
Prowadzenie produkcji 
pszczelarskiej  

612302 Pszczelarz  
PKZ(RL.c) 

314206 Technik pszczelarz  

RL.05. 611303 Ogrodnik  PKZ(RL.c) 
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Zakładanie i prowadzenie upraw 
ogrodniczych  

314205 
Technik ogrodnik  

RL.10. 
Prowadzenie chowu i inseminacji 
zwierząt  

324002 
Technik weterynarii  

PKZ(RL.c) 

RL.19. 
Organizowanie chowu i hodowli 
koni  

314203 
Technik hodowca koni  

PKZ(RL.c) 

RL.21. 
Projektowanie, urządzanie i 
pielęgnacja roślinnych obiektów 
architektury krajobrazu  

314202 
Technik architektury krajobrazu  

PKZ(RL.c) 

 
7.  CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LEŚNIK  

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  

 organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu;  

 organizowania prac związanych z ochroną zasobów leśnych;  

 prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach;  

 prowadzenia prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych;  

 organizowania prac związanych z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu; 

 prowadzenia i obsługi ciągnika z przyczepą(przyczepami).  
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia 

w zawodzie technik leśnik:  

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

 efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, stanowiące podbudowę do 
kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(RL.a), PKZ(RL.c)  

 efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie RL.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych; RL.14. 
Użytkowanie zasobów leśnych.  
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8.  PLAN NAUCZANIA DLA ZWODU TECHNIK LEŚNIK  
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 

1500 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 750 godzin, a na kształcenie zawodowe 
praktyczne 750 godzin.  

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik leśnik 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 kształcenia 
przeznaczono – minimum 350 godzin;  

 na kształcenie w ramach kwalifikacji RL.13. przeznaczono – minimum 420 godzin;  

 na kształcenie w ramach kwalifikacji RL.14. przeznaczono – minimum 420 godzin.  
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Tabela 2. Plan nauczania dla programu o strukturze przedmiotowe 
*Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych oraz u pracodawcy.  

Zajęcia indywidualne z uczniem – nauka jazdy zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację RL.13. odbywa się po pierwszym semestrze klasy trzeciej. 
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację RL14. odbywa się po pierwszym semestrze klasy czwartej. 
  

Lp. Nazwa przedmiotu 

Klasa Liczba godzin  w cyklu kształcenia 

I II III IV 

tygodniowo łącznie Semestr 

I II I II I II I II 

Kształcenie zawodowe teoretyczne 

1 JOZ       1   1     1 30 

2 Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej 2 1 2 1         3 90 

3 Hodowla lasu 2 2 2 2 2        5 150 

4 Ochrona środowiska leśnego 2 1 2 1 2       4 120 

5 Ekonomiczne podstawy gospodarki leśnej     1 1         1 30 

6 Technika prac leśnych 1 1 2 1         2,5 75 

7 Gospodarka łowiecka     2 1         1,5 45 

8 Użytkowanie lasu      1  1 1 1 2   3 90 

9 Urządzanie lasu        2 1 1 2   3 90 

10 SILP         1 1     1 30 

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 7 5 12 10 8 4 4 0 25 750 

Kształcenie zawodowe praktyczne 

11 Zajęcia praktyczne*  0 3 8 10 8 11 10  0 25 750 

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 7 8 20 20 16 15 14 0 50 1500 

PRAKTYKI ZAWODOWE 

w I klasie 1 tydzień 

w II klasie 1 tydzień 

w III  klasie 2 tygodnie 
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Tabela 3. Wykaz działów programowych dla zawodu technik leśnik 

Nazwa przedmiotu Nazwa działu Liczba godzin 

1. Język obcy zawodowy 1.1. Język obcy w leśnictwie 30 

2. Przyrodnicze podstawy 
gospodarki leśnej 

2.1. Botanika leśna 60 

2.2. Zoologia leśna 30 

3. Hodowla lasu 3.1. Przyrodnicze podstawy gospodarki nasiennej  10 

3.2. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych 20 

3.3. Nasiennictwo leśne 20 

3.4. Szkółkarstwo leśne 20 

3.5. Odnowienia i zalesienia 20 

3.6. Melioracje leśne 10 

3.7. Pielęgnowanie lasu 20 

3.8. Sposoby zagospodarowania lasu 20 

3.9. Prowadzenie plantacji i upraw plantacyjnych 10 

4. Ochrona środowiska 
leśnego 

4.1. Ochrona lasu 60 

4.2. Ochrona przyrody 40 

4.3. Edukacja i turystyka 20 

5. Ekonomiczne podstawy 
gospodarki leśnej 

5.1. Podstawy działalności gospodarczej 10 

5.2. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej w lasach 10 

5.3. Gospodarka finansowa 10 

6. Technika prac leśnych 6.1. Maszynoznawstwo ogólne  20 

6.2. Maszynoznawstwo leśne 20 

6.3. Przepisy ruchu drogowego  35 

7. Gospodarka łowiecka 7.1. Gospodarowanie zwierzyną 30 

7.2. Polowania 15 

8. Użytkowanie lasu 8.1. Uboczne użytkowanie lasu 10 

8.2. Wykorzystanie surowca drzewnego 10 

8.3. Klasyfikacja surowca drzewnego 30 

8.4. Pozyskanie surowca drzewnego 40 

9. Urządzanie lasu 
 

9.1.  Geodezja leśna 30 

9.2. Pomiar drzew i drzewostanów  30 

9.3. Mapy i plany urządzenia lasu 30 

10. Informatyka leśna 10.1. SILP 30 

11. Zajęcia praktyczne 11.1. Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej 30 
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 11.2. Przyrodnicze podstawy hodowli lasu 30 

11.3. Nasiennictwo leśne 20 

11.4. Szkółkarstwo leśne 30 

11.5. Odnowienia i zalesienia 30 

11.6. Pielęgnowanie lasu  20 

11.7. Sposoby zagospodarowania lasu 20 

11.8. Ochrona środowiska leśnego 50 

11.9. Ekonomiczne podstawy gospodarki leśnej 30 

11.10. Maszynoznawstwo ogólne 10 

11.11. Maszynoznawstwo leśne 20 

11.12. Gospodarowanie zwierzyną 25 

11.13. Wykorzystanie surowca drzewnego 80 

11.14. Klasyfikacja surowca drzewnego 120 

11.15. Pozyskanie surowca drzewnego 125 

11.16. Geodezja leśna 20 

11.17. Pomiar drzew i drzewostanów 40 

11.18. Mapy i plany urządzenia lasu 20 

11.19. SILP 30 

12. Praktyki zawodowe 12.1. Praktyki zawodowe w klasie I (1 tydzień) 40 

12.2. Praktyki zawodowe w klasie II (1 tydzień) 40 

12.3. Praktyki zawodowe w klasie III (2 tygodnie) 80 
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10.  PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW  
W programie nauczania dla zawodu technik leśnik zastosowano taksonomię celów ABC  B. Niemierko 
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1. Język obcy w leśnictwie 
1.1. Język obcy w leśnictwie 

 

1.1. Język obcy w leśnictwie    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych  
(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

JOZ(1)1. posługiwać się zasobem środków językowych z 
uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa stosowanego w 
gospodarce leśnej;  

P C 
 Słownictwo związane  

z wykonywaniem zadań zawodowych 
w leśnictwie. 

 Zastosowanie zwrotów 
grzecznościowych. 

 Rozmowa sprzedażowa. 

 Wydawanie poleceń. 

 Negocjowanie warunków sprzedaży; 

 Organizacja stanowiska pracy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOZ(1)2. zaplanować poprawnie przeprowadzoną rozmowę 
sprzedażową w języku obcym zawodowym z uwzględnieniem 
wypowiedzi sprzedającego surowiec drzewny i klienta;  

P C 

JOZ(1)3. przeprowadzić rozmowę dotyczącą sprzedaży surowca 
drzewnego;  

PP C 

JOZ(1)4. przeczytać i przetłumaczyć korespondencję otrzymywaną 
za pomocą poczty elektronicznej;  

P C 

JOZ(1)5. zastosować zwroty grzecznościowe w rozmowach 
sprzedażowych ; 

P C 

JOZ(2)1. określić czynności związane z wykonywanymi zadaniami;  P A 

JOZ(2)2. posługiwać się językiem obcym w zakresie 
wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;  

P C 

JOZ(2)3. negocjować warunki sprzedaży surowca drzewnego w 
języku obcym;  

PP D 

JOZ(3)1. przetłumaczyć na język obcy z zachowaniem 
podstawowych zasad gramatyki i ortografii, teksty zawodowe 
napisane w języku polskim;  

PP C 

JOZ(3)2. przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczne instrukcje 
dotyczące zasad obsługi urządzeń stosowanych w leśnictwie;  

PP D 

JOZ(3)3. zredagować notatkę w języku obcym z tekstu 
zawodowego słuchanego i czytanego;  

P C 

JOZ(4)1. porozumiewać się z zespołem współpracowników;  P C 

JOZ(4)2. wydawać polecenia w języku obcym dotyczące realizacji 
prac w zawodzie technik leśnik;  

P D 
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JOZ(5)1. skorzystać z obcojęzycznych zasobów Internetu 
związanych z tematyką zawodową;  P C 

 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej;   

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych;  
PP C 

Planowane ćwiczenia 
1. Stosowanie słownictwa związanego z wykonywaniem zadań zawodowych w leśnictwie;  
2. Stosowanie zwrotów grzecznościowych;  
3. Przeprowadzenie rozmowy sprzedażowej;  
4. Wydawanie poleceń dotyczących zadań zawodowych;  
5. Prowadzenie negocjacji warunków sprzedaży;  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni szkolnej z dostępem do urządzeń multimedialnych w celu odtworzenia nagrań, filmów, 
prezentacji multimedialnych.  
Środki dydaktyczne  

 zestawy ćwiczeń,  

 instrukcje do ćwiczeń, słowniki branżowe,  

 pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów;  

 czasopisma branżowe,  katalogi branżowe,  

 filmy, nagrania i prezentacje multimedialne o tematyce leśnej;  
Zalecane metody dydaktyczne  
W dziale powinny być kształtowane umiejętności porozumiewania się w języku obcym z klientami, współpracownikami i pracownikami zewnętrznymi, 
zdobywanie wiedzy poprzez wyszukiwanie i analizowania informacji zawartych w zagranicznej prasie branżowej.  
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach max. 15 
osobowych.  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych i pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 stosowanie słownictwa obcojęzycznego,  
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 wydawanie poleceń dotyczących zadań zawodowych,  

 prowadzenie rozmów z kontrahentami.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.  
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2. Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej 
2.1. Botanika leśna 
2.2. Zoologia leśna 

 

2.1. Botanika leśna    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych 
 (P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej; P C  Biologia wybranych gatunków drzew, 
krzewów, krzewinek, roślin zielnych, 
mszaków, paprotników i grzybów. 

 Budowa i funkcje tkanek roślinnych. 

 Budowa i funkcje organów 
roślinnych. 

  Podział systematyczny roślin. 

KPS(6)1. Aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

PKZ(RL.a)(1)1. rozpoznać w warunkach siedlisk leśnych gatunki 
drzew, krzewów, krzewinek, roślin zielnych, mszaków, paprotników 
i grzybów występujących w ekosystemach leśnych na terenie Polski 

P C 

PKZ(RL.a)(1)2.  scharakteryzować budowę, cechy morfologiczne, 
procesy życiowe wybranych gatunków drzew, krzewów, krzewinek, 
roślin zielnych, mszaków, paprotników i grzybów występujących w 
ekosystemach leśnych na terenie Polski; 

P C 

PKZ(RL.a)(1)4. określić znaczenie poznanych gatunków roślin w 
gospodarce leśnej i w ekosystemach leśnych; 

PP C 

PKZ(RL.a)(1)7. zastosować terminologię dotyczącą botaniki; P C 

PKZ(RL.a)(1)9. wyjaśnić podział systematyczny organizmów 
roślinnych; 

PP B 

PKZ(RL.a)(2)1. scharakteryzować  szyszki i nasiona drzew i krzewów 
leśnych; 

P C 

PKZ(RL.a)(2)2. określić przynależność do gatunku szyszek i nasion 
drzew i krzewów leśnych; 

P C 

PKZ(RL.i)(1)1. scharakteryzować budowę, funkcje i rozmieszczenie 
tkanek roślinnych; 

P C 

KZ(RL.i)(1)3. scharakteryzować budowę anatomiczną, rozwój i 
spełniane funkcje życiowe korzeni, pędów, łodyg, liści, kwiatów, 
owoców  i nasion w procesie wzrostu, rozwoju i rozmnażania 
roślin; 

PP C 

Planowane ćwiczenia 
1. Charakteryzowanie wybranych gatunków drzew, krzewów, krzewinek, roślin zielnych, mszaków, paprotników i grzybów. 
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2. Charakteryzowanie tkanek roślinnych.  
3. Charakteryzowanie organów roślinnych.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w: stanowisko komputerowe z projektorem multimedialnym i dostępem do 
Internetu, zbiory zielnikowe roślin, zbiory kwiatów, kwiatostanów, owoców i owocostanów, zbiory szyszek i nasion, atlasy botaniczne, klucze do 
oznaczania drzew i krzewów, filmy dydaktyczne, zestawy prezentacji multimedialnych. Dział programowy „Botanika” zawiera fundamentalną wiedzę  
z zakresu leśnictwa przez co stanowi podbudowę dla pozostałych przedmiotów zawodowych. W związku z tym należy zwracać szczególną uwagę na 
systematyczność pracy ucznia i trwałość zdobywanej przez niego wiedzy i umiejętności. Ważne jest wiązanie teorii z praktyką w procesie kształcenia. 
Do oceny osiągnięć edukacyjnych proponuje się przeprowadzanie sprawdzianów umiejętności.  
Środki dydaktyczne  

 zbiory zielnikowe roślin, 

 zbiory kwiatów, kwiatostanów, owoców i owocostanów,  

 zestawy pędów zimowych drzew i krzewów leśnych,  

 zbiory szyszek i nasion,  

 atlasy botaniczne,  

 klucze do oznaczania drzew i krzewów,  

 filmy dydaktyczne,  

 zestawy prezentacji multimedialnych, 

 zestawy ćwiczeń multimedialnych, 

 mikroskopy. 
Zalecane metody dydaktyczne  
Dział programowy „Botanika” wymaga stosowania metod opartych na obserwacji i praktycznej działalności ucznia umożliwiających uczenie się przez 
odkrywanie. 
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zaplanowanych zadań.  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na kształtowanie operatywności wiedzy z przedmiotu w zakresie pozostałych 

przedmiotów zawodowych. 
5.  W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.  
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Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

2.2. Zoologia leśna    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych 
 (P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(6)1. Aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C  Biologia wybranych gatunków 
zwierząt leśnych. 

 Podstawy ekologii. 

  Budowa i funkcje tkanek 
zwierzęcych.  

 Budowa i funkcje narządów i 
układów narządów zwierząt. 

 Podział systematyczny zwierząt. 
 

PKZ(RL.a)(1)3. scharakteryzować wybrane gatunki bezkręgowców i 
kręgowców występujących w ekosystemach leśnych na terenie 
Polski; 

P C 

PKZ(RLa)(1)5. określić znaczenie poznanych gatunków zwierząt w 
gospodarce leśnej i w ekosystemach leśnych; 

PP C 

PKZ(RL.a)(1)6. wyjaśnić podział systematyczny organizmów 
zwierzęcych;  

PP B 

PKZ(RL.a)(1)8. zastosować terminologię dotyczącą zoologii i 
ekologii; 

P C 

PKZ(RL.a)(1)10. określić potrzeby i możliwości ochrony danego 
gatunku i jego siedliska; 

PP C 

PKZ(RL.i)(1)2. scharakteryzować budowę i funkcje tkanek 
zwierzęcych;  

P C 

PKZ(RL.i)(1)4. wyjaśnić zależności między budową i funkcją tkanek 
zwierzęcych;  

PP B 

PKZ(RL.i)(1)5. zanalizować znaczenie przystosowań morfologiczno-
anatomicznych zwierząt do środowiska ich występowania oraz 
zajmowanej niszy ekologicznej; 

PP D 

Planowane ćwiczenia 
1. Charakteryzowanie wybranych gatunków zwierząt. 
2. Charakteryzowanie tkanek zwierzęcych.  
3. Charakteryzowanie narządów i układów narządów zwierząt. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w: stanowisko komputerowe z projektorem multimedialnym i dostępem do 
Internetu, eksponaty zoologiczne, barwne atlasy owadów i kręgowców, filmy dydaktyczne, zestawy prezentacji multimedialnych. Dział programowy 
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„Zoologia” zawiera fundamentalną wiedzę z zakresu leśnictwa przez co stanowi podbudowę dla pozostałych przedmiotów zawodowych.  W związku z 
tym należy zwracać szczególną uwagę na systematyczność pracy ucznia i trwałość zdobywanej przez niego wiedzy i umiejętności. Ważne jest wiązanie 
teorii z praktyką w procesie kształcenia. 
Do oceny osiągnięć edukacyjnych proponuje się przeprowadzanie sprawdzianów umiejętności.  
Środki dydaktyczne  

 eksponaty zoologiczne,  

 zestawy preparatów mikroskopowych tkanek zwierząt,  

 barwne atlasy owadów i kręgowców,  

 klucze i przewodniki do oznaczania zwierząt,  

 filmy dydaktyczne,  

 zestawy prezentacji multimedialnych, 

 zestawy ćwiczeń multimedialnych, 

 mikroskopy. 
Zalecane metody dydaktyczne  
Dział programowy „Zoologia” wymaga stosowania metod opartych na obserwacji i praktycznej działalności ucznia umożliwiających uczenie się przez 
odkrywanie. 
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zaplanowanych zadań.  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach. 
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia. 
3.  Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na kształtowanie operatywności wiedzy z przedmiotu w zakresie pozostałych 

przedmiotów zawodowych. 
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.  
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3. Hodowla lasu 
3.1. Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej 
3.2. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych 
3.3. Nasiennictwo leśne 
3.4. Szkółkarstwo leśne 
3.5. Odnowienia i zalesienia 
3.6. Melioracje leśne 
3.7. Pielęgnowanie lasu 
3.8. Sposoby zagospodarowania lasu 
3.9. Prowadzenie plantacji i upraw plantacyjnych 

 

3.1. Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych  
(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej; P C  Piętra roślinności leśnej. 

  Funkcje lasu. 

  Wpływ klimatu na gospodarkę leśną 
w Polsce. 

 Procesy glebotwórcze. 

 Typy pokrywy gleby. 

 Klasyfikacja gleb leśnych CILP2000. 

 Regionalizacja przyrodniczo-leśna. 

 Krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne. 

 Zasięg naturalnego występowania 
głównych gatunków lasotwórczych  
w Polsce. 

 Typy siedliskowe lasu. 

 Gatunki roślin runa typowe dla 
poszczególnych siedliskowych typów 
lasu. 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

PKZ(RL.a)(8)1.określać cechy lasu i drzewostanu; P C 

PKZ(RL.a)(8)2. scharakteryzować strukturę drzewostanu i planować 
działania związane z jej kształtowaniem; 

P C 

PKZ(RL.a)(8)3. scharakteryzować drzewostany jedno- i 
różnogatunkowe; 

P C 

PKZ(RL.i)(4)1. scharakteryzować procesy glebotwórcze; PP C 

PKZ(RL.i)(4)2. określić wpływ procesów glebotwórczych na 
kształtowanie warunków środowiska leśnego; 

PP C 

PKZ(RL.i)(4)3. skorzystać z klasyfikacji gleb leśnych Polski; P C 

PKZ(RL.i)(4)4. określić podstawowe właściwości fizyczne, 
chemiczne i biologiczne poszczególnych rodzajów gleb leśnych 
Polski; 

P C 

PKZ(RL.i)(4)5. określić jakość gleby na podstawie roślin 
wskaźnikowych; 

P C 

RL.13.2.(7)1. scharakteryzować rodzaje kompleksów leśnych; P C 

RL.13.2(7)2. scharakteryzować funkcje lasu; P C 
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RL.13.2(8)1. scharakteryzować wpływ klimatu na gospodarkę leśną 
w Polsce; 

P C 
 Gatunki roślin runa różnicujące 

siedliskowe typy lasu. 
 RL.13.2(8)2. scharakteryzować krainy i dzielnice przyrodniczo-

leśne; 
P C 

RL.13.2(8)3. określić zasięg naturalnego występowania głównych 
gatunków lasotwórczych w Polsce; 

P C 

RL.13.2(9)1. scharakteryzować zasady klasyfikacji siedlisk leśnych; P C 

RL.13.2(9)2. scharakteryzować typy pokrywy gleby leśnej; P C 

RL.13.2(9)3. rozróżnić gatunki roślin runa typowych dla 
poszczególnych typów siedliskowych lasu; 

P C 

RL.13.2(9)4. scharakteryzować typy siedliskowe lasu; P C 

Planowane ćwiczenia 
1. Zapoznanie z budową lasu i cechami charakterystycznymi drzewostanów. 
2. Rozpoznawanie cech charakterystycznych gleb, ich właściwości i możliwości produkcyjnych. 
3. Charakteryzowanie kompleksów leśnych i funkcji jakie pełnią. 
4. Rozpoznawanie poszczególnych typów siedliskowych lasu po charakterystycznych i różnicujących gatunkach roślin runa leśnego. 
5. Wybór lidera, który podzieli grupę oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne gatunki roślin typowych i różnicujących w celu rozpoznania 

typów siedliskowych lasu. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni hodowli lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów biurowych, zestaw skał i minerałów, tablice oraz miniatury przedstawiające profile glebowe, termometr zwykły, 
maksymalny, minimalny i glebowy, kwasomierz glebowy, zestawy roślin wskaźnikowych. Dział programowy „Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej” 
wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, przygotowujących ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika leśnika. Powinny być 
kształtowane umiejętności związane z rozpoznawaniem siedliskowych typów lasu na podstawie gleby, runa leśnego i składu gatunkowego drzewostanu. 
Do oceny proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru o raz zadań tekstowych.  
Środki dydaktyczne  

 zestawy roślin typowych dla poszczególnych typów siedliskowych lasu, 

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją. 
Zalecane metody dydaktyczne  
W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu rozpoznawania siedliskowych 
typów lasu. Dział wymaga stosowania dwóch metod kształcenia: podającej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu lub prezentacji oraz praktycznej 
ze szczególnym uwzględnieniem metody tekstu przewodniego. Metody praktyczne zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania,  
a uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach. 
Formy organizacyjne  
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Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zadań tekstowych. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 scharakteryzowanie tkanek roślinnych,  

 zaliczanie do rodzin wybranych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych,  

 scharakteryzowanie wybranych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych,  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

3.2. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych  
(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej;     Wymagania biologiczne i ekologiczne 
gatunków głównych w drzewostanie. 

 Wymagania biologiczne i ekologiczne 
gatunków domieszkowych w 
drzewostanie. 

 Wymagania biologiczne i ekologiczne 
gatunków pomocniczych i 
uszlachetniających w drzewostanie. 

 
 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

RL.13.2(6)1. scharakteryzować wymagania biologiczne i 
ekologiczne podstawowych gatunków lasotwórczych; 

P C 

RL.13.2(6)2. dobrać właściwe sposoby hodowli drzew i krzewów 
leśnych; 

PP D 

RL.13.2(6)3. scharakteryzować gatunki główne, domieszkowe  
i pomocnicze w drzewostanie; 

P C 

RL.13.2(6)4. scharakteryzować  szczegółową hodowlę drzew i 
krzewów leśnych; 

PP C 

Planowane ćwiczenia 
1. Charakteryzowanie warunków hodowlanych ważniejszych gatunków lasotwórczych. 
2. Dobór właściwego sposobu hodowli drzew i krzewów leśnych. 
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3. Charakteryzowanie gatunków głównych, domieszkowych i pomocniczych w drzewostanie.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni hodowli lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów biurowych. Dział programowy „Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych” wymaga stosowania 
aktywizujących metod kształcenia przygotowujących ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika leśnika. Powinny być kształtowane 
umiejętności związane z poznaniem warunków hodowlanych drzew i krzewów leśnych oraz dobieraniem właściwego sposobu hodowli. 
Do oceny proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru o raz zadań tekstowych.  
Zajęcia powinny być prowadzone w sali z dostępem do urządzeń multimedialnych w celu odtwarzania filmów i prezentacji. 
Środki dydaktyczne  

 filmy dydaktyczne dotyczące wymagań i hodowli drzew leśnych, 

 monografie głównych gatunków lasotwórczych, 

 aktualne „Zasady hodowli lasu”, 

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją. 
Zalecane metody dydaktyczne  
W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu charakterystyki warunków 
biologicznych i ekologicznych podstawowych gatunków lasotwórczych, dobieranie właściwego sposobu hodowli drzew i krzewów leśnych oraz 
charakteryzowanie gatunków głównych, domieszkowych i pomocniczych w drzewostanie. Dział programowy „Charakterystyka hodowlana drzew i 
krzewów leśnych” wymaga stosowania dwóch metod kształcenia: podającej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu lub prezentacji oraz praktycznej 
ze szczególnym uwzględnieniem metody tekstu przewodniego. Metody praktyczne zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a 
uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach. 
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zadań tekstowych. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2.  Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 scharakteryzowanie tkanek roślinnych,  

 zaliczanie do rodzin wybranych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych,  

 scharakteryzowanie wybranych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych,  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.   

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

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

 

3.3. Nasiennictwo leśne    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych 
(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej;  PP C  Szyszki i nasiona gatunków 
lasotwórczych. 

 Terminy zbioru nasion. 

 Wyłuszczanie nasion. 

 Przechowywanie nasion. 

 Przygotowanie nasion do siewu. 

 Regionalizacja nasienna. 
 
 
 
 
 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

KPS(10)1. przydzielić zadania członkom zespołu roboczego; P C  

KPS(10)2. dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą w grupie; P C  

RL.13.2(2)1. scharakteryzować drzewa mateczne, drzewostany 
nasienne, plantacyjne uprawy nasienne i uprawy plantacyjne 
drzew szybkorosnących; 

PP C 

RL.13.2(2)2. rozpoznać szyszki i nasiona drzew i krzewów leśnych; P B 

RL.13.2(2)3. scharakteryzować metody zbioru nasion drzew 
iglastych i liściastych podstawowych gatunków lasotwórczych; 

P C 

RL.13.2(2)4. określić podstawowe stadia dojrzałości nasion;   

RL.13.2(2)5. określić przybliżony termin dojrzewania i zbioru 
nasion; 

P C 

RL.13.2(3)1. scharakteryzować metody wyłuszczania nasion drzew 
iglastych; 

P C 

RL.13.2(3)2. scharakteryzować metody wydobycia nasion z owocni 
gatunków liściastych; 

P C 

RL.13.2(3)3. scharakteryzować sposoby przechowywania nasion 
gatunków lasotwórczych; 

P C 

RL.13.2(3)4. wyjaśnić sposoby przygotowania nasion do siewu; P C 

RL.13.2(3)5. scharakteryzować metody i sposoby oceny jakości 
nasion gatunków lasotwórczych; 

PP C 

Planowane ćwiczenia 
1. Rozpoznawanie szyszek i nasion gatunków lasotwórczych. 
2. Określanie terminu i sposobu zbioru nasion. 
3. Charakterystyka sposobów wyłuszczania nasion. 
4. Charakterystyka sposobów przechowywania nasion. 
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5. Sposoby przygotowania nasion do siewu.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni hodowli lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów ,zbiory nasion, klucze do rozpoznawania nasion, filmy dydaktyczne dotyczące nasiennictwa leśnego. Dział 
programowy „Nasiennictwo leśne” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują 
ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z rozpoznawaniem szyszek i nasion 
drzew i krzewów leśnych, drzewostanów i plantacji nasiennych, terminami zbioru nasion, charakterystyką wyłuszczania, przechowywania i 
przysposabiania nasion do siewu. Do oceny osiągnięć ucznia proponuje się przygotowanie zbioru do rozpoznania i testu wielokrotnego wyboru lub 
zadań tekstowych. Zajęcia powinny być prowadzone w sali z dostępem do urządzeń multimedialnych w celu odtwarzania filmów i prezentacji. 
Środki dydaktyczne  

 opisy i prezentacje maszyn służących do wyłuszczania nasion 

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją 

 pakiety edukacyjne dla uczniów, karty pracy dla uczniów. 
Zalecane metody dydaktyczne  
 W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu rozpoznawania szyszek i nasion  
podstawowych gatunków lasotwórczych, terminu zbioru nasion, charakterystyki wyłuszczania, przechowywania i przysposabiania nasion do siewu. 
Dział programowy „Nasiennictwo leśne” wymaga stosowania dwóch metod kształcenia: podającej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu lub 
prezentacji oraz praktycznej ze szczególnym uwzględnieniem metody tekstu przewodniego. Metody praktyczne zawierają opisy czynności niezbędne 
do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach. 
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zadań tekstowych. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów      

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 scharakteryzowanie tkanek roślinnych,  

 zaliczanie do rodzin wybranych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych,  

 scharakteryzowanie wybranych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych,  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.   

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 

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

 

3.4.  Szkółkarstwo leśne    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych  
(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej; PP C   Zasady produkcji szkółkarskiej. 

 Nawożenie szkółek i uprawa gleby. 

  Prace pielęgnacyjne na szkółkach 
leśnych. 

 Nawadnianie szkółek leśnych. 

 Chemiczne zwalczanie chwastów  
i owadów na szkółkach leśnych. 

 Produkcja materiału sadzeniowego  
z zakrytym systemem korzeniowym. 

 Sposoby wegetatywnego 
rozmnażania drzew i krzewów 
leśnych. 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

KPS(10)1. przydzielić zadania członkom zespołu roboczego; P  C  

KPS(10)2. dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą w grupie; P  C  

RL.13.2(5)1. scharakteryzować cele produkcji szkółkarskiej; P C 

RL.13.2(5)2. scharakteryzować ekologiczne uwarunkowania 
produkcji szkółkarskiej sadzonek drzew i krzewów leśnych; 

PP C 

RL.13.2(5)3. scharakteryzować sposoby uprawy gleby w zależności 
od potrzeb hodowlanych siewek i sadzonek; 

P C 

RL.13.2(5)4. określać terminy siewu i zna metody przygotowania 
nasion do siewu; 

P C 

RL.13.2(5)5. wybrać właściwe metody pielęgnacji siewek i 
sadzonek 

P C 

RL.13.2(5)6. przedstawić produkcję wielolatek drzew i krzewów 
leśnych; 

P C 

RL.13.2(5)7. omówić sposoby nawadniania powierzchni szkółek 
leśnych; 

PP C 

RL.13.2(5)8. przedstawić metody produkcji materiału 
sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym i w warunkach 
kontrolowanych; 

PP C 

RL.13.2(5)9. scharakteryzować sposoby i przedstawić znaczenie 
wegetatywnego sposobu rozmnażania drzew i krzewów leśnych; 

PP C 

RL.13.2(5)10. rozpoznawać siewki i sadzonki podstawowych 
gatunków lasotwórczych z podaniem symboli; 

PP C 

RL.13.2(5)11. określić potrzeby wzbogacania szkółek w składniki 
pokarmowe; 

PP C 

Planowane ćwiczenia 
1. Charakteryzowanie zasad produkcji szkółkarskiej. 
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2. Charakteryzowanie rodzajów szkółek leśnych oraz warunki ich lokalizacji. 
3. Charakteryzowanie ekologicznych uwarunkowań produkcji sadzonek. 
4. Określanie terminu siewu nasion. 
5. Charakteryzowanie metod pielęgnowania siewek i sadzonek drzew i krzewów leśnych. 
6. Charakteryzowanie sposobów produkcji materiału sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni hodowli lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów ,skrzynki i pojemniki do produkcji i pakowania sadzonek, filmy dydaktyczne dotyczące szkółkarstwa. Dział 
programowy „Szkółkarstwo  leśne” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują 
ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z poznaniem zasad produkcji 
szkółkarskiej, charakteryzowaniem rodzajów szkółek leśnych oraz warunków ich lokalizacji, ekologicznych uwarunkowań produkcji szkółkarskiej, 
określeniem terminu siewu nasion oraz charakteryzowaniem metod pielęgnowania siewek i sadzonek drzew i krzewów leśnych  
i produkcji materiału sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym. Do oceny osiągnięć ucznia proponuje się przygotowanie zbioru do rozpoznania 
i testu wielokrotnego wyboru lub zadań tekstowych. Zajęcia powinny być prowadzone w sali z dostępem do urządzeń multimedialnych w celu 
odtwarzania filmów i prezentacji. 
Środki dydaktyczne  

 narzędzia stosowane w szkółkach leśnych, 

 maszyny szkółkarskie, 

 pakiety edukacyjne dla uczniów. 
Zalecane metody dydaktyczne  
W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu rozpoznawania sadzonek  
i siewek, podaniem symboli produkcyjnych materiału sadzeniowego. Dział programowy „Szkółkarstwo leśne” wymaga stosowania dwóch metod 
kształcenia: podającej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu lub prezentacji oraz praktycznej ze szczególnym uwzględnieniem metody tekstu 
przewodniego. Metody praktyczne zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach. 
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zadań tekstowych. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów      

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 scharakteryzowanie tkanek roślinnych, 
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 zaliczanie do rodzin wybranych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych,  

 scharakteryzowanie wybranych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych,  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.   

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 

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

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

 

3.5. Odnowienia i zalesienia    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych 
 (P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej;    Sposoby przygotowania gleby pod 
odnowienie. 

 Sposoby odnowienia: naturalny 
(samosiew lub odrośla) i sztuczny 
(sadzenie lub siew). 

 Sposoby sadzenia. 

 Skład gatunkowy upraw ze względu 
na typ siedliskowy lasu i krainę 
przyrodniczo-leśna. 

 Formy zmieszania. 

 Orientacyjna liczba sadzonek  
w odnowieniu sztucznym. 

 Orientacyjne zapotrzebowanie 
nasion  i klasy jakości na powierzchni 
odnawianej siewem. 

 Technika, terminy oraz normy siewu. 

  Technika i sposoby, terminy 
sadzenia. 

 Ocena udatności upraw. 

 Sposoby rekultywacji. 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

KPS(10)1. przydzielić zadania członkom zespołu roboczego; PP C 

KPS(10)2. dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą w grupie;   

OMZ(1)1. określić zakres prac do wykonania w zespole roboczym; P C 

OMZ(1)2. planować pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań; 

PP C 

PKZ(RL.i)(9)1. rozróżnić  sprzęt i narzędzia stosowane w pracach 
odnowieniowych;  

P C 

RL.13.2(11)1. scharakteryzować sposoby odnawiania gatunków 
lasotwórczych – sztuczne i naturalne; 

P C 

RL.13.2(11)2. określić zasady organizacji prac przy pracach 
odnowieniowych i zalesieniowych; 

P C 

RL.13.2(11)3. dobrać właściwy sposób odnowienia drzewostanu w 
zależności od warunków środowiskowych; 

P C 

RL.13.2(11)4. dobrać więźbę sadzenia gatunków głównych, 
domieszkowych i biocenotycznych; 

P C 

RL.13.2(11)5. zaplanować prace związane z odnowieniem i 
zalesieniem 

P C 

RL.13.2(12)1. przedstawić sposoby przygotowania gleby pod 
odnowienie lub zalesienie w zależności od warunków terenowych i 
klimatycznych; 

P C 
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RL.13.2(12)2. wybrać sposób przygotowania gleby pod odnowienie 
lub zalesienie w zależności od warunków terenowych 

P C  
 Pojęcia: zalesienia, zadrzewienia, 

poprawki, uzupełnienia, dolesienia. 

 Pracochłonność prac 
odnowieniowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RL.13.2(12)3. obliczyć wydajność pługa leśnego do przygotowania 
powierzchni pod odnowienie lub zalesienie; 

PP C 

RL.13.2(12)4. obliczyć pracochłonność  prac związanych z 
przygotowaniem gleby  pod odnowienie lub zalesienie; 

P C 

RL.13.2(12)5. sporządzić dokumentację niezbędną przy 
przygotowaniu gleby pod odnowienie lub zalesienie; 

P C 

RL.13.2(13)1. dobrać  typ drzewostanu z uwzględnieniem 
warunków siedliskowych oraz  planu urządzania lasu; 

PP C 

RL.13.2(13)2. dobrać odpowiednie gatunki drzew do projektowania  
przyszłej uprawy; 

P C 

RL.13.2(13)3. ustalić udział procentowy w projektowanej  uprawie 
leśnej wybranych gatunków drzew; 

P 
C 

RL.13.2(13)4. określić powierzchnię zajmowaną przez poszczególne 
gatunki w projektowanej uprawie leśnej; 

P 
C 

RL.13.2(13)5. określić zapotrzebowanie na sadzonki w 
projektowanej uprawie leśnej; 

P 
C 

RL.13.2(15)1. scharakteryzować elementy niezbędne do oceny 
istniejących upraw leśnych; 

PP C 

RL.13.2(18)1. wybrać właściwy sposób zagospodarowania 
nieużytków i gruntów porolnych; 

PP C 

RL.13.2(18)2. zorganizować prace związane z zagospodarowaniem 
nieużytków i gruntów porolnych; 

P C 

RL.13.2(19)1. scharakteryzować różne sposoby rekultywacji w 
zależności od warunków terenowych i środowiskowych; 

PP C 

RL.13.2(19)2. dobrać właściwy sposób rekultywacji terenu; PP C 

RL.13.2(22)1. scharakteryzować pojęcia: zalesienia, zadrzewienia, 
poprawki, dolesienia, uzupełnienia; 

P C 

RL.13.2(22)2. zaplanować wykonanie prac związanych z: 
zalesieniami, zadrzewieniami, poprawkami, uzupełnieniami i 
dolesieniami; 

PP C 

RL.13.2(22)3. organizuje prace związane z zalesieniami, 
zadrzewieniami, dolesieniami, uzupełnieniami; 

PP C 
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RL.13.2(23)1. scharakteryzować pojęcie poprawek w uprawach 
leśnych;   

PP C 
 
 
 
 
 

RL.13.2(23)2. określić terminy prac związanych z wykonywaniem 
poprawek upraw leśnych; 

P  C  

RL.13.2(23)3. obliczyć zapotrzebowanie na materiał sadzeniowy 
niezbędny do wykonania poprawek;  

P   

RL.13.2(23)4. określić siły i środki niezbędne do wykonania prac 
związanych z wykonaniem poprawek; 

PP  C  

RL.13.2(24)1. scharakteryzować metody przebudowy 
drzewostanów 

PP C  

RL.13.2(24)2. dobrać metody przebudowy drzewostanów zgodne z 
oczekiwanymi efektami końcowymi 

PP C  

RL.13.2(24)3. zaplanować przebudowę drzewostanów PP C 

Planowane ćwiczenia 
1. Charakteryzowanie sposobów przygotowania gleby pod odnowienia i zalesienia. 
2. Charakteryzowanie sposobów odnowienia lasu. 
3. Dobieranie składu gatunkowego upraw ze względu na typ siedliskowy lasu, krainę przyrodniczo-leśną. 
4. Obliczanie wydajności pługa leśnego do przygotowania gleby pod odnowienie. 
5. Obliczanie zapotrzebowania na materiał sadzeniowy, sprzęt oraz siłę roboczą. 
6. Określanie pracochłonności prac. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni hodowli lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów ,filmy dydaktyczne dotyczące sztucznego i naturalnego odnowienia drzewostanu, zadrzewień, zalesień. 
 Dział programowy „Odnowienia i zalesienia” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia 
przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z poznaniem sposobów 
odnawiania lasu oraz przygotowania gleby pod odnowienie, a także dobieranie składu gatunkowego upraw ze względu na typ siedliskowy lasu i krainę 
przyrodniczo-leśną.  Do oceny osiągnięć ucznia proponuje się przygotowanie zbioru do rozpoznania i testu wielokrotnego wyboru lub zadań tekstowych. 
Zajęcia powinny być prowadzone w sali z dostępem do urządzeń multimedialnych w celu odtwarzania filmów i prezentacji. 
Środki dydaktyczne  

 filmy dydaktyczne, 

 narzędzia do ręcznego sadzenia sadzonek, 

 „Zasady hodowli lasu”. 
Zalecane metody dydaktyczne  
W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu odnowienia naturalnego i 
sztucznego lasu, zalesień gruntów porolnych, zadrzewień, poprawek, uzupełnień i dolesień. Dział programowy wymaga stosowania dwóch metod 
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kształcenia: podającej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu lub prezentacji oraz praktycznej ze szczególnym uwzględnieniem metody tekstu 
przewodniego. Metody praktyczne zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach. 
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zadań tekstowych. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów      

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 scharakteryzowanie tkanek roślinnych,  

 zaliczanie do rodzin wybranych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych,  

 scharakteryzowanie wybranych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych,  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.   

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 

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

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

 
 

3.6. Melioracje leśne    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych 
 (P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej; P C  Rodzaje zabiegów melioracyjnych 
stosowanych w leśnictwie. 

 Wykonywanie zabiegów 
melioracyjnych. 

 Program małej retencji. 
 
 
 
 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

KPS(10)1. przydzielić zadania członkom zespołu roboczego; PP C 

KPS(10)2. dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą w grupie; P C 

PKZ(RL.a)(16)1. wymienić rodzaje melioracji stosowanych  
w leśnictwie; 

P A 

PKZ(RL.a)(16)2. rozpoznać systemy melioracji na terenach leśnych; P B 

PKZ(RL.a)(16)3. scharakteryzować zadania w zakresie zwiększenia 
retencji wodnej w lasach; 

P C 
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RL.13.2(17)1. charakteryzować  fitomelioracje oraz melioracje 
agrotechniczne 

P C 
 

RL.13.(17)2. wybrać właściwy rodzaj melioracji leśnych w 
zależności od warunków terenowych 

PP C 

Planowane ćwiczenia 
1. Charakteryzowanie melioracji stosowanych w leśnictwie. 
2. Dobieranie rodzaju melioracji leśnych w zależności od warunków terenowych. 
3. Dobieranie sił i środków niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu melioracyjnego. 
4. Analiza programu małej retencji w nadleśnictwie. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni hodowli lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów ,filmy dydaktyczne dotyczące melioracji leśnych. Dział programowy „Melioracje leśne” wymaga stosowania 
aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika 
leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z poznaniem sposobów melioracji leśnych, dobieraniem rodzaju melioracji w zależności od 
sytuacji w terenie oraz dobieranie sił i środków niezbędnych do przeprowadzenia w/w zabiegów. Do oceny osiągnięć ucznia proponuje się 
przygotowanie zbioru do rozpoznania i testu wielokrotnego wyboru lub zadań tekstowych. Zajęcia powinny być prowadzone w sali z dostępem do 
urządzeń multimedialnych w celu odtwarzania filmów i prezentacji. 
Środki dydaktyczne  

 filmy dydaktyczne o melioracjach leśnych, 

 prezentacje multimedialne, 

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją. 
Zalecane metody dydaktyczne  
W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu melioracji leśnych. Dział 
programowy  wymaga stosowania dwóch metod kształcenia: podającej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu lub prezentacji oraz praktycznej ze 
szczególnym uwzględnieniem metody tekstu przewodniego. Metody praktyczne zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania,  
a uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach. 
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zadań tekstowych. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
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4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 scharakteryzowanie tkanek roślinnych, 

 zaliczanie do rodzin wybranych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych,  

 scharakteryzowanie wybranych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych,  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.   

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 

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

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

 

3.7. Pielęgnowanie lasu    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi 

Poziom 
wymagań 

programowych 
 (P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej; P  C  Etapy wzrostu i rozwoju 
drzewostanu. 

 Zabiegi pielęgnacyjne w 
poszczególnych fazach rozwojowych 
drzewostanów oraz ich 
częstotliwość. 

 Sposoby selekcji drzew leśnych. 

 Pojęcia: drzewa dorodne, pożyteczne 
i przeszkadzające. 

 Pracochłonność zabiegów 
pielęgnacyjnych. 

 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

KPS(10)1. przydzielić zadania członkom zespołu roboczego; P C  

KPS(10)2. dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą w grupie; P C  

OMZ(1)1. Określić zakres prac do wykonania w zespole roboczym; P C 

OMZ(1)2. Planować pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań; 

PP C 

RL.13.2(4)1. określić rodzaje selekcji drzew leśnych; P C 

RL.13.2(4)2. określić cele selekcji pozytywnej i negatywnej drzew 
leśnych we wszystkich rodzajach cięć pielęgnacyjnych; 

PP C 

RL.13.2(4)3. scharakteryzować drzewa dorodne, pożyteczne  
i szkodliwe; 

P C 

RL.13.2(4)4. scharakteryzować biogrupy w drzewostanie; P C 

RL.13.2(16)1. określić cele zabiegów pielęgnacyjnych; PP C 

RL.13.2(16)2. określić intensywność i częstotliwość zabiegów  
w poszczególnych fazach rozwojowych; 

  

RL.13.2(16)3. scharakteryzować etapy wzrostu i rozwoju 
drzewostanu 

P C 

RL.13.2(16)5. scharakteryzować  zakres prac w poszczególnych 
zabiegach w zależności od fazy rozwojowej; 

PP C 
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RL.13.2(16)6. określić intensywność i częstotliwość zabiegów w 
poszczególnych fazach rozwojowych drzewostanu; 

PP C 

RL.13.2(16)8. określić pracochłonność zabiegów pielęgnacyjnych; P C 

Planowane ćwiczenia 
1. Charakteryzowanie poszczególnych etapów wzrostu i rozwoju drzewostanów. 
2. Charakteryzowanie prac pielęgnacyjnych w poszczególnych fazach rozwojowych drzewostanów oraz ich częstotliwość. 
3. Charakteryzowanie zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka, występujących podczas wykonywania prac związanych z prowadzeniem zabiegów 

pielęgnacyjnych. 
4. Określanie pracochłonności zabiegów. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni hodowli lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów ,filmy dydaktyczne dotyczące zabiegów pielęgnacyjnych. Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących 
metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika leśnika. Powinny 
być kształtowane umiejętności związane ze zdobyciem wiedzy z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych we wszystkich fazach rozwojowych 
drzewostanów. Do oceny osiągnięć ucznia proponuje się przygotowanie zbioru do rozpoznania i testu wielokrotnego wyboru lub zadań tekstowych. 
Zajęcia powinny być prowadzone w sali z dostępem do urządzeń multimedialnych w celu odtwarzania filmów i prezentacji.  
Środki dydaktyczne  

 filmy dydaktyczne przedstawiające fazy rozwojowe drzewostanu i zabiegi pielęgnacyjne w nich wykonywane, 

 „Zasady hodowli lasu”. 

 komputer z dostępem do Internetu. 
Zalecane metody dydaktyczne  
W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu prac pielęgnacyjnych. Dział 
programowy  wymaga stosowania dwóch metod kształcenia: podającej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu lub prezentacji oraz praktycznej ze 
szczególnym uwzględnieniem metody tekstu przewodniego. Metody praktyczne zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania,  
a uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach. 
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zadań tekstowych. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów      

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  
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 scharakteryzowanie tkanek roślinnych,  

 zaliczanie do rodzin wybranych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych,  

 scharakteryzowanie wybranych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych. 
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.   

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 

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

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

 

3.8. Sposoby zagospodarowania lasu    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych 
 (P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej;  P  C   Plan hodowli lasu i jego części 
składowe. 

 Rodzaje i formy rębni. 

 Elementy rębni. 

 Sposoby wykonywania cięć. 

 Zasady stosowania rębni. 
 
 
 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

KPS(10)1. przydzielić zadania członkom zespołu roboczego; P C  

KPS(10)2. dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą w grupie; P C  

OMZ(1)1. określić zakres prac do wykonania w zespole roboczym; P C 

OMZ(1)2. planować pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań; 

PP C 

RL.13.2(1)1. wyjaśnić pojęcie – plan hodowli lasu; P B 

RL.13.2(1)2. scharakteryzować na podstawie druku i 
przykładowych planów hodowli jego części składowe; 

P C 

RL.13.2(1)3. określić niezbędne informacje potrzebne do 
opracowania planu hodowli na rok gospodarczy; 

PP C 

RL.13.2(10)1. przedstawić sposoby zagospodarowania lasu; P C 

RL.13.2(10)2. scharakteryzować rodzaje rębni oraz jej elementy w 
zależności od potrzeb hodowlanych; 

PP C 

RL.13.2(10)3. dobrać właściwy rodzaj rębni w zależności od 
planowanej struktury drzewostanu; 

PP C 

RL.13.2(21)1. scharakteryzować sprzęt i narzędzia do wykonywania 
zabiegów hodowlanych; 

P C 

RL.13.2(21)2. wyjaśnić zasady stosowania sprzętu do prowadzenia 
zabiegów  hodowlanych; 

P C 
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RL.13.2(25)1. określić zakres zleconych do wykonania prac; PP C 

Planowane ćwiczenia 
1. Zapoznanie z planem hodowli lasu na rok gospodarczy. 
2. Charakteryzowanie elementów rębni: ekologicznych, technicznych, przestrzennych i czasowych. 
3. Charakteryzowanie rodzajów rębni i zapoznanie z ich zastosowaniem. 
4. Zapoznanie ze sprzętem stosowanym do prac związanych z zagospodarowaniem lasu.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni hodowli lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów ,filmy dydaktyczne dotyczące rębni. Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, 
zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika leśnika. Powinny być kształtowane 
umiejętności związane ze zdobyciem wiedzy z zakresu rodzajów i form rębni oraz ich właściwym doborem w zależności od planowanej struktury 
drzewostanu. Do oceny osiągnięć ucznia proponuje się przygotowanie zbioru do rozpoznania i testu wielokrotnego wyboru lub zadań tekstowych. 
Zajęcia powinny być prowadzone w sali z dostępem do urządzeń multimedialnych w celu odtwarzania filmów i prezentacji multimedialnych. 
Środki dydaktyczne  

 filmy dydaktyczne dotyczące sposobów zagospodarowania lasu, 

 e-poradnik rębnie – multimedialny przewodnik, „Zasady hodowli lasu”. 
Zalecane metody dydaktyczne  
W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu prac pielęgnacyjnych. Dział 
programowy  wymaga stosowania dwóch metod kształcenia: podającej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu lub prezentacji oraz praktycznej ze 
szczególnym uwzględnieniem metody tekstu przewodniego. Metody praktyczne zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania,  
a uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach. 
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zadań tekstowych. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów      

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 scharakteryzowanie tkanek roślinnych,  

 zaliczanie do rodzin wybranych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych,  

 scharakteryzowanie wybranych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych. 
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.   



37 
 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

3.9. Prowadzenie plantacji drzew szybko rosnących 
 i upraw plantacyjnych 

   

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych  
(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej;  P  C   Uprawy plantacyjne. 

 Plantacyjne uprawy drzew szybko 
rosnących. 

 Gatunki drzew stosowane do 
plantacyjnych upraw i upraw 
plantacyjnych. 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

RL.13.2(14)1. scharakteryzować uprawy plantacyjne; P C 

RL.13.2(14)2. scharakteryzować plantacyjne uprawy drzew szybko 
rosnących; 

P C 

RL.13.2(14)3. dobrać gatunki drzew do upraw plantacyjnych 
gatunków szybko rosnących; 

PP C 

RL.13.2(14)4. scharakteryzować zabiegi hodowlane wykonywane w 
uprawach plantacyjnych i plantacjach drzew szybko rosnących; 

P C 

Planowane ćwiczenia 
1. Charakteryzowanie upraw plantacyjnych i plantacji drzew szybko rosnących. 
2. Charakteryzowanie zabiegów hodowlanych wykonywanych w uprawach plantacyjnych i plantacjach drzew szybko rosnących.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni hodowli lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów ,filmy dydaktyczne dotyczące plantacji drzew szybko rosnących i upraw plantacyjnych. Dział programowy wymaga 
stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych 
technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane ze zdobyciem wiedzy z zakresu prowadzenia plantacji i upraw plantacyjnych. Do 
oceny osiągnięć ucznia proponuje się przygotowanie zbioru do rozpoznania i testu wielokrotnego wyboru lub zadań tekstowych. 
Zajęcia powinny być prowadzone w sali z dostępem do urządzeń multimedialnych w celu odtwarzania filmów i prezentacji multimedialnych. 
Środki dydaktyczne  

 filmy dydaktyczne dotyczące zakładania i prowadzenia plantacji i upraw plantacyjnych. 

 urządzenia multimedialne. 
Zalecane metody dydaktyczne  
W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu prac pielęgnacyjnych. Dział 
programowy  wymaga stosowania dwóch metod kształcenia: podającej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu lub prezentacji oraz praktycznej ze 
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szczególnym uwzględnieniem metody tekstu przewodniego. Metody praktyczne zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, 
 a uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach. 
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zadań tekstowych. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów      

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 scharakteryzowanie tkanek roślinnych,  

 zaliczanie do rodzin wybranych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych,  

 scharakteryzowanie wybranych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych,  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.    

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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4. Ochrona środowiska leśnego 
4.1. Ochrona lasu 
4.2. Ochrona przyrody 
4.3. Edukacja i turystyka 

 

4.1. Ochrona lasu    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych  
(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej; P C  Biologia szkodliwych gatunków 
owadów. 

  Fazy rozwoju oraz oznaki bytowania  
szkodliwych gatunków owadów. 

 Żerowiska szkodliwych gatunków 
owadów. 

 Biologia patogenicznych gatunków   
grzybów. 

 Metody profilaktyki w ochronie lasu 
przed   szkodliwymi owadami i 
grzybami   patogenicznymi. 

 Terminy kontroli występowania   
szkodliwych owadów i chorób 
grzybowych. 

 Szkody wyrządzane przez ptaki i 
ssaki. 

 Sposoby ograniczania liczebności  
szkodliwych owadów i zwalczania 
grzybów   patogenicznych.   

 Charakterystyka pożarów lasu. 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

KPS(10)1.przydzielić zadania członkom zespołu roboczego; PP C 

OMZ(1)1.określić zakres prac do wykonania w zespole roboczym; P C 

OMZ(1)2planować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych 
zadań; 

PP C 

PKZ(RL.i.)(6)1. wyznaczyć na mapie miejsca masowego 
występowania owadów; 

P C 

RL.13.1(1)1. określić niezbędne informacje potrzebne do 
opracowania planu ochrony lasu na rok gospodarczy; 

PP C 

RL.13.1(1)2.opracować zebrane informacje do opracowania planu  
w formie zestawień zbiorczych; 

PP C 

RL.13.1(2)1.scharakteryzować metody profilaktyki stosowane w 
ochronie lasu przed szkodliwymi owadami i chorobami; 

P C 

RL.13.1(2)2.scharakteryzować metody profilaktyczne, infekcyjne i 
dyspozycyjne; 

P C 

RL.13.1(3)1.scharakteryzować biologię szkodliwych owadów i ich 
żerowiska; 

P C 

RL.13.1(3)2.rozpoznać gatunki szkodliwych owadów w różnych 
stadiach rozwoju; 

P C 
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RL.13.1(3)3.rozpoznać gatunki szkodliwych owadów na podstawie 
oznak bytowania; 

P C 
 Ocena stopnia zagrożenia 

pożarowego. 

 Rodzaje pasów  przeciwpożarowych. 

 Zapobieganie, wykrywanie i gaszenie   
pożarów lasów. 

 Szacowanie wielkości strat 
popożarowych w lasach. 

 Pojęcie szkodnictwa leśnego i jego 
rodzaje. 

 Obowiązki terenowej służby leśnej w 
zakresie ochrony przed 
szkodnictwem leśnym. 

  Obowiązki Straży Leśnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RL.13.1(3)4.scharakteryzować biologię grzybów patogenicznych; P C 

RL.13.1(4)1.określić terminy kontroli występowania szkodliwych 
owadów; 

PP C 

RL.13.1(4)2. określić terminy kontroli występowania chorób 
grzybowych; 

PP C 

 RL.13.1(5)1.rozpoznać gatunki ssaków na podstawie wyrządzanych 
przez nie szkód; 

P A 

RL.13.1(5)2.określić rozmiar i istotność szkód wyrządzanych przez 
ptaki i ssaki leśne; 

PP C 

RL.13.1(6)1. rodzaje zabiegów ratowniczych w zależności od 
występującego zagrożenia; 

P C 

RL.13.1(6)2.określić rodzaj występującego zagrożenia; PP C 

RL.13.1(6)3. dobrać odpowiedni rodzaj zabiegu ratowniczego do 
występującego zagrożenia; 
 

PP C 

RL.13.1(7)1.rozróżnić szkodliwe czynniki biotyczne i abiotyczne; P B 

RL.13.1(7)2.określić zakres prac związanych z zabiegami 
ochronnymi; 

P C 

RL.13.1(8)1.scharakteryzować sposoby ograniczania liczebności 
szkodliwych owadów; 

P C 

RL.13.1(8)2.rozróżnić typy pułapek sygnalizujących pojawienie się  
i ograniczających liczebność owadów; 

P B 

RL.13.1(8)4.scharakteryzować sposoby zwalczania grzybów 
patogenicznych; 

PP C 

RL.13.1(8)5.określić rozmiar akcji informacyjnej na terenie obszaru 
objętego zabiegami ratowniczymi; 

P D 

RL.13.1(8)6. określić zasady wyznaczania pola zabiegowego; PP C 

RL.13.1(8)7.określić siły i środki niezbędne do przeprowadzenia 
akcji zwalczania chorób lasu; 

PP D 

RL.13.1(9)1.rozróżnić stosowane w leśnictwie środki chemiczne; PP B 

RL.13.1(9)2.stosować zasady bhp podczas posługiwania się 
środkami chemicznymi; 

P D 
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RL.13.1(9)3.dobrać środki ochrony roślin do odpowiednio do 
gatunku owada, którego liczebność będzie ograniczana na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa; 

PP D 
 
 
 
 
 
 
 

RL.13.1(10)1.wykonać kontrole skuteczności zabiegu ochronnego; P C 

RL.13.1(10)2.wypełnić protokół z wykonanego zabiegu ochronnego 
sprzętem naziemnym; 

P D 

RL.13.1(10)3.wypełnić protokół z wykonanego zabiegu 
ograniczenia liczebności szkodliwych owadów; 

P C 

RL.13.1(11)1.scharakteryzować rodzaje pożarów leśnych; P C 

RL.13.1(11)2. stopnie zagrożenia pożarowego lasu; P C 

R13.1(12)1.scharakteryzować rodzaje pasów przeciwpożarowych; P C 

RL.13.1(12)2.scharakteryzować system obserwacyjno-alarmowy P C 

RL.13.1(13)1.oszacować wielkość strat popożarowych w lasach; PP D 

RL.13.1(13)2.sporządzić dokumentację pożaru stanowiącą 
podstawę do zaewidencjonowania w SILP; 

P D 

RL.13.1(14)1.scharakteryzować rodzaje szkodnictwa leśnego; P C 

RL.13.1(14)2.omówić tryby postępowania w określonych 
sytuacjach związanych ze szkodnictwem leśnym; 

PP D 

RL.13.1(15)1.omówić obowiązki terenowej służby leśnej w zakresie 
ochrony przed szkodnictwem leśnym; 

P D 

RL.13.1(15)2.rozmiar zagrożenia występowaniem szkodnictwa 
leśnego; 

P C 

RL.13.1(15)3.określić sposoby nadzoru i obserwacji lasu pod kątem 
szkodnictwa leśnego; 

P D 

RL.13.1(16)1.scharakteryzować obowiązki Straży Leśnej; P C 

RL.13.1(16)2.stosować przepisy prawa dotyczące funkcjonowania 
Straży Leśnej; 

PP C 

RL.13.1(17)1.dobrać odpowiednią dokumentację w zależności od 
rodzaju wykonywanych zabiegów; 

P D 

RL.13.1(17)2.wypełnić prawidłowo dokumentację odbiorczą; P C 

Planowane ćwiczenia 
1. Rozpoznawanie, kontrola występowanie oraz dokonanie wyboru zabiegu zmniejszającego liczebność gatunku szkodliwego owada lub grzyba 

patogenicznego. 
2. Charakteryzowanie sposobu wykonywania jesiennych poszukiwań szkodników liściożernych sosny. 
3. Charakteryzowanie rodzajów pasów przeciwpożarowych stosowanych w lasach. 
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4. Charakteryzowanie systemu obserwacyjno-alarmowego w lasach. 

Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni ochrony lasu wyposażonej w:stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów biurowych, eksponaty przedstawiające choroby drzew, zbiory fitopatologiczne, zbiory entomologiczne owadów 
drapieżnych i pasożytniczych, zbiory entomologiczne przedstawiające rozwój biologiczny owadów, gabloty z eksponatami owadów doskonałych 
gatunków szkodliwych, zbiory żerowisk owadów,. klucze do oznaczania owadów, atlasy owadów, tablice entomofagów, modele karmników, pojników, 
skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, instrukcje przeciwpożarowe i ochrony lasu, filmy dydaktyczne dotyczące zapobiegania pożarom lasu, 
czynnikom abiotycznym, szkodliwym owadom leśnym, szkodom powodowanym przez zwierzęta wyższe. Dział programowy „Ochrona lasu” wymaga 
stosowania aktywizujących metod nauczania, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia powykonywania zadań zawodowych 
technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z rozpoznawaniem szkodliwych i chronionych gatunków owadów i grzybów, kontrola 
lub monitoring ich występowania oraz sposoby zmniejszania liczebności szkodliwych gatunków owadów i grzybów patogenicznych. 
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz zadań tekstowych. Zajęcia edukacyjne 
powinny być prowadzone w sali z dostępem do urządzeń multimedialnych w celu odtworzenia filmów i prezentacji multimedialnych. 
Środki dydaktyczne  

 zbiory entomologiczne chronionych gatunków owadów, 

 typy pułapek sygnalizujących pojawienie się i ograniczających liczebność szkodliwych owadów, 

 sprzęt stosowany do jesiennych poszukiwań szkodników sosny, 

 tablica przedstawiająca system obserwacyjno-alarmowy w lasach, 

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją, 

 pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. 
Zalecane metody dydaktyczne 
W dziale „Ochrona lasu” powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu m.in. 
rozpoznawania, kontroli występowania oraz wybierania zabiegu zmniejszania liczebności wybranego gatunku szkodliwego owada lub grzyba 
patogenicznego, charakteryzowania sposobu wykonywania jesiennych poszukiwań szkodników liściożernych sosny, znajomość rodzajów pasów 
przeciwpożarowych stosowanych w lasach, a także systemu obserwacyjno- alarmowego w lasach. Dział programowy wymaga stosowania dwóch metod 
nauczania: podającej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu lub prezentacji oraz praktycznej ze szczególnym uwzględnieniem metody tekstu 
przewodniego. Metody praktyczne zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach. 
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualne lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach klasowych 
uwzględniając konieczność indywidualnego lub grupowego wykonywania zadań tekstowych. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
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3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 rozpoznawanie, kontrole występowania oraz wybieranie zabiegu ograniczającego liczebność wybranego gatunku szkodliwego owada lub 
grzyba patogenicznego,  

 charakteryzowanie sposobu wykonywania jesiennych poszukiwań szkodników liściożernych sosny, 

 charakteryzowanie rodzajów pasów przeciwpożarowych stosowanych w lasach, 

 charakteryzowanie systemu obserwacyjno-alarmowego w lasach. 
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów . 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

4.2.  Ochrona przyrody    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych  
(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

 

Materiał kształcenia 
 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej;  P  C   Obszarowe formy ochrony przyrody 
w  Polsce. 

 Jednostkowe formy ochrony 
przyrody w Polsce. 

 Obszary Natura 2000 w leśnictwie. 

 Chronione gatunki roślin, grzybów 
i zwierząt. 

 Strefy ochrony. 

 Obiekty cenne przyrodniczo. 

 Zasady ustanawiania, zmiany granic 
lub  likwidacji form ochrony 
przyrody. 

 Czynna forma ochrony gatunków: ex-
situ i In situ;  

 Restytucja i reintrodukcja gatunków. 

 Organy ochrony przyrody. 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

PKZ(RL.i)(8)1. scharakteryzować obszarowe formy ochrony 
przyrody  
w Polsce; 

P C 

PKZ(RL.i)(8)2. scharakteryzować jednostkowe formy ochrony 
przyrody w Polsce; 

P C 

PKZ(RL.i)(8)3. rozpoznać chronione gatunki zwierząt leśnych; P A 

PKZ(RL.i)(8)4. rozpoznać chronione gatunki roślin; P A 

RL.13.4.(1)1. scharakteryzować zasady ustanawiania, zmiany granic 
lub likwidacji form ochrony przyrody; 

PP C 

RL.13.4(1)2.scharakteryzować organy ochrony przyrody P C 

RL.13.4(1)3. stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska 
leśnego; 

P C 

RL.13.4(10)1.scharakteryzować formy działań na rzecz ochrony 
przyrody i środowiska; 

PP C 

RL.13.4(10)2.wymienić przykłady działań na rzecz ochrony przyrody  
i środowiska na poziomie krajowym i międzynarodowym; 

PP A 
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RL.13.4(11)1.scharakteryzować rodzaje obiektów cennych 
przyrodniczo; 

P C 
 Przepisy krajowe dotyczące ochrony 

przyrody. 

 Międzynarodowe aspekty ochrony 
przyrody. 

RL.13.4(11)2.scharakteryzować metody zabezpieczania obiektów 
cennych przyrodniczo; PP C 

Planowane ćwiczenia 
1. Charakteryzowanie kompetencji poszczególnych organów ochrony przyrody. 
2. Charakteryzowanie obszarowych indywidualnych form ochrony przyrody w Polsce. 
3. Charakteryzowanie obszarów Natura 2000. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni ochrony przyrody wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów biurowych. Dział programowy „Ochrona przyrody” wymaga stosowania aktywizujących metod nauczania, 
zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika leśnika. Powinny być kształtowane 
umiejętności związane z poznaniem form ochrony przyrody Polsce i stosowanych sposobów ochrony przyrody oraz kompetencje poszczególnych 
organów ochrony przyrody. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz zadań 
tekstowych. Zajęcia powinny być prowadzone w sali z dostępem do urządzeń multimedialnych w celu odtworzenia filmów i prezentacji 
multimedialnych. 
Środki dydaktyczne  
tablice chronionych roślin, grzybów i zwierząt, 

 filmy dydaktyczne dotyczące form ochrony przyrody i podejmowanych działań na rzecz ochrony przyrody, 

 urządzenia multimedialne, 

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją, 

 pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. 
Zalecane metody dydaktyczne  
W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu charakteryzowania obszarowych i 
indywidualnych form ochrony przyrody w Polsce, w tym obszarów Natura 2000 oraz określania kompetencji poszczególnych organów ochrony przyrody. 
Dział programowy wymaga stosowania dwóch metod nauczania: podającej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu lub prezentacji oraz praktycznej 
ze szczególnym uwzględnieniem metody tekstu przewodniego. Metody praktyczne zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a 
uczniowie pracują samodzielnie bądź w grupach. 
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualne lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach klasowych 
uwzględniając konieczność indywidualnego lub grupowego wykonywania zadań tekstowych. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
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2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 
kształcenia.  

3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 charakteryzowanie obszarowych i indywidualnych form ochrony przyrody w Polsce,  

 charakteryzowanie obszarów Natura 2000, 

 charakteryzowanie kompetencji poszczególnych organów ochrony przyrody. 
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

4.3.  Edukacja i turystyka    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych  
(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

 

Materiał kształcenia 
 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej;  P C  Pozytywne aspekty turystyki na 
środowisko leśne. 

 Negatywne skutki turystyki na 
środowisko leśne. 

 Metody waloryzacji turystyczno- 
rekreacyjnej lasów. 

 Przydatność leśnej szaty roślinnej dla 
celów turystyki i rekreacji (metoda 
IBL) na podstawie cech szaty 
roślinnej, typu siedliskowego lasu 
oraz wieku drzewostanu. 

 Leśne Kompleksy Promocyjne. 

 Zasady gospodarki leśnej w Leśnych 
Kompleksach Promocyjnych, 

 Metody edukacji leśnej 
społeczeństwa. 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

RL.13.4(2)1. scharakteryzować pozytywne aspekty turystyki na 
środowisko leśne; 

PP C 

RL.13.4(2)2. scharakteryzować negatywne skutki turystyki na 
środowisko leśne; 

PP C 

RL.13.4(2)3. określić znaczenie turystyki dla środowiska leśnego;  PP C 

RL.13.4(3)1. scharakteryzować metody waloryzacji turystyczno-
rekreacyjnej lasów; 

PP C 

RL.13.4(3)2. ocenić przydatność leśnej szaty roślinnej dla celów 
turystyki i rekreacji metodą IBL na podstawie cech szaty roślinnej: 
typu siedliskowego lasu oraz wieku drzewostanu; 

PP D 

RL.13.4(3)3. scharakteryzować znaczenie obszarów leśnych dla 
potrzeb wypoczynku; 

PP C 

RL.13.4(4)1. scharakteryzować Leśne Kompleksy Promocyjne; P C 

RL.13.4(4)2. określić cele tworzenia Leśnych Kompleksów 
Promocyjnych: 

PP D 
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RL.13.4(4)3. określić zasady wyboru kompleksów leśnych 
wchodzących w skład Leśnych Kompleksów Promocyjnych; 

PP D  
 Zagospodarowanie turystyczne  

i edukacyjne lasu. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RL.13.4(4)4. scharakteryzować zasady gospodarki leśnej w Leśnych 
Kompleksach Promocyjnych; 

PP C 

RL.13.4(5)1.scharakteryzować obiekty edukacji leśnej; P C 

RL.13.4(5)2. określić potrzeby zagospodarowania lasu dotyczące 
obiektów wykorzystywanych w turystyce i rekreacji; 

PP D 

RL.13.4(5)3. zaplanować prace w celu wykonania obiektów 
zagospodarowania turystycznego i edukacji; 

PP C 

RL.13.4(6)1. określić zakres działań edukacyjnych na rzecz ochrony 
przyrody; 

PP C 

RL.13.4(6)2. udokumentować działania edukacyjne podejmowane 
na rzecz ochrony przyrody; 

PP C 

RL.13.4(7)1. określić cele edukacji społeczeństwa w zakresie wiedzy  
o obszarach leśnych; 

PP D 

RL.13.4(7)2. scharakteryzować formy działalności edukacyjnej; PP C 

RL.13.4(7)3. scharakteryzować metody edukacji społeczeństwa; PP C 

RL.13.4(8)1. określić zakres prac wchodzących w skład 
turystycznego zagospodarowania lasu;. 

PP D 

RL.13.4(8)2. zaplanować prace wchodzące w zakres turystycznego 
zagospodarowania lasu; 

P D 

RL.13.4(9)1. oznakować obiekty turystyczne zgodnie 
 z obowiązującymi przepisami  

P C 

RL.13.4(9)2. stosować przepisy dotyczące ruchu turystycznego  
na obszarach leśnych; 

P C 

Planowane ćwiczenia 
1. Ocenianie przydatności leśnej szaty roślinnej dla celów turystyki i rekreacji metodą IBL na podstawie szaty roślinnej: typu siedliskowego lasu 

oraz wieku danego drzewostanu. 
2. Charakteryzowanie Leśnych Kompleksów Promocyjnych. 
3. Określanie potrzeb zagospodarowania lasu dotyczących obiektów wykorzystywanych w turystyce i edukacji. 

Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni szkolnej wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu 
i z pakietem programów biurowych. Dział programowy „Edukacja i turystyka” wymaga stosowania aktywizujących metod nauczania, zaplanowane do 
osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności 
związane z poznaniem przydatności danego drzewostanu dla celów turystyki i rekreacji, potrzeb zagospodarowania lasu w obiekty turystyczne  
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i edukacyjne oraz dobraniem metod edukacji społeczeństwa. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu 
wielokrotnego wyboru oraz zadań tekstowych. Zajęcia powinny być prowadzone w sali z dostępem do urządzeń multimedialnych w celu odtworzenia 
filmów i prezentacji multimedialnych. 
Środki dydaktyczne 

 tablice z obiektami zagospodarowania turystycznego i edukacji leśnej, 

 filmy dydaktyczne dotyczące leśnych kompleksów promocyjnych,  

 urządzenia multimedialne, 

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją, 

 pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy uczniów. 
Zalecane metody dydaktyczne 
W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu działania Leśnych Kompleksów 
Promocyjnych, sposobów zagospodarowania lasu w obiekty turystyczne i edukacyjne oraz sposobów i metod prowadzenia edukacji leśnej. Dział 
programowy wymaga stosowania dwóch metod nauczania: podającej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu lub prezentacji oraz praktycznej ze 
szczególnym uwzględnieniem metody tekstu przewodniego. Metody praktyczne zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania,  
a uczniowie pracują samodzielnie bądź w grupach. 
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualne lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach klasowych 
uwzględniając konieczność indywidualnego lub grupowego wykonywania zadań tekstowych. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach. 
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 ocenianie przydatności leśnej szaty roślinnej dla celów turystyki i rekreacji metodą IBL na podstawie cech szaty roślinnej: typu siedliskowego 
lasu oraz wieku danego drzewostanu, 

 charakteryzowanie Leśnych Kompleksów Promocyjnych, 

 charakteryzowanie metod edukacji społeczeństwa, 

 określanie potrzeb zagospodarowania lasu dotyczących obiektów wykorzystywanych w turystyce i edukacji. 
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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5. Ekonomiczne podstawy gospodarki leśnej 

5.1. Podstawy działalności gospodarczej 
5.2. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej w lasach 
5.3. Gospodarka finansowa 

 

5.1.  Podstawy działalności gospodarczej      

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych 
(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej;  P  C   Podstawy działalności gospodarczej. 

 Rodzaje przedsiębiorstw w 
gospodarce rynkowej.  

 Charakterystyka spółek osobowych                       
i kapitałowych. 

  Podstawowe uregulowania Kodeksu 
Pracy. 

 Obowiązki i prawa pracownika i 
pracodawcy. 

 Polityka fiskalna państwa. 

 Podatek dochodowy od osób 
fizycznych i prawnych. Podatek VAT. 

 Przepisy prawa autorskiego i 
ochronie danych osobowych. 

 Założenie i prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

 Zamówienia publiczne. 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

BHP(1)1.wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy; P B 

BHP(1)2. wyjaśnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową; P B 

BHP(1)3. wyjaśnić pojęcia związane z ochroną środowiska; P B 

BHP(2)1. wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie 
ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 

P A 

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

p C 

BHP(2)3. wymienić podstawowe przepisy dotyczące prawnej 
ochrony pracy; 

p A 

BHP(3)1. wymienić prawa i obowiązki pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

P A 

BHP(3)2. wymienić obowiązki pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

P A 

BHP(4)5. określić choroby zawodowe występujące w zawodzie 
technika leśnika; 

P C 
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BHP(5)1. dokonać charakterystyki czynników szkodliwych 
występujących w środowisku pracy; 

P C 
 Źródła i czynniki szkodliwe w 

środowisku pracy.  

 Zapobieganie zagrożeniom zdrowia i 
życia w miejscu pracy.  

 Choroby zawodowe.  

 Kształtowanie odpowiedniej postawy 
zawodowej. 

BHP(5)5 określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami 
szkodliwymi w środowisku pracy; 

P C 

BHP(6)1. wyjaśnić działanie czynników szkodliwych na organizm 
człowieka podczas wykonywania zadań zawodowych; 

P B 

BHP(6)3. dokonać analizy skutków oddziaływania czynników 
szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania zadań 
zawodowych; 

PP C 

BHP(6)3. dokonać analizy skutków oddziaływania czynników 
szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania zadań 
zawodowych; 

P C 

BHP(6)5. ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia 
w miejscu pracy; 

P C 

BHP(9)1. scharakteryzować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakładzie pracy; 

P C 

PDG(1)1. wyjaśnić pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki 
rynkowej: rynek, towar, dobro, usługa, cena, pieniądz; 

P B 

PDG(1)2. opisać prawo popytu i podaży oraz zasady 
funkcjonowania mechanizmu rynkowego; 

P B 

PDG(1)3. określić rodzaje przedsiębiorstw występujących na rynku; P B 

PDG(2)1. zdefiniować pojęcie prawa, źródła prawa P A 

PDG(2)2. stosować przepisy prawa pracy, przepisy prawa 
dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa 
podatkowego i prawa autorskiego; 

P B 

PDG(2)3. stosować przepisy prawa pracy w celu określenia praw i 
obowiązków pracownika i pracodawcy; 

P B 

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

PP D 

PDG(2)5. scharakteryzować zasady zatrudniania pracowników LP 
wynikające z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 
pracowników PGLLP; 

P  C  

PDG(3)1. dokonać analizy przepisów dotyczących prowadzenia 
działalności gospodarczej; 

P B 
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PDG(3)2. określić obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS, Urzędu 
Skarbowego, Urzędu Statystycznego,  

P B 

PDG(3)3. stosować przepisy ustawy o zamówieniach publicznych  P B 

PDG(7)1. zaplanować harmonogram postępowania przy zakładaniu 
własnej działalności gospodarczej; 

P C 

PDG(7)2. sporządzić biznesplan dla wybranej działalności 
gospodarczej; 

PP D 

PDG(8)1. zredagować pisma i wypełnić formularze niezbędne do 
uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

P C 

PDG(8)2. sporządzić list motywacyjny i życiorys zawodowy; P C 

PDG(10)1. rozróżnić elementy marketingu mix; P B 

PDG(10)2. przygotować analizę SWOT dla wybranego typu 
działalności; 

P C 

Planowane ćwiczenia 
1. Kreślenie krzywych popytu i podaży. 
2. Opracować procedury postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. 
3. Sporządzić list motywacyjny i życiorys zawodowy (aplikacje). 
4. Przygotowanie prezentacji multimedialnej na zadany temat z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Dział programowy „Podstawy działalności gospodarczej” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia. Zaplanowane do osiągnięcia efekty 
kształcenia kształtują umiejętności analizowania informacji z zakresu gospodarki rynkowej oraz przygotowują ucznia do wykonywania zadań 
umożliwiających założenie własnej działalności gospodarczej. Powinny być kształtowane umiejętności związane z negocjacjami, samodzielnym 
poszukiwaniem aktów prawnych i ich czytaniem ze zrozumieniem. Należy także kształtować postawy odpowiedzialności, uczciwości oraz asertywnego 
zachowania się w kontaktach z ludźmi. 
Środki dydaktyczne  

 Kodeks Pracy, 

 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, 

 Ustawa Prawo zamówień publicznych, 

 komputer z dostępem do Internetu, 

 urządzenia multimedialne, 

 wzory dokumentów i pism. 
Zalecane metody dydaktyczne  
Dział programowy „Podstawy działalności gospodarczej” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem 
metody projektu, metody ćwiczeń, metody sytuacyjnej i dyskusji dydaktycznej.  
Formy organizacyjne  
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Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zaplanowanych zadań. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2.  Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia 
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 umiejętność analizowania, interpretowania i korzystania z aktów prawnych, 

 umiejętność organizacji pracy,  

 posługiwanie się specjalistycznymi programami komputerowymi.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

5.2. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej w 
lasach  

   

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych 
(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej;  P  C  Ponadzakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy dla pracowników PGLLP. 

 Wielkość i struktura zatrudnienia w 
LP. 

 Staże dla absolwentów szkół leśnych 

 Struktura organizacyjna 
Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe. 

 Zadania i funkcjonowanie jednostek 
organizacyjnych LP. 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

PDG(2)5. scharakteryzować zasady zatrudniania pracowników LP 
wynikające z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 
pracowników PGLLP; 

P B 

PDG(4)1. rozróżnić instytucje występujące w resorcie leśnictwa; P B 

PDG(4)2. wskazać wzajemne powiązania występujące pomiędzy 
instytucjami działającymi w branży leśnej; 

P B 

PDG(6)1. prowadzić skuteczne formy komunikacji interpersonalnej 
z przedsiębiorstwami  z branży; 

P B 

PDG(6)2. kreować wizerunek firmy w otoczeniu (public relations) PP C 
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PDG(6)3. dostrzegać powiązania gospodarki leśnej z pozostałymi 
działami gospodarki narodowej; 

P C 
 Rola leśniczego w planowaniu pracy i 

sporządzaniu rocznego planu 
finansowo gospodarczego 
nadleśnictwa. 

 Zasady sporządzania dokumentacji w 
SILP. 

 Dokumentacja produkcji. 

PDG(9)1. stosować programy komputerowe wspomagające 
prowadzenie działalności gospodarczej; 

P C 

PDG(9)2. obsłużyć urządzenia biurowe potrzebne do wykonywania zadań 
zawodowych w działalności gospodarczej; 

P  C 

PKZ(RL.i)(7)1. scharakteryzować strukturę organizacyjną 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;  P B 

PKZ(RL.i)(7)2. określić zadania i scharakteryzować strukturę 
organizacyjną nadleśnictwa;  

P B 

PKZ(RL.i)(7)3. określić zadania Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz 
innych jednostek wchodzących w skład Lasów Państwowych; 

PP B 

PKZ(RL.i)(7)4. scharakteryzować stosunki własnościowe lasów w 
Polsce oraz cele, zasady i specyficzne cechy prowadzenia 
gospodarki leśnej;  

P B 

PKZ(RL.i)(7)5. scharakteryzować podstawy prawne prowadzenia 
działalności gospodarczej w lasach oraz zbiór przepisów 
prawodawstwa leśnego;  

PP C 

 PKZ(RL.i)(7)6. zinterpretować przepisy ustawy o lasach P C 

PKZ(RL.i)(10)3. dostosować dokumentację pracy i płacy do 
systemu komputerowego SILP; 

P C 

RL.13.1(17)1.dobrać odpowiednią dokumentację  odbiorczą w 
zależności od rodzaju wykonywanych prac; 

P  C  

RL.13.1(17)2.wypełnić prawidłowo dokumentację odbiorczą; P C 

Planowane ćwiczenia 
1. Określenie zadań nadleśnictwa, regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.  
2. Scharakteryzowanie celów, zasad i cech prowadzenia gospodarki leśnej. 
3. Sporządzić schemat organizacyjny nadleśnictwa. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Dział programowy „Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej w lasach” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane 
do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych z wykonywaniem zawodu technika leśnika. Powinny być 
kształtowane umiejętności związane z analizowaniem i  interpretowaniem aktów prawnych oraz umiejętnym doborem niezbędnych sił i środków do 
wykonywania zadań zawodowych 
Środki dydaktyczne  
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 zbiory przepisów prawa w zakresie ustawodawstwa leśnego (ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach z późn. zmianami, statut PGL LP),  

 filmy i prezentacje multimedialne dotyczące działalności PGLLP, 

 urządzenia multimedialne, 

 regulaminy i schematy organizacyjne nadleśnictw, rdlp, ministerstwa, 

 wzory dokumentów i pism, 

 dokumenty ewidencji drewna, płacy, pracy, dokumentacja materiałowo – magazynowa, 

 roczniki statystyczne, poradniki. 
Zalecane metody dydaktyczne  
Dział programowy „Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej w lasach ” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze 
szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, metody sytuacyjnej i dyskusji dydaktycznej.  
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zaplanowanych zadań. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 umiejętność analizowania, interpretowania i korzystania z aktów prawnych, 

 umiejętność organizacji pracy,  

 posługiwanie się specjalistycznymi programami komputerowymi.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów   

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

5.3. Gospodarka finansowa     

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych 
(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej;  P C  Zasady rachunku ekonomicznego. 
KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 
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PDG(5)1. dokonać analizy danych statystycznych w branży leśnej; P B  Branżowy plan kont. 

 Klasyfikacja działalności LP. 

 Pojęcie i rodzaje kosztów. 

 Środki trwałe i obrotowe. 

 Amortyzacja i umorzenie środków 
trwałych. 

 Charakterystyka funduszu leśnego. 

 Charakterystyka podatku leśnego. 

 Pracochłonność i wydajność pracy. 

 Wynik finansowy jednostki, bilans. 

 Dokumentacja produkcji i płacowa. 

PDG(5)2. zinterpretować podstawowe wskaźniki i mierniki 
działalności gospodarczej; 

P C 

PDG(11)1. scharakteryzować zasady gospodarki finansowej w 
Lasach Państwowych; 

P B 

PDG(11)2. wymienić rodzaje kosztów w LP; P B 

PDG(11)3. scharakteryzować składniki majątku Lasów 
Państwowych.  

P B 

PDG(11)4. sporządzić inwentaryzację składników majątku metodą 
spisu z natury 

  

PDG(11)5. scharakteryzować Fundusz Leśny;  P B 

PDG(11)6. scharakteryzować podatek leśny; P B 

PDG(11)7. obliczyć pracochłonność robót i koszt prac  
w zagospodarowaniu lasu; 

P C 

PDG(11)8. obliczyć pracochłonność robót i koszt prac w pozyskaniu 
drewna; 

P C 

PDG(11)9. obliczyć wynagrodzenie pracownika LP; P C 

PDG(11)10. określić wpływ kosztów i przychodów na wynik 
finansowy jednostki; 

P C 

PDG(11)11. ocenić wyniki finansowe firmy; PP C 

Planowane ćwiczenia 
1. Obliczanie podatku leśnego.  
2. Obliczanie pracochłonności robót i kosztu prac w zagospodarowaniu lasu, pozyskaniu drewna. 
3. Wypełnienie druku przelewu bankowego. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Dział programowy „Gospodarka finansowa” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia 
przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych z wykonywaniem zawodu technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane 
z analizowaniem i  interpretowaniem aktów prawnych oraz umiejętnym doborem niezbędnych sił i środków do wykonywania zadań zawodowych 
Środki dydaktyczne  

 zbiory przepisów prawa w/w zakresie: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe(Dz. U. z 1994 r. Nr 134, poz. 692 z późn. zm.), 

 katalogi pracochłonności robót, 

 urządzenia multimedialne, 

 wzory dokumentów i pism, 
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 dokumenty ewidencji drewna, płacy, pracy, dokumentacja materiałowo – magazynowa, 

 roczniki statystyczne, poradniki. 
Zalecane metody dydaktyczne  
W nauczaniu tego działu należy zwrócić uwagę na zastosowanie metod praktycznych, które kształcą umiejętność posługiwania się katalogami 
pracochłonności robót oraz  obliczania pracochłonności i kosztów prac leśnych. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz analizowania  
i interpretowania tekstów stosujemy przy realizacji zagadnień o podatku leśnym, funduszu leśnym, zasadach gospodarki finansowej.  
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zaplanowanych zadań. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2.  Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie zaangażowania na lekcji (aktywność), sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 umiejętność analizowania, interpretowania i korzystania z aktów prawnych, 

 umiejętność korzystania z katalogów norm pracy 

 umiejętność organizacji pracy,  

 posługiwanie się specjalistycznymi programami komputerowymi.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów   

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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6. Technika prac leśnych  

6.1. Maszynoznawstwo ogólne  
6.2. Maszynoznawstwo leśne 
6.3. Przepisy ruchu drogowego  

 

6.1. Maszynoznawstwo ogólne     

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych 
 (P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

 

Materiał kształcenia 
 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej; P C  Materiały konstrukcyjne. 

 Obróbka ręczna i mechaniczna. 

 Budowa maszyn. 

 Korozja metali i ochrona przed 
korozją. 

 Połączenia części maszyn. 
 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

PKZ(RL.a)(6)1. scharakteryzować materiały konstrukcyjne 
stosowane do budowy maszyn i urządzeń;  

P C 

PKZ(RL.a)(6)2. scharakteryzować podstawowe operacje obróbki 
ręcznej i mechanicznej metali;  

P C 

PKZ(RL.a)(6)3. wymienić zastosowanie poszczególnych rodzajów 
materiałów konstrukcyjnych do budowy maszyn i urządzeń;  

PP A 

PKZ(RL.a)(6)4. rozróżnić narzędzia ślusarskie i określić ich 
zastosowanie;  

P  C 

PKZ(RL.a)(6)5. dokonać analizy zmian właściwości metali 
zachodzących pod wpływem obróbki;  

PP C 

PKZ(RL.a)(7)1.rozpoznać zjawiska korozyjne i określić ich skutki;  P A 

PKZ(RL.a)(7)2.określić sposoby ochrony maszyn i urządzeń przed 
korozją w procesie ich eksploatacji;  

P C 

PKZ(RL.a)(7)3. zabezpieczyć maszyny i urządzenia przed korozją w 
czasie eksploatacji;  

P C 

PKZ(RL.a)(12)1.rozróżnić rodzaje połączeń ruchowych części 
maszyn;  

PP B 
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PKZ(RL.a)(12)2.rozróżnić rodzaje połączeń spoczynkowych części 
maszyn;  

P B 

PKZ(RL.a)(12)3.rozróżnić części maszyn i urządzeń oraz określić ich 
funkcje;  

P B 

Planowane ćwiczenia 
1. Charakteryzowanie materiałów konstrukcyjnych oraz ich zastosowanie.  
2. Charakteryzowanie operacji obróbki ręcznej i mechanicznej.  
3. Charakteryzowanie zjawiska korozji oraz sposobów ochrony przed nią.  
4. Charakteryzowanie części maszyn oraz określanie ich funkcji.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni maszynoznawstwa, wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów biurowych, modele maszyn leśnych do uprawy gleby, ochrony lasu, pozyskiwania i transportu drewna, zrywki i 
wywozu, modele podzespołów maszyn, modele pilarki spalinowej, wycinarki, modele narzędzi ręcznych do pozyskiwania drewna, pilarki, zestaw 
przyrządów pomiarowych, symulatory harwestera i maszyn leśnych. Dział programowy „Maszynoznawstwo ogólne” wymaga stosowania 
aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych z 
wykonywaniem zawodu technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z rozróżnianiem materiałów konstrukcyjnych stosowanych 
we współczesnej technice, podstawami obróbki ręcznej i mechanicznej, charakteryzowaniem zjawiska korozji oraz sposobami zapobiegania przed nią 
oraz charakteryzowaniem poszczególnych części maszyn wraz z określeniem ich funkcji.  
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz zadań tekstowych.  
Środki dydaktyczne  

 próbki metali i ich stopów, gatunki drewna, tworzyw sztucznych, szkła, gumy, materiałów ściernych,  

 filmy dydaktyczne i przezrocza dotyczące materiałów konstrukcyjnych i ich zastosowania,  

 urządzenia multimedialne,  

 przykładowe rodzaje korozji,  

 materiały stosowane do zabezpieczania przed korozją.  

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją,  

 pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. 
Zalecane metody dydaktyczne  
Dział programowy „Maszynoznawstwo ogólne” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu z 
objaśnieniem, dyskusji dydaktycznej oraz metody ćwiczeń. Dominującymi metodami powinny być wykład z objaśnieniem i dyskusja dydaktyczna. 
Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w małych zespołach. Do oceny osiągnięć 
edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz zadań tekstowych  
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego (podzielonego na zespoły 2 - 3 osobowe) wykonywania ćwiczeń.  
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Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach. 
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3.  Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych i pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 zastosowanie materiałów konstrukcyjnych,  

 charakteryzowanie zjawiska korozji oraz sposobów ochrony przed nią,  

 charakteryzowanie części maszyn oraz określanie ich funkcji.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 

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

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

 

6.2. Maszynoznawstwo leśne    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych 
 (P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej; P C  Silniki spalinowe.  

 Rysunek techniczny maszyn. 

 Pilarka spalinowa – przekrój. 

 Pilarka spalinowa – instrukcja.  

 Maszyny stosowane w hodowli lasu.  

 Maszyny stosowane w ochronie lasu.  
 
 
 
 
 
 
 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

PKZ(RL.a)(11)1. określić budowę oraz zasady działania maszyn i 
urządzeń stosowanych do prac pielęgnacyjnych z zakresu hodowli 
lasu;  

P A 

PKZ(RL.a)(11)2. określić budowę oraz zasady działania maszyn i 
urządzeń stosowanych do prac z zakresu ochrony lasu; 

P A 

PKZ(RL.a)(11)3. określić budowę oraz zasady działania maszyn i 
urządzeń stosowanych do prac zrywkowych; 

P A 

PKZ(RL.a)(11)4. rozpoznać poszczególne typy ciągników 
zrywkowych; 

P A 

PKZ(RL.a)(11)5. określić budowę oraz zasady działania pojazdów  
stosowanych do wywozu drewna; 

P A 

PKZ(RL.a)(13)1. wymienić elementy budowy pilarki spalinowej;  P A 
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PKZ(RL.a)(13)2. scharakteryzować budowę i przeznaczenie części 
składowych pilarki spalinowej;  

P C 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKZ(RL.a)(13)3. scharakteryzować zasadę działania układów 
występujących w pilarce spalinowej;  

PP C 

PKZ(RL.a)(13)4. scharakteryzować zasadę działania silników 
spalinowych;  

PP C 

PKZ(RL.a)(13)5. dokonać obsługi codziennej pilarki spalinowej;  P  C  

PKZ(RL.a)(13)6. dokonać obsługi cotygodniowej pilarki spalinowej;  P C 

PKZ(RL.a)(13)7. dokonać obsługi comiesięcznej pilarki spalinowej;  P C 

PKZ(RL.i)(5)1. scharakteryzować elementy legendy do rysunku 
technicznego;  

PP C 

PKZ(RL.i)(5)2. odczytywać rysunki techniczne;  P C 

Planowane ćwiczenia 
1. Określanie budowy silników spalinowych.  
2. Odczytywanie rysunków technicznych maszyn i urządzeń.  
3. Charakteryzowanie elementów budowy pilarki spalinowej.  
4. Charakteryzowanie budowy i przeznaczenia poszczególnych układów pilarki spalinowej.  
5. Charakteryzowanie budowy i przeznaczenia maszyn stosowanych w hodowli i ochronie lasu.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni maszynoznawstwa, wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów biurowych, modele maszyn leśnych do uprawy gleby, ochrony lasu, pozyskiwania i transportu drewna, zrywki i 
wywozu, modele podzespołów maszyn, modele pilarki spalinowej, wycinarki, modele narzędzi ręcznych do pozyskiwania drewna, pilarki, zestaw 
przyrządów pomiarowych, symulatory harwestera i maszyn leśnych. Dział programowy „Maszynoznawstwo leśne” wymaga stosowania aktywizujących 
metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych z wykonywaniem zawodu 
technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z odczytywaniem rysunków technicznych maszyn i urządzeń, charakteryzowaniem 
budowy silnika spalinowego oraz charakteryzowaniem części i układów pilarki spalinowej. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się 
przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz zadań tekstowych. W procesie nauczania-uczenia się wskazane jest stosowanie zasady 
poglądowości - z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych oraz dostępnych materiałów, sprzętu i urządzeń.   
Środki dydaktyczne  

 model pilarki spalinowej,  

 plansze poglądowe,  

 katalogi maszyn i urządzeń stosowanych w pracach z zakresu hodowli lasu,  

 pojedyncze elementy pilarki spalinowej,  

 filmy i prezentacje multimedialne,  

 urządzenia multimedialne,  
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 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją,  

  pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów,  
Zalecane metody dydaktyczne  
Dział programowy „Maszynoznawstwo leśne” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu z 
objaśnieniem, dyskusja dydaktycznej i metody ćwiczeń. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń i dyskusja dydaktyczna. Metody te 
zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w małych zespołach. Do oceny osiągnięć 
edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz zadań tekstowych.  
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zaplanowanych zadań.  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2.  Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w szczegółowych celach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie sprawdzianów ustnych i pisemnych, obserwacji pracy uczniów podczas ćwiczeń oraz 

wykonania rysunków technicznych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć ucznia należy zwracać uwagę na:  

 odczytywanie rysunków technicznych,  

 charakteryzowanie budowy pilarki spalinowej,  

 charakteryzowanie maszyn stosowanych w hodowli i ochronie lasu,  
5. Kontrolę poprawności wykonania ćwiczenia należy przeprowadzić w trakcie i po jego wykonaniu.  
6. Po zakończeniu realizacji programu należy przeprowadzić sprawdzian teoretyczny. 
7. W końcowej ocenie osiągnięć edukacyjnych ucznia należy uwzględnić wyniki wszystkich sprawdzianów oraz poziom wykonania ćwiczeń.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

6.3. Przepisy ruchu drogowego    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych  
(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

BHP(4)6. scharakteryzować przyczyny wypadków drogowych;  P B 
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BHP(10)2. udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i 
zdrowia; 

P C  Podstawowe pojęcia dotyczące 
ruchu drogowego.  

 Wpływ alkoholu lub innych środków 
na działania kierującego.  

 Przyczyny wypadków drogowych.  

 Wpływ stanu technicznego na 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  

 Sprawdzenie stanu technicznego 
pojazdu.  

 Wyposażenie obowiązkowe pojazdu. 

 Procedury postępowania podczas 
wypadku i kolizji drogowej. 

 Udzielanie pierwszej pomocy 
osobom poszkodowanym.  

 Elementy kontrolno-pomiarowe 
pojazdu.  

 Zakres czynności kontrolno-
obsługowych.  

 Ogólne zasady ruchu drogowego. 

 Rodzaje dróg.  

  Pojazdy uprzywilejowane.  

 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.  

BHP (10)5. ustalić działania w przypadku powstania zagrożenia w 
bezpieczeństwie ruchu drogowego; 

P C 

BHP(10)6. scharakteryzować skutki prowadzenia pojazdu po 
spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego;  

P B 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej;  P C 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

PKZ(RL.c)(1)1. ustalić zakres czynności kontrolno-obsługowych 
pojazdu;  

P C 

PKZ(RL.c)(1)2. zinterpretować wskazania przyrządów kontrolno-
pomiarowych;  

P C 

PKZ(RL.c)(1)3. wyjaśnić wpływ stanu technicznego pojazdu na 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym;  

P B 

PKZ(RL.c)(2)1. wyjaśnić przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego 
podczas jazdy po drogach;  

P C 

PKZ(RL.c)(2)2. zinterpretować przepisy prawa dotyczące ruchu 
drogowego podczas przejazdu przez skrzyżowania;  

P B 

PKZ(RL.c)(2)3. zinterpretować przepisy prawa dotyczące 
pierwszeństwa przejazdu;  

P B 

PKZ(RL.c)(2)4. określić przepisy prawa o ruchu drogowym 
dotyczące włączania się do ruchu;  

P B 

PKZ(RL.c)(2)5. określić dopuszczalne prędkości pojazdów na 
poszczególnych rodzajach dróg;  

P B 

PKZ(RL.c)(2)6. zinterpretować znaczenie znaków drogowych;  P C 

PKZ(RL.c)(3)1. określić zasady kierowania pojazdami w ruchu 
drogowym;  

P B 

PKZ(RL.c)(3)2. zinterpretować znaczenie nadawanych sygnałów 
drogowych;  

P C 

PKZ(RL.c)(3)3. wyjaśnić konsekwencje zachowań innych 
uczestników ruchu drogowego;  

P C 

PKZ(RL.c)(4)1. wyjaśnić zasady wykonywania czynności obsługi 
codziennej pojazdu;  

P B 

PKZ(RL.c)(4)2. wyjaśnić przepisy prawne dotyczące obowiązku 
rejestracji pojazdu i obowiązkowych badań technicznych;  

P B 
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PKZ(RL.c)(4)3. wyjaśnić zasady organizacji miejsca pracy kierowcy 
zgodnie z zasadami ergonomii;  

P B 
 Kategorie praw jazdy i zakres 

uprawnień.  

 Wydawanie praw jazdy.  

 Cofanie uprawnień do kierowania. 

 Kontrola drogowa.  

 Procedury na egzaminie 
wewnętrznym i państwowym . 

PKZ(RL.c)(4)4. wyjaśnić zasady prowadzenia pojazdów w różnych 
warunkach drogowych; 

P C 

PKZ(RL.c)(4)5. wyjaśnić zasady przeprowadzania egzaminu 
wewnętrznego;  

P B 

PKZ(RL.c)(4)6. wyjaśnić zasady przeprowadzania egzaminu  
państwowego w różnych warunkach drogowych;  

P C 

PKZ(RL.c)(4)7. wyjaśnić procedury wydawania i cofania uprawnień 
do kierowania pojazdami.  

P B 

Planowane ćwiczenia 
1. Analizowanie przyczyn wypadków drogowych. 
2. Ustalanie procedur postępowania podczas różnych wypadków drogowych. 
3. Ustalenie zasad pierwszeństwa przejazdu podczas pokonywania różnego rodzaju skrzyżowań, z uwzględnieniem różnorodnych uczestników 

ruchu drogowego (pojazdy szynowe, uprzywilejowane, wolnobieżne, piesi, rowerzyści). 
4. Interpretowanie znaczenia znaków drogowych jako wskazań do podejmowanych decyzji podczas kierowania pojazdami.  
5. Ustalenie zakresu czynności obsługowych pojazdu przed rozpoczęciem jazdy.  
6. Ustalenie zasad poruszania się pojazdami w trudnym terenie. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni szkolnej wyposażonej w środki dydaktyczne wymienione poniżej. Realizowane zagadnienia 
wymagają stosowania aktywizujących metod kształcenia. Zaproponowane do osiągnięcia uszczegółowione efekty kształcenia przygotowują ucznia do 
dalszego kształcenia z zakresu użytkowania pojazdów, a w szczególności kierowania nimi po drogach publicznych. Powinny być kształtowane 
umiejętności poszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji z zakresu bezpieczeństwa w ruch drogowym pojazdów, odczytywania informacji 
ze wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych poszczególnych układów pojazdu. Zaproponowane do osiągnięcia uszczegółowione efekty kształcenia 
przygotowują ucznia do poruszania się pojazdami w różnych warunkach drogowych. W zakresie materiału znalazły się zagadnienia dotyczące 
dokumentacji dotyczącej kierowcy, pojazdu, warunków technicznych pojazdu, okresowej oceny stany technicznego w stacjach kontroli pojazdów. 
Podczas zajęć powinny być kształtowane umiejętności poszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji z zakresu obrotu pojazdami zasad ich 
ewidencji, obowiązków właścicieli i kierowców (ubezpieczenie OC, dokumenty dotyczące pojazdu). Należy także kształtować umiejętność współpracy 
w grupie, gdyż umiejętność pozyskiwania najnowszych informacji jest kluczową w zakresie: poznawania najnowszych przepisów w zakresie ruchu 
pojazdów, poznawania najnowszych uregulowań prawnych, interpretowania zasad ruchu drogowego. Bardzo ważnym zagadnieniem, na który należy 
przeznaczyć co najmniej 4 godziny dydaktyczne jest opanowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia te, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi szkolenia na każdą kategorię prawa jazdy, należy przeprowadzić przy współudziale ratownika medycznego – jest to wymóg formalny 
kształcenia kandydatów na kierowców. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru 
oraz zadań praktycznych. Podczas zajęć powinny być kształtowane umiejętności interpretowania, analizowania i selekcjonowania informacji 
wynikających z symboliki znaków drogowych, ich wzajemnych powiązań i korelacji, zasad ich ustawiania i odwoływania. 
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Środki dydaktyczne  
W pracowni pojazdów rolniczych powinny się znajdować: 

 tablice poglądowe dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy,  

 katalogi i oferty handlowe producentów pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych z rozmieszczeniem elementów kontrolno- 
sterujących na pulpicie.  

 akty prawne dotyczące przepisów ruchu drogowego, znaki drogowe, czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne 
dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy oraz zasad ruchu drogowego. 

 zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów a także zadania testowe – analogicznie, jak na egzaminie państwowym. 
Zalecane metody dydaktyczne  
W tym dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu przyczyn wypadków 
drogowych różnych pojazdów. Aktywizujące metody kształcenia, powinny szczególnie uwzględniać metodę 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. Powinny być  kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu budowy 
pojazdów. 
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego wykonywania ćwiczeń.   

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu zgodnie ze standardami ośrodka egzaminacyjnego 
2. Przeprowadzenie testu praktycznego podczas którego zweryfikowana zostanie umiejętność działania podczas udzielania pomocy osobom 

poszkodowanym w wypadku drogowym.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.  
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7. Gospodarka łowiecka 
7.1. Gospodarowanie zwierzyną 
7.2. Polowania 

 

7.1.  Gospodarowanie zwierzyną    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych  

(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej; P C  Historia łowiectwa.  

 Biologia i etologia zwierząt 
łownych.  

 Zasady funkcjonowania i 
prowadzenia gospodarki 
łowieckiej.  

 Hodowla i ochrona zwierząt 
łownych.  

 Tropy zwierzyny łownej.  

 Sposoby inwentaryzacji zwierząt 
łownych.  

 Przeciwdziałanie szkodom w 
łowisku oraz regulowanie 
liczebności i jakości zwierzyny 
łownej.  

 Typy obwodów łowieckich. 

 Określanie pojemności łowisk i 
obszarów łowieckich.  

 Zasady zagospodarowania 
poletek łowieckich.  

 Zasady rozpoznawania gatunków 
i płci oraz szacowania wieku 
zwierząt łownych.  

 Okresy ochronne zwierzyny 
łownej.  

KPS(1)2.przestrzegać zasad etyki zawodowej P C 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

PKZ(RL.i)(3)1. scharakteryzować biologię zwierząt łownych; P C 

PKZ(RL.i)(3)2. scharakteryzować etologię zwierząt łownych; P C 

RL.13.3(1)1. scharakteryzować łowiectwo polskie oraz krajów 
ościennych na tle historycznym; 

PP C 

RL.13.3(1)2. scharakteryzować zasady funkcjonowania gospodarki 
łowieckiej w Polsce;  

P C 

RL.13.3(2)1. scharakteryzować zasady prowadzenia gospodarki 
łowieckiej;  

P C 

RL.13.3(2)2. scharakteryzować zasady dokarmiania zwierzyny w 
łowisku;  

P C 

RL.13.3(2)3. stosować zasady prawidłowego wykonywania 
odłowów i przesiedleń zwierzyny;  

PP D 

RL.13.3(3)1. rozpoznać tropy zwierzyny łownej;  P A 

RL.13.3(3)2. stosować sposoby inwentaryzacji zwierzyny ; P C 

RL.13.3(3)3. wypełnić druki dokumentów inwentaryzacyjnych;   

RL.13.3(4)1. scharakteryzować zasady zagospodarowania poletek 
łowieckich; 

PP C 

RL.13.3(4)2. scharakteryzować gatunki roślin ważne gospodarczo w 
celu poprawienia bazy żerowej;  

PP C 

RL.13.3(5)1. scharakteryzować typy obwodów łowieckich;  P C 

RL.13.3(5)2. scharakteryzować zasady selekcji osobniczej;  P C 

RL.13.3(5)3. określić potrzeby pokarmowe w łowisku;  PP C 
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RL.13.3(5)4. scharakteryzować sposoby dostarczania karmy i soli 
zwierzynie;  

P C 
 Metody zabezpieczania  

drzewostanu i upraw rolnych 
przez szkodami od zwierzyny.  

 Prawo łowieckie.  

 Etyka łowiecka. 

RL.13.3(5)5. wymienić okresy ochronne dla zwierzyny łownej;  PP A 

RL.13.3(6)1. rozpoznać szkody wyrządzone przez poszczególne 
gatunki; 

  

RL.13.3(6)2. określić rozmiar szkód łowieckich;   

RL.13.3(6)3. wycenić szkody łowieckie;   

RL.13.3(6)4. wypełnić odpowiednią dokumentację;   

RL.13.3(7)1. scharakteryzować metody zabezpieczania 
drzewostanu przez szkodami od zwierzyny;  

P C 

RL.13.3(7)2. scharakteryzować sposoby zabezpieczania upraw 
rolnych przed szkodami od zwierzyny;  

P C 

RL.13.3(8)1. scharakteryzować zasady odłowów zwierzyny łownej;  PP C 

RL.13.3(8)2. scharakteryzować zasady przesiedleń zwierzyny 
łownej;  

P C 

RL.13.3(9)1. scharakteryzować pojemność łowiska;  PP C 

RL.13.3(9)2. określić zależności pomiędzy siedliskiem a 
pojemnością łowiska; 

P C 

Planowane ćwiczenia 
1. Rozpoznawanie gatunków i płci oraz szacowania wieku zwierząt łownych.  
2. Określanie pojemności łowisk. 
3. Charakteryzowanie sposobów inwentaryzacji zwierzyny łownej. 
4. Rozpoznawanie zwierzyny po tropach. 
5. Określanie pojemności łowiska. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia praktyczne powinny być prowadzone w pracowni biologii leśnej oraz łowiectwa, wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z 
dostępem do Internetu i z pakietem programów biurowych oraz w terenie. Dział programowy „Gospodarowanie zwierzyną” wymaga stosowania 
aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika 
leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane określaniem rozmiaru szkód łowieckich powodowanych przez poszczególne gatunki, 
inwentaryzowaniem gatunków łownych oraz zabezpieczaniem upraw i młodników przez szkodami od zwierzyny łownej. .  
Środki dydaktyczne  

 tablice z tropami zwierzyny łownej oraz innymi znakami bytowania,  

 urządzenia multimedialne,  

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją,  

 pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.  
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Zalecane metody dydaktyczne  
W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu rozpoznawania gatunków i płci 
oraz szacowania wieku zwierząt łownych, określania pojemności łowisk, a także sposobów inwentaryzacji zwierzyny łownej. Dział programowy wymaga 
stosowania dwóch metod kształcenia: podającej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu lub prezentacji oraz praktycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem metody tekstu przewodniego. Metody praktyczne zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują 
samodzielnie bądź w grupach.  
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zadań tekstowych.  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach. 
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia 
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 rozpoznawanie gatunków i płci oraz szacowania wieku zwierząt łownych,  

 określanie pojemności łowisk,  

 charakteryzowanie sposobów inwentaryzacji zwierzyny łownej.  
5.  W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

7.1. Polowania    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych 
 (P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej;  P C 

 Prawo łowieckie.  

 Broń myśliwska.  

 Zasady bezpiecznego posługiwania 
się bronią myśliwską.  

KPS(1)2.przestrzegać zasad etyki zawodowej; P C 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

RL.13.3(10)1. interpretować przepisy prawa łowieckiego;  PP D 

RL.13.3(10)2. stosować w praktyce odpowiednie zapisy prawa 
łowieckiego;  

PP C 
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RL.13.3(11)1. rozróżnić broń myśliwską;  PP B  Amunicja do poszczególnych 
rodzajów broni myśliwskiej.  

 Zasady czyszczenia, konserwacji i 
przechowywania broni myśliwskiej. 

 Rodzaje polowań.  

 Zasady strzelania do zwierzyny. 

 Zasady organizacji i sposoby 
prowadzenia polowań 
indywidualnych i zbiorowych.  

 Zasady zastosowania psów 
myśliwskich. 

 Ptaki drapieżne w łowiectwie.  

 Etyka łowiecka.  

 Trofea myśliwskie. 

 Urządzenia łowieckie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RL.13.3(11)2. przestrzegać zasad bezpiecznego posługiwania się 
bronią myśliwską;  

PP C 

RL.13.3(11)3. dobrać amunicję do poszczególnych rodzajów broni 
myśliwskiej;  

P C 

RL.13.3(11)4. scharakteryzować zasady czyszczenia i konserwacji 
broni;  

PP C 

RL.13.3(11)5. scharakteryzować zasady przechowywania broni i 
amunicji myśliwskiej;  

PP C 

RL.13.3(12)1. rozpoznać akcesoria myśliwskie;  P A 

RL.13.3(12)2. określić trofea myśliwskie w zależności od 
poszczególnych gatunków zwierzyny łownej;  

PP C 

RL.13.3(13)1. scharakteryzować typy urządzeń łowieckich i ich 
przeznaczenie;  

P C 

RL.13.3(13)2. omówić prawne uwarunkowania budowy i lokalizacji 
urządzeń łowieckich;  

PP D 

RL.13.3(14)1. scharakteryzować rodzaje polowań;  P C 

RL.13.3(14)2. omówić bezpieczne zasady polowania 
indywidualnego i zbiorowego;  

PP C 

RL.13.3(14)3. rozróżnić typy polowań w zależności od 
poszczególnych gatunków łownych;  

PP B 

RL.13.3(14)4. scharakteryzować zasady strzelania do zwierzyny;  PP C 

RL.13.3(15)1. określić znaczenie psów myśliwskich w łowiectwie;  P C 

RL.13.3(15)2. rozróżnić grupy i rasy psów myśliwskich;  PP B 

RL.13.3(15)3. scharakteryzować zasady  zastosowania psów 
myśliwskich;  

PP C 

RL.13.3(16)1. określić znaczenie ptaków drapieżnych dla potrzeb 
łowiectwa;  

PP C 

RL.13.3(16)2. scharakteryzować ptaki drapieżne wykorzystywane  
w łowiectwie;  

P C 

RL.13.3(16)3. scharakteryzować sposoby polowań z 
wykorzystaniem ptaków drapieżnych;  

PP C 

RL.13.3(17)1. scharakteryzować podstawowe akty prawne 
regulujące zasady gospodarowania zwierzyną łowną;  

P C 
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RL.13.3(17)2. scharakteryzować dokumenty wewnętrzne Polskiego 
Związku Łowieckiego;  

PP C 
 

Planowane ćwiczenia 
1. Charakteryzowanie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią myśliwską.  
2. Charakteryzowanie zasad organizacji polowań zbiorowych i indywidualnych.  
3. Charakteryzowanie zastosowania psów myśliwskich i ptaków drapieżnych w łowiectwie.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni łowiectwa wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu 
i z pakietem programów biurowych, modele gniazd ptactwa łownego zestawy trofeów myśliwskich zwierząt łownych, zestaw przekrojów amunicji 
myśliwskiej, egzemplarze akcesoriów myśliwskich, przyrządów do czyszczenia i konserwacji broni, zestawy narzędzi do preparowania trofeów 
łowieckich, zestaw urządzeń i narzędzi stosowanych przez kłusowników, filmy dydaktyczne dotyczące hodowli i ochrony zwierząt łownych. Dział 
programowy „Polowania” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenie przygotowują ucznia 
do wykonywania zadań zawodowych technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z organizacją i prowadzeniem polowań 
indywidualnych i zbiorowych, charakteryzowaniem bezpiecznego posługiwania się bronią myśliwską oraz zastosowania psów myśliwskich  
i ptaków drapieżnych w łowiectwie. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz 
zadań tekstowych. Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali z dostępem do urządzeń multimedialnych w celu odtworzenia filmów  
i prezentacji multimedialnych.  
Środki dydaktyczne  

 urządzenia multimedialne,  

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją,  

 pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.  
Zalecane metody dydaktyczne  
W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu organizacji i prowadzenia polowań 
indywidualnych i zbiorowych również z zastosowaniem psów myśliwskich lub ptaków drapieżnych. Dział programowy wymaga stosowania dwóch 
metod kształcenia: podającej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu lub prezentacji oraz praktycznej ze szczególnym uwzględnieniem metody tekstu 
przewodniego. Metody praktyczne zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie bądź w grupach.  
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zadań tekstowych.  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach. 
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
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4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 charakteryzowanie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią myśliwską,  

 charakteryzowanie zastosowania psów myśliwskich i ptaków drapieżnych w łowiectwie,  

 charakteryzowanie zasad organizacji polowań zbiorowych i indywidualnych.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

8.1. Uboczne użytkowanie lasu 
8.2. Wykorzystanie surowca drzewnego 
8.3. Klasyfikacja surowca drzewnego 
8.4. Pozyskanie surowca drzewnego 

 

8.1. Uboczne użytkowanie lasu    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych  

(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej;  P C  Charakterystyka owoców leśnych. 

 Charakterystyka ziół. 

 Charakterystyka grzybów 
(jadalne, niejadalne, trujące, 
chronione). 

 Żywicowanie sosny, jodły 
modrzewia. 

 Zasady gospodarki pszczelarskiej. 

 Zasady racjonalnego użytkowania 
leśnych użytków ubocznych, ich 
przerób i zastosowanie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

RL.14.2(1)1. wyjaśnić pojęcia: użytki główne i uboczne; P B 

RL.14.2(1)2. rozróżnić gatunki grzybów jadalnych, niejadalnych, 
trujących, chronionych; 

P C 

RL.14.2(1)3. scharakteryzować gatunki grzybów jadalnych  
i trujących; 

P B 

RL.14.2(1)4. rozróżnić owoce leśne; P C 

RL.14.2(1)5. podać zastosowanie owoców leśnych; P B 

RL.14.2(1)6. rozróżnić zioła leśne; P C 

RL.14.2(1)7. podać zastosowanie ziół leśnych; P B 

RL.14.2(1)8. scharakteryzować produkty pszczele; P B 

RL.14.2(1)9. podać zastosowanie produktów pszczelich; P B 

RL.14.2(1)10. przyporządkować rodzaje użytków leśnych do 
właściwej grupy; 

P C 

RL.14.2(1) 11. wyjaśnić zasady postępowania z płodami runa 
leśnego po zbiorze; 

P B 

RL.14.2(5)3. sporządzić dokumentację dotyczącą pozyskania 
użytków ubocznych; 

PP C 

RL.14.2(14)1. określić zasady racjonalnego użytkowania leśnych 
użytków ubocznych; 

P B 

RL.14.2(14)2. pozyskiwać leśne użytki uboczne w sposób 
racjonalny; 

P C 
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RL.14.2(14)3. zaplanować prace związane z pozyskiwaniem płodów 
runa i z gospodarką pszczelarską; 

PP C 

Planowane ćwiczenia 
1. Rozpoznawanie grzybów jadalnych, niejadalnych, trujących i chronionych na podstawie atlasów. 
2. Rozpoznawanie jadalnych owoców leśnych na podstawie atlasów. 
3. Rozpoznawanie leśnych roślin zielarskich na podstawie atlasów i zielników. 
4. Planowanie prac związanych z pozyskiwaniem płodów runa i z gospodarką pszczelarską. 
5. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej pozyskania użytków ubocznych. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni użytkowania lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów biurowych. W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: atlasy grzybów 
jadalnych, niejadalnych i trujących, atlasy jadalnych owoców leśnych, atlasy i zielniki leśnych roślin zielarskich.  
Środki dydaktyczne  

 atlasy i zielniki,  

 tablice z ubocznymi użytkami leśnymi, 

 filmy dydaktyczne dotyczące ubocznego użytkowania lasu. 
Zalecane metody dydaktyczne  
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika leśnika. W dziale  powinny być 
kształtowane umiejętności  
analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu ubocznego użytkowania lasu.  
Dział programowy „Użytkowanie uboczne lasu” wymaga stosowania różnych metod kształcenia, w tym aktywizujących, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykładu informacyjnego, pokazu z objaśnieniem, prezentacji filmów. 
Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania 
zadania, a uczniowie pracują  
samodzielnie lub w kilkuosobowych grupach. 
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: zbiorowo, indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 5 osobowe. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach. 
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych 

efektach kształcenia. 
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych i pisemnych, testów wyboru, aktywności w czasie zajęć.  

 prawidłowe rozpoznawanie grzybów jadalnych i trujących na podstawie cech osobniczych, 

 prawidłowe rozpoznawanie jadalnych owoców leśnych na podstawie cech osobniczych, 
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 prawidłowe rozpoznawanie leśnych roślin zielarskich na podstawie cech osobniczych. 
4. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

8.2.  Wykorzystanie surowca drzewnego     

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych  

(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 
 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej; P C  Znaczenie i wykorzystanie 
surowca drzewnego. 

 Zasoby leśne w Polsce, Europie i 
na świecie. 

 Makroskopowa budowa pnia. 

 Elementy makroskopowej 
budowy drewna. 

 Różnice w budowie drewna 
drzew iglastych i liściastych. 

 Techniczne właściwości drewna. 
 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

PKZ(RL.a)(3)1. określić znaczenie surowca drzewnego w 
gospodarce; 

P B 

PKZ(RL.a)(3)2. scharakteryzować budowę drewna; P B 

PKZ(RL.a)(3)3. określić funkcje poszczególnych elementów 
makroskopowej budowy drewna; 

P B 

PKZ(RL.a)(3)4. określić cechy  budowy makroskopowej drewna 
ważniejszych gatunków drzew; 

P B 

PKZ(RL.a)(3)6. określić różnice w budowie drewna drzew iglastych i 
liściastych; 

P B 

PKZ(RL.a)(3)8. scharakteryzować techniczne właściwości drewna P B 

PKZ(RL.a)(3)9. określić właściwości techniczne drewna 
poszczególnych gatunków drzew; 

P B 

Planowane ćwiczenia  
1. Określanie zasobów leśnych w Polsce, Europie i na świecie na podstawie danych statystycznych. 
2. Porównanie budowy anatomicznej drewna drzew iglastych i liściastych. 
3. Charakteryzowanie drewna poszczególnych gatunków drzew. 
4. Charakteryzowanie wad drewna i określanie ich znaczenia dla wykorzystania surowca drzewnego.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni użytkowania lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów biurowych, modele i przezrocza przedstawiające budowę i wady drewna, klucze do rozpoznawania drewna, przekroje 
poprzeczne, promieniowe i styczne drewna do rozpoznawania drewna w korze i bez kory, eksponaty przedstawiające wady drewna i wady tarcicy. Dział 
programowy „Wykorzystanie surowca drzewnego” wymaga stosowania różnych metod kształcenia, w tym aktywizujących. Zaplanowane do osiągnięcia 
efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z 
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poznaniem budowy drewna, funkcji poszczególnych elementów drewna, charakteryzowaniem rodzajów drewna i określania przeznaczenia drewna 
poszczególnych gatunków drzew, charakteryzowaniem wad drewna. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie 
testu wyboru oraz zadań tekstowych. 
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali z dostępem do urządzeń multimedialnych w celu odtworzenia filmów i prezentacji multimedialnych. 
Środki dydaktyczne  

 roczniki statystyczne, 

 próbki drewna różnych gatunków z trzema podstawowymi przekrojami, 

 filmy i prezentacje multimedialne. 
Zalecane metody dydaktyczne  
W procesie nauczania-uczenia się wskazane jest stosowanie następujących metod nauczania: wykładu informacyjnego oraz pokazu z objaśnieniem. 
W procesie nauczania-uczenia się należy zwracać uwagę na kształtowanie umiejętności charakteryzowania rodzajów drewna, właściwości technicznych 
i wad drewna. 
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone w formie zbiorowej, która zapewnia realizację zasady systematyczności nauczania oraz opanowanie przez uczniów 
podstawowego zasobu wiedzy przedmiotu. Przy realizacji niektórych zagadnień w razie potrzeby można stosować formę grupową. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach. 
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia. 
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych i pisemnych, testów wyboru, aktywności w czasie zajęć.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na: 

 charakteryzowanie budowy drewna z uwzględnieniem różnic między iglastymi i liściastymi, 

 charakteryzowanie wad drewna, 

 charakteryzowanie technicznych właściwości drewna. 
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

8.3. Klasyfikacja surowca drzewnego    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych  

(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

 

Materiał kształcenia 
 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej;  P C 
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KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C  Kryteria podziału drewna. 

 Wady drewna okrągłego. 

 Kategorie grubości i długości 
surowca drzewnego. 

 Pomiar, obliczanie miąższości i 
cechowanie pozyskanego 
surowca drzewnego. 

 Manipulacja surowca drzewnego. 

 Klasyfikacja jakościowo - 
wymiarowa surowca drzewnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKZ(RL.a)(3)10. przedstawić klasyfikację wad drewna P A 

PKZ(RL.a)(3)11. scharakteryzować poszczególne wady surowca 
drzewnego; 

P B 

PKZ(RL.a)(3)12. wyjaśnić sposób pomiaru poszczególnych wad 
drewna; 

P B 

PKZ(RL.a)(3)13. określić wpływ wad występujących w drewnie na 
jego jakość i możliwość zastosowania; 

P B 

RL.14.1(4)2. wykonać pomiar grubości i długości drewna 
mierzonego w sztukach pojedynczo; 

P A 

RL.14.1(4)3. wyjaśnić zasady przygotowania  do pomiaru  różnych 
sortymentów; 

P B 

RL.14.1(4)4. określić miąższość  drewna mierzonego w sztukach 
pojedynczo;  

P A 

RL.14.1(4)5. wyjaśnić sposób pomiaru różnych sortymentów; P B 

RL.14.1(4)6. wykonać pomiar elementów  drewna mierzonego w 
stosach oraz grupowo; 

P A 

RL.14.1(4)7. zastosować zamienniki do określania miąższości 
drewna w stosach; 

P B 

RL.14.1(4)8. określić masę drewna mierzonego w stosach i 
grupowo,  

P B 

RL.14.1(4)9. stosować tablice do określania miąższości drewna 
leżącego i drzew stojących; 

P A 

RL.14.1(4)10. ocenić dokładność pomiarów i obliczeń dotyczących 
miąższości drewna; 

P B 

RL.14.1(8)3. dokonać podziału drewna wg różnych kryteriów 
(rodzaj, postać, grubość, długość, KJW, sposób pomiaru i klasy 
wymiarowe) 

P  A 

RL.14.2(13)1. posługiwać się sprzętem do manipulacji, cechowania 
i odbiórki surowca drzewnego; 

P B 

RL.14.2(13)2. rozróżniać średnice wykorzystywane w pomiarze 
drewna (średnica środkowa, znamionowa, dolna, górna); 

P B 

RL.14.2(13)3. scharakteryzować metody pomiaru surowca 
drzewnego; 
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RL.14.2(13)4. określić zasady manipulacji i możliwości 
wykorzystania surowca drzewnego; 

P B 
 
 
 
 
 

RL.14.2(13)5. odczytywać obowiązujące normy dotyczące 
klasyfikacji surowca drzewnego; 

P B 

RL.14.2(13)9. sklasyfikować surowiec drzewny do odpowiedniej 
klasy jakości na podstawie KJW; 

P B 

RL.14.2(13)10. wyjaśnić zasady znakowania drewna pozyskanego w 
lasach różnych form własności; 

P B 

Planowane ćwiczenia 

 Charakteryzowanie wad drewna okrągłego. 

 Rozpoznawanie wad drewna. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni użytkowania lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów biurowych, instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcje użytkowania lasu, tablice zasobności i przyrostu 
drzewostanu, tematyczne mapy leśne, mapy gospodarcze i mapy cięć, narzędzia i urządzenia przeznaczone do prac z zakresu użytkowania lasu lub ich 
modele w odpowiedniej skali, wysokościomierze, średnicomierze, rysaki, urządzenia do numerowania, modele i przezrocza przedstawiające budowę i 
wady drewna, procesy produkcji drewna, klucze do rozpoznawania drewna, przekroje poprzeczne, promieniowe i styczne drewna do rozpoznawania 
drewna w korze i bez kory, eksponaty przedstawiające wady drewna i wady tarcicy. Dział programowy „Klasyfikacja surowca drzewnego” wymaga 
stosowania różnych metod kształcenia, w tym aktywizujących. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania 
zadań związanych z wykonywaniem zawodu technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z charakteryzowaniem wad surowca 
drzewnego, właściwym posługiwaniem się normami KJW oraz charakteryzowaniem sposobów pomiaru i cechowania surowca drzewnego. Do oceny 
osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wyboru oraz zadań tekstowych. 
Środki dydaktyczne 

 dendrometryczne przyrządy miernicze,  

 sprzęt do manipulacji, cechowania i odbioru surowca drzewnego. 
Zalecane metody dydaktyczne 
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych z wykonywaniem zawodu technika leśnika. 
Dział programowy „Klasyfikacja surowca drzewnego” wymaga stosowania różnych metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem  wykładu 
informacyjnego oraz pokazu z objaśnieniem. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wyboru oraz zadań 
tekstowych. 
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone w formie zbiorowej, która zapewnia realizację zasady systematyczności nauczania oraz opanowanie przez uczniów 
podstawowego zasobu wiedzy przedmiotu. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
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1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 
przedstawionych na początkowych zajęciach. 

2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 
kształcenia. 

3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych i pisemnych, testów wyboru, aktywności w czasie zajęć.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na: 

 znajomość zasad pomiaru drewna, 

 charakteryzowanie wad drewna, 

 znajomość podziału drewna wg różnych kryteriów. 
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

8.4.  Pozyskanie surowca drzewnego    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych  

(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

 

Materiał kształcenia 
 

BHP(4)1. rozpoznać zagrożenia dla środowiska związane z 
wykonywaniem zadań zawodowych; 

P B 
 Roczny plan pozyskania surowca 

drzewnego. 

 Szacunek brakarski. 

 Organizacja prac przy pozyskaniu 
drewna w rębni zupełnej, 
rębniach złożonych i w 
drzewostanach przedrębnych. 

 Sprzęt i pojazdy do transportu 
drewna. 

 Systemy i metody pozyskania 
drewna.  

 Składnice drewna. 

 Metody konserwacji drewna. 
 
 
 

BHP(4)3. rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe dla zdrowia i życia 
człowieka oraz mienia związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych 

P B 

BHP(4)4. rozpoznać źródła czynników szkodliwych dla zdrowia i 
życia człowieka oraz mienia podczas korzystania z maszyn i 
urządzeń; 

P B 

BHP(5)1. dokonać charakterystyki czynników szkodliwych 
występujących w środowisku pracy; 

P B 

BHP(6)1. wyjaśnić działanie czynników szkodliwych na organizm 
człowieka podczas wykonywania zadań zawodowych; 

P B 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej; P C 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

OMZ(1)1. Określić zakres prac do wykonania w zespole roboczym P  

OMZ(1)2. Planować pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań 

P C 
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PKZ(RL.a)(11)3. określić budowę oraz zasady działania maszyn i 
urządzeń stosowanych do prac zrywkowych; 

P C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKZ(RL.a)(11)4. rozpoznać poszczególne typy ciągników 
zrywkowych; 

P C 

PKZ(RL.a)(11)5. określić budowę oraz zasady działania pojazdów  
stosowanych do wywozu drewna; 

P B 

PKZ(RL.a)(15)1. dobrać typ ciągnika zrywkowego do sposobu 
zrywki lub postaci surowca drzewnego; 

P C 

PKZ(RL.a)(15)2. dobrać właściwy pojazd do rodzaju przewożonego 
sortymentu drzewnego; 

P C 

PKZ(RL.a)(15)4. zorganizować leśny transport drewna; P C 

PKZ(RL.i)(9)2. rozróżnić  sprzęt stosowany  w użytkowaniu lasu;  P C 

PKZ(RL.i)(9)4. dobrać sprzęt i narzędzia stosowane w użytkowaniu 
lasu; 

  

PKZ(RL.i)(10)1. omówić zakres wykorzystania programów Acer, 
Leśnik, Brakarz 

PP B 

RL.14.1(5)3 wykonać szacunki brakarskie; P B 

RL.14.2(2)1. scharakteryzować rodzaje użytków leśnych (w tym 
drzewnych); 

P B 

RL.14.2(2)2. podać niezbędne dane do sporządzenia rocznego 
planu pozyskania surowca drzewnego; 

P B 

R.14.2(2)3. wyjaśnić cel szacunku brakarskiego; P B 

RL.14.2(2)4. scharakteryzować metody szacunku brakarskiego; P B 

RL.14.2(2)5. wypełnić raptularz szacunku brakarskiego; P B 

RL.14.2(2)7. sporządzić roczny plan pozyskania surowca 
drzewnego; 

PP B 

RL.14.2(3)1. wymienić prace wykonywane w związku z 
pozyskaniem drewna oraz określić ich zakres; 

P B 

RL.14.2(3)2. zaplanować cięcia w użytkach rębnych i przedrębnych; P B 

RL.14.2(5)1. określić zasady racjonalnej gospodarki drewnem w 
lesie; 

PP B 

RL.14.2(5)2. sporządzić dokumentację dotyczącą pozyskania 
surowca drzewnego; 

P B 

RL.14.2(7)1. scharakteryzować dokumenty sprzedaży surowca 
drzewnego; 

P B 
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RL.14.2(7)2. wypełnić dokumentację sprzedaży surowca 
drzewnego; 

P B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RL.14.2(9)1. scharakteryzować  prace przygotowawcze związane z 
pozyskaniem surowca drzewnego; 

P B 

RL.14.2(9)2. rozróżniać główny i indywidualny kierunek obalania P B 

RL.14.2(9)3. scharakteryzować zależności pomiędzy głównym 
kierunkiem obalania, a kierunkiem cięć i kierunkiem zrywki; 

PP C 

RL.14.2(10)1. scharakteryzować systemy pozyskania drewna P B 

RL.14.2(10)2. omówić organizację prac przy pozyskaniu surowca 
drzewnego przy różnych systemach pozyskania i w zależności od 
dostępnego sprzętu; 

PP B 

RL.14.2(10)3. zaplanować prace związane z pozyskaniem surowca 
drzewnego w różnych rodzajach cięć; 

P C 

RL.14.2(10)4. określić zakres obowiązków służby leśnej wynikający 
z prowadzenia nadzoru nad pracami przy pozyskaniu surowca 
drzewnego 

P C 

RL.14.2(11)1. określić zasady wykorzystania maszyn i urządzeń 
stosowanych do prac pozyskania drewna; 

P B 

RL.14.2(11)2. dobrać sprzęt do pozyskania surowca drzewnego w 
zależności od przyjętego systemu pozyskania; 

P C 

RL.14.2(11)3. zastosować technologie prac leśnych najmniej 
szkodliwe dla środowiska; 

  

RL.14.2(12)1. scharakteryzować sposoby konserwacji surowca 
drzewnego; 

P B 

RL.14.2(12)2. dobrać zabieg konserwacji surowca drzewnego w 
zależności od jego przeznaczenia oraz miejsca i długości okresu 
składowania; 

PP C 

RL.14.2(12)4. scharakteryzować rodzaje składnic surowca 
drzewnego; 
 

P B 

Planowane ćwiczenia  
1. Charakteryzowanie środków do zrywki drewna. 
2. Charakteryzowanie środków transportu wykorzystywanych do przewożenia surowca drzewnego. 
3. Dobieranie sprzętu do pozyskania surowca drzewnego w zależności od przyjętego systemu pozyskania. 
4. Określanie obowiązków leśniczego i osób zatrudnionych do prac zrębowych. 
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5. Dobieranie metod konserwacji surowca drzewnego. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni użytkowania lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów . 
biurowych instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcje użytkowania lasu, tematyczne mapy leśne, mapy gospodarcze i mapy cięć, narzędzia i 
urządzenia przeznaczone do prac . 
z zakresu użytkowania lasu lub ich modele w odpowiedniej skali, wysokościomierze, średnicomierze, rysaki, urządzenia do numerowania, kliny, siekiery, 
pilarki, ściągacz linowy, fotografie. 
samochodów, maszyn wielooperacyjnych, ciągników zrywkowych, urządzeń do zrywki drewna i wzory ścinki drzew. Dział programowy „Pozyskanie 
surowca drzewnego” wymaga stosowania różnych metod kształcenia, w tym aktywizujących. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia 
przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z prowadzeniem prac 
związanych z pozyskaniem surowca drzewnego. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wyboru oraz zadań 
tekstowych. 
Środki dydaktyczne  

 plan (wniosek) cięć 

 opis stanu sanitarnego lasu 

 instrukcje maszyn i urządzeń 

 filmy i prezentacje multimedialne. 
Zalecane metody dydaktyczne  
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych związanych  z pozyskaniem surowca 
drzewnego. Dział programowy „Pozyskanie surowca drzewnego” wymaga stosowania różnych metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykładu informacyjnego, pokazu z objaśnieniem, prezentacji filmów. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie 
testu wyboru oraz zadań tekstowych. 
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone w formie zbiorowej, która zapewnia realizację zasady systematyczności nauczania oraz opanowanie przez uczniów 
podstawowego zasobu wiedzy przedmiotu. Przy realizacji niektórych zagadnień w razie potrzeby można stosować formę grupową. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach. 
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia. 
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych i pisemnych, testów wyboru, aktywności w czasie zajęć.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na: 

 charakteryzowanie środków do zrywki i wywozu drewna, 

 pozyskiwanie danych do wniosku cięć, 



81 
 

 określanie obowiązków osób zatrudnionych podczas prac z zakresu pozyskania surowca drzewnego. 
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

9.1. Geodezja leśna 
9.2. Pomiar drzew i drzewostanów  
9.3. Mapy i plany urządzeniowe  

 

9.1. Geodezja leśna    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych 

 (P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej;  P C  Podstawowe pojęcia geodezyjne. 

 Miary stosowane w geodezji. 

 Sprzęt geodezyjny.  

 Pomiary liniowe. 

 Pomiary busolowe. 

 Pomiary niwelacyjne. 

 Pomiar powierzchni na mapie. 
 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

OMZ(1)1. określić zakres prac do wykonania w zespole roboczym;  P P 

OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań;  

PP C 

RL.14.1.(9)1. wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geodezji i 
miernictwa 

P B 

RL.14.1.(9)2. zastosować i przeliczać  jednostki miar długości, 
powierzchni i kąta 

PP C 

RL.14.1(9)3. wyznaczyć linie i kąty proste; P C 

RL.14.1(9)4. rozróżnić rodzaje i zastosowanie geodezyjnego sprzętu 
i przyrządów pomiarowych; 

P B 

RL.14.1(9)5. określić zasady obsługi przyrządów pomiarowych 
stosowanych w geodezji; 

P C 

RL.14.1(9)6. wyjaśnić zasady wykonywania pomiarów liniowych, 
busolowych oraz niwelacyjnych; 

P B 

RL.14.1(9)7. określić powierzchnię na mapie różnymi metodami; P C 

RL.14.1(9)8. dobrać przyrządy do wykonywania pomiarów 
geodezyjnych; 

PP C 

RL.14.1(9)9. obsługiwać  przyrządy do wykonywania pomiarów 
geodezyjnych; 

P C 

RL.14.1(9)10. wykonać pomiary i szkice sytuacyjne terenu; P C 
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RL.14.1(9)11. opracować wyniki  pomiarów geodezyjnych; PP D 

RL.14.1(9)12. wykonać pomiary wysokościowe; PP B 

RL.14.1(9)13. zapisać wyniki pomiarów geodezyjnych; PP C 

Planowane ćwiczenia 
1. Rozpoznawanie sprzętu geodezyjnego oraz jego charakterystyka. 
2. Przeliczanie miar i jednostek. 
3. Obsługiwanie przyrządów pomiarowych. 
4. Obsługiwanie niwelatora. 
5. Obsługiwanie teodolitu-busoli. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni urządzania lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów biurowych, komplet tyczek geodezyjnych, taśmy geodezyjne i szpilki, węgielnice pentagonalne, szkicowniki, 
instrumenty busolowe, teodolity, niwelator samopoziomujący i łaty niwelacyjne, planimetry biegunowe, średnicomierze, wysokościomierze. Dział 
programowy „Geodezja leśna” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują 
ucznia do wykonywania zadań związanych z wykonywaniem zawodu technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane  
z definiowaniem geodezyjnych, stosowaniem miar wykorzystywanych w geodezji oraz doborem odpowiedniego rodzaju pomiaru geodezyjnego  
w zależności od warunków terenowych i wymaganej dokładności. 
Środki dydaktyczne  

 prezentacje multimedialne,  

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją,   
Zalecane metody dydaktyczne  
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych z wykonywaniem zawodu technika leśnika. 
Dział programowy „Geodezja leśna” wymaga oprócz wykładu stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem , pokazu 
z objaśnieniem i dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być pokaz z objaśnieniem i dyskusja dydaktyczna. Metody te zawierają opisy 
czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w małych zespołach.  
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo (2-5 osób). Zajęcia należy prowadzić  
w oddziałach klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania projektu. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach. 
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych i pisemnych, testu wielokrotnego wyboru lub zadań tekstowych 

oraz obserwacji pracy uczniów w czasie wykonywania ćwiczeń.  
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4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 definiowanie podstawowych pojęć z zakresu geodezji i miernictwa,  

 charakterystykę miar stosowanych w geodezji, 

  znajomość budowy sprzętu wykorzystywanego w geodezji,  

 znajomość zasad wykonywania pomiarów geodezyjnych,  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

9.2.  Pomiar drzew i drzewostanów     

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych  

(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

 

Materiał kształcenia 
 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej; P C  

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C  Kształt strzały drzewa.  

 Miąższość strzał drzew. 

 Pierśnicowa  liczba kształtu. 

 Tablice miąższości drzew 
stojących. 

 Tablice zasobności 
drzewostanów.  

 Dokładność określania miąższości 
drzewa stojącego.  

 Wzory dendrometryczne.  

 Wiek drzewa i drzewostanu. 

 Określanie przyrostu 
drzewostanów.  

 
 
 
 
 
 
 

KPS(10)1. przydzielić zadania członkom zespołu roboczego;  PP C 

OMZ(1)1. określić zakres prac do wykonania w zespole roboczym;  P C 

OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań; 

PP C 

RL.14.1(4)1. określić kształt strzały drzewa;  PP C 

RL.14.1(4)2. wykonać pomiar grubości i długości drewna 
mierzonego w sztukach pojedynczo; 

P C 

RL.14.1(4)4. określać miąższość  drewna mierzonego w sztukach 
pojedynczo; 

P C 

RL.14.1(4)5. wyjaśnić sposób pomiaru różnych sortymentów; P B 

RL.14.1(4)6. wykonać pomiar elementów  drewna mierzonego w 
stosach oraz grupowo; 

P C 

RL.14.1(4)7. zastosować zamienniki do określania miąższości 
drewna w stosach; 

P C 

R.14.1(4)8. określić masę drewna mierzonego w stosach i grupowo; P C 

RL.14.1(4)9. zastosować tablice do określania miąższości drewna 
leżącego i drzew stojących; 

P C 

RL.14.1(4)10. ocenić dokładność pomiarów i obliczeń dotyczących 
miąższości drewna; 

PP D 
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RL.14.1(4)11. wykonać pomiar pierśnicy i wysokości drzewa; P C  
 
 
 
 

RL.14.1(5)1. scharakteryzować metody określania zasobności 
drzewostanów;  

P C 

RL.14.1(5)2. zastosować metody określania zasobności 
drzewostanów; 

P C 

RL.14.1(5)4. określić cechy drzewostanu na podstawie pomiarów PP C 

RL.14.1(5)5. określić miąższość drzewostanu z użyciem tablic 
zasobności i przyrostu drzewostanów 

PP C 

RL.14.1(5)6. oszacować miąższość drzewostanów sąsiednich na 
podstawie wyników zrębowych; 

P C 

RL.14.1(6)1. scharakteryzować metody określania wieku drzew;  P C 

RL.14.1(6)2. scharakteryzować metody określania wieku 
drzewostanów; 

P C 

RL.14.1(6)3. określić wiek drzewa stojącego i leżącego;  P C 

RL.14.1(6)4. określić wiek drzewostanu; P C 

RL.14.1(7)1. zdefiniować  rodzaje przyrostów; P A 

RL.14.1(7)2. wykonać pomiary przyrostu drzewa; P C 

RL.14.1(7)3. wykonać pomiary związane z określeniem przyrostu 
drzewostanu; 

 C 

RL.14.1(7)4. określić przyrost masy drzewa;  C 

 RL.14.1(7)5. określić przyrost masy drzewostanu; P C 

Planowane ćwiczenia 
1. Wykonywanie pomiaru miąższości drzewa leżącego. 
2. Wykonywanie pomiaru miąższości drzewa stojącego. 
3. Określanie wieku drzewa stojącego. 
4. Określanie miąższości stosu. 
5. Określanie zasobności drzewostanu. 
6. Określanie przyrostu drzewostanu. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni urządzania lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów biurowych, tablice zasobności i przyrostu drzewostanu. Dział programowy „Pomiar drzew i drzewostanów” wymaga 
stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych 
technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z wykonywaniem prac pomiarowych i szacunkowych dotyczących określania 
miąższości pojedynczych drzew oraz całych drzewostanów, określania ich wieku, jak również przyrostów.  
Środki dydaktyczne  
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 instrukcja urządzania lasu,  

 foliogramy przedstawiające metody określania miąższości drzew,  

 pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów,  

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją. 
Zalecane metody dydaktyczne  
W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu wykonywania pomiarów  
i późniejszych obliczeń. Dział programowy „Pomiar drzew i drzewostanów” wymaga pokazu z objaśnieniem. Szczególnie istotne jest opanowanie przez 
uczniów umiejętności pomiaru pierśnic drzewostanu oraz prawidłowego wyboru powierzchni próbnych.  
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo (2-5 osób). Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zadań tekstowych.  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych i pisemnych, testu wielokrotnego wyboru lub zadań tekstowych 

oraz obserwacji pracy uczniów w czasie wykonywania ćwiczeń. 
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 wykonywanie pomiarów pojedynczych drzew ściętych,  

 wykonywanie pomiarów drzew stojących,  

 wykonywanie obliczeń przy wykorzystaniu wzorów dendrometrycznych,  

 posługiwanie się specjalistycznymi programami komputerowymi. 
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

9.3.  Mapy i plany urządzeniowe     

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych  

(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej; P C  Mapa gospodarcza Nadleśnictwa. 

 Mapy gospodarczo-przeglądowe. KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

PKZ(RL.a)(4)1. rozróżnić mapy używane w leśnictwie; P B 
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PKZ(RL.a)(4)2. odczytać mapy leśne; P C  Mapy przeglądowe.  

 Plan Urządzenia Lasu.  

 Leśna Mapa Numeryczna.  
 

PKZ(RL.a)(4)3. określić położenie punktów terenowych na mapie; P C 

PKZ(RL.a)(9)1. scharakteryzować oznaczenia na szkicach, planach i 
mapach leśnych; 

P C 

PKZ(RL.a)(9)3. wykonać szkic fragmentu mapy wraz z legendą; P C 

RL.14.1(1)1. scharakteryzować poszczególne działy planu 
urządzania lasu; 

P C 

RL.14.1(1)2. zastosować informacje zawarte w planie urządzenia 
lasu; 

P C 

RL.14.1(1)3. wyszukać opis taksacyjny określonego wydzielenia; P C 

RL.14.1(1)4. scharakteryzować opis taksacyjny wydzielenia; P C 

RL.14.1(1)5. określić dane wybranych cech taksacyjnych z opisu 
taksacyjnego; 

P C 

RL.14.1(1)6. scharakteryzować mapy planu urządzania lasu; P C 

RL.14.1(1)7. określić dane z map planu urządzania lasu; PP C 

RL.14.1(3)1. scharakteryzować możliwości wykorzystania leśnej 
mapy numerycznej; 

P C 

RL.14.1(3)2. zalogować się na portalu leśniczego; P C 

RL.14.1(3)3. posłużyć się przeglądarką leśnej mapy numerycznej; P C 

RL.14.1(3)4. określić wybrane elementy na  leśnej mapie 
numerycznej; 

P C 

RL.14.1(3)5. opracować  mapę użytkownika; PP D 

RL.14.1(3)6. wydrukować skonfigurowaną przez siebie mapę; PP C 

Planowane ćwiczenia 
1. Wyszukiwanie danych z map PUL. 
2. Odczytywanie danych z opisu taksacyjnego. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni urządzania lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów biurowych, plan urządzenia lasu. Dział programowy „Mapy i plany urządzeniowe” wymaga stosowania 
aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych  
z wykonywaniem zawodu technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z odczytywaniem informacji znajdujących się na mapach 
leśnych, odczytywaniu informacji zawartych w planie urządzenia lasu, jak również możliwości wykorzystania leśnej mapy numerycznej.  
Środki dydaktyczne  

 mapa gospodarcza nadleśnictwa,  

 mapy gospodarczo-przeglądowe, i przeglądowe, 
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 Plan Urządzania Lasu 

 operat glebowo siedliskowy,  

 leśna mapa numeryczna,  

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją. 
Zalecane metody dydaktyczne  
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych z wykonywaniem zawodu technika leśnika. 
Dział programowy „Mapy i plany urządzeniowe” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu, 
metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej i pokazu z objaśnieniem.  
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zaplanowanych zadań. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 posługiwanie się mapą, 

 umiejętność korzystania z LMN, 

 wyszukiwanie informacji z PUL, 

 posługiwanie się specjalistycznymi programami komputerowymi. 
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

10.1.  SILP 
 
 

10.1. SILP    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych 

 (P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej; P C  PsionMan/UnixMan - podręcznik 
leśniczego.  

 Leśnik – podręcznik użytkownika 
programu.  

 Interfejs Leśnik-LAS – podręcznik 
użytkownika programu.  

 Brakarz – podręcznik  
użytkownika.  

 Notatnik – podręcznik 
użytkownika programu. 

 eLAS_mobile  - podręcznik 
użytkownika programu. 

 Przeglądarka leśnej mapy 
numerycznej 

 System Informatyczny Lasów 
Państwowych 

KPS(4)2. wprowadzać nowe metody pracy przy realizacji zadań 
zawodowych 

P C 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C 

KPS(6)2. wykorzystywać aktualizowaną wiedzę z zakresu zadań 
zawodowych w praktyce 

PP C 

KPS(10)2. dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą w grupie. P C 

PKZ(RL.i)(10)1. omówić zakres wykorzystania programów Acer, 
Leśnik, Brakarz 

P C 

PKZ(RL.i)(10)2. uzupełnić słowniki w rejestratorze leśniczego PP C 

PKZ(RL.i)(10)3. dostosować dokumentację pracy i płacy do systemu 
komputerowego SILP 

PP D 

PKZ(RL.i)(10)4. posługiwać się programem Acer, Leśnik, Brakarz P C 

RL.14.1(1)3. wyszukać opis taksacyjny określonego wydzielenia  P C 

RL.14.1(1)4. scharakteryzować opis taksacyjny wydzielenia P C 

RL.14.1(2)2. posługiwać się aplikacjami zainstalowanymi w 
rejestratorze leśniczego 

P C 

RL.14.1(2)3. wprowadzić dane do podstawowych dokumentów 
tworzonych w rejestratorze leśniczego 

P C 

RL.14.1(2)4. drukować podstawowe dokumenty utworzone w 
rejestratorze leśniczego 

P C 

RL.14.2(2)7. sporządzić roczny plan pozyskania surowca drzewnego P C 
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RL.14.2(3)1. sporządzać harmonogramy prac leśnych P C 

RL.14.2(4)1. poprawnie logować i wylogowywać się w SILP P C 

RL.14.2(4)2. sprawnie poruszać się w modułach SILP P C 

RL.14.2(7)1. scharakteryzować dokumenty sprzedaży surowca 
drzewnego 

P C 

Planowane zadania  
1. Wprowadzanie danych do SILP.  
2.  Wprowadzanie danych do programu Leśnik.  
3. Wprowadzanie danych do programu Brakarz.  
4. Wprowadzanie danych do programu Notatnik.  
5. Drukowanie dokumentów z programów użytkowych.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia praktyczne powinny być prowadzone w pracowni SILP wyposażonej w: stanowiska komputerowe dla nauczyciela i uczniów z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów biurowych, rejestratory leśniczego wraz z drukarkami (jedno urządzenie dla 1-2 uczniów). Dział programowy „SILP” 
wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań 
związanych z wykonywaniem zawodu technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane ze znajomością programów użytkowych 
rejestratora leśniczego, wprowadzaniem do nich danych, jak również drukowania dokumentów tworzonych w programach użytkowych. Do oceny 
osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu zadań tekstowych oraz ćwiczeń praktycznych.  
Środki dydaktyczne  

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją,  

 pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.  
Zalecane metody dydaktyczne  
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych z wykonywaniem zawodu technika leśnika. 
Dział programowy „SILP” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem pokazu z objaśnieniem, metody 
ćwiczeń i dyskusji dydaktycznej.  
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie (komputer dla ucznia) lub grupowo (1-2 osobowych – jeden 
rejestrator dla grupy dwuosobowej.  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych lub pisemnych.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  
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 wprowadzanie danych do SILP 

 wprowadzanie danych do rejestratora leśniczego,  

 drukowanie dokumentów z programów użytkowych,  

 drukowanie zestawień zbiorczych.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

11.1. Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej 
11.2. Przyrodnicze podstawy hodowli lasu 
11.3. Nasiennictwo leśne 
11.4. Szkółkarstwo leśne 
11.5. Odnowienia i zalesienia 
11.6. Pielęgnowanie lasu 
11.7. Sposoby zagospodarowania lasu 
11.8. Ochrona środowiska leśnego 
11.9. Ekonomiczne podstawy gospodarki leśnej  
11.10. Maszynoznawstwo ogólne 
11.11. Maszynoznawstwo leśne 
11.12. Gospodarowanie zwierzyną 
11.13. Wykorzystanie surowca drzewnego 
11.14. Klasyfikacja surowca drzewnego 
11.15. Pozyskanie surowca drzewnego 
11.16. Geodezja leśna 
11.17. Pomiar drzew i drzewostanów 
11.18. Mapy i plany urządzeniowe 
11.19. SILP 

 

11.1. Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych  
(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

 

Materiał kształcenia 
 

KPS(6)2. wykorzystywać aktualizowaną wiedzę z zakresu zadań 
zawodowych w praktyce; 

P C 
 Biologia wybranych gatunków drzew, 

krzewów, krzewinek, roślin zielnych, 
mszaków, paprotników i grzybów PKZ(RL.a)(1)1. rozpoznać i scharakteryzować wybrane gatunki 

drzew, krzewów, krzewinek, roślin zielnych, mszaków, paprotników 
P C 
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i grzybów występujących w ekosystemach leśnych na terenie 
Polski; 

 Biologia wybranych gatunków 
zwierząt leśnych. 

 PKZ(RL.a)(1)5. określić znaczenie poznanych gatunków zwierząt w 
gospodarce leśnej i w ekosystemach leśnych; 

P C 

PKZ(RL.a)(1)3. scharakteryzować wybrane gatunki bezkręgowców i 
kręgowców występujących w ekosystemach leśnych na terenie 
Polski;  

P C 

Planowane zadania  
1. Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew, krzewów, krzewinek, roślin zielnych, mszaków, paprotników i grzybów. 
2. Rozpoznawanie wybranych gatunków zwierząt. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia praktyczne powinny być realizowane w naturalnych warunkach w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów 
szkół kształcących w zawodzie oraz pracowni PPGL wyposażonej w: stanowisko komputerowe z projektorem multimedialnym i dostępem do Internetu, 
zbiory zielnikowe roślin, zbiory kwiatów, kwiatostanów, owoców i owocostanów, zbiory szyszek i nasion, atlasy botaniczne, klucze do oznaczania drzew 
i krzewów, eksponaty zoologiczne, barwne atlasy owadów i kręgowców, filmy dydaktyczne, zestawy prezentacji multimedialnych. Ważne jest łączenie 
metod i środków dydaktycznych stosowanych w warunkach kameralnych i terenowych. Do oceny osiągnięć edukacyjnych proponuje się 
przeprowadzanie sprawdzianów umiejętności praktycznych. 
Środki dydaktyczne  

 zbiory zielnikowe roślin, 

 zbiory kwiatów, kwiatostanów, owoców i owocostanów,  

 zestawy pędów zimowych drzew i krzewów leśnych,  

 zbiory szyszek i nasion,  

 atlasy botaniczne,  

 klucze do oznaczania drzew i krzewów,  

 eksponaty zoologiczne,  

 zestawy preparatów mikroskopowych tkanek zwierząt,  

 barwne atlasy owadów i kręgowców,  

 klucze i przewodniki do oznaczania zwierząt,  

 filmy dydaktyczne,  

 zestawy prezentacji multimedialnych, 

 zestawy ćwiczeń multimedialnych, 

 mikroskopy; 
Zalecane metody dydaktyczne  
Realizacja zajęć praktycznych wymaga stosowania metod opartych na obserwacji i praktycznej działalności ucznia umożliwiających uczenie się przez 
odkrywanie. 
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Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form, indywidualnie lub w grupach do 10 osób. W zależności od tematyki zajęć 
grupy mogą być dzielone na zespoły. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych, pisemnych, praktycznych oraz obserwacji pracy uczniów  

w czasie wykonywania ćwiczeń.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 organizację pracy i przestrzeganie zasad bhp,  

 umiejętność logicznego myślenia i wiązania teorii z praktyką,  

 poprawność wykonania zadań (ćwiczeń), 

 dokładność i czas realizacji zadań,  

 zaangażowanie w wykonaną pracę.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

11.2. Przyrodnicze podstawy hodowli lasu    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych  

(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

 

Materiał kształcenia 
 

BHP(9)10. przestrzegać zasad ochrony środowiska podczas 
wykonywania zadań zawodowych w pracowni hodowli lasu;  

P C 
- Piętra roślinności leśnej.  
- Procesy glebotwórcze.  
- Klasyfikacja gleb leśnych Polski KPS(6)2. wykorzystywać aktualizowaną wiedzę z zakresu zadań 

zawodowych w praktyce; 
PP C 

PKZ(RL.a)(8)3. scharakteryzować drzewostany jedno- i 
różnogatunkowe;  

P A 

PKZ(RL.i)(4)5. określić jakość gleby na podstawie roślin 
wskaźnikowych;  

P C 

PKZ(RL.i)(4)6. określić kwasowość gleby; PP C 
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Planowane zadania 
1. Określanie struktury drzewostanu. 
2. Określanie właściwości gleby leśnej . 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia praktyczne powinny być realizowane w naturalnych warunkach w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów 
szkół kształcących w zawodzie oraz pracowni hodowli lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu i z 
pakietem programów biurowych, zestaw skał i minerałów, tablice oraz miniatury przedstawiające profile glebowe, termometr zwykły, maksymalny, 
minimalny i glebowy, kwasomierz glebowy, zestaw przyrządów meteorologicznych. Dział programowy „Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej” 
wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań 
zawodowych technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z rozpoznawanie i określaniem właściwości gleb leśnych. 
Środki dydaktyczne  

 sprzęt i odczynniki do wykonywania analiz jakościowych i ilościowych substancji nieorganicznych i organicznych, próbek wodnych i glebowych,  

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją,  

 karty pracy dla uczniów.  
Zalecane metody dydaktyczne  
W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu rozpoznawania siedliskowych 
typów lasu na podstawie gleby, runa i drzewostanu. Dział programowy „Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej” wymaga stosowania dwóch metod 
kształcenia: podającej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu lub prezentacji oraz praktycznej ze szczególnym uwzględnieniem metody tekstu 
przewodniego, pokazu z objaśnieniem oraz ćwiczeń praktycznych. Metody praktyczne zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a 
uczniowie pracują samodzielnie bądź w grupach.  
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form, indywidualnie lub w grupach do 10 osób. W zależności od tematyki zajęć 
grupy mogą być dzielone na zespoły. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych, pisemnych, praktycznych oraz obserwacji pracy uczniów  

w czasie wykonywania ćwiczeń.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 organizację pracy i przestrzeganie zasad bhp,  

 umiejętność logicznego myślenia i wiązania teorii z praktyką,  

 poprawność wykonania zadań (ćwiczeń), 

 dokładność i czas realizacji zadań,  
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 zaangażowanie w wykonaną pracę.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

  

11.3. Nasiennictwo leśne     

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych 

(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

 

Materiał kształcenia 
 

BHP(4)1. rozpoznać zagrożenia dla środowiska związane z 
wykonywaniem zadań zawodowych; 

P A 
 Szyszki i nasiona drzew oraz 

krzewów leśnych.  

 Stadia dojrzałości nasion.  

 Termin zbioru nasion.  

 Wyłuszczanie nasion.  

 Przechowywania nasion: 
krótkoterminowe; 
długoterminowe.  

 Przygotowanie nasion gatunków 
drzew leśnych do wysiewu.  

 
 
 
 
 
 
 
 

KPS(6)2. wykorzystywać aktualizowaną wiedzę z zakresu zadań 
zawodowych w praktyce; 

PP C 

KPS(10)2. dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą w grupie; PP C 

OMZ(1)1. określić zakres prac do wykonania w zespole roboczym; P C 

OMZ(1)2. planować pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań; 

PP C 

OMZ(4)1. skontrolować jakość wykonywanych zadań przez 
podległych pracowników;  

P C 

OMZ(4)2. porównać jakość wykonywanych zadań z obowiązującą 
dokumentacją; 

PP C 

PKZ(RL.a)(2)1. scharakteryzować  szyszki i nasiona drzew i krzewów 
leśnych;  

P A 

RL.13.2(2)2. rozpoznać szyszki i nasiona drzew i krzewów leśnych; P A 

RL.13.2(2)4. określić podstawowe stadia dojrzałości nasion; PP C 

RL.13.2(2)5. określić przybliżony termin dojrzewania i zbioru 
nasion;  

P C 

RL.13.2(2)6. oszacować urodzaj nasion gatunków lasotwórczych na 
podstawie obserwacji koron drzew; 

PP D 

RL.13.2(3)4. wyjaśnić sposoby przygotowania nasion do siewu; P C 

RL.13.2(3)6. dobrać właściwy sposób przechowywania nasion na 
potrzeby bieżące w zależności od gatunku; 

P C 

RL.13.2(3)7. dobrać właściwy sposób długoterminowego 
przechowywania nasion w zależności od gatunku;  

P C 
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RL.13.2(3)8. dobrać sposób przygotowania nasion gatunków drzew 
leśnych do wysiewu; 

P C 

RL.13.2(4)7.dokonuać  selekcji drzew leśnych w celu wyodrębnienia 
drzewostanów nasiennych; 

P C 

Planowane zadania  
1. Określenie jakości nasion na podstawie próby krojenia 
2. Określoną w procentach żywotność nasion.  
3. Określanie gatunku nasion i szyszek. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia praktyczne powinny być realizowane w naturalnych warunkach w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów 
szkół kształcących w zawodzie oraz w pracowni hodowli lasu wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu i z 
pakietem programów biurowych, zbiory nasion i szyszek, kiełkownik nasion, urządzenia do zbioru nasion, klucze do rozpoznawania nasion, filmy 
dydaktyczne dotyczące nasiennictwa. oraz w terenie. Dział programowy „Nasiennictwo leśne” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, 
zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika leśnika. Powinny być kształtowane 
umiejętności związane z rozpoznawaniem szyszek i nasion drzew oraz krzewów leśnych, terminem zbioru, charakterystyką sposobu wyłuszczania, 
przechowywania oraz przygotowywania do siewu.  
Środki dydaktyczne  

 klucze do rozpoznawania nasion i siewek,  

 zbiory nasion,  

 zestawy filmów edukacyjnych.  
Zalecane metody dydaktyczne  
W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu rozpoznawania szyszek i nasion 
drzew oraz krzewów leśnych, terminu zbioru, charakterystyki sposobu wyłuszczania, przechowywania oraz przygotowywania do siewu. Dział 
programowy „Nasiennictwo leśne” wymaga stosowania dwóch metod kształcenia: podającej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu lub prezentacji 
oraz praktycznej ze szczególnym uwzględnieniem metody tekstu przewodniego. Metody praktyczne zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania 
zadania, a uczniowie pracują samodzielnie bądź w grupach.  
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form, indywidualnie lub w grupach do 10 osób. W zależności od tematyki zajęć 
grupy mogą być dzielone na zespoły. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych, pisemnych, praktycznych oraz obserwacji pracy uczniów  

w czasie wykonywania ćwiczeń.  
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4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 organizację pracy i przestrzeganie zasad bhp,  

 umiejętność logicznego myślenia i wiązania teorii z praktyką,  

 poprawność wykonania zadań (ćwiczeń), 

 dokładność i czas realizacji zadań,  

 zaangażowanie w wykonaną pracę.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

11.4. Szkółkarstwo leśne     

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych (P 

lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

 

Materiał kształcenia 
 

BHP(4)7. scharakteryzować sposoby zapobiegania zagrożeniom 
zdrowia i życia podczas korzystania z pracowni zawodowej;  

P C 
 Zasady produkcji szkółkarskiej.  

 Wzbogacanie szkółek w składniki 
pokarmowe.  

 Przygotowanie gleby w zależności 
od potrzeb hodowlanych 
sadzonek i siewek drzew i 
krzewów leśnych.  

 Metody pielęgnowania siewek i 
sadzonek drzew i krzewów 
leśnych.  

 Nawadnianie szkółek leśnych.  

 Zabiegi zwalczania chwastów w 
szkółkach leśnych.  

 Sposoby produkcji materiału 
sadzeniowego z zakrytym 
systemem korzeniowym.  

 Sposoby wegetatywnego 
rozmnażania drzew i krzewów 
leśnych.  

 

BHP(7)3. zorganizować stanowisko pracy technika leśnika zgodnie z 
wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas prac w 
pracowni zawodowej;  

P C 

KPS(6)2. wykorzystywać aktualizowaną wiedzę z zakresu zadań 
zawodowych w praktyce; 

PP C 

OMZ(1)1. określić zakres prac do wykonania w zespole roboczym;  P C 

OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań;  

PP C 

OMZ(2)1 dobrać osoby do wykonania przydzielonych zadań;  P C 

OMZ(2)2. rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;  PP A 

OMZ(2)3. rozdzielić zadania do wykonania w zespole roboczym;  P C 

OMZ(3)1. wydać polecenia podległym pracownikom;  PP C 

OMZ(3)2. prowadzić nadzór nad zadaniami realizowanymi przez 
podległych pracowników;  

PP C 

OMZ(4)1. skontrolować jakość wykonywanych zadań; PP C 

OMZ(4)2. porównać jakość wykonywanych zadań z obowiązującą 
dokumentacją;  

PP C 
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OMZ(5)1. proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu 
poprawę warunków pracy;  

PP C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMZ(5)2. proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu 
poprawę w jakości pracy;  

PP D 

OMZ(6)1. stosować właściwe formy komunikacji 
interpersonalnych;  

P C 

OMZ(6)2. wysłuchać argumentów podległych pracowników;  P C 

OMZ(6)3. przedstawić argumenty podejmowanych decyzji;  PP C 

RL.13.2(5)2. scharakteryzować ekologiczne uwarunkowania 
produkcji szkółkarskiej sadzonek drzew i krzewów leśnych;  

P C 

RL.13.2(5)5. wybrać właściwe metody pielęgnacji siewek i 
sadzonek;  

P C 

RL.13.2(5)7. omówić sposoby nawadniania powierzchni szkółek 
leśnych;  

P C 

RL.13.2(5)9. scharakteryzować sposoby i przedstawić znaczenie 
wegetatywnego sposobu rozmnażania drzew i krzewów leśnych; 

PP C 

RL.13.2(5)10. rozpoznawać siewki i sadzonki podstawowych 
gatunków lasotwórczych z podaniem symboli; 

P C 

Planowane zadania 
1. Wykonywanie pielęgnacji siewek i sadzonek, 
2. Rozpoznawanie siewek.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia praktyczne powinny być realizowane w naturalnych warunkach w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów 
szkół kształcących w zawodzie oraz w pracowni hodowli lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu i z 
pakietem programów biurowych, skrzynki i pojemniki do pakowania sadzonek, filmy dydaktyczne dotyczące szkółkarstwa, sprzęt i odczynniki do 
wykonywania analiz jakościowych i ilościowych substancji nieorganicznych i organicznych oraz badań preparatów roślinnych, próbek wodnych i 
glebowych. Dział programowy „Szkółkarstwo leśne” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty 
kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z określaniem 
ekologicznych uwarunkowań produkcji sadzonek drzew i krzewów leśnych, wybraniem sposobu przygotowania gleby w zależności od potrzeb 
hodowlanych sadzonek i siewek drzew i krzewów leśnych, zastosowaniem metod pielęgnowania siewek i sadzonek drzew i krzewów leśnych oraz 
zorganizowaniem nawadniania szkółek leśnych. 
Środki dydaktyczne  

 urządzenia i narzędzia stosowane w szkółkach leśnych,  

 zestawy  filmów edukacyjnych, 

 zbiory zielnikowe. 
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Zalecane metody dydaktyczne  
W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu leśnej produkcji szkółkarskiej. Dział 
programowy „Szkółkarstwo leśne” wymaga stosowania dwóch metod kształcenia: podającej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu lub prezentacji 
oraz praktycznej ze szczególnym uwzględnieniem metody tekstu przewodniego. Metody praktyczne zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania 
zadania, a uczniowie pracują samodzielnie bądź w grupach.  
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form, indywidualnie lub w grupach do 10 osób. W zależności od tematyki zajęć 
grupy mogą być dzielone na zespoły. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych, pisemnych, praktycznych oraz obserwacji pracy uczniów  

w czasie wykonywania ćwiczeń.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 organizację pracy i przestrzeganie zasad bhp,  

 umiejętność logicznego myślenia i wiązania teorii z praktyką,  

 poprawność wykonania zadań (ćwiczeń), 

 dokładność i czas realizacji zadań,  

 zaangażowanie w wykonaną pracę.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

11.5. Odnowienia i zalesienia     

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych  

(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

BHP(4)1. rozpoznać zagrożenia dla środowiska związane z 
wykonywaniem zadań zawodowych; 

P C 
 Sposoby przygotowania gleby pod 

odnowienie.  

 Zabiegi melioracyjne.  BHP(5)1. dokonać charakterystyki czynników szkodliwych 
występujących w środowisku pracy; 

P C 
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BHP(7)1. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami 
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania 
zadań zawodowych; 

P C 

 Sposoby odnowienia: naturalny 
(samosiew lub odrośla) i sztuczny 
(sadzenie lub siew).  

 Sposoby zagospodarowania 
nieużytków i gruntów porolnych.  

 Sposoby rekultywacji w zależności 
od warunków terenowych i 
środowiskowych.  

 Pojęcia: zalesienia, zadrzewienia, 
warstwa płużna.  

 Sposoby sadzenia.  

 Skład gatunkowy upraw ze 
względu na typ siedliskowy lasu i 
krainę przyrodniczo-leśną.  

 Formy zmieszania.  

 Technika, sposoby i terminy 
sadzenia.  

 Ocena udatności upraw 
zakładanych sztucznie.  

 

BHP(8)1. dobrać środki ochrony indywidualnej podczas  
wykonywania zadań zawodowych; 

P C 

KPS(4)2. wprowadzać nowe metody pracy przy realizacji zadań 
zawodowych;  

PP C 

OMZ(1)1. określić zakres prac do wykonania w zespole roboczym;  P C 

OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań;  

PP C 

OMZ(2)1 dobrać osoby do wykonania przydzielonych zadań;  P C 

OMZ(2)2. rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;  PP A 

OMZ(2)3. rozdzielić zadania do wykonania w zespole roboczym;  P C 

OMZ(3)1. wydać polecenia podległym pracownikom;  PP C 

OMZ(3)2. prowadzić nadzór nad zadaniami realizowanymi przez 
podległych pracowników;  

PP C 

OMZ(4)1. skontrolować jakość wykonywanych zadań; PP C 

OMZ(4)2. porównać jakość wykonywanych zadań z obowiązującą 
dokumentacją;  

PP C 

OMZ(5)1. proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu 
poprawę warunków pracy;  

PP C 

OMZ(5)2. proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu 
poprawę w jakości pracy;  

PP D 

OMZ(6)1. stosować właściwe formy komunikacji 
interpersonalnych;  

PP D 

OMZ(6)2. wysłuchać argumentów podległych pracowników;  P C 

OMZ(6)3. przedstawić argumenty podejmowanych decyzji;  P C 

PKZ(RL.i)(6)2. wyznaczyć na mapie miejsca sadzenia 
poszczególnych gatunków na uprawie;  

P C 

RL.13.2(11)4. dobrać więźbę sadzenia gatunków głównych, 
domieszkowych i biocenotycznych; 

P C 

RL.13.2(12)2. wybrać sposób przygotowania gleby pod odnowienie 
lub zalesienie w zależności od warunków terenowych i 
klimatycznych;  

PP C 
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RL.13.2(12)5. sporządzić dokumentację niezbędną przy 
przygotowaniu gleby pod odnowienie lub zalesienie; 

P C 

RL.13.2(13)3. ustalić udział procentowy w projektowanej  uprawie 
leśnej wybranych gatunków drzew; 

PP C 

RL.13.2(13)4. określić powierzchnię zajmowaną przez poszczególne 
gatunki w projektowanej uprawie leśnej; 

PP C 

RL.13.2(15)2. określić jakość upraw leśnych; P C 

RL.13.2(15)3. sporządzić dokumentację dotyczącą oceny upraw 
leśnych; 

P C 

RL.13.2(22)4. obliczyć zapotrzebowanie na materiał sadzeniowy 
niezbędny do wykonania zalesień i zadrzewień; 

P C 

Planowane zadania 
1. Dobieranie sposobu przygotowania gleby w zależności od warunków terenowych. 
2. Wyznaczane na mapie miejsca sadzenia poszczególnych gatunków na uprawie,  
3. Wykonywanie sadzenia. 
4. Wykonywanie ocena udatności uprawy. 
5. Określanie zapotrzebowania na materiał sadzeniowy. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia praktyczne powinny być realizowane w naturalnych warunkach w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów 
szkół kształcących w zawodzie oraz w pracowni hodowli lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu i z 
pakietem programów biurowych, filmy dydaktyczne dotyczące sztucznego i naturalnego odnowienia lasu, zadrzewień, zalesień nieużytków i gruntów 
porolnych oraz rekultywacji w zależności od warunków terenowych i środowiskowych. Dział programowy „Odnawianie lasu” wymaga stosowania 
aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika 
leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z dobieraniem sposobu odnowienia i zagospodarowywana powierzchni oraz przygotowania 
gleby pod odnowienia, zalesienia i zadrzewienia, a także planowaniem składu gatunkowego upraw ze względu na typ siedliskowy lasu i krainę 
przyrodniczo – leśną oraz obliczaniem zapotrzebowania na sadzonki. .  
Środki dydaktyczne  

 narzędzia do ręcznego sadzenia sadzonek,  

 Zasady hodowli lasu - Rozporządzenie Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r.,  

 zestawy filmów edukacyjnych.  
Zalecane metody dydaktyczne  
W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu odnawiania lasu. Dział programowy 
wymaga stosowania dwóch metod kształcenia: podającej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu lub prezentacji oraz praktycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem metody tekstu przewodniego. Metody praktyczne zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, 
 a uczniowie pracują samodzielnie bądź w grupach.  
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Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form, indywidualnie lub w grupach do 10 osób. W zależności od tematyki zajęć 
grupy mogą być dzielone na zespoły. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych, pisemnych, praktycznych oraz obserwacji pracy uczniów  

w czasie wykonywania ćwiczeń.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 organizację pracy i przestrzeganie zasad bhp,  

 umiejętność logicznego myślenia i wiązania teorii z praktyką,  

 poprawność wykonania zadań (ćwiczeń), 

 dokładność i czas realizacji zadań,  

 zaangażowanie w wykonaną pracę.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

11.6. Pielęgnowanie lasu     

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych  

(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

BHP(4)1. rozpoznać zagrożenia dla środowiska związane z 
wykonywaniem zadań zawodowych; 

P C 
 Etapy wzrostu i rozwoju 

drzewostanów.  

 Zabiegi pielęgnacyjne w 
poszczególnych fazach 
rozwojowych drzewostanów oraz 
ich częstotliwość.  

 Sposoby selekcji drzew leśnych. 

 Pojęcia: biogrupa, drzewa 
dorodne, pożyteczne i szkodliwe.  

BHP(5)1. dokonać charakterystyki czynników szkodliwych 
występujących w środowisku pracy; 

P C 

BHP(7)1. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami 
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania 
zadań zawodowych; 

P C 

BHP(8)1. dobrać środki ochrony indywidualnej podczas  
wykonywania zadań zawodowych; 

P C 
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KPS(6)2. wykorzystać aktualizowaną wiedzę z zakresu zadań 
zawodowych w praktyce; 

PP C 
 Uzupełnienia w starszych 

uprawach i młodnikach w wieku 
do 20 lat.  

 Dolesienia w drzewostanach II i 
starszych klas wieku.  

 

PKZ(RL.a)(14)1. rozpoznać materiały stosowane do zabiegów z 
zakresu pielęgnacji lasu; 

PP A 

RL.13.2(4)5. wyznaczyć biogrupy w drzewostanie;  P C 

RL.13.2(4)6. wyznaczyć drzewa w zależności od przyjętego sposobu 
selekcji drzew leśnych;  

P C 

RL.13.2(16)1. określić cele zabiegów pielęgnacyjnych 
wykonywanych w terenie;  

PP C 

RL.13.2(16)4. określić etapy wzrostu i rozwoju drzewostanów w 
terenie;  

P C 

RL.13.2(16)6. określić intensywność i częstotliwość zabiegów w 
poszczególnych fazach rozwojowych drzewostanu;  

PP C 

RL.13.2(22)5. obliczyć zapotrzebowanie na materiał sadzeniowy 
niezbędny do wykonania uzupełnień i dolesień;  

P C 

RL.13.2(23)2. określić terminy prac związanych z wykonywaniem 
poprawek upraw leśnych; 

P C 

RL.13.2(23)3. obliczyć zapotrzebowanie na materiał sadzeniowy 
niezbędny do wykonania poprawek;  

P C 

Planowane ćwiczenia  
1. Określanie  intensywności  i częstotliwość zabiegu hodowlanego. 
2. Wyznaczanie drzew w zależności od przyjętego sposobu selekcji drzew leśnych.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia praktyczne powinny być realizowane w naturalnych warunkach w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów 
szkół kształcących w zawodzie oraz w pracowni hodowli lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu i z 
pakietem programów biurowych, tablice przedstawiające fazy rozwojowe drzewostanów, filmy dydaktyczne dotyczące pielęgnowania lasu. Dział 
programowy „Pielęgnowanie lasu” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują 
ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane  
z wyznaczaniem drzew w zależności od przyjętego sposobu selekcji drzew leśnych, obliczaniem zapotrzebowania na materiał sadzeniowy i dobieraniem 
intensywności oraz częstotliwości zabiegów hodowlanych w poszczególnych fazach rozwojowych drzewostanu. 
Środki dydaktyczne  

 Zasady hodowli lasu - Rozporządzenie Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r.,  

 zestawy filmów edukacyjnych. 
Zalecane metody dydaktyczne  
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W dziale powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu pielęgnacji lasu. Dział programowy 
wymaga stosowania dwóch metod kształcenia: podającej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu lub prezentacji oraz praktycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem metody tekstu przewodniego, pokazu z objaśnieniem oraz ćwiczeń praktycznych. Metody praktyczne zawierają opisy czynności 
niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie bądź w grupach.  
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form, indywidualnie lub w grupach do 10 osób. W zależności od tematyki zajęć 
grupy mogą być dzielone na zespoły. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych, pisemnych, praktycznych oraz obserwacji pracy uczniów  

w czasie wykonywania ćwiczeń.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 organizację pracy i przestrzeganie zasad bhp,  

 umiejętność logicznego myślenia i wiązania teorii z praktyką,  

 poprawność wykonania zadań (ćwiczeń), 

 dokładność i czas realizacji zadań,  

 zaangażowanie w wykonaną pracę.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

11.7. Sposoby zagospodarowania lasu     

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych (P 

lub PP) 
 

Kategoria 
taksonomiczna 

 

Materiał kształcenia 
 

BHP(4)1. rozpoznać zagrożenia dla środowiska związane z 
wykonywaniem zadań zawodowych; 

P C 
 Narzędzia i maszyny do uprawy 

gleby.  
BHP(5)1. dokonać charakterystyki czynników szkodliwych 
występujących w środowisku pracy; 

P C 
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BHP(7)1. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami 
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania 
zadań zawodowych; 

P C 

  Maszyny i urządzenia do 
nawożenia.  

 Maszyny i urządzenia do siewu i 
sadzenia.  

 Mechanizacja prac 
pielęgnacyjnych.  

 Mechanizacja prac w tunelach 
foliowych.  

 Urządzenia do zaopatrywania 
szkółek leśnych w wodę.  

 Urządzenia do pozyskiwania i 
czyszczenia nasion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BHP(8)1. dobrać środki ochrony indywidualnej podczas  
wykonywania zadań zawodowych; 

P C 

KPS(6)2. wykorzystywać aktualizowaną wiedzę z zakresu zadań 
zawodowych w praktyce; 

P C 

OMZ(1)1. określić zakres prac do wykonania w zespole roboczym;  P C 

OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań;  

PP C 

OMZ(2)1 dobrać osoby do wykonania przydzielonych zadań;  P C 

OMZ(2)2. rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;  PP A 

OMZ(2)3. rozdzielić zadania do wykonania w zespole roboczym;  P C 

OMZ(3)1. wydać polecenia podległym pracownikom;  PP C 

OMZ(3)2. prowadzić nadzór nad zadaniami realizowanymi przez 
podległych pracowników;  

PP C 

OMZ(4)1. skontrolować jakość wykonywanych zadań przez 
podległych pracowników;  

PP C 

OMZ(4)2. porównać jakość wykonywanych zadań z obowiązującą 
dokumentacją;  

PP C 

OMZ(5)1.zanalizowaćorganizację wykonywanych zadań w miejscu 
pracy;  

PP C 

OMZ(5)2. proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu 
poprawę warunków pracy;  

PP D 

OMZ(5)3. proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu 
poprawę w jakości pracy;  

PP D 

OMZ(6)1. stosować właściwe formy komunikacji 
interpersonalnych;  

P C 

OMZ(6)2. wysłuchać argumentów podległych pracowników;  P C 

OMZ(6)3. przedstawić argumenty podejmowanych decyzji;  PP C 

PKZ(RL.i)(9)3. dobrać sprzęt i narzędzia stosowane 
zagospodarowaniu lasu; 

P C 

RL.13.2(1)4. opracować potrzebne do planu hodowli lasu 
informacje w formie zestawień zbiorczych;  

PP C 
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RL.13.2(1)5. opracować przykładowy plan hodowli lasu na 
podstawie zbioru danych otrzymanych na zajęciach; 

PP C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RL.13.2(10)4. zaplanować wykonanie rębni na podstawie planu 
urządzania lasu;  

PP C 

RL.13.2(10)5. wyznaczyć w terenie granice powierzchni cięć 
rębnych;  

P C 

RL.13.2(20)1. rozróżnić sprzęt stosowany w hodowli lasu oraz 
określić jego przeznaczenie;  

P B 

RL.13.2(20)2. dobrać sprzęt i narzędzia w zależności od 
stosowanych zabiegów hodowlanych;  

P C 

RL.13.2(21)3. przeprowadzić instruktaż stanowiskowy przed 
rozpoczęciem poszczególnych zabiegów hodowlanych;  

P C 

RL.13.2(25)4. określić jakość wykonania prac;  P C 

RL.13.2(25)5. sporządzić dokumentację odbioru poszczególnych 
prac leśnych;  P C 

Planowane zadania  
1. Opracowywanie przykładowego planu hodowli lasu. 
2. Określanie  zabiegu hodowlanego na danej powierzchni, 
3. Dobieranie  narzędzi, maszyn i urządzeń do wykonywania zabiegu hodowlanego,  
4. Przeprowadzanie  instruktażu stanowiskowego przed rozpoczęciem zabiegu hodowlanego. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia praktyczne powinny być realizowane w naturalnych warunkach w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów 
szkół kształcących w zawodzie oraz w pracowni hodowli lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu 
 i z pakietem programów biurowych, filmy dydaktyczne dotyczące rębni. Program obejmuje zagadnienia dotyczące obsługi maszyn  
i urządzeń oraz użytkowania narzędzi stosowanych do prac leśnych. Podczas realizacji programu należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłową 
obsługę, użytkowanie oraz konserwację narzędzi, maszyn i urządzeń, a także przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.  
Treści programowe należy na bieżąco zaktualizować w oparciu o najnowsze źródła informacji w zakresie mechanizacji prac leśnych.  
W procesie nauczania-uczenia się należy wykorzystać wiadomości i umiejętności opanowane przez uczniów podczas realizacji programu PKZ(R.a)(12): 
rozpoznaje części maszyn.  
W procesie nauczania-uczenia się należy zwracać uwagę na kształtowanie u uczniów postaw niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, takich jak: 
odpowiedzialność, sprawność i dokładność wykonywania zadań.  
Środki dydaktyczne  

 zestawy filmów edukacyjnych.  

 Zasady hodowli lasu - Rozporządzenie Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r.,  
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 prezentacje multimedialne. 
Zalecane metody dydaktyczne  
Zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: wykładu informacyjnego, pokazu z objaśnieniem, pokazu z instruktażem oraz metody tekstu 
przewodniego.  
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form, indywidualnie lub w grupach do 10 osób. W zależności od tematyki zajęć 
grupy mogą być dzielone na zespoły. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych, pisemnych, praktycznych oraz obserwacji pracy uczniów  

w czasie wykonywania ćwiczeń.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 organizację pracy i przestrzeganie zasad bhp,  

 umiejętność logicznego myślenia i wiązania teorii z praktyką,  

 poprawność wykonania zadań (ćwiczeń), 

 dokładność i czas realizacji zadań,  

 zaangażowanie w wykonaną pracę.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

11.8. Ochrona środowiska leśnego    
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Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych  

(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

BHP(4)3. rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe dla zdrowia i życia 
człowieka oraz mienia związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

P A 
 Biologia szkodliwych i 

chronionych     gatunków 
owadów. 

 Stadia rozwoju oraz oznaki 
występowania szkodliwych i 
chronionych gatunków owadów. 

 Żerowiska szkodliwych i 
chronionych gatunków owadów. 

 Biologia patogenicznych i 
chronionych gatunków grzybów. 

 Metody profilaktyki w ochronie 
lasu przed szkodliwymi owadami i 
grzybami patogenicznymi. 

 Terminy kontroli występowania 
szkodliwych  owadów i chorób 
grzybowych. 

 Szkody wyrządzane przez ssaki. 

 Sposoby ograniczania nadmiernej 
liczebności szkodliwych owadów. 

 Typy pułapek sygnalizujących 
pojawienie się i ograniczających 
liczebność szkodliwych owadów. 

 Środki ochrony roślin stosowane 
w leśnictwie. 

 Kontrola skuteczności zabiegu  
ochronnego. 

 Wartości progowe poziomu 
szkodliwości owadów. 

 Objawy występowania 
szkodliwych owadów w 
poszczególnych fazach 
rozwojowych drzewostanu. 

BHP(5)3. rozpoznać źródła czynników szkodliwych w środowisku 
pracy; 

P C 

BHP(5)5 określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami 
szkodliwymi w środowisku pracy; 

P A 

BHP(7)1. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami 
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania 
zadań zawodowych; 

P A 

BHP(8)1. dobrać środki ochrony indywidualnej podczas  
wykonywania zadań zawodowych; 

P C 

BHP(9)4. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas 
wykonywania zadań zawodowych; 

P A 

KPS(6)2. wykorzystywać aktualizowaną wiedzę z zakresu zadań 
zawodowych w praktyce; 

PP C 

OMZ(1)1. określić zakres prac do wykonania w zespole roboczym; P o 

OMZ(1)2. planować pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań 

PP C 

OMZ(2)1. dobierać osoby do wykonania przydzielonych zadań; P C 

OMZ(2)2. rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w 
zespole; 

PP C 

OMZ(2)3. rozdzielać zadania do wykonania w zespole roboczym; P C 

OMZ(3)1. wydawać polecenia podległym pracownikom; PP C 

OMZ(3)2. prowadzić nadzór nad zadaniami realizowanymi przez 
podległych pracowników; 

PP C 

OMZ(4)1. kontrolować jakość zadań wykonywanych przez 
podległych pracowników; PP C 

OMZ(4)2. porównać jakość wykonywanych zadań z 
obowiązującymi normami; 

PP C 
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OMZ(5)1. analizować organizację wykonywanych zadań w miejscu 
pracy; 

PP C 
 Objawy chorobowe w 

poszczególnych fazach 
rozwojowych drzewostanu 
powodowane przez grzyby 
patogeniczne. 

 Ogniskowo-kompleksowa metoda 
ochrony lasu. 

 Jesienne poszukiwania 
szkodników pierwotnych sosny. 

 Rodzaje pożarów lasu. 

 Stopnie zagrożenia pożarowego 
lasu. 

 Rodzaje pasów 
przeciwpożarowych. 

 System obserwacyjno-alarmowy. 

 Instrukcje maszyn i urządzeń 
wykorzystywanych przy pracach z 
zakresu ochrony lasu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMZ(5)2. proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu 
poprawę warunków pracy; 

PP D 

OMZ(5)3. proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu 
poprawę jakości pracy; 

PP D 

OMZ(6)1. stosować właściwe formy komunikacji 
interpersonalnych; 

P C 

OMZ(6)2.wysłuchać argumentów podległych pracowników; P C 

OMZ(6)3. przedstawiać argumenty podejmowanych decyzji; PP C 

PKZ(RL.a)(14)2. rozpoznać materiały stosowane do zabiegów 
ochronnych w lasach; 

P A 

PKZ(RL.i)(9)3 dobrać sprzęt i narzędzia stosowane 
zagospodarowaniu lasu; 

P C 

RL.13.1(3)2. rozpoznać gatunki szkodliwych owadów w różnych 
stadiach rozwoju; 

PP C 

RL.13.1(3)4.scharakteryzować biologię grzybów patogenicznych P C 

RL13.1(4)2. zinterpretować wartości progowe poziomu szkód 
wyrządzonych przez owady; 

PP C 

RL.13.1(4)4. zinterpretować wartości progowe poziomu szkód 
wyrządzonych przez grzyby patogeniczne; 

PP C 

RL.13.1(4)7. wykonać jesienne poszukiwania szkodników 
pierwotnych sosny; 

P C 

RL.13.1(5)2.określić rozmiar i istotność szkód wyrządzanych przez 
ptaki i ssaki leśne; 

PP C 

RL.13.1(6)3. dobrać odpowiedni rodzaj zabiegu ratowniczego do 
występującego zagrożenia. 

P C 

RL.13.1(7)1.rozróżnić szkodliwe czynniki biotyczne i abiotyczne; P B 

RL.3.1(8)3. wywiesić i wyłożyć pułapki sygnalizujące wzmożone 
występowanie szkodliwych owadów oraz ograniczające ich 
liczebność; 

P C 

RL.13.1(8)8. oznakować obszary objęte akcją chemicznego 
zwalczania; 

PP D 

RL.13.1(10)1.wykonać kontrole skuteczności zabiegu ochronnego; P C 

RL.13.1(11)2. określić stopień zagrożenia pożarowego lasu; P C 
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RL.13.1(12)1.scharakteryzować rodzaje pasów przeciwpożarowych; P C 

RL.13.1(12)2.scharakteryzować system obserwacyjno-alarmowy P C 

RL.13.1(12)3. wyznaczać miejsca  używania otwartego ognia w lesie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

P C 

Planowane zadania 
1. Rozpoznawanie w terenie szkodliwych gatunków owadów i grzybów patogenicznych.  
2. Wykonanie jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny. 
3. Wywieszanie i wykładanie pułapek sygnalizujących wzrost liczebności szkodliwych owadów i służących do ich zwalczania. 
4. Porządkowanie pasów przeciwpożarowych. 

Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia praktyczne powinny być realizowane w naturalnych warunkach w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów 
szkół kształcących w zawodzie oraz pracowni oraz pracowni ochrony lasu wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i pakietem programów biurowych, klucze do oznaczania owadów, atlasy owadów, zbiory entomologiczne, zbiory żerowisk owadów, modele 
karmników, skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, instrukcje bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu. W magazynie narzędzi powinien 
znajdować się sprzęt i narzędzia służące do wykonywania prac z zakresu ochrony lasu w terenie. Dział „Ochrona lasu” wymaga stosowania metod 
kształcenia praktycznego pozwalających na przygotowanie ucznia do wykonywanie zadań zawodowych technika leśnika. Powinny być kształtowane 
umiejętności związane z rozpoznawaniem w terenie szkodliwych gatunków owadów i grzybów patogenicznych, wykonywaniem prac prognostycznych, 
wywieszaniem i wykładaniem pułapek  na szkodliwe owady, wykonywaniem prac z zakresu profilaktyki i zwalczania szkodników oraz porządkowaniem 
pasów przeciwpożarowych. Do oceny osiągnięć proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz sprawdziany praktyczne. 
 
Środki dydaktyczne 

 typy pułapek do oceny stopnia zagrożenia i ograniczania liczebności szkodliwych owadów, 

 sprzęt do wykonywania prac prognostycznych, 

 instrukcja ochrony przeciwpożarowej, 

 instrukcja ochrony lasu, 

 instrukcja bhp przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej, 

 instrukcje maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy pracach z zakresu ochrony lasu. 
Zalecane metody dydaktyczne 
W dziale powinny kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu rozpoznawania i monitorowania 
zagrożenia ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych, ssaków oraz ochrony przed pożarami i szkodnictwem leśnym. Dział programowy 
wymaga stosowania dwóch metod kształcenia: podającej, ze szczególnym uwzględnieniem wykładu lub prezentacji oraz praktycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem tekstu przewodniego. Metody praktyczne zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują 
samodzielnie bądź w grupach. 
Formy organizacyjne 
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Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form, indywidualnie lub w grupach do 10 osób. W zależności od tematyki zajęć 
grupy mogą być dzielone na zespoły. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych, pisemnych, praktycznych oraz obserwacji pracy uczniów  

w czasie wykonywania ćwiczeń.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 organizację pracy i przestrzeganie zasad bhp,  

 umiejętność logicznego myślenia i wiązania teorii z praktyką,  

 poprawność wykonania zadań (ćwiczeń), 

 dokładność i czas realizacji zadań,  

 zaangażowanie w wykonaną pracę.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 

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

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

 

11.9. Ekonomiczne podstawy gospodarki leśnej    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych 
(P lub PP) 

 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(6)2. wykorzystywać aktualizowaną wiedzę z zakresu zadań 
zawodowych w praktyce; 

PP C 
 Podstawowe uregulowania Kodeksu 

Pracy. 

 Obowiązki i prawa pracownika i 
pracodawcy. 

 Założenie i prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

 Zamówienia publiczne. 

PDG(2)3. stosować przepisy prawa pracy w celu określenia praw i 
obowiązków pracownika i pracodawcy; 

P B 

PDG(3)1. dokonać analizy przepisów dotyczących prowadzenia 
działalności gospodarczej; 

P B 

PDG(3)3. stosować przepisy ustawy o zamówieniach publicznych  P B 

PDG(7)1. zaplanować harmonogram postępowania przy zakładaniu 
własnej działalności gospodarczej; 

P C 
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PDG(7)3. sporządzić biznesplan dla wybranej działalności 
gospodarczej; 

PP D 
 Struktura organizacyjna 

Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe 

 Zasady sporządzania dokumentacji w 
SILP. 

 Dokumentacja produkcji i płacowa. 

 Klasyfikacja działalności LP. 

 Pojęcie i rodzaje kosztów. 

 Środki trwałe i obrotowe. 

 Charakterystyka funduszu leśnego. 

 Charakterystyka podatku leśnego. 

 Pracochłonność i wydajność pracy. 

 Wynik finansowy jednostki, bilans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PDG(8)1. zredagować pisma i wypełnić formularze niezbędne do 
uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

P C 

PDG(8)2. sporządzić list motywacyjny i życiorys zawodowy; P C 

PDG(9)1. stosować programy komputerowe wspomagające 
prowadzenie działalności gospodarczej; 

P C 

PDG(10)2. przygotować analizę SWOT dla wybranego typu 
działalności; 

P C 

PDG(11)3. scharakteryzować składniki majątku Lasów 
Państwowych.  

P B 

PDG(11)4. sporządzić inwentaryzację składników majątku metodą 
spisu z natury. 

PP C 

PDG(11)7. obliczyć pracochłonność robót i koszt prac w 
zagospodarowaniu lasu; 

P C 

PDG(11)8. obliczyć pracochłonność robót i koszt prac w pozyskaniu 
drewna; 

P C 

PDG(11)9. obliczyć wynagrodzenie pracownika LP P C 

PKZ(RL.i)(7)2. określić zadania i scharakteryzować strukturę 
organizacyjną nadleśnictwa;  

P C 

PKZ(RL.i)(7)5. scharakteryzować podstawy prawne prowadzenia 
działalności gospodarczej w lasach oraz zbiór przepisów 
prawodawstwa leśnego;  

P C 

 PKZ(RL.i)(7)6. zinterpretować przepisy ustawy o lasach P B 

PKZ(RL.i)(10)3. dostosować dokumentację pracy i płacy do systemu 
komputerowego SILP; 

P C 

RL13.1(17)1.dobrać odpowiednią dokumentację  odbiorczą w 
zależności od rodzaju wykonywanych prac; 

P C 

RL13.1(17)2.wypełnić prawidłowo dokumentację odbiorczą; P C 

RL13.2(25)1. określić zakres zleconych do wykonania prac; P C 

Planowane zadania  
1. Analizowanie i interpretowanie aktów prawnych. 
2. Opracowanie procedury postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. 
3. Sporządzanie listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego (aplikacje). 
4. Sporządzanie schematu organizacyjnego nadleśnictwa. 
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5. Obliczanie podatku leśnego. 
6. Obliczanie pracochłonności robót i kosztu prac w zagospodarowaniu lasu, pozyskaniu drewna 
7. Wypełnianie druku przelewu bankowego. 
8. Obliczanie wynagrodzenia pracownika LP. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
 Zajęcia praktyczne powinny być prowadzone w pracowniach dydaktycznych wyposażonych w środki dydaktyczne z zakresu wybranego obszaru wiedzy 
lub pracowni SILP. Powinny być kształtowane umiejętności wyszukiwania, analizowania i  interpretowania aktów prawnych oraz umiejętności związane 
z doborem niezbędnych sił i środków do wykonywania zadań zawodowych. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do 
wykonywania zawodu technika leśnika 
Środki dydaktyczne  

 zbiory przepisów prawa w/w zakresie: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 245 poz. 141 z późn. zm.), ustawa z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 1991 r. Nr 101, poz. 
444 z późn. zm.), statut PGL LP, ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe(Dz. U. z 1994 r. Nr 134, poz. 692 z późn. zm.),  

 wzory dokumentów i pism, 

 katalogi pracochłonności robót, 

 dokumenty ewidencji drewna, płacy, pracy,  

 dokumentacja materiałowo – magazynowa, 

 urządzenia multimedialne, 

 roczniki statystyczne, poradniki. 
Zalecane metody dydaktyczne  
Podstawową metodą dydaktyczną będą ćwiczenia praktyczne poprzedzone instruktażem ich wykonania. W nauczaniu tego działu należy zwrócić uwagę 
na zastosowanie metod praktycznych, które kształcą umiejętność posługiwania się np. katalogami pracochłonności robót. Kształcenie umiejętności 
czytania ze zrozumieniem oraz analizowania i interpretowania tekstów stosujemy przy realizacji zagadnień o podatku leśnym, funduszu leśnym, 
zasadach gospodarki finansowej, ustawie o lasach.  
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form, indywidualnie lub w grupach do 10 osób. W zależności od tematyki zajęć 
grupy mogą być dzielone na zespoły. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
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3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych, pisemnych, praktycznych oraz obserwacji pracy uczniów  
w czasie wykonywania ćwiczeń.  

4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 organizację pracy i przestrzeganie zasad bhp,  

 umiejętność logicznego myślenia i wiązania teorii z praktyką,  

 poprawność wykonania zadań (ćwiczeń), 

 dokładność i czas realizacji zadań,  

 zaangażowanie w wykonaną pracę.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

11.10. Maszynoznawstwo ogólne    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych  

(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

BHP(4)2. rozpoznać zagrożenia dla środowiska podczas korzystania 
z maszyn i urządzeń; 

P C 
 Rodzaje i zasady wykonywania 

rysunków technicznych. 

  Materiały i przybory kreślarskie. 

  Wymiary arkuszy, tabliczki i 
podziałki rysunkowe.  

 Korozja metali i ochrona przed 
korozją.  

 Części maszyn, ich połączenia. 

 Rodzaje i grubość linii 
rysunkowych.  

 Znormalizowane pismo 
techniczne - pochyłe.  

 Części maszyn, ich połączenia. 

 Zasady działania maszyn i 
urządzeń.  

 Przyrządy i narzędzia ślusarskie. 

 Obróbka metali.  

BHP(4)4. rozpoznać źródła czynników szkodliwych dla zdrowia i 
życia człowieka oraz mienia podczas korzystania z maszyn i 
urządzeń; 

P C 

BHP(5)2. dokonać charakterystyki czynników szkodliwych 
występujących podczas użytkowania maszyn i urządzeń; 

P C 

BHP(5)4. rozpoznać źródła czynników szkodliwych podczas 
użytkowania maszyn i urządzeń; 

P C 

BHP(5)6. określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami 
szkodliwymi podczas użytkowania maszyn i urządzeń; 

P C 

BHP(6)2. wyjaśnić działanie czynników szkodliwych na organizm 
człowieka podczas użytkowania maszyn i urządzeń; 

P C 

BHP(6)4. dokonać analizy skutków oddziaływania czynników 
szkodliwych na organizm człowieka podczas użytkowania maszyn i 
urządzeń; 

P C 

BHP(7)2. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami 
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

P C 
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przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas obsługi maszyn 
stosowanych w leśnictwie; 

 Dokumentacja techniczna maszyn 
leśnych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BHP(8)2. dobrać środki ochrony indywidualnej podczas  
wykonywania zadań związanych z obsługą maszyn i urządzeń 
stosowanych do prac leśnych; 

P B 

BHP(8)4. dobrać środki ochrony zbiorowej podczas  wykonywania 
zadań związanych z obsługą maszyn i urządzeń stosowanych do 
prac leśnych; 

PP C 

BHP(9)5. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas 
wykonywania zadań związanych z obsługą maszyn stosowanych w 
leśnictwie; 

P C 

KPS(6)2. wykorzystywać aktualizowaną wiedzę z zakresu zadań 
zawodowych w praktyce; 

PP C 

PKZ(RL.a)(5)1. określić rodzaje rysunków technicznych i zasady ich 
wykonywania;  

P C 

PKZ(RL.a)(5)2. dobrać materiały i przybory kreślarskie do 
rysowania;  

P C 

PKZ(RL.a)(5)3. posługiwać się przyborami kreślarskimi;  PP C 

PKZ(RL.a)(5)4. dobrać rodzaj i grubość linii do określonych 
elementów rysunków;  

P C 

PKZ(RL.a)(5)5. wykonać rysunki techniczne części maszyn;  PP C 

PKZ(RL.a)(5)6. opisać pismem technicznym rysunki części maszyn i 
urządzeń;  

PP B 

PKZ(RL.a)(5)7. rozróżnić i odczytać rysunki techniczne części 
maszyn;  

P B 

PKZ(RL.a)(6)4. rozróżnić narzędzia ślusarskie i określić ich 
zastosowanie;  

PP B 

PKZ(RL.a)(6)5. dokonać analizy zmian właściwości metali 
zachodzących pod wpływem obróbki; 

P C 

PKZ(RL.a)(6)6. wykonać podstawowe operacje obróbki ręcznej 
metali; 

P C 

PKZ(RL.a)(7)3. zabezpieczyć maszyny i urządzenia przed korozją w 
czasie eksploatacji; 

P C 
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PKZ(RL.a)(10)1. posługiwać się dokumentacją techniczną maszyn 
stosowanych w leśnictwie;  

P C 
 
 

PKZ(RL.a)(10)2. posługiwać się dokumentacją techniczną urządzeń 
stosowanych w leśnictwie;  

P C 

Planowane zadania  
1. Wykonywanie szkiców i rysunków technicznych części maszyn.  
2. Rozróżnianie materiałów konstrukcyjnych i określanie ich właściwości oraz zastosowania.  
3. Rozpoznawanie narzędzi ślusarskich i określanie ich zastosowania.  
4. Wykonywanie montażu i demontażu różnych połączeń.  
5. Rozróżnianie połączeń spawanych, zgrzewanych, lutowanych i nitowanych.  
6. Wykonywanie montażu i demontażu różnych połączeń.  
7. Zabezpieczanie maszyn i urządzeń przed korozją.  
8. Posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia praktyczne powinny być realizowane w terenie, w naturalnych warunkach w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia 
absolwentów szkół kształcących w zawodzie oraz w pracowni maszynoznawstwa, wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem 
do Internetu i z pakietem programów biurowych, zestaw przyrządów pomiarowych. Dział programowy „Maszynoznawstwo ogólne” wymaga 
stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych 
z wykonywaniem zawodu technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z kształtowaniem umiejętności sporządzania rysunków 
technicznych i szkiców, rozpoznawania materiałów stosowanych do budowy maszyn, określania zasad obróbki metali, stosowania połączeń części 
maszyn, określania budowy i zasady działania maszyn i urządzeń.  W trakcie sporządzania rysunków technicznych i szkiców należy zwracać uwagę na 
prawidłowe rozmieszczenie materiałów i przyborów rysunkowych na stołach oraz na oświetlenie i postawę ucznia podczas wykonywania rysunków. 
Szkice części maszyn oraz modeli i elementów obiektów budowlanych należy wykonywać zgodnie z zasadami techniki szkicowania, zachowując kształt 
i proporcje wymiarowe.  
W procesie nauczania-uczenia się wskazane jest stosowanie zasady poglądowości - z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych oraz dostępnych 
materiałów, sprzętu i urządzeń. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz zadań 
tekstowych.  
Kształcenie praktyczne może odbywać się w pracowniach szkolnych oraz w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów 
szkół kształcących w zawodzie.  
Środki dydaktyczne  

 przyrządy i narzędzia ślusarskie,  

 przykładowe rodzaje korozji,  

 części maszyn i ich przekroje,  

 próbki metali i ich stopów, gatunki drewna, tworzyw sztucznych, szkła, gumy, materiałów ściernych,  

 filmy dydaktyczne dotyczące materiałów konstrukcyjnych i ich zastosowania,  
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 modele: maszyn i urządzeń, połączeń nierozłącznych i rozłącznych,  

 modele kół zębatych, różnych typów przekładni mechanicznych i mechanizmów, modele silników spalinowych, sprzęgieł, skrzyni 
przekładniowych, tylnego mostu, podnośnika hydraulicznego, układu kierowniczego, układu hamulcowego,  

 instrukcje obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w leśnictwie.  

 urządzenia multimedialne,  

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją,  
Zalecane metody dydaktyczne  
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych z wykonywaniem zawodu technika leśnika. 
Dział programowy „Maszynoznawstwo ogólne” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody 
ćwiczeń, metody sytuacyjnej, dyskusji dydaktycznej oraz pokazu z objaśnieniem. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń i dyskusja 
dydaktyczna. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w małych zespołach.  
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form, indywidualnie lub w grupach do 10 osób. W zależności od tematyki zajęć 
grupy mogą być dzielone na zespoły. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych, pisemnych, praktycznych oraz obserwacji pracy uczniów  

w czasie wykonywania ćwiczeń.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 organizację pracy i przestrzeganie zasad bhp,  

 umiejętność logicznego myślenia i wiązania teorii z praktyką,  

 poprawność wykonania zadań (ćwiczeń), 

 dokładność i czas realizacji zadań,  

 zaangażowanie w wykonaną pracę.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

11.11. Maszynoznawstwo leśne    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych  

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 
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(P lub PP) 

BHP(4)2. rozpoznać zagrożenia dla środowiska podczas korzystania 
z maszyn i urządzeń; 

P C 
 

 Pilarka spalinowa - przekrój. 

 Pilarka spalinowa.  

  Instrukcja obsługi pilarki 
spalinowej.  

 Maszyny i urządzenia stosowane 
w hodowli lasu.  

  Konserwacja maszyn i urządzeń.  

 Technika pracy przyczepą 
samozaładowczą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BHP(4)4. rozpoznać źródła czynników szkodliwych dla zdrowia i 
życia człowieka oraz mienia podczas korzystania z maszyn i 
urządzeń; 

P C 

BHP(5)2. dokonać charakterystyki czynników szkodliwych 
występujących podczas użytkowania maszyn i urządzeń; 

P C 

BHP(5)4. rozpoznać źródła czynników szkodliwych podczas 
użytkowania maszyn i urządzeń; 

P C 

BHP(5)6. określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami 
szkodliwymi podczas użytkowania maszyn i urządzeń; 

P C 

BHP(6)2. wyjaśnić działanie czynników szkodliwych na organizm 
człowieka podczas użytkowania maszyn i urządzeń; 

P C 

BHP(6)4. dokonać analizy skutków oddziaływania czynników 
szkodliwych na organizm człowieka podczas użytkowania maszyn i 
urządzeń; 

P C 

BHP(7)2. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami 
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas obsługi maszyn 
stosowanych w leśnictwie; 

P C 

BHP(8)2. dobrać środki ochrony indywidualnej podczas  
wykonywania zadań związanych z obsługą maszyn i urządzeń 
stosowanych do prac leśnych; 

P B 

BHP(8)4. dobrać środki ochrony zbiorowej podczas  wykonywania 
zadań związanych z obsługą maszyn i urządzeń stosowanych do 
prac leśnych; 

PP C 

BHP(9)5. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas 
wykonywania zadań związanych z obsługą maszyn stosowanych w 
leśnictwie; 

P C 

KPS(5)2. wykonywać powierzone zadania w trudnych warunkach 
pracy; 

P C 

KPS(6)2. wykorzystywać aktualizowaną wiedzę z zakresu zadań 
zawodowych w praktyce; 

PP C 
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BHP(6)13. ustalić (wymienić) sposoby zapobiegania zagrożeniom 
życia i zdrowia w miejscu pracy podczas użytkowania maszyn i 
urządzeń  

P B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPS(8)2. ponosić odpowiedzialność za wykonywane zadania 
zawodowe;  

P C 

OMZ(1)1. określić zakres prac do wykonania w zespole roboczym;  P C 

OMZ(1)2. planować pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań;  

PP C 

OMZ(2)1 dobierać osoby do wykonania przydzielonych zadań;  P C 

OMZ (2) 2. rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w 
zespole  

PP C 

OMZ (2) 3. rozdzielać do wykonania w zespole roboczym;  P C 

OMZ(3)1. wydawać polecenia osobom podległym pracownikom;  PP C 

OMZ (3) 2. prowadzić nadzór nad zadaniami realizowanymi przez 
podległych pracowników;  

PP C 

OMZ(4)1. kontrolować jakość wykonywanych zadań przez 
podległych pracowników;  

PP C 

OMZ(4)2. porównać jakość wykonywanych zadań z obowiązującą 
dokumentacją;  

PP C 

OMZ(5)1. analizować organizację wykonywanych zadań w miejscu 
pracy;  

PP C 

OMZ(5)2. proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu 
poprawę warunków pracy;  

PP D 

OMZ(5)3. proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu 
poprawę w jakości pracy;  

PP D 

OMZ(6)1. stosować właściwe formy komunikacji 
interpersonalnych;  

P C 

OMZ(6)2. wysłuchać argumentów podległych pracowników;  P C 

OMZ(6)3. przedstawiać argumenty podejmowanych decyzji;  PP C 

PKZ(RL.a)(11)2. określić budowę oraz zasady działania maszyn i 
urządzeń stosowanych do prac z zakresu ochrony lasu;  

P C 

PKZ(RL.a)(11)3. określić budowę oraz zasady działania maszyn i 
urządzeń stosowanych do prac zrywkowych;  

P C 

PKZ(RL.a)(11)6. dobrać maszyny, urządzenia i narzędzia do rodzaju 
prac pielęgnacyjnych z zakresu hodowli lasu;;  

PP C 
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PKZ(RL.a)(11)3. określić budowę oraz zasady działania maszyn i 
urządzeń stosowanych do prac zrywkowych; 

P C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PKZ(RL.a)(11)8. przygotować do pracy maszyny i urządzenia 
stosowane w pielęgnacji lasu; 

PP D 

PKZ(RL.a)(11)10. dokonać konserwacji maszyn i urządzeń do prac 
leśnych;  

PP C 

PKZ(RL.a)(13)5. dokonać obsługi codziennej pilarki spalinowej;  P C 

PKZ(RL.a)(13)6. dokonać obsługi cotygodniowej pilarki spalinowej;  P C 

PKZ(RL.a)(15)3.zastosować prawidłową technikę pracy przy 
załadunku drewna na przyczepę samozaładowczą; P C 

Planowane zadania 
1. Wykonywanie czynności obsługowych pilarki spalinowej.  
2. Rozróżnianie i dobieranie maszyn stosowanych w hodowli lasu do poszczególnych rodzajów zabiegów.  
3. Przygotowywanie maszyn do pracy.  
4. Konserwowanie maszyn i urządzeń stosowanych w pracach z zakresu hodowli lasu.  
5. Obsługa przyczepy samozaładowczej. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia praktyczne powinny być realizowane w terenie, w naturalnych warunkach w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia 
absolwentów szkół kształcących w zawodzie, na trenażerach oraz w pracowni ćwiczeń praktycznych, wyposażonej w stanowisko komputerowe dla 
nauczyciela z dostępem do Internetu i z pakietem programów biurowych, pilarki, zestaw przyrządów pomiarowych, symulatory harwestera i maszyn 
leśnych. Dział programowy „Maszynoznawstwo leśne” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty 
kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych z wykonywaniem zawodu technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności 
związanych obsługą pilarki spalinowej, obsługą przyczepy samo załadowczej, doborem maszyn i urządzeń, ocenianiu stanu technicznego maszyn i 
urządzeń oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w leśnictwie. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie 
testu wielokrotnego wyboru, zadań tekstowych oraz ćwiczeń praktycznych. W procesie nauczania-uczenia się wskazane jest stosowanie zasady 
poglądowości - z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych oraz dostępnych materiałów, sprzętu i urządzeń. Kształcenie praktyczne może odbywać się 
w pracowniach szkolnych oraz w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.  
Środki dydaktyczne  

 pilarka spalinowa,  

 trenażer przyczepy samo załadowczej, 

 materiały do konserwacji maszyn i urządzeń,  

 instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, 

 filmy i prezentacje multimedialne,  

 urządzenia multimedialne,  

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją. 
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Zalecane metody dydaktyczne  
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych z wykonywaniem zawodu technika leśnika. 
Dział programowy „Maszynoznawstwo leśne” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody tekstu 
przewodniego, pokazu z objaśnieniem, pokazu z instruktażem, dyskusja dydaktycznej oraz ćwiczenia praktyczne. Dominującymi metodami powinny być 
pokaz z instruktażem oraz ćwiczenia praktyczne. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują 
samodzielnie lub w małych zespołach. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz 
zadań tekstowych oraz ćwiczeń praktycznych.  
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form, indywidualnie lub w grupach do 10 osób. W zależności od tematyki zajęć 
grupy mogą być dzielone na zespoły. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych, pisemnych, praktycznych oraz obserwacji pracy uczniów  

w czasie wykonywania ćwiczeń.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 organizację pracy i przestrzeganie zasad bhp,  

 umiejętność logicznego myślenia i wiązania teorii z praktyką,  

 poprawność wykonania zadań (ćwiczeń), 

 dokładność i czas realizacji zadań,  

 zaangażowanie w wykonaną pracę.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

11.12. Gospodarowanie zwierzyną    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych 
 (P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

BHP(4)1. rozpoznać zagrożenia dla środowiska związane z 
wykonywaniem zadań zawodowych; 

PP C 
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KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej; P C 

 Zasady bezpiecznego posługiwania 
się bronią myśliwską.  

 Rodzaje polowań.  

 Zasady strzelania do zwierzyny. 

 Zasady organizacji i sposoby 
prowadzenia polowań 
indywidualnych i zbiorowych. 

 Urządzenia łowieckie  

KPS(1)2.przestrzegać zasad etyki zawodowej; P C 

KPS(6)2. wykorzystywać aktualizowaną wiedzę z zakresu zadań 
zawodowych w praktyce; 

P C 

RL.13.3(3)2. stosować sposoby inwentaryzacji zwierzyny; P C 

RL.13.3(3)3. wypełnić druki dokumentów inwentaryzacyjnych; P  

RL.13.3(11)2. przestrzegać zasad bezpiecznego posługiwania się 
bronią myśliwską;  

PP C 

RL.13.3(14)2. omówić bezpieczne zasady polowania 
indywidualnego i zbiorowego;  

PP C 

RL.13.3(14)4. scharakteryzować zasady strzelania do zwierzyny;  PP C 

RL.13.3(13)3. projektować urządzenia łowieckie; P C 

Planowane ćwiczenia 
1. Uczestnictwo w inwentaryzacji zwierzyny. 
2. Uczestnictwo w polowaniu zbiorowym. 
3. Uczestnictwo w budowie urządzeń  łowieckich. 
4. Wypełnianie druków inwentaryzacyjnych. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia praktyczne powinny być realizowane w terenie, w naturalnych warunkach w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia 
absolwentów szkół kształcących w zawodzie oraz w pracowni gospodarki łowieckiej wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z 
dostępem do Internetu i z pakietem programów biurowych. Podczas zajęć powinny być kształtowane umiejętności związane z organizacją i 
prowadzeniem polowań zbiorowych, charakteryzowaniem bezpiecznego posługiwania się bronią myśliwską, zasadami strzelania do zwierzyny oraz 
zasadami prowadzenia inwentaryzacji zwierzyny łownej.  Zajęcia powinny być prowadzone w formie polowania szkoleniowego, wykonywania urządzeń 
łowieckich oraz uczestnictwa w inwentaryzacji zwierzyny w łowiskach.  Powinny być kształtowane umiejętności związane z inwentaryzowaniem 
gatunków łownych. 
Środki dydaktyczne  

 broń myśliwska, 

 akcesoria myśliwskie, 

 druki inwentaryzacyjne, 
Zalecane metody dydaktyczne  
W dziale powinny być kształtowane umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia polowań zbiorowych, umiejętności konstrukcji i lokalizacji 
urządzeń łowieckich oraz umiejętności związane z inwentaryzowaniem gatunków łownych. 
 Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form, indywidualnie lub w grupach do 10 osób. W zależności od tematyki zajęć 
grupy mogą być dzielone na zespoły. Zajęcia powinny być prowadzone w formie udziału w polowaniu zbiorowym, inwentaryzacji zwierzyny.  
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Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych, pisemnych, praktycznych oraz obserwacji pracy uczniów  

w czasie wykonywania ćwiczeń.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 organizację pracy i przestrzeganie zasad bhp,  

 umiejętność logicznego myślenia i wiązania teorii z praktyką,  

 poprawność wykonania zadań (ćwiczeń), 

 dokładność i czas realizacji zadań,  

 zaangażowanie w wykonaną pracę.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

11.13. Wykorzystanie surowca drzewnego     

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych 

 (P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

BHP(4)1. rozpoznać zagrożenia dla środowiska związane z 
wykonywaniem zadań zawodowych; 

PP C 
 Makroskopowa budowa pnia. 

 Elementy makroskopowej 
budowy drewna. 

 Anatomiczne różnice w budowie 
drewna drzew iglastych i 
liściastych. 

 Wady drewna. 

 Techniczne właściwości drewna. 

KPS(6)2. wykorzystywać aktualizowaną wiedzę z zakresu zadań 
zawodowych w praktyce; 

PP C 

PKZ(RL.a)(3)4. określić cechy  budowy makroskopowej drewna 
ważniejszych gatunków drzew; 

P C 

PKZ(RL.a)(3)7. określić przeznaczenie drewna różnych rodzajów 
drzew 

P B 

PKZ(RL.a)(3)9. określić właściwości techniczne drewna 
poszczególnych gatunków drzew; 

P B 

PKZ(RL.a)(3)13. określić wpływ wad występujących w drewnie na 
jego jakość i możliwości zastosowania; 

P B 

PKZ(RL.a)(3)14. rozpoznać wady drewna okrągłego  P C 
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Planowane zadania  
1. Rozpoznawanie rodzajów drewna na podstawie próbek. 
2. Rozpoznawanie wad drewna. 
3. Rozpoznawanie elementów makroskopowej budowy drewna na podstawie próbek z przekrojami.  
4. Określanie technicznych właściwości drewna. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia praktyczne powinny być realizowane w terenie, w naturalnych warunkach w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia 
absolwentów szkół kształcących w zawodzie oraz w pracowni użytkowania lasu wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem 
do Internetu i z pakietem programów biurowych, przekroje poprzeczne, promieniowe i styczne drewna do rozpoznawania drewna w korze i bez kory, 
eksponaty przedstawiające wady drewna i wady tarcicy oraz w terenie. Dział programowy „Wykorzystanie surowca drzewnego” wymaga stosowania 
różnych metod kształcenia, w tym aktywizujących. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań 
zawodowych technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z charakteryzowaniem i określaniem fizycznych i mechanicznych 
właściwości surowca drzewnego, rozpoznawaniem rodzajów drewna, rozpoznawaniem wad drewna i określaniem przeznaczenia drewna 
poszczególnych gatunków drzew dla gospodarki narodowej. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu 
wyboru, zadań tekstowych oraz ćwiczeń praktycznych. 
Środki dydaktyczne  

 próbki drewna różnych gatunków z trzema podstawowymi przekrojami 

 próbki drewna obarczonego wadami 

 przyrządy optyczne (lupy, mikroskop). 
Zalecane metody dydaktyczne  
W dziale tym powinny być kształtowane umiejętności rozpoznawania rodzajów drewna na podstawie próbek oraz rozpoznawania wad drewna i na tej 
podstawie określania możliwości wykorzystania surowca drzewnego w gospodarce narodowej oraz umiejętności określania technicznych właściwości 
drewna. Dział programowy „ Wykorzystanie surowca drzewnego” wymaga stosowania dwóch metod kształcenia: podającej, ze szczególnym 
uwzględnieniem prezentacji oraz praktycznej ze szczególnym uwzględnieniem pokazu z objaśnieniem oraz ćwiczeń praktycznych. 
Formy organizacyjne  

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form, indywidualnie lub w grupach do 10 osób. W zależności od 
tematyki zajęć grupy mogą być dzielone na zespoły. 
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  

6. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 
przedstawionych na początkowych zajęciach.  

7. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 
kształcenia.  

8. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych, pisemnych, praktycznych oraz obserwacji pracy uczniów  
w czasie wykonywania ćwiczeń.  

9. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  
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 organizację pracy i przestrzeganie zasad bhp,  

 umiejętność logicznego myślenia i wiązania teorii z praktyką,  

 poprawność wykonania zadań (ćwiczeń), 

 dokładność i czas realizacji zadań,  

 zaangażowanie w wykonaną pracę.  
10. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

11.14. Klasyfikacja surowca drzewnego    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych 

 (P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

BHP(4)1. rozpoznać zagrożenia dla środowiska związane z 
wykonywaniem zadań zawodowych; 

PP C   

BHP(4)7. scharakteryzować sposoby zapobiegania zagrożeniom 
zdrowia i życia podczas korzystania z pracowni zawodowej;  

P C  Kryteria podziału drewna. 

 Wady drewna okrągłego. 

 Kategorie grubości i długości 
surowca drzewnego. 

 Pomiar, obliczanie miąższości i 
cechowanie pozyskanego 
surowca drzewnego. 

 Manipulacja surowca drzewnego. 

 Klasyfikacja jakościowo - 
wymiarowa surowca drzewnego 
w oparciu o obowiązujące normy 
lub ramowe warunki techniczne. 
 
 
 
 
 
 
 

BHP(7)1. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami 
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania 
zadań zawodowych; 

P C 

KPS(6)2. wykorzystywać aktualizowaną wiedzę z zakresu zadań 
zawodowych w praktyce; 

PP C 

OMZ(1)1. określić zakres prac do wykonania w zespole roboczym;  P C 

OMZ(1)2. planować pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań;  

PP C 

RL.14.2(13)1. posługiwać się sprzętem do manipulacji, cechowania 
i odbiórki surowca drzewnego; 

P C 

RL.14.2(13)5. odczytywać obowiązujące normy dotyczące 
klasyfikacji surowca drzewnego; 

P C 

RL.14.2(13)6. zastosować obowiązujące normy klasyfikacji surowca 
drzewnego; 

P C 

RL.14.2(13)7. wykonać czynności związane z pomiarem 
pozyskanego surowca drzewnego; 

P C 
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RL.14.2(13)8. wykonać czynności związane z cechowaniem 
pozyskanego surowca drzewnego; 

P C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RL.14.2(13)9. sklasyfikować surowiec drzewny do odpowiedniej 
klasy jakości na podstawie KJW; 

P C 

RL.14.2(13)10. wyjaśnić zasady znakowania drewna pozyskanego w 
lasach różnych form własności; 

PP C 

RL.14.1(4)2. wykonać pomiar grubości i długości drewna 
mierzonego w sztukach pojedynczo 

P C 

RL.14.1(4)3. wyjaśnić zasady przygotowania  do pomiaru  różnych 
sortymentów; 

P C 

RL.14.1(4)4. określić miąższość  drewna mierzonego w sztukach 
pojedynczo; 

P C 

RL.14.1(4)6. wykonać pomiar elementów  drewna mierzonego w 
stosach oraz grupowo; 

P C 

RL.14.1(8)1. rozróżnić rodzaje surowca drzewnego w miejscu 
składowania; 

P C 

RL.14.1(8)2. wskazać przeznaczenie surowca drzewnego w miejscu 
składowania 

P C 

Planowane zadania 
1. Posługiwanie się średnicomierzem i taśmą mierniczą, wykonanie pomiarów. 
2. Posługiwanie się normami na surowiec drzewny, klasyfikowanie drewna. 
3. Rozpoznawanie wad surowca drzewnego. 
4. Określanie miąższości drewna w stosie, części strzały drzewa, żerdzi. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia praktyczne powinny być realizowane w terenie, w naturalnych warunkach w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia 
absolwentów szkół kształcących w zawodzie oraz w pracowni ćwiczeń praktycznych wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z 
dostępem do Internetu i z pakietem programów biurowych, instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcje użytkowania lasu,  mapy cięć, narzędzia 
i urządzenia przeznaczone do prac z zakresu użytkowania lasu lub ich modele w odpowiedniej skali, wysokościomierze, średnicomierze, rysaki, 
urządzenia do numerowania, modele przedstawiające budowę i wady drewna, klucze do rozpoznawania drewna, przekroje poprzeczne, promieniowe 
i styczne drewna, eksponaty przedstawiające wady drewna. Dział programowy „Klasyfikacja surowca drzewnego” wymaga stosowania różnych metod 
kształcenia, w tym aktywizujących. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych z 
wykonywaniem zawodu technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z rozpoznawaniem wad surowca drzewnego, właściwym 
posługiwaniem się normami KJW(umiejętności klasyfikowania pozyskanego surowca drzewnego) oraz dokonywaniem pomiaru i cechowania surowca 
drzewnego a także z określaniem miąższości drewna. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wyboru oraz 
praktyczne wykonywanie zadań. 
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Środki dydaktyczne 

 normy stosowane do klasyfikowania surowca drzewnego, 

 tablice do obliczania miąższości, 

 normy dotyczące przygotowania do pomiaru, pomiaru, obliczania miąższości i cechowania surowca drzewnego, 

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją. 
Zalecane metody dydaktyczne 
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych z wykonywaniem zawodu technika leśnika. 
Dział programowy „Klasyfikacja surowca drzewnego” wymaga stosowania różnych metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem  wykładu 
informacyjnego, pokazu z objaśnieniem,  metody ćwiczeń, i dyskusji. Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń. Metoda ta zawiera opis 
czynności niezbędnych do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w małych zespołach. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących 
się proponuje się przeprowadzenie testu wyboru oraz praktyczne wykonywanie zadań. 
Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form, indywidualnie lub w grupach do 10 osób. W zależności od 
tematyki zajęć grupy mogą być dzielone na zespoły. 
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  

1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 
przedstawionych na początkowych zajęciach.  

2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 
kształcenia.  

3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych, pisemnych, praktycznych oraz obserwacji pracy uczniów  
w czasie wykonywania ćwiczeń.  

4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 organizację pracy i przestrzeganie zasad bhp,  

 umiejętność logicznego myślenia i wiązania teorii z praktyką,  

 poprawność wykonania zadań (ćwiczeń), 

 dokładność i czas realizacji zadań,  

 zaangażowanie w wykonaną pracę.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

11.15. Pozyskanie surowca drzewnego    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych  

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 
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(P lub PP) 

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

PP C 
 Roczny plan pozyskania surowca 

drzewnego. 

 Szacunek brakarski. 

 Organizacja prac przy pozyskaniu 
drewna w rębni zupełnej, 
rębniach złożonych i w 
drzewostanach przedrębnych. 

 Sprzęt i pojazdy do transportu 
drewna. 

 Systemy i metody pozyskania 
drewna. 

 Składnice drewna. 

 Metody konserwacji drewna. 

 Dokumentacja niezbędna przy 
pozyskaniu surowca drzewnego. 

 Zasady ścinki i okrzesywania 
drzew. 

 Zasady pracy wykaszarką 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BHP(6)2. wyjaśnić działanie czynników szkodliwych na organizm 
człowieka podczas użytkowania maszyn i urządzeń; 

P C 

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

PP C 

BHP(8)1. dobrać środki ochrony indywidualnej podczas  
wykonywania zadań zawodowych; 

P C 

BHP(8)4. dobrać środki ochrony zbiorowej podczas  wykonywania 
zadań związanych z obsługą maszyn i urządzeń stosowanych do 
prac leśnych; 

P C 

BHP(9)5. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas 
wykonywania zadań związanych z obsługą maszyn stosowanych w 
leśnictwie; 

P C 

BHP(10)2. udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i 
zdrowia; 

P C 

KPS(6)2. wykorzystywać aktualizowaną wiedzę z zakresu zadań 
zawodowych w praktyce; 

P C 

OMZ(1)1. określić zakres prac do wykonania w zespole roboczym P C 

OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań 

PP C 

PKZ(RL.a)(11)3. określić budowę oraz zasady działania maszyn i 
urządzeń stosowanych do prac zrywkowych; 

P C 

PKZ(RL.i)(10)4. posługiwać się programem Acer, Leśnik, Brakarz PP C 

RL.14.2(2)5. wypełnić raptularz szacunku brakarskiego P C 

RL.14.2(2)6. wykonać prace terenowe szacunku brakarskiego P C 

RL.14.2(2)7. sporządzić roczny plan pozyskania surowca 
drzewnego; 

PP C 

RL.14.2(3)2. zaplanować cięcia w użytkach rębnych i przedrębnych; PP C 

RL.14.2(5)2. sporządzić dokumentację dotyczącą pozyskania 
surowca drzewnego; 

P C 
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RL.14.2(7)2. wypełnić dokumentację sprzedaży surowca 
drzewnego; 

P C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RL.14.2(8)1. korzystać z katalogu norm czasu dla prac leśnych 
wykonywanych w pozyskaniu drewna 

P C 

RL.14.2(8)2. obliczać potrzebną ilość robotników do pozyskania 
określonej ilości sortymentów 

PP C 

RL.14.2(8)3. obliczać ilość sprzętu oraz paliw do pozyskania 
określonej ilości drewna z użyciem pilarki spalinowej; 

PP C 

RL.14.2(8)4. przygotować sprzęt do pozyskania surowca 
drzewnego z użyciem pilarki spalinowej; 

P C 

RL.14.2(9)4. wyznaczyć główny kierunek obalania, kierunek cięć, 
szlaki zrywkowe oraz miejsca składowania surowca drzewnego na 
szkicu powierzchni zrębowej; 

PP C 

RL.14.2(9)5. oznakować powierzchnię zrębową; P C 

RL.14.2(9)6. podzielić powierzchnie zrębową na działki robocze; P C 

RL.14.2(9)7. wyznaczyć główny i indywidualny kierunek obalania  P C 

RL.14.2(9)8. wyznaczyć miejsca składowania surowca drzewnego; P C 

RL.14.2(10)5. rozdzielić obowiązki poszczególnym pracownikom 
podczas prac związanych z pozyskaniem surowca drzewnego; 

P C 

R.14.2(10)6. nadzorować prace związane z pozyskaniem surowca 
drzewnego; 

P C 

RL.14.2(10)7. ułożyć stos regularny surowca S2;   

RL.14.2(10)8. przygotować stanowisko robocze do ścinki drzewa z 
użyciem pilarki spalinowej; 

P C 

RL.14.2(10)9. zastosować techniki ścinki drzew na powierzchni 
zrębowej oraz w cięciach pielęgnacyjnych; 

P C 

RL.14.2(10)10. zastosować techniki okrzesywania drzew; P C 

RL.14.2(11)2. dobrać sprzęt do pozyskania surowca drzewnego w 
zależności od przyjętego systemu pozyskania; 

P C 

RL.14.2(11)3. zastosować technologie prac leśnych najmniej 
szkodliwe dla środowiska; 

P C 

RL.14.2(11)4. przygotować sprzęt  związany z pozyskaniem 
biomasy w cięciach pielęgnacyjnych; 

P C 

RL.14.2(11)5. zastosować techniki prac przy pozyskaniu biomasy z 
użyciem kos spalinowych; 

P C 
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RL.14.2(12)3. wykonać zabieg konserwacji surowca drzewnego; P C 

Planowane zadania  
1. Wypełnianie raptularza szacunku brakarskiego. 
2. Wykonywanie prac terenowych szacunku brakarskiego. 
3. Planowanie cięć w użytkach rębnych i przedrębnych. 
4. Sporządzanie dokumentacji pozyskania i sprzedaży drewna. 
5. Dokonywanie obliczeń na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych wykonywanych w pozyskaniu drewna. 
6. Naniesienie na szkic terenowy kierunków obalania, szlaków zrywkowych, działek zrębowych i kierunku cięć. 
7. Wyznaczanie głównego i indywidualnego kierunku obalania. 
8. Wyznaczanie miejsc składowania surowca drzewnego. 
9. Ocena technologii prac leśnych pod względem szkodliwości dla środowiska. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia praktyczne powinny być realizowane w naturalnych warunkach, w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów 
szkół kształcących w zawodzie oraz w pracowni ćwiczeń praktycznych wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do 
Internetu i z pakietem programów biurowych, instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcje użytkowania lasu,  mapy cięć, narzędzia i urządzenia 
przeznaczone do prac z zakresu użytkowania lasu lub ich modele w odpowiedniej skali, wysokościomierze, średnicomierze, rysaki, urządzenia do 
numerowania, modele przedstawiające budowę i wady drewna, klucze do rozpoznawania drewna, przekroje poprzeczne, promieniowe i styczne 
drewna, eksponaty przedstawiające wady drewna. Dział programowy „Pozyskanie surowca drzewnego” wymaga stosowania różnych metod 
kształcenia, w tym aktywizujących. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika 
leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z prowadzeniem prac związanych z pozyskaniem surowca drzewnego. Do oceny osiągnięć 
edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wyboru, zadań tekstowych oraz zadań praktycznych. 
Środki dydaktyczne  

 plan (wniosek) cięć, 

 zestaw aktualnych norm, 

 instrukcje maszyn i urządzeń, 

 filmy i prezentacje multimedialne, 

 czyste raptularze szacunków brakarskich, 

 katalogi norm czasu dla prac przy pozyskaniu drewna. 
Zalecane metody dydaktyczne  
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych związanych z pozyskaniem surowca 
drzewnego. Dział programowy „Pozyskanie surowca drzewnego” wymaga stosowania różnych metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem 
pokazu z objaśnieniem,  tekstu przewodniego, metody ćwiczeń  i dyskusji. Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń. Metoda ta zawiera opis 
czynności niezbędnych do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w małych zespołach. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących 
się proponuje się przeprowadzenie testu wyboru oraz praktyczne wykonywanie zadań. 
Formy organizacyjne 
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Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form, indywidualnie lub w grupach do 10 osób. W zależności od 
tematyki zajęć grupy mogą być dzielone na zespoły. 
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  

1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 
przedstawionych na początkowych zajęciach.  

2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 
kształcenia.  

3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych, pisemnych, praktycznych oraz obserwacji pracy uczniów  
w czasie wykonywania ćwiczeń.  

4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 organizację pracy i przestrzeganie zasad bhp,  

 umiejętność logicznego myślenia i wiązania teorii z praktyką,  

 poprawność wykonania zadań (ćwiczeń), 

 dokładność i czas realizacji zadań,  

 zaangażowanie w wykonaną pracę.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 

11.16. Geodezja leśna    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych  

(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

BHP(4)1. rozpoznać zagrożenia dla środowiska związane z 
wykonywaniem zadań zawodowych; 

P C  Przyrządy pomiarowe. 

 Sprzęt geodezyjny stosowany w 
leśnictwie. 

 Pomiary geodezyjne. 
 
 
 
 
 
 
 

KPS(6)2. wykorzystywać aktualizowaną wiedzę z zakresu zadań 
zawodowych w praktyce; 

P C 

KPS(8)2. ponosić odpowiedzialność za wykonywane zadania 
zawodowe; 

P C 

OMZ(1)1. określić zakres prac do wykonania w zespole roboczym;  P C 

OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań;  

PP C 

OMZ(2)1.  dobrać osoby do wykonania przydzielonych zadań;  P C 

OMZ(2)3. rozdzielić zadania do wykonania w zespole roboczym;  P C 



133 
 

OMZ(4)1. skontrolować jakość wykonywanych zadań. PP C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMZ(4)2. porównać jakość wykonywanych zadań z obowiązującą 
dokumentacją;  

PP C 

OMZ(6)2. wysłuchać argumentów podległych pracowników;  P C 

OMZ(6)3. przedstawić argumenty podejmowanych decyzji;  PP C 

RL.14.1(9)9. obsługiwać  przyrządy do wykonywania pomiarów 
geodezyjnych;  

P C 

RL.14.1(9)10. wykonać pomiary i szkice sytuacyjne terenu; P C 

RL.14.1(9)11. opracować wyniki  pomiarów geodezyjnych; P C 

RL.14.1(9)12. wykonać pomiary wysokościowe, liniowe i busolowe; P C 

RL.14.1(9)13. zapisać wyniki pomiarów geodezyjnych; PP C 

Planowane zadania  
1. Tyczenie linii prostych. 
2. Wyznaczanie kąta prostego 
3. Pomiar  długości odcinka 
4. Pomiary liniowe, busolowe, niwelacyjne 
5. Pomiary powierzchni 
6. Wyszukiwanie  danych w wykorzystaniem  LMN 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia praktyczne powinny być realizowane w naturalnych warunkach w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów 
szkół kształcących w zawodzie. Dział programowy „Geodezja leśna” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia 
efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika leśnika. Zajęcia prowadzone w ramach zajęć praktycznych 
wymagają od uczniów samodzielności i dużego zaangażowania.  
Celem realizacji programu jest kształtowanie umiejętności wykonania pomiarów uzupełniających obszarów leśnych.  
Środki dydaktyczne  

 podstawowe przyrządy geodezyjne (taśmy, ruletki, tyczki miernicze, stojaki do tyczek węgielnice, piony, teodolity, instrumenty busolowe, 
niwelatory, łaty, poziomice, szpilki do pomiaru długości),  

 leśna mapa numeryczna,  

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją,  
Zalecane metody dydaktyczne  
Podczas realizacji programu zajęć praktycznych zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: pokazu z objaśnieniem oraz ćwiczeń 
praktycznych. Szczególnie istotne jest opanowanie przez uczniów umiejętności przygotowania sprzętu geodezyjnego do wykonania pomiarów oraz 
właściwe wykonanie pomiarów geodezyjnych. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych 
z wykonywaniem zawodu technika leśnika. Dział programowy „Geodezja leśna” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem , pokazu z objaśnieniem oraz ćwiczeń praktycznych.  
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Formy organizacyjne  

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form, indywidualnie lub w grupach do 10 osób. W zależności od 
tematyki zajęć grupy mogą być dzielone na zespoły. 
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  

1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 
przedstawionych na początkowych zajęciach.  

2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 
kształcenia.  

3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych, pisemnych, praktycznych oraz obserwacji pracy uczniów  
w czasie wykonywania ćwiczeń.  

4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 organizację pracy i przestrzeganie zasad bhp,  

 umiejętność logicznego myślenia i wiązania teorii z praktyką,  

 poprawność wykonania zadań (ćwiczeń), 

 dokładność i czas realizacji zadań,  

 zaangażowanie w wykonaną pracę.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 
 

11.17. Pomiar drzew i drzewostanów    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych  

(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

BHP(4)1. rozpoznać zagrożenia dla środowiska związane z 
wykonywaniem zadań zawodowych; 

P C 
 Miąższość strzał drzew.  

 Pomiar pierśnicy i wysokości 
drzewa.  

 Wysokościomierze.  

 Tablice miąższości drzew 
stojących.  

 Tablice zasobności 
drzewostanów.  

KPS(6)2. wykorzystywać aktualizowaną wiedzę z zakresu zadań 
zawodowych w praktyce; 

P C 

KPS(8)2. ponosić odpowiedzialność za wykonywane zadania 
zawodowe; 

P C 

OMZ(1)1. określić zakres prac do wykonania w zespole roboczym;  P C 

OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań;  

PP C 
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OMZ(2)1.  dobrać osoby do wykonania przydzielonych zadań;  P C  Wiek  drzewostanu. 

 Zasobność i miąższość 
drzewostanów. 

 Określanie przyrostu 
drzewostanów.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMZ(2)3. rozdzielić zadania do wykonania w zespole roboczym;  P C 

OMZ(4)1. skontrolować jakość wykonywanych zadań. PP C 

OMZ(4)2. porównać jakość wykonywanych zadań z obowiązującą 
dokumentacją;  

PP C 

OMZ(6)2. wysłuchać argumentów podległych pracowników;  P C 

OMZ(6)3. przedstawić argumenty podejmowanych decyzji;  PP C 

OMZ(2)1 dobrać osoby do wykonania przydzielonych zadań;  P C 

OMZ(2)2. rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;  P C 

OMZ(2)3. rozdzielić zadania do wykonania w zespole roboczym;  P C 

OMZ(3)1. wydać polecenia podległym pracownikom;  P C 

RL.14.1(4)2. wykonać pomiar grubości i długości drewna 
mierzonego w sztukach pojedynczo; 

P C 

RL.14.1(4)4. określić miąższość  drewna mierzonego w sztukach 
pojedynczo;  

P C 

RL.14.1(4)6. wykonać pomiar elementów  drewna mierzonego w 
stosach oraz grupowo; 

PP C 

RL.14.1(4)7. zastosować zamienniki do określania miąższości 
drewna w stosach; 

P D 

RL.14.1(4)8. określić masę drewna mierzonego w stosach i 
grupowo,  

P D 

RL.14.1(4)9. stosować tablice do określania miąższości drewna 
leżącego i drzew stojących; 

P D 

RL.14.1(4)11. wykonać pomiar pierśnicy i wysokości drzewa; P D 

RL.14.1(5)2. zastosować metody określania zasobności 
drzewostanów; 

P C 

RL.14.1(5)4. określić cechy drzewostanu na podstawie pomiarów;  PP C 

RL.14.1(5)5. określić miąższość drzewostanu z użyciem tablic 
zasobności i przyrostu drzewostanów; 

PP D 

RL.14.1(5)6. oszacować miąższość drzewostanów sąsiednich na 
podstawie wyników zrębowych; 

P C 

RL.14.1(6)4. określić wiek drzewostanu; PP B 

RL.14.1(7)2. wykonać pomiary przyrostu drzewa; P B 

RL.14.1(7)3. wykonać pomiary związane z określeniem przyrostu 
drzewostanu; 

P B 
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Planowane zadania  
1. Pomiar drzew stojących.  
2. Pomiar drzew leżących. 
3. Określanie miąższości różnych sortymentów. 
4. Określanie wieku drzewostanu. 
5. Określanie zasobności drzewostanu. 
6. Określanie przyrostu drzewostanu. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia praktyczne powinny być realizowane w naturalnych warunkach w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów 
szkół kształcących w zawodzie, w pracowni urządzania lasu wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu z 
pakietem programów biurowych, plan urządzenia lasu.  Dział programowy „Pomiar drzew i drzewostanów” wymaga stosowania aktywizujących metod 
kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika leśnika. Powinny być 
kształtowane umiejętności zakładania powierzchni próbnych i wykonywania pomiarów w drzewostanie.  
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wyboru oraz praktyczne wykonywanie zadań.  
Ćwiczenia należy prowadzić na planowanych do wyrębu powierzchniach wybranych na podstawie operatu urządzeniowego oraz na składnicach drewna. 
Pomiary miąższości wykonywane przez uczniów w ramach ćwiczeń mogą być wykorzystywane w pracach nadleśnictwa.  
Środki dydaktyczne  

 taśmy pomiarowe,  

 średnicomierze i wysokościomierze,  

 tablice miąższości drewna okrągłego,  

 tablice miąższości drzew stojących, 

 tablice zasobności i miąższości drzewostanów, 

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją,  

 karty pracy dla uczniów, 

 instrukcja urządzania lasu,  

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją. 
Zalecane metody dydaktyczne  
Podczas realizacji programu zajęć praktycznych zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: pokazu z objaśnieniem oraz ćwiczeń 
praktycznych. Szczególnie istotne jest opanowanie przez uczniów umiejętności pomiaru pierśnic drzew oraz prawidłowego wyboru powierzchni 
próbnych.  
Formy organizacyjne  

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form, indywidualnie lub w grupach do 10 osób. W zależności od 
tematyki zajęć grupy mogą być dzielone na zespoły. 
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
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1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 
przedstawionych na początkowych zajęciach.  

2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 
kształcenia.  

3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych, pisemnych, praktycznych oraz obserwacji pracy uczniów  
w czasie wykonywania ćwiczeń.  

4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 organizację pracy i przestrzeganie zasad bhp,  

 umiejętność logicznego myślenia i wiązania teorii z praktyką,  

 poprawność wykonania zadań (ćwiczeń), 

 dokładność i czas realizacji zadań,  

 zaangażowanie w wykonaną pracę.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 
 
 
 
 

11.18. Mapy i plany urządzeniowe    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych  

(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; PP C  Mapa gospodarcza Nadleśnictwa. 

 Mapy gospodarczo-przeglądowe. 

 Mapy przeglądowe.  

 Plan urządzenia lasu.  

 Leśna mapa numeryczna.  

PKZ(RL.a)(4)3. określić położenie punktów terenowych na mapie;  P C 

PKZ(RL.a)(4)4. zlokalizować  punkt w terenie zgodnie ze 
wskazówkami z mapy;  

P C 

PKZ(RL.a)(9)2. nanieść na szkic punkty znajdujące się w terenie;  P C 

PKZ(RL.a)(9)3. wykonać szkic fragmentu mapy wraz z legendą;   

PKZ(RL.a)(17)2 posługiwać się przeglądarką leśnej mapy 
numerycznej;  

PP C 

PKZ(RL.i)(6)3. posługiwać się mapą zagospodarowania 
turystycznego;  

P C 
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RL.14.1(1)3. wyszukać opis taksacyjny określonego wydzielenia; PP C 

RL.14.1(1)5. określić dane wybranych cech taksacyjnych z opisu 
taksacyjnego; 

P C 

RL.14.1(1)7. odczytać dane z map  planu urządzania lasu; P C 

RL.14.1(3)2. zalogować się na portalu leśniczego; P C 

RL.14.1(3)3. posłużyć się przeglądarką leśnej mapy numerycznej; P C 

RL.14.1(3)4. określić wybrane elementy na  leśnej mapie 
numerycznej; 

P C 

RL.14.1(3)5. opracować mapę użytkownika; P C 

RL.14.1(3)6. wydrukować skonfigurowaną przez siebie mapę; PP C 

Planowane zadania 
1. Określanie na podstawie mapy położenia punktów w terenie. 
2. Wykonywanie szkicu wybranego fragmentu mapy. 
3. Planowanie zadać na podstawie danych z opisu taksacyjnego. 
4. Tworzenie mapy użytkownika na podstawie LMN. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia praktyczne powinny być realizowane w naturalnych warunkach w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów 
szkół kształcących w zawodzie, w pracowni urządzania lasu wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu z 
pakietem programów biurowych, plan urządzenia lasu oraz w pracowni informatycznej wyposażonej w stanowiska komputerowe dla nauczyciela i 
uczniów  z dostępem do Internetu oraz pakietem programów biurowych. Dział programowy „Mapy i plany urządzeniowe” wymaga stosowania 
aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych z 
wykonywaniem zawodu technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane z odczytywaniem informacji znajdujących się na mapach 
leśnych, odczytywaniu informacji zawartych w planie urządzenia lasu, jak również możliwości wykorzystania leśnej mapy numerycznej.  
Środki dydaktyczne  

 mapa gospodarcza nadleśnictwa,  

 mapy gospodarczo-przeglądowe i przeglądowe,  

 leśna mapa numeryczna,  

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją; 
Zalecane metody dydaktyczne  
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych z wykonywaniem zawodu technika leśnika. 
Dział programowy „Mapy i plany urządzeniowe” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody 
ćwiczeń i dyskusji dydaktycznej. Ćwiczenia mogą odbywać się podczas innych zadań realizowanych w ramach ćwiczeń terenowych.  
Formy organizacyjne  

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form, indywidualnie lub w grupach do 10 osób. W zależności od 
tematyki zajęć grupy mogą być dzielone na zespoły. 
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Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 

kształcenia.  
3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych, pisemnych, praktycznych oraz obserwacji pracy uczniów  

w czasie wykonywania ćwiczeń.  
4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 organizację pracy i przestrzeganie zasad bhp,  

 umiejętność logicznego myślenia i wiązania teorii z praktyką,  

 poprawność wykonania zadań (ćwiczeń), 

 dokładność i czas realizacji zadań,  

 zaangażowanie w wykonaną pracę.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 
 

11.19. SILP     

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom wymagań 
programowych 

(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

KPS(4)2. wprowadzać nowe metody pracy przy realizacji zadań 
zawodowych 

PP D 
 PsionMan/UnixMan - podręcznik 

leśniczego.  

 Leśnik – podręcznik użytkownika 
programu.  

 Interfejs Leśnik-LAS – podręcznik 
użytkownika programu.  

 Brakarz – podręcznik 
użytkownika.  

 Notatnik – podręcznik 
użytkownika programu.  

KPS(6)2. wykorzystywać aktualizowaną wiedzę z zakresu zadań 
zawodowych w praktyce 

PP C 

KPS(10)2. dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą w grupie P C 

PKZ(RL.a)(17)1. korzystać z programów komputerowych 
wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej 

P C 

PKZ(RL.a)(17)2 posługiwać się przeglądarką leśnej mapy 
numerycznej 

P C 

PKZ(RL.a)(17)3. stosować arkusz kalkulacyjny do wspomagania 
wykonywanych zadań zawodowych 

P C 
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RL.14.1(2)1. określić możliwości wykorzystania rejestratora 
leśniczego w pracy terenowej 

PP C 
 eLAS_mobile -– podręcznik 

użytkownika programu.  

 Przeglądarka leśnej mapy 
numerycznej. 

 System Informatyczny Lasów 
Państwowych. 

 

RL.14.1(2)2. posługiwać się aplikacjami zainstalowanymi w 
rejestratorze leśniczego 

P C 

RL.14.1(2)3. wprowadzić dane do podstawowych dokumentów 
tworzonych w rejestratorze leśniczego 

P C 

RL.14.1(2)4. drukować podstawowe dokumenty utworzone w 
rejestratorze leśniczego 

P C 

RL.14.1(3)1. scharakteryzować możliwości wykorzystania leśnej 
mapy numerycznej 

  

RL.14.1(3)2. zalogować się na portalu leśniczego   

RL.14.1(3)3. posłużyć się przeglądarką leśnej mapy numerycznej   

RL.14.1(3)4. określić wybrane elementy na  leśnej mapie 
numerycznej 

  

RL.14.1(3)5. opracować  mapę użytkownika   

RL.14.1(3)6. wydrukować skonfigurowaną przez siebie mapę   

RL.14.2(4)1. poprawnie logować i wylogowywać się w SILP; P C 

RL.14.2(4)2. sprawnie poruszać się w modułach SILP; P C 

RL.14.2(4)3. generować raporty w modułach SILP; PP C 

RL.14.2(7)1. scharakteryzować dokumenty sprzedaży surowca 
drzewnego; 

P C 

Planowane zadania 
1. Wprowadzanie danych do programu Leśnik.  
2. Wprowadzanie danych do programu Brakarz.  
3. Wprowadzanie danych do programu Notatnik.  
4. Generowanie raportów SILP. 
5. Generowanie mapy w przeglądarce leśnej mapy numerycznej. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia praktyczne powinny być realizowane w naturalnych warunkach w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów 
szkół kształcących w zawodzie i pracowni SILP wyposażonej w: stanowiska komputerowe dla nauczyciela i uczniów z dostępem do Internetu, rejestratory 
leśniczego (jedno urządzenie dla ucznia) z oprogramowaniem leśnym (Leśnik, Notatnik, Brakarz) oraz drukarkę laserową A4. Dział programowy „SILP” 
wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań 
związanych z wykonywaniem zawodu technika leśnika. Powinny być kształtowane umiejętności związane ze znajomością programów użytkowych 
rejestratora leśniczego, wprowadzaniem do nich danych, jak również drukowania dokumentów tworzonych w programach użytkowych.  
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych.  
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Środki dydaktyczne  

 zestawy ćwiczeń wraz z instrukcją,  

 oprogramowanie SILP, program Leśnik, Notatnik i Brakarz, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. 
Zalecane metody dydaktyczne  
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań związanych z wykonywaniem zawodu technika leśnika. 
Dział programowy „SILP” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem pokazu z objaśnieniem, metody 
ćwiczeń i dyskusji dydaktycznej.  
Formy organizacyjne  

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form, indywidualnie lub w grupach do 10 osób. W zależności od 
tematyki zajęć grupy mogą być dzielone na zespoły. 
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  

1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 
przedstawionych na początkowych zajęciach.  

2. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zakres i poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w uszczegółowionych efektach 
kształcenia.  

3. Osiągnięcia uczniów mogą być oceniane na podstawie sprawdzianów ustnych, pisemnych, praktycznych oraz obserwacji pracy uczniów  
w czasie wykonywania ćwiczeń.  

4. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na:  

 organizację pracy i przestrzeganie zasad bhp,  

 umiejętność logicznego myślenia i wiązania teorii z praktyką,  

 poprawność wykonania zadań (ćwiczeń), 

 dokładność i czas realizacji zadań,  

 zaangażowanie w wykonaną pracę.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

12.1 Praktyki zawodowe w klasie I (2 tydzień) 
12.2 Praktyki zawodowe w klasie II (2 tydzień) 
12.3 Praktyki zawodowe w klasie III (4 tygodnie) 

1. Praktyki zawodowe w klasie I    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych 
(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

BHP(4)1. rozpoznać zagrożenia dla środowiska związane z 
wykonywaniem zadań zawodowych; 

P C 
 Przypomnienie podstawowych zasad 

bhp. 

 Wyjmowanie sadzonek. 

 Sortowanie i klasyfikacja sadzonek. 

 Przechowywanie sadzonek. 

 Przygotowanie sadzonek do 
transportu. 

 Sadzenie sadzonek jednoletnich 

  i wieloletnich. 

 Porządkowanie pasów 
przeciwpożarowych. 

 Zwiedzanie leśnych kompleksów 
promocyjnych, parków narodowych, 
rezerwatów, pomników przyrody (wg 
możliwości). 

BHP(4)2. rozpoznać źródła czynników szkodliwych podczas 
korzystania z maszyn i urządzeń w pracy technika leśnika 

P C 

BHP(4)2. rozpoznać źródła czynników szkodliwych podczas 
korzystania z maszyn i urządzeń w pracy technika leśnika 

P C 

BHP(4)6. scharakteryzować sposoby zapobiegania zagrożeniom 
zdrowia i życia podczas korzystania z maszyn i urządzeń w pracy 
technika leśnika 

P C 

BHP(9)1. dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych technika 
leśnika; 

P C 

BHP(10)1. zidentyfikować (rozpoznać) stany zagrożenia zdrowia i 
życia 

P C 

BHP(10)2. udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i 
zdrowia 

P C 

BHP(10)3. powiadomić system pomocy medycznej w przypadku 
sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu 

P C 
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zadań zawodowych w pracowni obsługi maszyn stosowanych w 
leśnictwie 

OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań; 

P C 

OMZ(4)2. porównać jakość wykonywanych zadań z obowiązującą 
dokumentacją; 

PP D 

RL.13.2(5)2. scharakteryzować ekologiczne uwarunkowania 
produkcji szkółkarskiej sadzonek drzew i krzewów leśnych; 

P C 

RL.13.2(5)6. przedstawić produkcję wielolatek drzew i krzewów 
leśnych; 

P C 

RL.13.2(11)1. scharakteryzować sposoby odnawiania gatunków 
lasotwórczych – sztuczne i naturalne; 

P C 

RL.13.2(11)3. dobrać właściwy sposób odnowienia drzewostanu w 
zależności od warunków środowiskowych; 

PP D 

RL.13.2(11)5. zaplanować prace związane z odnowieniem i 
zalesieniem 

P C 

RL.13.2(15)3. sporządzić dokumentację dotyczącą oceny upraw 
leśnych; 

P D 

RL.13.1(12)1.scharakteryzować rodzaje pasów przeciwpożarowych; P C 

PKZ(RL.i)(8)1. scharakteryzować obszarowe formy ochrony przyrody 
w Polsce; 

P C 

PKZ(RL.i)(8)2. scharakteryzować jednostkowe formy ochrony 
przyrody w Polsce; 

P C 

RL.13.4(11)1.scharakteryzować rodzaje obiektów cennych 
przyrodniczo; 

P D 

Planowane ćwiczenia 
1. Ręczne wyjmowanie sadzonek gatunków iglastych i liściastych. 
2. Dołowanie sadzonek. 
3. Załadunek i przygotowanie sadzonek do transportu. 
4. Sadzenie w szparę i dołek sadzonek na uprawach, plantacjach, poprawkach. 
5. Porządkowanie pasów przeciwpożarowych. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być realizowane w naturalnych warunkach w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów. Zajęcia 
prowadzone w ramach praktyk zawodowych wymagają od uczniów samodzielności i  dużego zaangażowania. Należy także kształtować postawy 
odpowiedzialności, uczciwości oraz asertywnego zachowania się w kontaktach z ludźmi. 
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Środki dydaktyczne  

 Podstawowe narzędzia do prac ręcznych (szpadel, motyka, kostur, pojemniki na sadzonkę) 

 Mapa przeglądowo-gospodarcza. 

 Wniosek hodowli lasu 
Zalecane metody dydaktyczne  
Podczas realizacji programu zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: pokazu z objaśnieniem oraz ćwiczeń praktycznych.  
Formy organizacyjne  
Zajęcia należy prowadzić w oddziałach klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zaplanowanych zadań. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2.  Oceniając stosunek do pracy należy zwrócić uwagę na zaangażowanie ucznia w wykonywane prace, staranność i dokładność przy wykonywaniu 

prac, dbałość o sprzęt i zdyscyplinowanie. 
3. Oceniając  przygotowanie zawodowe należy zwrócić uwagę na znajomość zagadnień teoretycznych z danego zakresu tematycznego. Oceniamy 

umiejętności praktyczne i wiadomości teoretyczne, które nabył uczeń w trakcie praktyk.  
4. Ocenę wystawia się za:  

 Stosunek do pracy, 

 Przygotowanie zawodowe,  

 Ocenę ogólną.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez kierownika praktyk metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

2. Praktyki zawodowe w klasie II    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych 
(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

BHP(4)1. rozpoznać zagrożenia dla środowiska związane z 
wykonywaniem zadań zawodowych; 

P C 
 Przypomnienie podstawowych zasad 

bhp, 

 Przegląd odzieży roboczej i sprzętu BHP(4)2. rozpoznać źródła czynników szkodliwych podczas 
korzystania z maszyn i urządzeń w pracy technika leśnika 

P C 
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BHP(4)6. scharakteryzować sposoby zapobiegania zagrożeniom 
zdrowia i życia podczas korzystania z maszyn i urządzeń w pracy 
technika leśnika 

P C 
 Przygotowanie powierzchni do 

obsiewu 

 Wysiew nasion różnymi sposobami 

 Szkółkowanie. 

 Zakładanie upraw na gruntach 
porolnych i nieużytkach (według 
możliwości) 

 Zakładanie różnego rodzaju 
zadrzewień i żywopłotów. 

 Poprawki w uprawach i podszytach, 

 Uzupełnienia odnowień naturalnych, 

 Dolesienia w drzewostanie. 

BHP(9)1. dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych technika 
leśnika; 

P C 

BHP(10)1. zidentyfikować (rozpoznać) stany zagrożenia zdrowia i 
życia 

P C 

BHP(10)2. udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i 
zdrowia 

P C 

BHP(10)3. powiadomić system pomocy medycznej w przypadku 
sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu 
zadań zawodowych w pracowni obsługi maszyn stosowanych w 
leśnictwie 

P C 

OMZ(1)2. zaplanować pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań; 

P C 

OMZ(4)2. porównać jakość wykonywanych zadań z obowiązującą 
dokumentacją; 

PP D 

RL.13.2(3)4. wyjaśnić sposoby przygotowania nasion do siewu; P C 

RL.13.2(3)8. dobrać sposób przygotowania nasion gatunków 
drzew leśnych do wysiewu; 

P C 

RL.13.2(5)2. scharakteryzować ekologiczne uwarunkowania 
produkcji szkółkarskiej sadzonek drzew i krzewów leśnych; 

P C 

RL.13.2(5)6. przedstawić produkcję wielolatek drzew i krzewów 
leśnych; 

P C 

RL.13.2(5)7. omówić sposoby nawadniania powierzchni szkółek 
leśnych; 

P C 

RL.13.2(22)1. scharakteryzować pojęcia: zalesienia, zadrzewienia, 
poprawki, dolesienia, uzupełnienia; 

P C 

RL.13.2(11)2. określić zasady organizacji prac przy pracach 
odnowieniowych i zalesieniowych; 

P C 

RL.13.2(11)3. dobrać właściwy sposób odnowienia drzewostanu  
w zależności od warunków środowiskowych; 

PP D 

RL.13.2(11)5. zaplanować prace związane z odnowieniem P C 
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 i zalesieniem 

RL.13.2(18)1. wybrać właściwy sposób zagospodarowania 
nieużytków i gruntów porolnych; 

PP D 

RL.13.2(18)2. zorganizować prace związane z zagospodarowaniem 
nieużytków i gruntów porolnych; 

P D 

RL.13.2(22)2. zaplanować wykonanie prac związanych z: 
zalesieniami, zadrzewieniami, poprawkami, uzupełnieniami i 
dolesieniami; 

P C 

RL.13.2(22)1. scharakteryzować pojęcia: zalesienia, zadrzewienia, 
poprawki, dolesienia, uzupełnienia; 

P C 

RL.13.2(23)1. scharakteryzować pojęcie poprawek w uprawach 
leśnych;   

P C 

RL.13.2(23)2. określić terminy prac związanych z wykonywaniem 
poprawek upraw leśnych; 

P D 

RL.13.2(23)3. obliczyć zapotrzebowanie na materiał sadzeniowy 
niezbędny do wykonania poprawek; 

P C 

RL.13.2(23)4. określić siły i środki niezbędne do wykonania prac 
związanych z wykonaniem poprawek; 

P C 

RL.13.2(11)2. określić zasady organizacji prac przy pracach 
odnowieniowych i zalesieniowych; 

P C 

RL.13.2(11)3. dobrać właściwy sposób odnowienia drzewostanu  
w zależności od warunków środowiskowych; 

P D 

Planowane ćwiczenia 
1. Ręczne wysiew nasion. 
2. Sadzenie gatunków iglastych i liściastych . 
3. Poprawki, uzupełnienia , dolesienia. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być realizowane w naturalnych warunkach w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów. Zajęcia 
prowadzone w ramach praktyk zawodowych wymagają od uczniów samodzielności i  dużego zaangażowania. Należy także kształtować postawy 
odpowiedzialności, uczciwości oraz asertywnego zachowania się w kontaktach z ludźmi. 
Środki dydaktyczne  

 Podstawowe narzędzia do prac ręcznych (szpadel, motyka, kostur, pojemniki na sadzonkę)  

 wzory dokumentów i pism, 
Zalecane metody dydaktyczne  
Podczas realizacji programu zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: pokazu z objaśnieniem oraz ćwiczeń praktycznych. 
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Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zaplanowanych zadań. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  

1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie 
kryteriów przedstawionych na początkowych zajęciach.  

2.  Oceniając stosunek do pracy należy zwrócić uwagę na zaangażowanie ucznia w wykonywane prace, staranność i dokładność przy 
wykonywaniu prac, dbałość o sprzęt i zdyscyplinowanie. 

3. Oceniając  przygotowanie zawodowe należy zwrócić uwagę na znajomość zagadnień teoretycznych z danego zakresu 
tematycznego. Oceniamy umiejętności praktyczne i wiadomości teoretyczne, które nabył uczeń w trakcie praktyk.  

4. Ocenę wystawia się za: 

  Stosunek do pracy, 

 Przygotowanie zawodowe,  

 Ocenę ogólną.  
5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez kierownika praktyk metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

3. Praktyki zawodowe w klasie III    

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. 

Poziom 
wymagań 

programowych 
(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

BHP(4)1. rozpoznać zagrożenia dla środowiska związane z 
wykonywaniem zadań zawodowych; 

P C 
 Przypomnienie podstawowych zasad 

bhp 

 Przegląd odzieży roboczej i 
sprzętu 

 Prace przygotowawcze na 
powierzchni zrębowej, 

BHP(4)2. rozpoznać źródła czynników szkodliwych podczas 
korzystania z maszyn i urządzeń w pracy technika leśnika 
BHP(4)6. scharakteryzować sposoby zapobiegania zagrożeniom 
zdrowia i życia podczas korzystania z maszyn i urządzeń w pracy 
technika leśnika 

P C 



148 
 

BHP(9)1. dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych technika 
leśnika; 

P C 

 Przygotowanie stanowiska 
roboczego, 

 Ścinka i obalanie drzew z użyciem 
dźwigni obracaka lub tyczki 
kierunkowej, 

 Ścinka i obalanie drzew z użyciem 
pilarki i klinów o średnicy w miejscu 
cięcia: 

a) mniejszej od użytecznej 
długości prowadnicy, 

b) nie przekraczającej dwóch 
użytecznych długości 
prowadnicy, 

c) przekraczającej dwie 
użyteczne długości 
prowadnicy, 

 Ścinka drzew trudnych (pochylonych, 
hubiastych, dziuplastych, o dwóch 
lub większej ilości pni, z pękniętym 
pniem oraz w pobliżu budynków, 
dróg itp.) 

 Ściąganie drzew zawieszonych, 

 Okrzesywanie drzew, 

 Przerzynka drzew 

BHP(10)1. zidentyfikować (rozpoznać) stany zagrożenia zdrowia i 
życia 

P C 

BHP(10)2. udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i 
zdrowia 

P C 

BHP(10)3. powiadomić system pomocy medycznej w przypadku 
sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu 
zadań zawodowych w pracowni obsługi maszyn stosowanych w 
leśnictwie 

P C 

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

P C 

RL.14.2(9)4. wyznaczyć główny kierunek obalania, kierunek cięć, 
szlaki zrywkowe oraz miejsca składowania surowca drzewnego na 
szkicu powierzchni zrębowej; 

P C 

RL.14.2(9)5. oznakować powierzchnię zrębową; P C 

RL.14.2(9)6. podzielić powierzchnie zrębową na działki robocze; P C 

RL.14.2(9)7. wyznaczyć główny i indywidualny kierunek obalania P C 

RL.14.2(9)8. wyznaczyć miejsca składowania surowca drzewnego; P C 

RL.14.2(10)5. rozdzielić obowiązki poszczególnym pracownikom 
podczas prac związanych z pozyskaniem surowca drzewnego; 

P D 

RL.14.2(10)6. nadzorować prace związane z pozyskaniem surowca 
drzewnego; 

P C 

RL.14.2(10)7. ułożyć stos regularny surowca S2 P C 

RL.14.2(11)2. dobrać sprzęt do pozyskania surowca drzewnego w 
zależności od przyjętego systemu pozyskania; 

PP D 

RL.14.2(13)6. zastosować obowiązujące normy klasyfikacji surowca 
drzewnego; 

P D 

RL.14.2(13)7. wykonać czynności związane z pomiarem 
pozyskanego surowca drzewnego; 

P C 

RL.14.2(13)8. wykonać czynności związane z cechowaniem 
pozyskanego surowca drzewnego; 

P C 
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RL.14.2(13)9. sklasyfikować surowiec drzewny do odpowiedniej 
klasy jakości na podstawie KJW 

P D 

Planowane ćwiczenia 
1. Przygotowanie stanowiska do ścinki. 
2. Zakładanie rzazu podcinającego 
3. Zakładanie rzazu ścinającego 
4. Obalenie drzew klinami 
5. Okrzesywanie drzew 
6. Przerzynka. 
7. Odbiórka drewna 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być realizowane w naturalnych warunkach w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów. Zajęcia 
prowadzone w ramach praktyk zawodowych wymagają od uczniów samodzielności i  dużego zaangażowania. Należy także kształtować postawy 
odpowiedzialności, uczciwości oraz asertywnego zachowania się w kontaktach z ludźmi. 
Środki dydaktyczne  

 Pilarka spalinowa oraz narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna 

 Normy do klasyfikacji surowca drzewnego 

 wzory dokumentów i pism, 

 dokumenty ewidencji drewna, 
Zalecane metody dydaktyczne  
W nauczaniu tego działu należy zwrócić uwagę na zastosowanie metod praktycznych, które kształcą umiejętność posługiwania się pilarką spalinową.  
Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w oddziałach 
klasowych uwzględniając konieczność indywidualnego bądź grupowego wykonywania zaplanowanych zadań. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie przez cały czas realizacji programu, na podstawie kryteriów 

przedstawionych na początkowych zajęciach.  
2.  Oceniając stosunek do pracy należy zwrócić uwagę na zaangażowanie ucznia w wykonywane prace, staranność i dokładność przy wykonywaniu 

prac, dbałość o sprzęt i zdyscyplinowanie. 
3. Oceniając  przygotowanie zawodowe należy zwrócić uwagę na znajomość zagadnień teoretycznych z danego zakresu tematycznego. Oceniamy 

umiejętności praktyczne i wiadomości teoretyczne, które nabył uczeń w trakcie praktyk.  
4. Ocenę wystawia się za:  

 Stosunek do pracy, 

 Przygotowanie zawodowe,  

 Ocenę ogólną.  
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5. W ocenie końcowej należy uwzględnić wyniki wszystkich zastosowanych przez kierownika praktyk metod sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  

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

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

 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI  
Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK LEŚNIK ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ 
KSZTAŁCENIA W ZAWODACH  
Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA 
 
 
 
Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK LEŚNIK ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ 
KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 
 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów 

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;   

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

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

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

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

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;  

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

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;  

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

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

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

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży; 
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PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; 

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 

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

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; 

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; 

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

KPS(4) jest otwarty na zmiany; 

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; 

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; 

KPS(10) współpracuje w zespole 

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 jakości wykonania przydzielonych 

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

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami 

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 

PKZ(RL.a)(1) rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt leśnych; 

PKZ(RL.a)(2) rozróżnia rodzaje szyszek i nasion drzew i krzewów leśnych; 

PKZ(RL.a)(3) rozpoznaje rodzaje drewna oraz określa ich właściwości i przeznaczenie; 

PKZ(RL.a)(4) posługuje się mapami leśnymi; 

PKZ(RL.a)(5) wykonuje rysunki techniczne i szkice części maszyn; 

PKZ(RL.a)(6) rozróżnia materiały konstrukcyjne oraz określa ich zastosowanie; 

PKZ(RL.a)(7) rozpoznaje rodzaje korozji i określa sposoby zapobiegania im; 

PKZ(RL.a)(8) określa cechy lasu i drzewostanów; 

PKZ(RL.a)(9) interpretuje oznaczenia na szkicach, planach i mapach stosowanych w leśnictwie; 

PKZ(RL.a)(10) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń; 
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PKZ(RL.a)(11) rozpoznaje maszyny, urządzenia, narzędzia i przyrządy do prac pielęgnacyjnych oraz zabiegów ochronnych lasu i transportu drewna; 

PKZ(RL.a)(12) rozpoznaje części maszyn; 

PKZ(RLa)(13) przestrzega zasad działania pilarek spalinowych; 

PKZ(RL.a)(14) rozpoznaje materiały do prac pielęgnacyjnych i zabiegów ochronnych lasu; 

PKZ(RL.a)(15) dobiera środki transportu drewna; 

PKZ(RL.a)(16) rozróżnia rodzaje systemów melioracyjnych; 

PKZ(RL.a)(17) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; 

PKZ(RL.c)(1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych; 

PKZ(RL.c)(2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego; 

PKZ(RL.c)(3) przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym; 

PKZ(RL.c)(4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T 

PKZ(RL.i)(1) charakteryzuje budowę morfologiczną i anatomiczną roślin oraz zwierząt; 

PKZ(RL.i)(2) rozpoznaje gatunki zwierząt łownych; 

PKZ(RL.i)(3) charakteryzuje biologię i etologię zwierząt łownych; 

PKZ(RL.i)(4) charakteryzuje typy i rodzaje gleb leśnych oraz określa ich właściwości; 

PKZ(RL.i)(5) odczytuje rysunki techniczne; 

PKZ(RL.i)(6) posługuje się mapami i planami stosowanymi w leśnictwie; 

PKZ(RL.i)(7) określa strukturę organizacyjną lasów państwowych; 

PKZ(RL.i)(8) charakteryzuje formy ochrony przyrody w Polsce; 

PKZ(RL.i)(9) rozróżnia sprzęt i narzędzia stosowane w zagospodarowaniu i użytkowaniu lasu; 

PKZ(RL.i)(10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; 

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie 

RL.13.1(1) opracowuje plany prac związanych z zagospodarowaniem lasu; 

RL.13.1(2) organizuje prace związane z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych podnoszących odporność drzewostanów; 

RL.13.1(3) rozpoznaje szkodliwe owady i grzyby patogeniczne; 

RL.13.1(4) ocenia zagrożenie wywołane przez grzyby patogeniczne oraz szkodliwe owady we wszystkich fazach rozwojowych drzewostanu; 

RL.13.1(5) rozpoznaje i szacuje szkody powodowane przez ptaki i ssaki leśne; 

RL.13.1(6) dobiera rodzaje zabiegów ratowniczych stosowanych w warunkach leśnych oraz określa ich zakres; 

RL.13.1(7) organizuje prace związane z ochroną lasu przed szkodliwymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi; 

RL.13.1(8) organizuje i nadzoruje prowadzenie akcji zwalczania chorób lasu oraz przeciwdziałania szkodnikom; 

RL.13.1(9) przestrzega zasad stosowania środków chemicznych w leśnictwie; 

RL.13.1(10) ocenia skuteczność zabiegów ratowniczych prowadzonych w lesie; 

RL.13.1(11) ocenia stopień zagrożenia pożarowego lasu; 

RL.13.1(12) stosuje metody zapobiegania pożarom lasu, ich wykrywania i gaszenia; 

RL.13.1(13) ocenia straty materialne i ekologiczne powstałe w wyniku pożarów leśnych; 

RL.13.1(14) charakteryzuje rodzaje szkodnictwa leśnego; 

RL.13.1(15) organizuje prace związane z ochroną lasów przed szkodnictwem leśnym; 

RL.13.1(16) stosuje przepisy prawa dotyczące funkcjonowania straży leśnej; 
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RL.13.1(17) dokonuje odbioru wykonanych prac i sporządza dokumentację; 

RL.13.2(1) opracowuje plany hodowli lasu; 

RL.13.2(2) organizuje zbiór nasion z drzew ściętych i stojących oraz krzewów leśnych; 

RL.13.2(3) dobiera metody wyłuszczania, przechowywania i przygotowania nasion drzew i krzewów leśnych do wysiewu; 

RL.13.2(4) dokonuje selekcji drzew leśnych we wszystkich fazach produkcji leśnej; 

RL.13.2(5) organizuje prace związane z prowadzeniem leśnej gospodarki szkółkarskiej; 

RL.13.2(6) prowadzi prace związane ze szczegółową hodowlą drzew i krzewów leśnych; 

RL.13.2(7) określa funkcję lasu i kompleksów leśnych; 

RL.13.2(8) przestrzega zasad regionalizacji przyrodniczo-leśnej kraju; 

RL.13.2(9) klasyfikuje siedliska leśne; 

RL.13.2(10) ocenia strukturę drzewostanu i planuje działania związane z jego kształtowaniem; 

RL.13.2(11) rozróżnia metody sztucznego i naturalnego odnowienia lasu; 

RL.13.2(12) planuje sposoby przygotowania gleby do odnowienia lasu i zalesiania, z uwzględnieniem warunków terenowych; 

RL.13.2(13) ustala orientacyjny skład gatunkowy nowych upraw leśnych; 

RL.13.2(14) zakłada i prowadzi uprawy plantacyjne oraz plantacje drzew szybko rosnących; 

RL.13.2(15) ocenia udatność upraw leśnych; 

RL.13.2(16) planuje zabiegi pielęgnacyjne na wszystkich etapach wzrostu i rozwoju drzewostanów oraz organizuje prace związane z ich wykonaniem; 

RL.13.2(17) organizuje leśne prace fitomelioracyjne i agromelioracyjne; 

RL.13.2(18) określa możliwości zagospodarowania nieużytków i gruntów porolnych; 

RL.13.2(19) organizuje prace związane z rekultywacją gleb zdegradowanych; 

RL.13.2(20) obsługuje sprzęt i narzędzia mechaniczne stosowane w hodowli lasu; 

RL.13.2(21) udziela instruktażu dotyczącego obsługi sprzętu i narzędzi mechanicznych stosowanych w hodowli lasu; 

RL.13.2(22) organizuje prace związane z zalesieniami, zadrzewieniami, dolesieniami oraz uzupełnieniami drzewostanów; 

RL.13.2(23) organizuje prace związane z poprawkami upraw leśnych; 

RL.13.2(24) organizuje prace związane z przebudową drzewostanów; 

RL.13.2(25) dokonuje odbioru wykonanych prac i sporządza ich dokumentację; 

RL.13.3(1) wykorzystuje wiedzę z zakresu historii łowiectwa; 

RL.13.3(2) przestrzega zasad prowadzenia ekologicznej gospodarki łowieckiej; 

RL.13.3(3) określa liczebność zwierzyny łownej; 

RL.13.3(4) planuje zagospodarowanie łowisk; 

RL.13.3(5) przestrzega zasad hodowli i ochrony zwierzyny w łowisku; 

RL.13.3(6) rozpoznaje szkody łowieckie i dokonuje ich wyceny; 

RL.13.3(7) organizuje prace związane z ochroną lasu przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną; 

RL.13.3(8) przestrzega zasad gospodarki populacjami zwierząt łownych; 

RL.13.3(9) określa pojemność łowisk i obszarów łowieckich; 

RL.13.3(10) stosuje przepisy prawa łowieckiego; 

RL.13.3(11) przestrzega zasad bezpiecznego posługiwania się bronią myśliwską oraz jej przechowywania i konserwacji; 

RL.13.3(12) rozpoznaje akcesoria i trofea myśliwskie; 
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RL.13.3(13) projektuje oraz dobiera urządzenia łowieckie; 

RL.13.3(14) organizuje polowania indywidualne i zbiorowe; 

RL.13.3(15) przestrzega zasad wykorzystania psów myśliwskich w łowiectwie; 

RL.13.3(16) charakteryzuje znaczenie sokolnictwa w łowiectwie; 

RL.13.3(17) stosuje przepisy prawa dotyczące łowiectwa i zasady etyki łowieckiej; 

RL.13.4(1) przestrzega zasad funkcjonowania systemu ochrony przyrody w kraju; 

RL.13.4(2) określa wpływ turystyki na środowisko leśne; 

RL.13.4(3) dokonuje oceny obszarów leśnych pod względem atrakcyjności turystycznej; 

RL.13.4(4) określa znaczenie leśnych kompleksów promocyjnych w edukacji społeczeństwa; 

RL.13.4(5) planuje i organizuje prace związane z wykonaniem obiektów edukacji leśnej; 

RL.13.4(6) planuje i dokumentuje działania edukacyjne dotyczące ochrony przyrody; 

RL.13.4(7) prowadzi edukację społeczeństwa dotyczące wiedzy o lesie; 

RL.13.4(8) organizuje prace związane z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym lasu; 

RL.13.4(9) koordynuje ruch turystyczny na terenie leśnym; 

RL.13.4(10) propaguje działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony przyrody; 

RL.13.4(11) stosuje sposoby zabezpieczania i ochrony cennych obiektów przyrodniczych; 

RL.14.1(1) posługuje się planem urządzenia lasu; 

RL.14.1(2) obsługuje rejestrator leśniczego; 

RL.14.1(3) posługuje się leśną mapą numeryczną; 

RL.14.1(4) określa miąższość drzew stojących i leżących; 

RL14.1(5) określa zasobność drzewostanów; 

RL.14.1(6) określa wiek drzew i drzewostanów; 

RL.14.1(7) określa przyrost masy drzew i drzewostanów; 

RL.14.1(8) rozpoznaje rodzaje i określa właściwości i przeznaczenie surowca drzewnego; 

RL.14.1(9) wykonuje pomiary geodezyjne; 

RL.14.2(1) określa rodzaje użytków leśnych; 

RL.14.2(2) sporządza roczne plany pozyskiwania surowca drzewnego; 

RL.14.2(3) sporządza harmonogramy prac leśnych; 

RL.14.2(4) posługuje się Systemem Informatycznym Lasów Państwowych; 

RL.14.2(5) sporządza dokumentację dotyczącą pozyskania surowca drzewnego i użytków ubocznych; 

RL.14.2(6) określa źródła finansowania prac leśnych; 

RL.14.2(7) prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży surowca drzewnego; 

RL.14.2(8) planuje skład zespołów roboczych, określa ilość sprzętu oraz paliw potrzebnych w procesach pozyskiwania drewna; 

RL.14.2(9) przygotowuje drzewostan do pozyskiwania surowca drzewnego; 

RL.14.2(10) organizuje i nadzoruje prace związane z pozyskiwaniem surowca drzewnego; 

RL.14.2(11) dobiera maszyny i urządzenia do pozyskiwania surowca drzewnego oraz biomasy; 

RL.14.2(12) dobiera sposoby składowania i konserwacji surowca drzewnego; 

RL.14.2(13) klasyfikuje, odbiera i cechuje pozyskiwany surowiec drzewny; 
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RL.14.2(14) planuje prace związane z pozyskiwaniem runa leśnego i innych użytków niedrzewnych; 
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JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych 
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 
fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

JOZ 

  x x     
30 

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania 
typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i 
wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 

  x x     

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne 
dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; 

  x x     

JOZ (4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty 
pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku 
pracy; 

  x x     

(JOZ 5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.   x x     
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KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

KPS 
  x x      

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;   x x     

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot  30 
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KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej; 

KPS 
x x x x      

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; x x x x      

PKZ(RL.a)(1) rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt leśnych; 

PKZ(RL.a) 

x x x x     60 

PKZ(RL.a)(2) rozróżnia rodzaje szyszek i nasion drzew i 
krzewów leśnych; 

  x x     

PKZ(RL.i)(1)charakteryzuje budowę morfologiczną i 
anatomiczną roślin oraz zwierząt; 

PKZ(RL.i)   x x     
30 

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot  90 
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KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

KPS 

x x x x      

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; x x x x     

KPS(10) współpracuje w zespole x x x x     

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

OMZ x x x x     
 

PKZ(RL.a)(8) określa cechy lasu i drzewostanów; 
PKZ(RL.a) 

x x       5 

PKZ(RL.a)(16) rozróżnia rodzaje systemów melioracyjnych;   x x     

PKZ(RL.i)(4) charakteryzuje typy i rodzaje gleb leśnych oraz 
określa ich właściwości; 

PKZ(RL.i) 

x x       
10 

PKZ(RL.i)(10) stosuje programy komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań; 

x x x x     

RL.13.2(1) opracowuje plany hodowli lasu; 

RL.13. 

  x x      
 
 
 
 

135 

RL.13.2(2) organizuje zbiór nasion z drzew ściętych i stojących 
oraz krzewów leśnych; 

  x x     

RL.13.2(3) dobiera metody wyłuszczania, przechowywania i 
przygotowania nasion drzew i krzewów leśnych do wysiewu; 

  x x     

RL.13.2(4) dokonuje selekcji drzew leśnych we wszystkich 
fazach produkcji leśnej; 

  x x     

RL.13.2(5) organizuje prace związane z prowadzeniem leśnej 
gospodarki szkółkarskiej; 

  x x     
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RL.13.2(6) prowadzi prace związane ze szczegółową hodowlą 
drzew i krzewów leśnych; 

  x x     

RL.13.2(7) określa funkcję lasu i kompleksów leśnych; x x       

RL.13.2(8) przestrzega zasad regionalizacji przyrodniczo-leśnej 
kraju; 

x        

RL.13.2(9) klasyfikuje siedliska leśne;   x x     

RL.13.2(10) ocenia strukturę drzewostanu i planuje działania 
związane z jego kształtowaniem; 

x x       

RL.13.2(11) rozróżnia metody sztucznego i naturalnego 
odnowienia lasu; 

  x x     

RL.13.2(12) planuje sposoby przygotowania gleby do 
odnowienia lasu i zalesiania, z uwzględnieniem warunków 
terenowych; 

x x       

RL.13.2(13) ustala orientacyjny skład gatunkowy nowych 
upraw leśnych; 

  x x     

RL.13.2(14) zakłada i prowadzi uprawy plantacyjne oraz 
plantacje drzew szybko rosnących; 

  x x     

RL.13.2(15) ocenia udatność upraw leśnych;   x x     

RL.13.2(16) planuje zabiegi pielęgnacyjne na wszystkich 
etapach wzrostu i rozwoju drzewostanów oraz organizuje 
prace związane z ich wykonaniem; 

  x      

RL.13.2(17) organizuje leśne prace fitomelioracyjne i 
agromelioracyjne; 

  x x     

RL.13.2(18) określa możliwości zagospodarowania nieużytków 
i gruntów porolnych; 

  x x     

RL.13.2(19) organizuje prace związane z rekultywacją gleb 
zdegradowanych; 

  x x     

RL.13.2(21) udziela instruktażu dotyczącego obsługi sprzętu i 
narzędzi mechanicznych stosowanych w hodowli lasu; 

x x x x     

RL.13.2(22) organizuje prace związane z zalesieniami, 
zadrzewieniami, dolesieniami oraz uzupełnieniami 
drzewostanów; 

  x x     

RL.13.2(23) organizuje prace związane z poprawkami upraw 
leśnych; 

  x x     



158 
 

RL.13.2(24) organizuje prace związane z przebudową 
drzewostanów; 

  x x     

RL.13.2(25) dokonuje odbioru wykonanych prac i sporządza 
ich dokumentację; 

x x x x     
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KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

KPS 

x x x x     

 KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; x x x x     

KPS(10) współpracuje w zespole; x x x x     

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

OMZ x x x x      

PKZ(RL.i)(6) posługuje się mapami i planami stosowanymi w 
leśnictwie; PKZ(RL.i) 

  x      
5 

PKZ(RL.i)(8) charakteryzuje formy ochrony przyrody w Polsce;    x     

RL.13.1(1) opracowuje plany prac związanych z 
zagospodarowaniem lasu; 

RL.13. 

  x x     

115 

RL.13.1(2) organizuje prace związane z wykonywaniem 
zabiegów profilaktycznych podnoszących odporność 
drzewostanów; 

 x       

RL.13.1(3) rozpoznaje szkodliwe owady i grzyby patogeniczne;  x x x     

RL.13.1(4) ocenia zagrożenie wywołane przez grzyby 
patogeniczne oraz szkodliwe owady we wszystkich fazach 
rozwojowych drzewostanu; 

 x       

RL.13.1(5) rozpoznaje i szacuje szkody powodowane przez 
ptaki i ssaki leśne; 

   x     

RL.13.1(6) dobiera rodzaje zabiegów ratowniczych 
stosowanych w warunkach leśnych oraz określa ich zakres; 

x        

RL.13.1(7) organizuje prace związane z ochroną lasu przed 
szkodliwymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi; 

 x       

RL.13.1(8) organizuje i nadzoruje prowadzenie akcji zwalczania 
chorób lasu oraz przeciwdziałania szkodnikom; 

   x     

RL.13.1(9) przestrzega zasad stosowania środków 
chemicznych w leśnictwie; 

x        

RL.13.1(10) ocenia skuteczność zabiegów ratowniczych 
prowadzonych w lesie; 

 x       

RL.13.1(11) ocenia stopień zagrożenia pożarowego lasu;  x       
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RL.13.1(12) stosuje metody zapobiegania pożarom lasu, ich 
wykrywania i gaszenia; 

 x       

RL.13.1(13) ocenia straty materialne i ekologiczne powstałe w 
wyniku pożarów leśnych; 

 x       

RL.13.1(14) charakteryzuje rodzaje szkodnictwa leśnego;    x     

RL.13.1(15) organizuje prace związane z ochroną lasów przed 
szkodnictwem leśnym; 

   x     

RL.13.1(16) stosuje przepisy prawa dotyczące funkcjonowania 
straży leśnej; 

   x     

RL.13.1(17) dokonuje odbioru wykonanych prac i sporządza 
dokumentację; 

  x x     

RL.13.4(1) przestrzega zasad funkcjonowania systemu ochrony 
przyrody w kraju; 

   x     

RL.13.4(2) określa wpływ turystyki na środowisko leśne;    x     

RL.13.4(3) dokonuje oceny obszarów leśnych pod względem 
atrakcyjności turystycznej; 

   x     

RL.13.4(4) określa znaczenie leśnych kompleksów 
promocyjnych w edukacji społeczeństwa; 

   x     

RL.13.4(5) planuje i organizuje prace związane z wykonaniem 
obiektów edukacji leśnej; 

   x     

RL.13.4(6) planuje i dokumentuje działania edukacyjne 
dotyczące ochrony przyrody; 

   x     

RL.13.4(7) prowadzi edukację społeczeństwa dotyczące wiedzy 
o lesie; 

   x     

RL.13.4(8) organizuje prace związane z zagospodarowaniem 
turystyczno-rekreacyjnym lasu; 

   x     

RL.13.4(9) koordynuje ruch turystyczny na terenie leśnym;    x     

RL.13.4(10) propaguje działania na rzecz ochrony środowiska i 
ochrony przyrody; 

   x     

RL.13.4(11) stosuje sposoby zabezpieczania i ochrony cennych 
obiektów przyrodniczych; 

   x     
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 BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i 

higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska 
i ergonomią;   

BHP   x      
9 
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BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb 
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w 
Polsce;  

  x      

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

  x      

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

  x      

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

  x      

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na 
organizm człowieka;  

  x      

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

  x      

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 
KPS 

  x x      

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;   x x     

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

PDG 

  x      

12 

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa 
dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa 
podatkowego i prawa autorskiego; 

  x      

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej; 

  x      

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w 
branży i powiązania między nimi; 

  x      

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy 
funkcjonujące w branży; 

  x      

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi 
przedsiębiorstwami z branży; 

  x      

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do 
uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

  x x     

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem 
działalności gospodarczej; 

  x      
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PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy 
komputerowe wspomagające prowadzenie działalności 
gospodarczej; 

  x x     

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe 
prowadzonej działalności gospodarczej; 

  x      

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

   x     

PKZ(RL.i)(7) określa strukturę organizacyjną lasów 
państwowych; 

PKZ(RL.i) 
   x     

4 
PKZ(RL.i)(10) stosuje programy komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań; 

  x x     

RL.13.1(17) dokonuje odbioru wykonanych prac i sporządza 
dokumentację; 

RL.13.    x     5 
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BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka 
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

BHP 

x x x x     

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

x        

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

KPS 
x x x      

 KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
x x x x     

PKZ(RL.a)(6) rozróżnia materiały konstrukcyjne oraz określa 
ich zastosowanie; 

PKZ(RL.a) 

x        

20 

PKZ(RL.a)(7) rozpoznaje rodzaje korozji i określa sposoby 
zapobiegania im; x        

PKZ(RL.a)(11) rozpoznaje maszyny, urządzenia, narzędzia i 
przyrządy do prac pielęgnacyjnych oraz zabiegów ochronnych 
lasu i transportu drewna; 

  x x     

PKZ(RL.a)(12) rozpoznaje części maszyn; 
x        

PKZ(RL.a)(13) przestrzega zasad działania pilarek spalinowych; 
  x      

PKZ(RL.c)(1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe 
ciągników rolniczych; 

PKZ(RL.c)   x      30 
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PKZ(RL.c)(2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu 
drogowego;         

PKZ(RL.c)(3) przestrzega zasad kierowania ciągnikiem 
rolniczym;         

PKZ(RL.c)(4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i 
obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do 
uzyskania prawa jazdy kategorii T 

  x x     

PKZ(RL.i)(5) odczytuje rysunki techniczne; 
PKZ(RL.i)  x       15 
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KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

KPS 
  x x     

 KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
  x x     

PKZ(RL.i)(3) charakteryzuje biologię i etologię zwierząt 
łownych; PKZ(RL.i)   x      15 

RL.13.3(1) wykorzystuje wiedzę z zakresu historii łowiectwa; 

RL.13. 

  x      

30 

RL.13.3(2) przestrzega zasad prowadzenia ekologicznej 
gospodarki łowieckiej;   x x     

RL.13.3(3) określa liczebność zwierzyny łownej; 
  x      

RL.13.3(4) planuje zagospodarowanie łowisk; 
  x      

RL.13.3(5) przestrzega zasad hodowli i ochrony zwierzyny w 
łowisku;   x      

RL.13.3(6) rozpoznaje szkody łowieckie i dokonuje ich wyceny; 
  x      

RL.13.3(7) organizuje prace związane z ochroną lasu przed 
szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną;   x      

RL.13.3(8) przestrzega zasad gospodarki populacjami zwierząt 
łownych;   x      

RL.13.3(9) określa pojemność łowisk i obszarów łowieckich; 
  x      

RL.13.3(10) stosuje przepisy prawa łowieckiego; 
   x     

RL.13.3(11) przestrzega zasad bezpiecznego posługiwania się 
bronią myśliwską oraz jej przechowywania i konserwacji;    x     

RL.13.3(12) rozpoznaje akcesoria i trofea myśliwskie; 
   x     
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RL.13.3(13) projektuje oraz dobiera urządzenia łowieckie; 
   x     

RL.13.3(14) organizuje polowania indywidualne i zbiorowe; 
   x     

RL.13.3(15) przestrzega zasad wykorzystania psów 
myśliwskich w łowiectwie;    x     

RL.13.3(16) charakteryzuje znaczenie sokolnictwa w 
łowiectwie;    x     

RL.13.3(17) stosuje przepisy prawa dotyczące łowiectwa i 
zasady etyki łowieckiej;    x     
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KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

KPS 
    x x x  

 KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
    x x x  

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

PKZ(RL.a)(3) rozpoznaje rodzaje drewna oraz określa ich 
właściwości i przeznaczenie; 

PKZ(RL.a) 

    x    

5 
PKZ(RL.a)(11) rozpoznaje maszyny, urządzenia, narzędzia i 
przyrządy do prac pielęgnacyjnych oraz zabiegów ochronnych 
lasu i transportu drewna; 

    x x x  

PKZ(RL.a)(15) dobiera środki transportu drewna; 
     x   

PKZ(RL.i)(9) rozróżnia sprzęt i narzędzia stosowane w 
zagospodarowaniu i użytkowaniu lasu; 

PKZ(RL.i) 
    x x x  

10 PKZ(RL.i)(10) stosuje programy komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań;     x x x  

RL.14.1(4) określa miąższość drzew stojących i leżących; 

RL.14. 

      x  

75 

RL.14.1(8) rozpoznaje rodzaje i określa właściwości i 
przeznaczenie surowca drzewnego;      x   

RL.14.2(1) określa rodzaje użytków leśnych; 
      x  

RL.14.2(2) sporządza roczne plany pozyskiwania surowca 
drzewnego;      x   

RL.14.2(3) sporządza harmonogramy prac leśnych; 
     x   
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RL.14.2(5) sporządza dokumentację dotyczącą pozyskania 
surowca drzewnego i użytków ubocznych;      x   

RL.14.2(7) prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży 
surowca drzewnego;      x   

RL.14.2(9) przygotowuje drzewostan do pozyskiwania surowca 
drzewnego;      x   

RL.14.2(10) organizuje i nadzoruje prace związane z 
pozyskiwaniem surowca drzewnego;      x   

RL.14.2(11) dobiera maszyny i urządzenia do pozyskiwania 
surowca drzewnego oraz biomasy;      x   

RL.14.2(12) dobiera sposoby składowania i konserwacji 
surowca drzewnego;       x  

RL.14.2(13) klasyfikuje, odbiera i cechuje pozyskiwany 
surowiec drzewny;     x    

RL.14.2(14) planuje prace związane z pozyskiwaniem runa 
leśnego i innych użytków niedrzewnych;       x  
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KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

KPS 

    x x x  

 
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

    x x x  

KPS(10)1. przydzielić zadania członkom zespołu roboczego; 
    x x x  

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

PKZ(RL.a)(4) posługuje się mapami leśnymi; 

PKZ(RL.a) 
      x  

10 PKZ(RL.a)(9) interpretuje oznaczenia na szkicach, planach i 
mapach stosowanych w leśnictwie;     x x x  

RL.14.1(1) posługuje się planem urządzenia lasu; 

RL.14 

      x  

80 

RL.14.1(3) posługuje się leśną mapą numeryczną; 
      x  

RL.14.1(4) określa miąższość drzew stojących i leżących; 
     x   

RL.14.1(5) określa zasobność drzewostanów; 
     x   

RL.14.1(6) określa wiek drzew i drzewostanów; 
     x   
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RL.14.1(7) określa przyrost masy drzew i drzewostanów; 
     x   

RL.14.1(9) wykonuje pomiary geodezyjne; 
    x    

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 90 
SI
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KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

KPS 

    x x   

 

KPS(4) jest otwarty na zmiany; 
    x x   

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
    x x   

KPS(10) współpracuje w zespole; 
    x x   

PKZ(RL.i)(10) stosuje programy komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań; PKZ(RL.i)     x x   10 

RL.14.1(1) posługuje się planem urządzenia lasu; 

RL.14.1 

    
x x 

  

20 

RL.14.1(2) obsługuje rejestrator leśniczego; 
    

x x 
  

RL.14.2(2) sporządza roczne plany pozyskiwania surowca 
drzewnego;     

x x 
  

RL.14.2(4) posługuje się Systemem Informatycznym Lasów 
Państwowych;     

x x 
  

RL.14.2(5) sporządza dokumentację dotyczącą pozyskania 
surowca drzewnego i użytków ubocznych;     

x x 
  

RL.14.2(7) prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży 
surowca drzewnego;     

x x 
  

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 30 

 
Łączna liczba godzin w kształceniu teoretycznym 750 

Kształcenie praktyczne 
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 KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

KPS  
x 

       

PKZ(RL.a)(1) rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt leśnych; 
PKZ(RL.a)  

x 
      30 
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 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska; 

BHP   x       
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KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
   x       

PKZ(RL.a)(8) określa cechy lasu i drzewostanów; 
PKZ(RL.a)   x      15 

PKZ(RL.i)(4) charakteryzuje typy i rodzaje gleb leśnych oraz 
określa ich właściwości; PKZ(RL.i)   x      15 

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 30 
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BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka 
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

BHP   x       

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

KPS 
  x      

 KPS(10) współpracuje w zespole; 
  x      

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

OMZ 
  x      

 
OMZ(4) ocenia jakości wykonania przydzielonych zadań; 

  x      

PKZ(RL.a)(2) rozróżnia rodzaje szyszek i nasion drzew i 
krzewów leśnych; PKZ(RL.a)   x      10 

RL.13.2(2) organizuje zbiór nasion z drzew ściętych i stojących 
oraz krzewów leśnych; 

RL.13 

  x      

10 
RL.13.2(3) dobiera metody wyłuszczania, przechowywania i 
przygotowania nasion drzew i krzewów leśnych do wysiewu;   x      

RL.13.2(4) dokonuje selekcji drzew leśnych we wszystkich 
fazach produkcji leśnej;   x      
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BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka 
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

BHP 

  x      

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

  x      

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
KPS   x       

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

OMZ 
  x      

 
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 

  x      
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OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 
  x      

OMZ(4) ocenia jakości wykonania przydzielonych zadań; 
  x      

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

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami; 
  x      

RL.13.2(5) organizuje prace związane z prowadzeniem leśnej 
gospodarki szkółkarskiej; RL.13   x      30 
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BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka 
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

BHP 

   x     

 

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

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

   x     

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 
podczas wykonywania zadań zawodowych;    x     

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

KPS 

   x     

 

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 
   x     

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 
   x     

KPS(4) jest otwarty na zmiany; 
   x     

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; 
   x     

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
   x     

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

 
 
 
 
 
 

   x     

 
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 

   x     

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 
   x     

OMZ(4) ocenia jakości wykonania przydzielonych zadań; 
   x     
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OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne 
wpływające na poprawę warunków i jakości pracy; 

OMZ 
   x     

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami; 
   x     

PKZ(RL.a)(17) stosuje programy komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań; PKZ(RL.a)    x     4 

PKZ(RL.i)(6) posługuje się mapami i planami stosowanymi w 
leśnictwie; PKZ(RL.i)    x     8 

RL.13.2(11) rozróżnia metody sztucznego i naturalnego 
odnowienia lasu; 

RL.13 

   x     

18 

RL.13.2(12) planuje sposoby przygotowania gleby do 
odnowienia lasu i zalesiania, z uwzględnieniem warunków 
terenowych; 

   x     

RL.13.2(13) ustala orientacyjny skład gatunkowy nowych 
upraw leśnych;    x     

RL.13.2(15) ocenia udatność upraw leśnych; 
   x     

RL.13.2(22) organizuje prace związane z zalesieniami, 
zadrzewieniami, dolesieniami oraz uzupełnieniami 
drzewostanów; 

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

BHP 

   x     

 

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

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

   x     

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 
podczas wykonywania zadań zawodowych;    x     

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
KPS    x      

PKZ(RL.a)(14) rozpoznaje materiały do prac pielęgnacyjnych i 
zabiegów ochronnych lasu; PKZ(RL.a)    x     4 
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RL.13.2(4) dokonuje selekcji drzew leśnych we wszystkich 
fazach produkcji leśnej; 

RL.13 

   x     

16 

RL.13.2(16) planuje zabiegi pielęgnacyjne na wszystkich 
etapach wzrostu i rozwoju drzewostanów oraz organizuje 
prace związane z ich wykonaniem; 

   x     

RL.13.2(22) organizuje prace związane z zalesieniami, 
zadrzewieniami, dolesieniami oraz uzupełnieniami 
drzewostanów; 

   x     

RL.13.2(23) organizuje prace związane z poprawkami upraw 
leśnych;    x     
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BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka 
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

BHP 

   x     

 

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

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

   x     

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 
podczas wykonywania zadań zawodowych;    x     

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
KPS    x      

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

OMZ 

   x     

 

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 
   x     

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 
   x     

OMZ(4) ocenia jakości wykonania przydzielonych zadań; 
   x     

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

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami; 
   x     

PKZ(RL.i)(9) rozróżnia sprzęt i narzędzia stosowane w 
zagospodarowaniu i użytkowaniu lasu; PKZ(RL.i)    x     4 
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RL.13.2(1) opracowuje plany hodowli lasu; 

RL.13 

   x     

16 

RL.13.2(10) ocenia strukturę drzewostanu i planuje działania 
związane z jego kształtowaniem;    x     

RL.13.2(20) obsługuje sprzęt i narzędzia mechaniczne 
stosowane w hodowli lasu;    x     

RL.13.2(21) udziela instruktażu dotyczącego obsługi sprzętu i 
narzędzi mechanicznych stosowanych w hodowli lasu;    x     

RL.13.2(24) organizuje prace związane z przebudową 
drzewostanów;    x     

RL.13.2(25) dokonuje odbioru wykonanych prac i sporządza 
ich dokumentację;    x     
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BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka 
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

BHP 

 x x      

 

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

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

 x x      

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 
podczas wykonywania zadań zawodowych;  x x      

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

 x x      

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
KPS  x x       

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

OMZ 

 x x      

 

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 
 x x      

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 
 x x      

OMZ(4) ocenia jakości wykonania przydzielonych zadań; 
 x x      

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne 
wpływające na poprawę warunków i jakości pracy;  x x      
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OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami; 
 x x      

PKZ(RL.a)(14) rozpoznaje materiały do prac pielęgnacyjnych i 
zabiegów ochronnych lasu; PKZ(RL.a)  x x      4 

PKZ(RL.i)(9) rozróżnia sprzęt i narzędzia stosowane w 
zagospodarowaniu i użytkowaniu lasu; PKZ(RL.i)  x x      4 

RL.13.1(3) rozpoznaje szkodliwe owady i grzyby patogeniczne; 

RL.13 

 x x      

42 

RL.13.1(4) ocenia zagrożenie wywołane przez grzyby 
patogeniczne oraz szkodliwe owady we wszystkich fazach 
rozwojowych drzewostanu; 

 x x      

RL.13.1(5) rozpoznaje i szacuje szkody powodowane przez 
ptaki i ssaki leśne;  x x      

RL.13.1(6) dobiera rodzaje zabiegów ratowniczych 
stosowanych w warunkach leśnych oraz określa ich zakres;  x x      

RL.13.1(7) organizuje prace związane z ochroną lasu przed 
szkodliwymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi;  x x      

RL.13.1(8) organizuje i nadzoruje prowadzenie akcji zwalczania 
chorób lasu oraz przeciwdziałania szkodnikom;  x x      

RL.13.1(10) ocenia skuteczność zabiegów ratowniczych 
prowadzonych w lesie;  x x      

RL.13.1(11) ocenia stopień zagrożenia pożarowego lasu; 
 x x      

RL.13.1(12) stosuje metody zapobiegania pożarom lasu, ich 
wykrywania i gaszenia;  x x      
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KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
KPS    x      

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa 
dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa 
podatkowego i prawa autorskiego; 

PDG 

   x     

20 

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej;    x     

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do 
uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;    x     

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem 
działalności gospodarczej;    x     
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PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy 
komputerowe wspomagające prowadzenie działalności 
gospodarczej; 

   x     

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe 
prowadzonej działalności gospodarczej;    x     

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej 
działalności gospodarczej.    x     

PKZ(RL.i)(7) określa strukturę organizacyjną lasów 
państwowych; 

PKZ(RL.i) 
   x     

5 PKZ(RL.i)(10) stosuje programy komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań;    x     

RL.13.1(17) dokonuje odbioru wykonanych prac i sporządza 
dokumentację;  

RL.13 

   x     
5 RL.13.2(25) dokonuje odbioru wykonanych prac i sporządza 

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

BHP 

 x       

 

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

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na 
organizm człowieka;   x       

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;   x       

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

 x       

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
 x       

PKZ(RL.a)(5) wykonuje rysunki techniczne i szkice części 
maszyn; PKZ(RL.a)  x       10 
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PKZ(RL.a)(6) rozróżnia materiały konstrukcyjne oraz określa 
ich zastosowanie;  x       

PKZ(RL.a)(7) rozpoznaje rodzaje korozji i określa sposoby 
zapobiegania im;  x       

PKZ(RL.a)(10) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i 
urządzeń;  x       
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BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i 
higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska 
i ergonomią;  

BHP 

  x x     

5 

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

  x x     

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz 
pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;    x x     

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

  x x     

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

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na 
organizm człowieka;    x x     

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

  x x     

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 
podczas wykonywania zadań zawodowych;    x x     

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

  x x     

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

  x x     

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; 
  x x     
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KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
  x x     

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

OMZ 

  x x     

 

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 
  x x     

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 
  x x     

OMZ(4) ocenia jakości wykonania przydzielonych zadań; 
  x x     

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

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami; 
  x x     

PKZ(RL.a)(11) rozpoznaje maszyny, urządzenia, narzędzia i 
przyrządy do prac pielęgnacyjnych oraz zabiegów ochronnych 
lasu i transportu drewna; 

PKZ(RL.a) 

  x x     

15 PKZ(RL.a)(13) przestrzega zasad działania pilarek spalinowych; 
  x x     

PKZ(RL.a)(15) dobiera środki transportu drewna; 
  x x     
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BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka 
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

BHP   x x      

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

KPS 
  x x     

 KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
  x x     

RL.13.3(3) określa liczebność zwierzyny łownej; 

RL.13 

  x x     

25 

RL.13.3(11) przestrzega zasad bezpiecznego posługiwania się 
bronią myśliwską oraz jej przechowywania i konserwacji;   x x     

 RL.13.3(13) projektuje oraz dobiera urządzenia łowieckie; 
  x x     

RL.13.3(14) organizuje polowania indywidualne i zbiorowe; 
  x x     
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 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka 
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

BHP     x x    
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KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
KPS     x x    

PKZ(RL.a)(3) rozpoznaje rodzaje drewna oraz określa ich 
właściwości i przeznaczenie; PKZ(RL.a)     x x   80 
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BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka 
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

BHP 

    x x x  

 

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na 
organizm człowieka;     x x x  

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

    x x x  

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 
podczas wykonywania zadań zawodowych;     x x x  

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

    x x x  

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
     x x x   

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

RL.14.2(13)1. posługiwać się sprzętem do manipulacji, 
cechowania i odbiórki surowca drzewnego; 

RL.14 

    x x x  

120 

RL.14.2(13)5. odczytywać obowiązujące normy dotyczące 
klasyfikacji surowca drzewnego;     x x x  

RL.14.2(13)6. zastosować obowiązujące normy klasyfikacji 
surowca drzewnego;     x x x  

RL.14.2(13)7. wykonać czynności związane z pomiarem 
pozyskanego surowca drzewnego;     x x x  

RL.14.2(13)8. wykonać czynności związane z cechowaniem 
pozyskanego surowca drzewnego;     x x x  

RL.14.2(13)9. sklasyfikować surowiec drzewny do 
odpowiedniej klasy jakości na podstawie KJW;     x x x  

RL.14.2(13)10. sklasyfikować surowiec drzewny do 
odpowiedniej klasy jakości na podstawie KJW     x x x  
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RL.14.2(13)12. przygotować do pomiaru pozyskany surowiec 
drzewny w zależności od postaci;     x x x  

RL.14.1(4)2. określić miąższość części strzały  drzewa na 
podstawie wyniku pomiaru średnicy oraz długości;     x x x  

RL.14.1(4)3. określić miąższość drewna w stosie na podstawie 
wyniku pomiaru długości, szerokości i wysokości stosu;     x x x  

RL.14.1(4)4. zastosować zamienniki do określania miąższości 
drewna w stosach;     x x x  

RL.14.1(4)5. określić miąższość n sztuk żerdzi; 
    x x x  

RL.14.1(8)1. rozróżnić rodzaje surowca drzewnego; 
    x x x  

RL.14.1(8)2. wskazać przeznaczenie surowca drzewnego ; 
    x x x  
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BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka 
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych;  

BHP 

    x x   

10 

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

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na 
organizm człowieka;      x x   

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

    x x   

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 
podczas wykonywania zadań zawodowych;      x x   

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

    x x   

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

    x x   

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

KPS 
    x x   

 KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 
    x x   



177 
 

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 
    x x   

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; 
    x x   

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
    x x   

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

OMZ 

    x x   

 

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 
    x x   

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 
    x x   

OMZ(4) ocenia jakości wykonania przydzielonych zadań; 
    x x   

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

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami; 
    x x   

PKZ(RL.a)(11) rozpoznaje maszyny, urządzenia, narzędzia i 
przyrządy do prac pielęgnacyjnych oraz zabiegów ochronnych 
lasu i transportu drewna; 

PKZ(RL.a)     x x   5 

PKZ(RL.i)(10) stosuje programy komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań; PKZ(RL.i)     x x   10 

RL.14.2(2) sporządza roczne plany pozyskiwania surowca 
drzewnego; 

RL.14 

    x x   

100 

RL.14.2(3) sporządza harmonogramy prac leśnych; 
    x x   

RL.14.2(5) sporządza dokumentację dotyczącą pozyskania 
surowca drzewnego i użytków ubocznych;     x x   

RL.14.2(7) prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży 
surowca drzewnego;     x x   

RL.14.2(8) planuje skład zespołów roboczych, określa ilość 
sprzętu oraz paliw potrzebnych w procesach pozyskiwania 
drewna; 

    x x   

RL.14.2(9) przygotowuje drzewostan do pozyskiwania surowca 
drzewnego;     x x   

RL.14.2(10) organizuje i nadzoruje prace związane z 
pozyskiwaniem surowca drzewnego;     x x    
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RL.14.2(11) dobiera maszyny i urządzenia do pozyskiwania 
surowca drzewnego oraz biomasy;     x x    

RL.14.2(12) dobiera sposoby składowania i konserwacji 
surowca drzewnego;     x x    
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BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka 
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

BHP     x x    

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
     x x    

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

OMZ 

    x x   

 
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 

    x x   

OMZ(4) ocenia jakości wykonania przydzielonych zadań; 
    x x   

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami; 
    x x   

RL.14.1(9) wykonuje pomiary geodezyjne; 
RL.14     x x   20 
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BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka 
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

BHP 

    x x   

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

    x x   

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

KPS 

    x x   

 

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 
    x x   

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
    x x   

KPS(10) współpracuje w zespole; 
    x x   

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

OMZ 

    x x   

 OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 
    x x   

OMZ(4) ocenia jakości wykonania przydzielonych zadań; 
    x x   
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OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami; 
    x x   

RL.14.1(4) określa miąższość drzew stojących i leżących; 

RL.14 

    x x   

40 

RL.14.1(5) określa zasobność drzewostanów; 
    x x   

RL.14.1(6) określa wiek drzew i drzewostanów; 
    x x   

RL.14.1(7) określa przyrost masy drzew i drzewostanów; 
    x x   
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KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
       x   

PKZ(RL.a)(4) posługuje się mapami leśnymi; 

PKZ(RL.a) 

      x  

5 
PKZ(RL.a)(9) interpretuje oznaczenia na szkicach, planach i 
mapach stosowanych w leśnictwie;       x  

PKZ(RL.a)(17) stosuje programy komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań;       x  

PKZ(RL.i)(6) posługuje się mapami i planami stosowanymi w 
leśnictwie; 

PKZ(RL.i)       x  5 

RL.14.1(1) posługuje się planem urządzenia lasu; 
RL.14       x  

10 RL.14.1(3) posługuje się leśną mapą numeryczną; 
      x  
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KPS(4) jest otwarty na zmiany; 

KPS 

      x  

 
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

      x  

KPS(10) współpracuje w zespole; 
      x  

PKZ(RL.i)(6) posługuje się mapami i planami stosowanymi w 
leśnictwie; PKZ(RL.i)       x  10 

RL.14.1(2)1. określić możliwości wykorzystania rejestratora 
leśniczego w pracy terenowej; 

RL.14 

      x  

20 

RL.14.1(2) obsługuje rejestrator leśniczego; 
      x  

RL.14.1(3) posługuje się leśną mapą numeryczną; 
      x  

RL.14.2(4) posługuje się Systemem Informatycznym Lasów 
Państwowych;       x  
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RL.14.2(7) prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży 
surowca drzewnego;       x  
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 Łączna liczba godzin w kształceniu praktycznym 750 

 
 
 
Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA 
 

Nazwa/ 
symbol 

Efekty kształcenia z 
podstawy programowej 

uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

B
H

P
 

BHP(1) rozróżnia pojęcia 
związane z 
bezpieczeństwem i higieną 
pracy, ochroną 
przeciwpożarową, ochroną 
środowiska i ergonomią;  

BHP(1)1.wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy; 
BHP(1)2. wyjaśnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową; 
BHP(1)3. wyjaśnić pojęcia związane z ochroną środowiska; 
BHP(1)4. wyjaśnić pojęcia związane z ergonomią; 

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

BHP(2)1. wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w 
Polsce; 
BHP(2)2. scharakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony 
pracy i ochrony środowiska w Polsce; 
BHP(2)3. wymienić podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy; 

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

BHP(3)1. wymienić prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
BHP(3)2. wymienić obowiązki 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(4)1. rozpoznać zagrożenia dla środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; 
BHP(4)2. rozpoznać zagrożenia dla środowiska podczas korzystania z maszyn i urządzeń; 
BHP(4)3. rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia związane z 
wykonywaniem zadań zawodowych; 
BHP(4)4. rozpoznać źródła czynników szkodliwych dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia podczas 
korzystania z maszyn i urządzeń; 
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BHP(4)5. określić choroby zawodowe występujące w zawodzie technika leśnika; 
BHP(4)6. scharakteryzować przyczyny wypadków drogowych; 

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

BHP(5)1. dokonać charakterystyki czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy; 
BHP(5)2. dokonać charakterystyki czynników szkodliwych występujących podczas użytkowania 
maszyn i urządzeń; 
BHP(5)3. rozpoznać źródła czynników szkodliwych w środowisku pracy; 
BHP(5)4. rozpoznać źródła czynników szkodliwych podczas użytkowania maszyn i urządzeń; 
BHP(5)5 określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy; 
BHP(5)6. określić sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi podczas użytkowania 
maszyn i urządzeń;  

BHP(6) określa skutki 
oddziaływania czynników 
szkodliwych na organizm 
człowieka;  

BHP(6)1. wyjaśnić działanie czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania 
zadań zawodowych; 
BHP(6)2. wyjaśnić działanie czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas użytkowania 
maszyn i urządzeń; 
BHP(6)3. dokonać analizy skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka 
podczas wykonywania zadań zawodowych; 
BHP(6)4. dokonać analizy skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka 
podczas użytkowania maszyn i urządzeń; 
BHP(6)5. ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu pracy; 
BHP(6)6. ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu pracy podczas 
użytkowania maszyn i urządzeń; 

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

BHP(7)1. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 
zawodowych; 
BHP(7)2. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas obsługi maszyn stosowanych 
w leśnictwie; 

BHP(8) stosuje środki 
ochrony indywidualnej i 
zbiorowej podczas 
wykonywania zadań 
zawodowych;  

BHP(8)1. dobrać środki ochrony indywidualnej podczas  wykonywania zadań zawodowych; 
BHP(8)2. dobrać środki ochrony indywidualnej podczas  wykonywania zadań związanych z obsługą 
maszyn i urządzeń stosowanych do prac leśnych; 
BHP(8)3. dobrać środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 
BHP(8)4. dobrać środki ochrony zbiorowej podczas  wykonywania zadań związanych z obsługą maszyn 
i urządzeń stosowanych do prac leśnych; 
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BHP(9) przestrzega zasad 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz stosuje przepisy 
prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska;  

BHP(9)1. scharakteryzować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy; 
BHP(9)2 zinterpretować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej; 
BHP(9)3. dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych;  
BHP(9)4. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych; 
BHP(9)5. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska podczas wykonywania zadań związanych z obsługą maszyn stosowanych w 
leśnictwie; 

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

BHP(10)1. zidentyfikować stany zagrożenia zdrowia i życia; 
BHP(10)2. udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia; 
BHP(10)3. powiadomić system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie 
zdrowia i życia; 
BHP(10)4. zapobiegać zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania zadań zawodowych; 
BHP (10)5. ustalić działania w przypadku powstania zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego; 
BHP(10)6. scharakteryzować skutki prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu lub innego środka 
odurzającego;;   

P
D

G
 

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

PDG(1)1. wyjaśnić pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej: rynek, towar, dobro, 
usługa, czynniki produkcji, cena, pieniądz; 
PDG(1)2. opisać prawo popytu i podaży oraz zasady funkcjonowania mechanizmu rynkowego; 
PDG(1)3. określić rodzaje przedsiębiorstw występujących na rynku; 
 

PDG(2) stosuje przepisy 
prawa pracy, przepisy 
prawa dotyczące ochrony 
danych osobowych oraz 
przepisy prawa 
podatkowego i prawa 
autorskiego; 

PDG(2)1. zdefiniować pojęcie prawa, źródła prawa 
PDG(2)2. stosować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz 
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 
PDG(2)3. stosować przepisy prawa pracy w celu określenia praw i obowiązków pracownika i 
pracodawcy; 
PDG(2)4. przewidzieć konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych 
osobowych oraz przepisów prawa pracy, podatkowego i autorskiego; 
PDG(2)5. scharakteryzować zasady zatrudniania pracowników LP wynikające z Ponadzakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PGLLP; 

PDG(3) stosuje przepisy 
prawa dotyczące 
prowadzenia działalności 
gospodarczej; 

PDG(3)1. dokonać analizy przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej; 
PDG(3)2. określić obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego; 
PDG(3)3. stosować przepisy ustawy o zamówieniach publicznych; 
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PDG(4) rozróżnia 
przedsiębiorstwa i 
instytucje występujące w 
branży i powiązania między 
nimi; 

PDG(4)1. rozróżnić instytucje występujące w resorcie leśnictwa; 
PDG(4)2. wskazać wzajemne powiązania występujące pomiędzy instytucjami działającymi w branży 
leśnej; 

PDG(5) analizuje działania 
prowadzone przez firmy 
funkcjonujące w branży; 

PDG(5)1. dokonać analizy danych statystycznych w branży leśnej 
PDG(5)2. zinterpretować podstawowe wskaźniki i mierniki działalności gospodarczej 
 

PDG(6) inicjuje wspólne 
przedsięwzięcia z różnymi 
przedsiębiorstwami z 
branży; 

PDG(6)1. prowadzić skuteczne formy komunikacji interpersonalnej z przedsiębiorstwami  z branży; 
PDG(6)2. kreować wizerunek firmy w otoczeniu (public relations) 
PDG(6)3. dostrzegać powiązania gospodarki leśnej z pozostałymi działami gospodarki narodowej; 
 

PDG(7) przygotowuje 
dokumentację niezbędną 
do uruchomienia i 
prowadzenia działalności 
gospodarczej; 

PDG(7)1. zaplanować harmonogram postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej; 
PDG(7)2. sporządzić biznesplan dla wybranej działalności gospodarczej; 
 

PDG(8) prowadzi 
korespondencję związaną z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej; 

PDG(8)1. zredagować pisma i wypełnić formularze niezbędne do uruchomienia i prowadzenia 
działalności gospodarczej; 
PDG(8)2. sporządzić list motywacyjny i życiorys zawodowy; 
 

PDG(9) obsługuje 
urządzenia biurowe oraz 
stosuje programy 
komputerowe 
wspomagające 
prowadzenie działalności 
gospodarczej; 

PDG(9)1. stosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; 
PDG(9)2. obsłużyć urządzenia biurowe potrzebne do wykonywania zadań zawodowych w działalności 
gospodarczej; 
 

PDG(10) planuje i 
podejmuje działania 
marketingowe 
prowadzonej działalności 
gospodarczej; 

PDG(10)1. rozróżnić elementy marketingu mix; 
PDG(10)2. przygotować analizę SWOT dla wybranego typu działalności; 

PDG(11) optymalizuje 
koszty i przychody 

PDG(11)1. scharakteryzować zasady gospodarki finansowej w Lasach państwowych; 
PDG(11)2. wymienić rodzaje kosztów w LP; 
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prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

PDG(11)3. scharakteryzować składniki majątku Lasów Państwowych.  
PDG(11)4. sporządzić inwentaryzację składników majątku metodą spisu z natury 
PDG(11)5. scharakteryzować Fundusz Leśny;  
PDG(11)6. scharakteryzować podatek leśny; 
PDG(11)7. obliczyć pracochłonność robót i koszt prac w zagospodarowaniu lasu; 
PDG(11)8. obliczyć pracochłonność robót i koszt prac w pozyskaniu drewna; 
PDG(11)9. obliczyć wynagrodzenie pracownika LP; 
PDG(11)10. określić wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy jednostki; 
PDG(11)11. ocenić wyniki finansowe firmy; 
. 

JO
Z 

JOZ(1) posługuje się 
zasobem środków 
językowych(leksykalnych, 
gramatycznych, 
ortograficznych oraz 
fonetycznych), 
umożliwiających realizację 
zadań zawodowych; 

JOZ(1)1. posługiwać się zasobem środków językowych z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa 
stosowanego w gospodarce leśnej;  
JOZ(1)2. zaplanować poprawnie przeprowadzoną rozmowę sprzedażową w języku obcym 
zawodowym z uwzględnieniem wypowiedzi sprzedającego surowiec drzewny i klienta; 
JOZ(1)3. przeprowadzić rozmowę dotyczącą sprzedaży surowca drzewnego; 
JOZ(1)4. przeczytać i przetłumaczyć korespondencję otrzymywaną za pomocą poczty elektronicznej; 
JOZ(1)5. zastosować zwroty grzecznościowe w rozmowach sprzedażowych ; 

JOZ(2) interpretuje 
wypowiedzi dotyczące 
wykonywania typowych 
czynności zawodowych 
artykułowane powoli i 
wyraźnie, w standardowej 
odmianie języka; 

JOZ(2)1. określić czynności związane z wykonywanymi zadaniami; 
JOZ(2)2. posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań 
zawodowych; 
JOZ(2)3. negocjować warunki sprzedaży surowca drzewnego w języku obcym; 
 

JOZ(3) analizuje i 
interpretuje krótkie teksty 
pisemne dotyczące 
wykonywania typowych 
czynności zawodowych; 

JOZ(3)1. przetłumaczyć na język obcy z zachowaniem podstawowych zasad gramatyki i ortografii, 
teksty zawodowe napisane w języku polskim; 
JOZ(3)2. przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczne instrukcje dotyczące zasad obsługi urządzeń 
stosowanych w leśnictwie; 
JOZ(3)3. zredagować notatkę w języku obcym z tekstu zawodowego słuchanego i czytanego; 

JOZ(4) formułuje krótkie i 
zrozumiałe wypowiedzi 
oraz teksty pisemne 
umożliwiające 

JOZ(4)1. porozumiewać się z zespołem współpracowników; 
JOZ(4)2. wydawać polecenia w języku obcym dotyczące realizacji prac w zawodzie technik leśnik; 
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komunikowanie się w 
środowisku pracy; 

JOZ(5) korzysta z 
obcojęzycznych źródeł 
informacji. 

JOZ(5)1. skorzystać z obcojęzycznych zasobów Internetu związanych z tematyką zawodową; 
 

K
P

S 

KPS(1) przestrzega zasad 
kultury i etyki; 

KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury osobistej; 
KPS(1)2.przestrzegać zasad etyki zawodowej; 

KPS(2) jest kreatywny i 
konsekwentny w realizacji 
zadań; 

KPS(2)1. wykazywać się kreatywnością; 
KPS(2)2. realizować zaplanowane zadania zgodnie z założonym harmonogramem; 

KPS(3) przewiduje skutki 
podejmowanych działań; 

KPS(3)1. definiować  pojęcie odpowiedzialności za powierzone zadania w pracy zawodowej; 
KPS(3)2. dokonuje analizy przypadków działań podejmowanych niezgodnie z zasadami zawodowymi; 

KPS(4) jest otwarty na 
zmiany; 

KPS(4)1. dostosować metody pracy do potrzeb zmieniającego się rynku; 
KPS(4)2.wprowadzać nowe metody pracy podczas realizacji zadań zawodowych; 

KPS(5) potrafi radzić sobie 
ze stresem; 

KPS(5)1. przystosować się do zmieniających się warunków pracy; 
KPS(5)2. wykonywać powierzone zadania w trudnych warunkach pracy;  

KPS(6) aktualizuje wiedzę i 
doskonali umiejętności 
zawodowe; 

KPS(6)1. aktualizować wiedzę z zakresu zadań zawodowych; 
KPS(6)2. wykorzystywać aktualizowaną wiedzę z zakresu zadań zawodowych w praktyce; 

KPS(7) przestrzega 
tajemnicy zawodowej; 

KPS(7)1.z interpretować przepisy prawa dotyczące tajemnicy zawodowej; 
KPS(7)2. stosować w praktyce przepisy prawa dotyczące tajemnicy zawodowej; 

KPS(8) potrafi ponosić 
odpowiedzialność za 
podejmowane działania; 

KPS(8)1. zinterpretować przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności za wykonywane zadania 
zawodowe; 
KPS(8)2. ponosić odpowiedzialność za wykonywane zadania zawodowe;  

KPS(9) potrafi negocjować 
warunki porozumień; 

KPS(9)1. scharakteryzować pojęcie negocjacji; 
KPS(9)2. stosować negocjacje w działalności gospodarczej; 

KPS(10) współpracuje w 
zespole 

KPS(10)1. przydzielić zadania członkom zespołu roboczego; 
KPS(10)2. dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą w grupie; 

  

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

OMZ(1)1. określić zakres prac do wykonania w zespole roboczym; 
OMZ(1)2. planować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; 

OMZ(2) dobiera osoby do 
wykonania przydzielonych 
zadań; 

OMZ(2)1 dobrać osoby do wykonania przydzielonych zadań;  
OMZ(2)2. rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole;  
OMZ(2)3. rozdzielić  zadania do wykonania w zespole roboczym;  
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OMZ(3) kieruje 
wykonaniem 
przydzielonych zadań 

OMZ(3)1. wydać polecenia podległym pracownikom;  
OMZ(3)2. prowadzić nadzór nad zadaniami realizowanymi przez podległych pracowników;  

OMZ(4) ocenia jakości 
wykonania przydzielonych 
zadań 

OMZ(4)1. skontrolować jakość wykonywanych zadań. 
OMZ(4)2. porównać jakość wykonywanych zadań z obowiązującą dokumentacją;  

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

OMZ(5)1. proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę warunków pracy;  
OMZ(5)2. proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę w jakości pracy;  
 

OMZ(6) komunikuje się ze 
współpracownikami 

OMZ(6)1. stosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych;  
OMZ(6)2. wysłuchać argumentów podległych pracowników;  
OMZ(6)3. przedstawić argumenty podejmowanych decyzji;  

P
K

Z(
R

L.
a)

 

PKZ(RL.a)(1) rozpoznaje 
gatunki roślin i zwierząt 
leśnych; 

PKZ(RL.a)(1)1. rozpoznać w warunkach siedlisk leśnych gatunki drzew, krzewów, krzewinek, roślin 
zielnych, mszaków, paprotników i grzybów występujących w ekosystemach leśnych na terenie Polski 
PKZ(RL.a)(1)2.  scharakteryzować budowę, cechy morfologiczne, procesy życiowe wybranych 
gatunków drzew, krzewów, krzewinek, roślin zielnych, mszaków, paprotników i grzybów 
występujących w ekosystemach leśnych na terenie Polski; 
PKZ(RL.a)(1)3. scharakteryzować wybrane gatunki bezkręgowców i kręgowców występujących w 
ekosystemach leśnych na terenie Polski; 
PKZ(RL.a)(1)4. określić znaczenie poznanych gatunków roślin w gospodarce leśnej i w ekosystemach 
leśnych; 
PKZ(RL.a)(1)5. określić znaczenie poznanych gatunków zwierząt w gospodarce leśnej i w 
ekosystemach leśnych; 
PKZ(RL.a)(1)6. wyjaśnić podział systematyczny organizmów zwierzęcych; 
PKZ(RL.a)(1)7. zastosować terminologię dotyczącą botaniki; 
PKZ(RL.a)(1)8. zastosować terminologię dotyczącą zoologii i ekologii; 
PKZ(RL.a)(1)9. wyjaśnić podział systematyczny organizmów roślinnych; 
PKZ(RL.a)(1)10. określić potrzeby i możliwości ochrony danego gatunku i jego siedliska; 

PKZ(RL.a)(2) rozróżnia 
rodzaje szyszek i nasion 
drzew i krzewów leśnych; 

PKZ(RL.a)(2)1. scharakteryzować  szyszki i nasiona drzew i krzewów leśnych; 
PKZ(RL.a)(2)2. określić przynależność do gatunku szyszek i nasion drzew i krzewów leśnych; 
 



187 
 

PKZ(RL.a)(3) rozpoznaje 
rodzaje drewna oraz 
określa ich właściwości i 
przeznaczenie; 

PKZ(RL.a)(3)1. określić znaczenie surowca drzewnego w gospodarce; 
PKZ(RL.a)(3)2. scharakteryzować budowę drewna; 
PKZ(RL.a)(3)3. określić funkcje poszczególnych elementów makroskopowej budowy drewna; 
PKZ(RL.a)(3)4. określić cechy  budowy makroskopowej drewna ważniejszych gatunków drzew; 
PKZ(RL.a)(3)5. rozpoznać rodzaje drewna na podstawie budowy makroskopowej; 
PKZ(RL.a)(3)6. określić różnice w budowie drewna drzew iglastych i liściastych; 
PKZ(RL.a)(3)7. określić przeznaczenie drewna różnych rodzajów drzew; 
PKZ(RL.a)(3)8. scharakteryzować techniczne właściwości drewna 
PKZ(RL.a)(3)9. określić właściwości techniczne drewna poszczególnych gatunków drzew; 
PKZ(RL.a)(3)10. przedstawić klasyfikację wad drewna; 
PKZ(RL.a)(3)11. scharakteryzować poszczególne wady surowca drzewnego; 
PKZ(RL.a)(3)12. wyjaśnić sposób pomiaru poszczególnych wad drewna; 
PKZ(RL.a)(3)13. określić wpływ wad występujących w drewnie na jego jakość i możliwości 
zastosowania; 
PKZ(RL.a)(3)14. rozpoznać wady drewna okrągłego; 

PKZ(RL.a)(4) posługuje się 
mapami leśnymi; 

PKZ(RL.a)(4)1. rozróżnić mapy używane w leśnictwie;  
PKZ(RL.a)(4)2. odczytać mapy leśne;  
PKZ(RL.a)(4)3. określić położenie punktów terenowych na mapie; 
PKZ(RL.a)(4)4. zlokalizować  punkt w terenie zgodnie ze wskazówkami z mapy; 

PKZ(RL.a)(5) wykonuje 
rysunki techniczne i szkice 
części maszyn; 

PKZ(RL.a)(5)1. określić rodzaje rysunków technicznych i zasady ich wykonywania;  
PKZ(RL.a)(5)2. dobrać materiały i przybory kreślarskie do rysowania;  
PKZ(RL.a)(5)3. posługiwać się przyborami kreślarskimi;  
PKZ(RL.a)(5)4. dobrać rodzaj i grubość linii do określonych elementów rysunków;  
PKZ(RL.a)(5)5. wykonać rysunki techniczne części maszyn;  
PKZ(RL.a)(5)6. opisać pismem technicznym rysunki części maszyn i urządzeń;  
PKZ(RL.a)(5)7. rozróżnić i odczytać rysunki techniczne części maszyn;  

PKZ(RL.a)(6) rozróżnia 
materiały konstrukcyjne 
oraz określa ich 
zastosowanie; 

PKZ(RL.a)(6)1. scharakteryzować materiały konstrukcyjne stosowane do budowy maszyn i urządzeń;  
PKZ(RL.a)(6)2. scharakteryzować podstawowe operacje obróbki ręcznej i mechanicznej metali;  
PKZ(RL.a)(6)3. wymienić zastosowanie poszczególnych rodzajów materiałów konstrukcyjnych do 
budowy maszyn i urządzeń;  
PKZ(RL.a)(6)4. rozróżnić narzędzia ślusarskie i określić ich zastosowanie;  
PKZ(RL.a)(6)5. dokonać analizy zmian właściwości metali zachodzących pod wpływem obróbki;  
PKZ(RL.a)(6)6. wykonać podstawowe operacje obróbki ręcznej metali;  
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PKZ(RL.a)(7) rozpoznaje 
rodzaje korozji i określa 
sposoby zapobiegania im; 

PKZ(RL.a)(7)1.rozpoznać zjawiska korozyjne i określić ich skutki;  
PKZ(RL.a)(7)2.określić sposoby ochrony maszyn i urządzeń przed korozją w procesie ich eksploatacji;  
PKZ(RL.a)(7)3. zabezpieczyć maszyny i urządzenia przed korozją w czasie eksploatacji;  

PKZ(RL.a)(8) określa cechy 
lasu i drzewostanów; 

PKZ(RL.a)(8)1.określać cechy lasu i drzewostanu; 
PKZ(RL.a)(8)2. scharakteryzować strukturę drzewostanu i planować działania związane z jej 
kształtowaniem; 
PKZ(RL.a)(8)3. scharakteryzować drzewostany jedno- i różnogatunkowe; 
PKZ(RL.a)(8)4. rozpoznać strukturę drzewostanu;  

PKZ(RL.a)(9) interpretuje 
oznaczenia na szkicach, 
planach i mapach 
stosowanych w leśnictwie; 

PKZ(RL.a)(9)1. scharakteryzować oznaczenia na szkicach, planach i mapach leśnych;  
PKZ(RL.a)(9)2. nanieść na szkic punkty znajdujące się w terenie;  
PKZ(RL.a)(9)3. wykonać szkic fragmentu mapy wraz z legendą; 

PKZ(RL.a)(10) posługuje się 
instrukcjami obsługi 
maszyn i urządzeń; 

PKZ(RL.a)(10)1. posługiwać się dokumentacją techniczną maszyn stosowanych w leśnictwie;  
PKZ(RL.a)(10)2. posługiwać się dokumentacją techniczną urządzeń stosowanych w leśnictwie; 

PKZ(RL.a)(11) rozpoznaje 
maszyny, urządzenia, 
narzędzia i przyrządy do 
prac pielęgnacyjnych oraz 
zabiegów ochronnych lasu i 
transportu drewna; 

PKZ(RL.a)(11)1. określić budowę oraz zasady działania maszyn i urządzeń stosowanych do prac 
pielęgnacyjnych z zakresu hodowli lasu;  
PKZ(RL.a)(11)2. określić budowę oraz zasady działania maszyn i urządzeń stosowanych do prac z 
zakresu ochrony lasu; 
PKZ(RL.a)(11)3. określić budowę oraz zasady działania maszyn i urządzeń stosowanych do prac 
zrywkowych; 
PKZ(RL.a)(11)4. rozpoznać poszczególne typy ciągników zrywkowych; 
PKZ(RL.a)(11)5. określić budowę oraz zasady działania pojazdów  stosowanych do wywozu drewna; 
 PKZ(RL.a)(11)6. dobrać maszyny, urządzenia i narzędzia do rodzaju prac pielęgnacyjnych z zakresu 
hodowli lasu;  
PKZ(RL.a)(11)7. ocenić stan techniczny maszyn i urządzeń użytkowanych w pracach pielęgnacyjnych z 
zakresu hodowli lasu;  
PKZ(RL.a)(11)8. przygotować do pracy maszyny i urządzenia stosowane w pielęgnacji lasu;  
PKZ(RL.a)(11)9. przygotować do pracy maszyny i urządzenia z zakresu ochrony lasu i transportu 
drewna;  
PKZ(RL.a)(11)10. dokonać konserwacji maszyn i urządzeń do prac leśnych; 

PKZ(RL.a)(12) rozpoznaje 
części maszyn; 

PKZ(RL.a)(12)1.rozróżnić rodzaje połączeń ruchowych części maszyn;  
PKZ(RL.a)(12)2.rozróżnić rodzaje połączeń spoczynkowych części maszyn;  
PKZ(RL.a)(12)3.rozróżnić części maszyn i urządzeń oraz określić ich funkcje; 
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PKZ(RL.a)(13) przestrzega 
zasad działania pilarek 
spalinowych; 

PKZ(RL.a)(13)1. wymienić elementy budowy pilarki spalinowej;  
PKZ(RL.a)(13)2. scharakteryzować budowę i przeznaczenie części składowych pilarki spalinowej;  
PKZ(RL.a)(13)3. scharakteryzować zasadę działania układów występujących w pilarce spalinowej;  
PKZ(RL.a)(13)4. scharakteryzować zasadę działania silników spalinowych;  
PKZ(RL.a)(13)5. dokonać obsługi codziennej pilarki spalinowej;  
PKZ(RL.a)(13)6. dokonać obsługi cotygodniowej pilarki spalinowej;  
PKZ(RL.a)(13)7. dokonać obsługi comiesięcznej pilarki spalinowej;  
PKZ(RL.a)(13)8. przygotować pilarkę spalinową do pracy;  
PKZ(RL.a)(13)9. dokonać czynności konserwacyjnych pilarki spalinowej po wykorzystaniu jej do pracy; 

PKZ(RL.a)(14) rozpoznaje 
materiały do prac 
pielęgnacyjnych i zabiegów 
ochronnych lasu; 

PKZ(RL.a)(14)1. rozpoznać materiały stosowane do zabiegów z zakresu pięlęgnacji lasu  
PKZ(RL.a)(14)2. rozpoznać materiały stosowane do zabiegów ochronnych w lasach; 
 

PKZ(RL.a)(15) dobiera 
środki transportu drewna; 

PKZ(RL.a)(15)1. dobrać typ ciągnika zrywkowego do sposobu zrywki lub postaci surowca drzewnego; 
PKZ(RL.a)(15)2. dobrać właściwy pojazd do rodzaju przewożonego sortymentu drzewnego; 
PKZ(RL.a)(15)3.zastosować prawidłową technikę pracy przy załadunku drewna na przyczepę 
samozaładowczą; 
PKZ(RL.a)(15)4. zorganizować leśny transport drewna; 
 

PKZ(RL.a)(16) rozróżnia 
rodzaje systemów 
melioracyjnych; 

PKZ(RL.a)(16)1. wymienić rodzaje melioracji stosowanych w leśnictwie; 
PKZ(RL.a)(16)2. rozpoznać systemy melioracji na terenach leśnych; 
PKZ(RL.a)(16)3. scharakteryzować zadania w zakresie zwiększenia retencji wodnej w lasach; 

PKZ(RL.a)(17) stosuje 
programy komputerowe 
wspomagające 
wykonywanie zadań; 

PKZ(RL.a)(17)1. korzystać z programów komputerowych wspomagające prowadzenie działalności 
gospodarczej; 
PKZ(RL.a)(17)2 posługiwać się przeglądarką leśnej mapy numerycznej;  
PKZ(RL.a)(17)3. stosować arkusz kalkulacyjny do wspomagania wykonywanych zadań zawodowych; 

P
K

Z(
R

L.
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PKZ(RL.c)(1) wykonuje 
czynności kontrolno-
obsługowe ciągników 
rolniczych; 

PKZ(RL.c)(1)1. ustalić zakres czynności kontrolno-obsługowych pojazdu;  
PKZ(RL.c)(1)2. zinterpretować wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych;  
PKZ(RL.c)(1)3. wyjaśnić wpływ stanu technicznego pojazdu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym;  
 

PKZ(RL.c)(2) stosuje 
przepisy prawa dotyczące 
ruchu drogowego; 

PKZ(RL.c)(2)1. wyjaśnić przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego podczas jazdy po drogach;  
PKZ(RL.c)(2)2. zinterpretować przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego podczas przejazdu przez 
skrzyżowania;  
PKZ(RL.c)(2)3. zinterpretować przepisy prawa dotyczące pierwszeństwa przejazdu;  
PKZ(RL.c)(2)4. określić przepisy prawa o ruchu drogowym dotyczące włączania się do ruchu;  



190 
 

PKZ(RL.c)(2)5. określić dopuszczalne prędkości pojazdów na poszczególnych rodzajach dróg;  
PKZ(RL.c)(2)6. zinterpretować znaczenie znaków drogowych;  

PKZ(RL.c)(3) przestrzega 
zasad kierowania 
ciągnikiem rolniczym; 

PKZ(RL.c)(3)1. określić zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym;  
PKZ(RL.c)(3)2. zinterpretować znaczenie nadawanych sygnałów drogowych;  
PKZ(RL.c)(3)3. wyjaśnić konsekwencje zachowań innych uczestników ruchu drogowego; 

PKZ(RL.c)(4) wykonuje 
czynności związane z 
prowadzeniem i obsługą 
ciągnika rolniczego w 
zakresie niezbędnym do 
uzyskania prawa jazdy 
kategorii T 

PKZ(RL.c)(4)1. wyjaśnić zasady wykonywania czynności obsługi codziennej pojazdu;  
PKZ(RL.c)(4)2. wyjaśnić przepisy prawne dotyczące obowiązku rejestracji pojazdu i obowiązkowych 
badań technicznych;  
PKZ(RL.c)(4)3. wyjaśnić zasady organizacji miejsca pracy kierowcy zgodnie z zasadami ergonomii;  
PKZ(RL.c)(4)4. wyjaśnić zasady prowadzenia pojazdów w różnych warunkach drogowych; 
PKZ(RL.c)(4)5. wyjaśnić zasady przeprowadzania egzaminu wewnętrznego;  
PKZ(RL.c)(4)6. wyjaśnić zasady przeprowadzania egzaminu państwowego w różnych warunkach 
drogowych;  
PKZ(RL.c)(4)7. wyjaśnić procedury wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami; 

P
K

Z(
R
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PKZ(RL.i)(1) charakteryzuje 
budowę morfologiczną i 
anatomiczną roślin oraz 
zwierząt; 

PKZ(RL.i)(1)1. scharakteryzować budowę, funkcje i rozmieszczenie tkanek roślinnych; 
PKZ(RL.i)(1)2. scharakteryzować budowę i funkcje tkanek zwierzęcych; 
PKZ(RL.i)(1)3. scharakteryzować budowę anatomiczną, rozwój i spełniane funkcje życiowe korzeni, 
pędów, łodyg, liści, kwiatów, owoców  i nasion w procesie wzrostu, rozwoju i rozmnażania roślin; 
PKZ(RL.i)(1)4. wyjaśnić zależności między budową i funkcją tkanek zwierzęcych; 
PKZ(RL.i)(1)5. zanalizować znaczenie przystosowań morfologiczno-anatomicznych zwierząt do 
środowiska ich występowania oraz zajmowanej niszy ekologicznej; 

PKZ(RL.i)(2) rozpoznaje 
gatunki zwierząt łownych; 

PKZ(RL.i)(2)1. rozpoznać gatunki zwierząt łownych w Polsce;  
PKZ(RL.i)(2)2. rozpoznać gatunki zwierząt łownych w Polsce na podstawie oznak bytowania;  

PKZ(RL.i)(3) charakteryzuje 
biologię i etologię zwierząt 
łownych; 

PKZ(RL.i)(3)1. scharakteryzować biologię zwierząt łownych; 
PKZ(RL.i)(3)2. scharakteryzować etologię zwierząt łownych; 

PKZ(RL.i)(4) charakteryzuje 
typy i rodzaje gleb leśnych 
oraz określa ich 
właściwości; 

PKZ(RL.i)(4)1. scharakteryzować procesy glebotwórcze; 
PKZ(RL.i)(4)2. określić wpływ procesów glebotwórczych na kształtowanie warunków środowiska 
leśnego; 
PKZ(RL.i)(4)3. skorzystać z klasyfikacji gleb leśnych Polski; 
PKZ(RL.i)(4)4. określić podstawowe właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne poszczególnych 
rodzajów gleb leśnych Polski; 
PKZ(RL.i)(4)5. określić jakość gleby na podstawie roślin wskaźnikowych; 
PKZ(RL.i)(4)6 określić kwasowość gleb;  
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PKZ(RL.i)(5) odczytuje 
rysunki techniczne; 

PKZ(RL.i)(5)1. scharakteryzować elementy legendy do rysunku technicznego;  
PKZ(RL.i)(5)2. odczytywać rysunki techniczne; 

PKZ(RL.i)(6) posługuje się 
mapami i planami 
stosowanymi w leśnictwie; 

PKZ(RL.i)(6)1. wyznaczyć na mapie miejsca masowego występowania owadów;  
PKZ(RL.i)(6)2. wyznaczyć na mapie miejsca sadzenia poszczególnych gatunków w uprawie;  
PKZ(RL.i)(6)3. posługiwać się mapą zagospodarowania turystycznego;  
PKZ(RL.i)(6)4. nanieść na mapę szlaki zrywkowe;  
PKZ(RL.i)(6)5. odnaleźć na mapie stałe partie kontrolne; 

PKZ(RL.i)(7) określa 
strukturę organizacyjną 
lasów państwowych; 

PKZ(RL.i)(7)1. scharakteryzować strukturę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe;  
PKZ(RL.i)(7)2. określić zadania i scharakteryzować strukturę organizacyjną nadleśnictwa;  
PKZ(RL.i)(7)3. określić zadania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych oraz innych jednostek wchodzących w skład Lasów Państwowych; 
PKZ(RL.i)(7)4. scharakteryzować stosunki własnościowe lasów w Polsce oraz cele, zasady i specyficzne 
cechy prowadzenia gospodarki leśnej;  
PKZ(RL.i)(7)5. scharakteryzować podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w lasach 
oraz zbiór przepisów prawodawstwa leśnego;  
 PKZ(RL.i)(7)6. zinterpretować przepisy ustawy o lasach 

PKZ(RL.i)(8) charakteryzuje 
formy ochrony przyrody w 
Polsce; 

PKZ(RL.i)(8)1.scharakteryzować obszarowe formy ochrony przyrody  w Polsce; 
PKZ(RL.i)(8)2.scharakteryzować jednostkowe formy ochrony przyrody  w Polsce; 
PKZ(RL.i)(8)3.rozpoznać chronione gatunki zwierząt leśnych; 
PKZ(RL.i)(8)4.rozpoznać chronione gatunki roślin; 

PKZ(RL.i)(9) rozróżnia 
sprzęt i narzędzia 
stosowane w 
zagospodarowaniu i 
użytkowaniu lasu; 

PKZ(RL.i)(9)1. rozróżnić  sprzęt i narzędzia stosowane w zagospodarowaniu lasu;  
PKZ(RL.i)(9)2. rozróżnić  sprzęt stosowany  w użytkowaniu lasu;  
PKZ(RL.i)(9)3. dobrać sprzęt i narzędzia stosowane zagospodarowaniu lasu;  
PKZ(RL.i)(9)4. dobrać sprzęt i narzędzia stosowane w użytkowaniu lasu;  

PKZ(RL.i)(10) stosuje 
programy komputerowe 
wspomagające 
wykonywanie zadań; 

PKZ(RL.i)(10)1. omówić zakres wykorzystania programów Acer, Leśnik, Brakarz 
PKZ(RL.i)(10)2. uzupełnić słowniki w rejestratorze leśniczego 
PKZ(RL.i)(10)3. dostosować dokumentację pracy i płacy do systemu komputerowego SILP; 
PKZ(RL.i)(10)4. posługiwać się programem Acer, Leśnik, Brakarz 

   

R
L.

13
.1

 

RL.13.1(1) opracowuje 
plany prac związanych z 
zagospodarowaniem lasu; 

RL.13.1(1)1.określić niezbędne informacje potrzebne do opracowania planu ochrony lasu na rok 
gospodarczy; 
RL.13.1(1)2.opracować zebrane informacje do opracowania planu w formie zestawień zbiorczych; 
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RL.13.1(2) organizuje prace 
związane z wykonywaniem 
zabiegów profilaktycznych 
podnoszących odporność 
drzewostanów; 

RL.13.1(2)1.scharakteryzować metody profilaktyki stosowane w ochronie lasu przed szkodliwymi 
owadami i chorobami; 
RL.13.1(2)2.scharakteryzować metody profilaktyczne, infekcyjne i dyspozycyjne; 
 

RL.13.1(3) rozpoznaje 
szkodliwe owady i grzyby 
patogeniczne; 

RL.13.1(3)1.scharaktteryzować biologię szkodliwych owadów i ich żerowiska; 
RL.13.1(3)2.rozpoznać gatunki szkodliwych owadów w różnych stadiach rozwoju; 
RL.13.1(3)3.rozpoznać gatunki szkodliwych owadów na podstawie oznak bytowania; 
RL.13.1(3)4.scharakteryzować biologię grzybów patogenicznych; 

RL.13.1(4) ocenia 
zagrożenie wywołane przez 
grzyby patogeniczne oraz 
szkodliwe owady we 
wszystkich fazach 
rozwojowych drzewostanu; 

RL.13.1(4)1.określić terminy kontroli występowania szkodliwych owadów; 
RL.13.1(4)2.określić terminy kontroli występowania chorób grzybowych; 
RL.13.1(4)3. zinterpretować wartości progowe poziomu szkód wyrządzonych przez owady; 
RL.13.1(4)4. zinterpretować wartości progowe poziomu szkód wyrządzonych przez grzyby 
patogeniczne; 
RL.13.1(4)5. Określić objawy chorobowe drzewostanu powodowane przez owady; 
RL.13.1(4)6. Określić objawy chorobowe drzewostanu powodowane przez owady; 
RL.13.1(4)7. wykonać jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny; 

RL.13.1(5) rozpoznaje i 
szacuje szkody 
powodowane przez ptaki i 
ssaki leśne; 

RL.13.1(5)1.rozpoznać gatunki ssaków na podstawie wyrządzanych przez nie szkód; 
RL.13.1(5)2.określić rozmiar i istotność szkód wyrządzanych przez ptaki 
 i ssaki leśne; 

RL.13.1(6) dobiera rodzaje 
zabiegów ratowniczych 
stosowanych w warunkach 
leśnych oraz określa ich 
zakres; 

RL.13.1(6)1.scharakteryzować rodzaje zabiegów ratowniczych w zależności od występującego 
zagrożenia; 
RL.13.1(6)2.określić rodzaj występującego zagrożenia; 
RL.13.1(6)3. dobrać odpowiedni rodzaj zabiegu ratowniczego do występującego zagrożenia; 

RL.13.1(7) organizuje prace 
związane z ochroną lasu 
przed szkodliwymi 
czynnikami abiotycznymi i 
biotycznymi; 

RL.13.1(7)1.rozróżnić szkodliwe czynniki biotyczne i abiotyczne; 
RL.13.1(7)2.określić zakres prac związanych z zabiegami ochronnymi; 
 

RL.13.1(8) organizuje i 
nadzoruje prowadzenie 
akcji zwalczania chorób 

RL.13.1(8)1.scharakteryzować sposoby ograniczania liczebności szkodliwych owadów; 
RL.13.1(8)2.rozróżnić typy pułapek sygnalizujących pojawienie się i ograniczających liczebność 
owadów; 
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lasu oraz przeciwdziałania 
szkodnikom; 

RL.13.1(8)3. wywiesić i wyłożyć pułapki sygnalizujące wzmożone występowanie szkodliwych owadów 
oraz ograniczające ich liczebność; 
RL.13.1(8)4.scharakteryzować sposoby zwalczania grzybów patogenicznych; 
RL.13.1(8)5.określić rozmiar akcji informacyjnej na terenie obszaru objętego zabiegami ratowniczymi; 
RL.13.1(8)6. określić zasady wyznaczania pola zabiegowego; 
RL.13.1(8)7.określić siły i środki niezbędne do przeprowadzenia akcji zwalczania chorób lasu; 
RL.13.1(8)8. oznakować obszary objęte akcją chemicznego zwalczania; 

RL.13.1(9) przestrzega 
zasad stosowania środków 
chemicznych w leśnictwie; 

RL.13.1(9)1.rozróżnić stosowane w leśnictwie środki chemiczne; 
RL.13.1(9)2.stosować zasady bhp podczas posługiwania się środkami chemicznymi; 
RL.13.1(9)3.dobrać środki ochrony roślin do odpowiednio do gatunku owada, którego liczebność 
będzie ograniczana na podstawie przepisów obowiązującego prawa; 

RL.13.1(10) ocenia 
skuteczność zabiegów 
ratowniczych 
prowadzonych w lesie; 

RL.13.1(10)1.wykonać kontrole skuteczności zabiegu ochronnego; 
RL.13.1(10)2.wypełnić protokół z wykonanego zabiegu ochronnego sprzętem naziemnym; 
RL.13.1(10)3.wypełnić protokół z wykonanego zabiegu ograniczenia liczebności szkodliwych owadów; 

RL.13.1(11) ocenia stopień 
zagrożenia pożarowego 
lasu; 

RL.13.1(11)1.scharakteryzować rodzaje pożarów leśnych; 
RL.13.1(11)2.scharakteryzować stopnie zagrożenia pożarowego lasu; 

RL.13.1(12) stosuje metody 
zapobiegania pożarom 
lasu, ich wykrywania i 
gaszenia; 

RL.13.1(12)1.scharakteryzować rodzaje pasów przeciwpożarowych; 
RL.13.1(12)2.scharakteryzować system obserwacyjno-alarmowy 
RL.13.1(12)3. wyznaczać miejsca  używania otwartego ognia w lesie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

RL.13.1(13) ocenia straty 
materialne i ekologiczne 
powstałe w wyniku 
pożarów leśnych; 

RL.13.1(13)1.oszacować wielkość strat popożarowych w lasach; 
RL.13.1(13)2.sporządzić dokumentację pożaru stanowiącą podstawę do zaewidencjonowania w SILP; 

RL.13.1(14) charakteryzuje 
rodzaje szkodnictwa 
leśnego; 

RL.13.1(14)1.scharakteryzować rodzaje szkodnictwa leśnego; 
RL.13.1(14)2.omówić tryby postępowania w określonych sytuacjach związanych ze szkodnictwem 
leśnym; 

RL.13.1(15) organizuje 
prace związane z ochroną 
lasów przed szkodnictwem 
leśnym; 

RL.13.1(15)1.omówić obowiązki terenowej służby leśnej w zakresie ochrony przed szkodnictwem 
leśnym; 
RL.13.1(15)2.określić rozmiar zagrożenia występowaniem szkodnictwa leśnego; 
RL.13.1(15)3.określić sposoby nadzoru i obserwacji lasu pod kątem szkodnictwa leśnego; 

RL.13.1(16) stosuje 
przepisy prawa dotyczące 

RL.13.1(16)1.scharakteryzować obowiązki Straży Leśnej; 
RL.13.1(16)2.stosować przepisy prawa dotyczące funkcjonowania Straży Leśnej; 
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funkcjonowania straży 
leśnej; 

 

RL.13.1(17) dokonuje 
odbioru wykonanych prac i 
sporządza dokumentację; 

RL.13.1(17)1.dobrać odpowiednią dokumentację  odbiorczą w zależności od rodzaju wykonywanych 
prac; 
RL.13.1(17)2.wypełnić prawidłowo dokumentację odbiorczą; 
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RL.13.2(1) opracowuje 
plany hodowli lasu; 

RL.13.2(1)1. wyjaśnić pojęcie – plan hodowli lasu; 
RL.13.2(1)2. scharakteryzować na podstawie druku i przykładowych planów hodowli jego części 
składowe; 
RL.13.2(1)3. określić niezbędne informacje potrzebne do opracowania planu hodowli na rok 
gospodarczy; 
RL.13.2(1)4. opracować potrzebne do planu hodowli lasu informacje w formie zestawień zbiorczych;  
RL.13.2(1)5. opracować przykładowy plan hodowli lasu na podstawie zbioru danych otrzymanych na 
zajęciach;  

RL.13.2(2) organizuje zbiór 
nasion z drzew ściętych i 
stojących oraz krzewów 
leśnych; 

RL.13.2(2)1. scharakteryzować drzewa mateczne, drzewostany nasienne, plantacyjne uprawy 
nasienne i uprawy plantacyjne drzew szybkorosnących; 
RL.13.2(2)2. rozpoznać szyszki i nasiona drzew i krzewów leśnych; 
RL.13.2(2)3. scharakteryzować metody zbioru nasion drzew iglastych i liściastych podstawowych 
gatunków lasotwórczych; 
RL.13.2(2)4. określić podstawowe stadia dojrzałości nasion; 
RL.13.2(2)5. określić przybliżony termin dojrzewania i zbioru nasion;  
RL.13.2(2)6. oszacować urodzaj nasion gatunków lasotwórczych na podstawie obserwacji koron 
drzew;  

RL.13.2(3) dobiera metody 
wyłuszczania, 
przechowywania i 
przygotowania nasion 
drzew i krzewów leśnych 
do wysiewu; 

RL.13.2(3)1. scharakteryzować metody wyłuszczania nasion drzew iglastych; 
RL.13.2(3)2. scharakteryzować metody wydobycia nasion z owocni gatunków liściastych; 
RL.13.2(3)3. scharakteryzować sposoby przechowywania nasion gatunków lasotwórczych; 
RL.13.2(3)4. wyjaśnić sposoby przygotowania nasion do siewu; 
RL.13.2(3)5. scharakteryzować metody i sposoby oceny jakości nasion gatunków lasotwórczych; 
RL.13.2(3)6. dobrać właściwy sposób przechowywania nasion na potrzeby bieżące w zależności od 
gatunku;;  
RL.13.2(3)7. dobrać właściwy sposób długoterminowego przechowywania nasion w zależności od 
gatunku;  
RL.13.2(3)8. dobrać sposób przygotowania nasion gatunków drzew leśnych do wysiewu; 

RL.13.2(4) dokonuje 
selekcji drzew leśnych we 

RL.13.2(4)1. określić rodzaje selekcji drzew leśnych; 
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wszystkich fazach produkcji 
leśnej; 

RL.13.2(4)2. określić cele selekcji pozytywnej i negatywnej drzew leśnych we wszystkich rodzajach cięć 
pielęgnacyjnych; 
RL.13.2(4)3. scharakteryzować drzewa dorodne, pożyteczne i szkodliwe; 
RL.13.2(4)4. scharakteryzować biogrupy w drzewostanie; 
RL.13.2(4)5. wyznaczyć biogrupy w drzewostanie;  
RL.13.2(4)6. wyznaczyć drzewa w zależności od przyjętego sposobu selekcji drzew leśnych;  
RL.13.2(4)7.dokonać selekcji drzew leśnych w celu wyodrębnienia drzewostanów nasiennych; 

RL.13.2(5) organizuje prace 
związane z prowadzeniem 
leśnej gospodarki 
szkółkarskiej; 

RL.13.2(5)1. scharakteryzować cele produkcji szkółkarskiej; 
RL.13.2(5)2. scharakteryzować ekologiczne uwarunkowania produkcji szkółkarskiej sadzonek drzew i 
krzewów leśnych; 
RL.13.2(5)3. scharakteryzować sposoby uprawy gleby w zależności od potrzeb hodowlanych siewek i 
sadzonek; 
RL.13.2(5)4. określać terminy i metody siewu; 
RL.13.2(5)5. wybrać właściwe metody pielęgnacji siewek i sadzonek 
RL.13.2(5)6. przedstawić produkcję wielolatek drzew i krzewów leśnych; 
RL.13.2(5)7. omówić sposoby nawadniania powierzchni szkółek leśnych; 
RL.13.2(5)8. przedstawić metody produkcji materiału sadzeniowego z zakrytym systemem 
korzeniowym i w warunkach kontrolowanych; 
RL.13.2(5)9. scharakteryzować sposoby i przedstawić znaczenie wegetatywnego sposobu rozmnażania 
drzew i krzewów leśnych; 
RL.13.2(5)10. rozpoznawać siewki i sadzonki podstawowych gatunków lasotwórczych z podaniem 
symboli;  
RL.13.2(5)11. określić potrzeby wzbogacania szkółek w składniki pokarmowe; 

RL.13.2(6) prowadzi prace 
związane ze szczegółową 
hodowlą drzew i krzewów 
leśnych; 

RL.13.2(6)1. scharakteryzować wymagania biologiczne i ekologiczne podstawowych gatunków 
lasotwórczych; 
RL.13.2(6)2. dobrać właściwe sposoby hodowli drzew i krzewów leśnych; 
RL.13.2(6)3. scharakteryzować gatunki główne, domieszkowe i pomocnicze w drzewostanie; 
RL.13.2(6)4. scharakteryzować  szczegółową hodowlę drzew i krzewów leśnych; 

RL.13.2(7) określa funkcję 
lasu i kompleksów leśnych; 

RL.13.2.(7)1. scharakteryzować rodzaje kompleksów leśnych; 
RL.13.2(7)2. scharakteryzować funkcje lasu; 

RL.13.2(8) przestrzega 
zasad regionalizacji 
przyrodniczo-leśnej kraju; 

RL.13.2(8)1. scharakteryzować wpływ klimatu na gospodarkę leśną w Polsce; 
RL.13.2(8)2. scharakteryzować krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne; 
RL.13.2(8)3. określić zasięg naturalnego występowania głównych gatunków lasotwórczych w Polsce; 

RL.13.2(9) klasyfikuje 
siedliska leśne; 

RL.13.2(9)1. scharakteryzować zasady klasyfikacji siedlisk leśnych; 
RL.13.2(9)2. scharakteryzować typy pokrywy gleby leśnej; 
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RL.13.2(9)3. rozróżnić gatunki roślin runa typowych dla poszczególnych typów siedliskowych lasu; 
RL .13.2(9)4. scharakteryzować typy siedliskowe lasu; 

RL.13.2(10) ocenia 
strukturę drzewostanu i 
planuje działania związane 
z jego kształtowaniem; 

RL.13.2(10)1. przedstawić sposoby zagospodarowania lasu; 
RL.13.2(10)2. scharakteryzować rodzaje rębni oraz jej elementy w zależności od potrzeb 
hodowlanych; 
RL.13.2(10)3. dobrać właściwy rodzaj rębni w zależności od planowanej struktury drzewostanu; 
RL.13.2(10)4. zaplanować wykonanie rębni na podstawie planu urządzania lasu;  
RL.13.2(10)5. wyznaczyć w terenie granice powierzchni cięć rębnych;  

RL.13.2(11) rozróżnia 
metody sztucznego i 
naturalnego odnowienia 
lasu; 

RL.13.2(11)1. scharakteryzować sposoby odnawiania gatunków lasotwórczych – sztuczne i naturalne; 
RL.13.2(11)2. określić zasady organizacji prac przy pracach odnowieniowych i zalesieniowych; 
RL.13.2(11)3. dobrać właściwy sposób odnowienia drzewostanu w zależności od warunków 
środowiskowych; 
RL.13.2(11)4. dobrać więźbę sadzenia gatunków głównych, domieszkowych i biocenotycznych; 
RL.13.2(11)5. zaplanować prace związane z odnowieniem i zalesieniem 

RL.13.2(12) planuje 
sposoby przygotowania 
gleby do odnowienia lasu i 
zalesiania, z 
uwzględnieniem warunków 
terenowych; 

RL.13.2(12)1. przedstawić sposoby przygotowania gleby pod odnowienie lub zalesienie w zależności 
od warunków terenowych i klimatycznych; 
RL.13.2(12)2. wybrać sposób przygotowania gleby pod odnowienie lub zalesienie w zależności od 
warunków terenowych 
RL.13.2(12)3. obliczyć wydajność pługa leśnego do przygotowania powierzchni pod odnowienie lub 
zalesienie; 
RL.13.2(12)4. obliczyć pracochłonność  prac związanych z przygotowaniem gleby  pod odnowienie lub 
zalesienie; 
RL.13.2(12)5. sporządzić dokumentację niezbędną przy przygotowaniu gleby pod odnowienie lub 
zalesienie; 

RL.13.2(13) ustala 
orientacyjny skład 
gatunkowy nowych upraw 
leśnych; 

RL.13.2(13)1. dobrać  typ drzewostanu z uwzględnieniem warunków siedliskowych oraz  planu 
urządzania lasu; 
RL.13.2(13)2. dobrać odpowiednie gatunki drzew do projektowania  przyszłej uprawy; 
RL.13.2(13)3. ustalić udział procentowy w projektowanej  uprawie leśnej wybranych gatunków drzew; 
RL.13.2(13)4. określić powierzchnię zajmowaną przez poszczególne gatunki w projektowanej uprawie 
leśnej; 
RL.13.2(13)4. Określić zapotrzebowanie na sadzonki w projektowanej uprawie leśnej; 

RL.13.2(14) zakłada i 
prowadzi uprawy 
plantacyjne oraz plantacje 
drzew szybko rosnących; 

RL.13.2(14)1. scharakteryzować uprawy plantacyjne; 
RL.13.2(14)2. scharakteryzować plantacyjne uprawy drzew szybko rosnących; 
RL.13.2(14)3. dobrać gatunki drzew do upraw plantacyjnych gatunków szybko rosnących; 
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RL.13.2(14)4. scharakteryzować zabiegi hodowlane wykonywane w uprawach plantacyjnych i 
plantacjach drzew szybko rosnących; 

RL.13.2(15) ocenia 
udatność upraw leśnych; 

RL.13.2(15)1. scharakteryzować elementy niezbędne do oceny istniejących upraw leśnych; 
RL.13.2(15)2. określić jakość upraw leśnych;  
RL.13.2(15)3. sporządzić dokumentację dotyczącą oceny upraw leśnych;  

RL.13.2(16) planuje zabiegi 
pielęgnacyjne na 
wszystkich etapach 
wzrostu i rozwoju 
drzewostanów oraz 
organizuje prace związane 
z ich wykonaniem; 

RL.13.2(16)1. określić cele zabiegów pielęgnacyjnych; 
RL.13.2(16)2. określić intensywność i częstotliwość zabiegów w poszczególnych fazach rozwojowych 
RL.13.2(16)3. scharakteryzować etapy wzrostu i rozwoju drzewostanu;  
RL.13.2(16)4. określić etapy wzrostu i rozwoju drzewostanów; 
RL.13.2(16)5. scharakteryzować zakres prac w poszczególnych zabiegach w zależności od fazy 
rozwojowej; 
RL.13.2(16)6. określić intensywność i częstotliwość zabiegów w poszczególnych fazach rozwojowych 
drzewostanu; 
RL.13.2(16)7. organizować  wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych; 
RL.13.2(16)8. określić pracochłonność zabiegów pielęgnacyjnych; 

RL.13.2(17) organizuje 
leśne prace 
fitomelioracyjne i 
agromelioracyjne; 

RL.13.2(17)1. charakteryzować  fitomelioracje oraz melioracje agrotechniczne; 
RL.13.(17)2. wybrać właściwy rodzaj melioracji leśnych w zależności od warunków terenowych; 
RL.13.2(17)3. dobrać siły i środki niezbędne do przeprowadzenia zabiegu melioracyjnego; 

RL.13.2(18) określa 
możliwości 
zagospodarowania 
nieużytków i gruntów 
porolnych; 

RL.13.2(18)1. wybrać właściwy sposób zagospodarowania nieużytków i gruntów porolnych; 
RL.13.2(18)2. zorganizować prace związane z zagospodarowaniem nieużytków i gruntów porolnych; 

RL.13.2(19) organizuje 
prace związane z 
rekultywacją gleb 
zdegradowanych; 

RL.13.2(19)1. scharakteryzować różne sposoby rekultywacji w zależności od warunków terenowych i 
środowiskowych; 
RL.13.2(19)2. dobrać właściwy sposób rekultywacji terenu; 

RL.13.2(20) obsługuje 
sprzęt i narzędzia 
mechaniczne stosowane w 
hodowli lasu; 

RL.13.2(20)1. rozróżnić sprzęt stosowany w hodowli lasu oraz określić jego przeznaczenie;  
RL.13.2(20)2. dobrać sprzęt i narzędzia w zależności od stosowanych zabiegów hodowlanych;  

RL.13.2(21) udziela 
instruktażu dotyczącego 
obsługi sprzętu i narzędzi 

RL.13.2(21)1. scharakteryzować sprzęt i narzędzia do wykonywania zabiegów hodowlanych; 
RL.13.2(21)2. wyjaśnić zasady stosowania sprzętu do prowadzenia zabiegów  hodowlanych;; 



198 
 

mechanicznych 
stosowanych w hodowli 
lasu; 

RL.13.2(21)3. przeprowadzić instruktaż stanowiskowy przed rozpoczęciem poszczególnych zabiegów 
hodowlanych; 

RL.13.2(22) organizuje 
prace związane z 
zalesieniami, 
zadrzewieniami, 
dolesieniami oraz 
uzupełnieniami 
drzewostanów; 

RL.13.2(22)1. scharakteryzować pojęcia: zalesienia, zadrzewienia, poprawki, dolesienia, uzupełnienia; 
RL.13.2(22)2. zaplanować wykonanie prac związanych z: zalesieniami, zadrzewieniami, poprawkami, 
uzupełnieniami i dolesieniami; 
RL.13.2(22)3. organizować  prace związane z zalesieniami, zadrzewieniami, dolesieniami, 
uzupełnieniami; 
RL.13.2(22)4. obliczyć zapotrzebowanie na materiał sadzeniowy niezbędny do wykonania zalesień i 
zadrzewień; 
RL.13.2(22)5. obliczyć zapotrzebowanie na materiał sadzeniowy niezbędny do wykonania uzupełnień i 
dolesień;  

RL.13.2(23) organizuje 
prace związane z 
poprawkami upraw 
leśnych; 

RL.13.2(23)1. scharakteryzować pojęcie poprawek w uprawach leśnych;   
RL.13.2(23)2. określić terminy prac związanych z wykonywaniem poprawek upraw leśnych;  
RL.13.2(23)3. obliczyć zapotrzebowanie na materiał sadzeniowy niezbędny do wykonania poprawek;  
RL.13.2(23)4. określić siły i środki niezbędne do wykonania prac związanych z wykonaniem poprawek; 

RL.13.2(24) organizuje 
prace związane z 
przebudową 
drzewostanów; 

RL.13.2(24)1. scharakteryzować metody przebudowy drzewostanów; 
RL.13.2(24)2. dobrać metody przebudowy drzewostanów zgodne z oczekiwanymi efektami 
końcowymi;  
RL.13.2(24)3. zaplanować przebudowę drzewostanów; 

RL.13.2(25) dokonuje 
odbioru wykonanych prac i 
sporządza ich 
dokumentację; 

RL.13.2(25)1. określić zakres zleconych do wykonania prac;  
RL.13.2(25)2. dokonać odbioru zleconych do wykonania prac;  
RL.13.2(25)3. sporządzić protokół odbioru wykonanych prac;  
RL.13.2(25)4. określić jakość wykonania prac;  
RL.13.2(25)5. sporządzić dokumentację odbioru poszczególnych prac leśnych;  
RL.13.2(25)6. wypełnić dokumentację odbiorczą; 
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RL.13.3(1) wykorzystuje 
wiedzę z zakresu historii 
łowiectwa; 

RL.13.3(1)1. scharakteryzować łowiectwo polskie oraz krajów ościennych na tle historycznym; 
RL.13.3(1)2. scharakteryzować zasady funkcjonowania gospodarki łowieckiej w Polsce; 

RL.13.3(2) przestrzega 
zasad prowadzenia 
ekologicznej gospodarki 
łowieckiej; 

RL.13.3(2)1. scharakteryzować zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej;  
RL.13.3(2)2. scharakteryzować zasady dokarmiania zwierzyny w łowisku;  
RL.13.3(2)3. stosować zasady prawidłowego wykonywania odłowów i przesiedleń zwierzyny;  
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RL.13.3(3) określa 
liczebność zwierzyny 
łownej; 

RL.13.3(3)1. rozpoznać tropy zwierzyny łownej;  
RL.13.3(3)2. stosować sposoby inwentaryzacji zwierzyny; 
RL.13.3(3)3. wypełnić druki dokumentów inwentaryzacyjnych;  

RL.13.3(4) planuje 
zagospodarowanie łowisk; 

RL.13.3(4)1. scharakteryzować zasady zagospodarowania poletek łowieckich; 
RL.13.3(4)2. scharakteryzować gatunki roślin ważne gospodarczo w celu poprawienia bazy żerowej; 

RL.13.3(5) przestrzega 
zasad hodowli i ochrony 
zwierzyny w łowisku; 

RL.13.3(5)1. scharakteryzować typy obwodów łowieckich;  
RL.13.3(5)2. scharakteryzować zasady selekcji osobniczej;  
RL.13.3(5)3. określić potrzeby pokarmowe w łowisku; 
RL.13.3(5)4. scharakteryzować sposoby dostarczania karmy i soli zwierzynie;  
RL.13.3(5)5. wymienić okresy ochronne dla zwierzyny łownej;  

RL.13.3(6) rozpoznaje 
szkody łowieckie i 
dokonuje ich wyceny; 

RL.13.3(6)1. rozpoznać szkody wyrządzone przez poszczególne gatunki;  
RL.13.3(6)2. określić rozmiar szkód łowieckich;  
RL.13.3(6)3. wycenić szkody łowieckie;  
RL.13.3(6)4. wypełnić odpowiednią dokumentację; 

RL.13.3(7) organizuje prace 
związane z ochroną lasu 
przed szkodami 
powodowanymi przez 
zwierzynę łowną; 

RL.13.3(7)1. scharakteryzować metody zabezpieczania drzewostanu przez szkodami od zwierzyny;  
RL.13.3(7)2. scharakteryzować sposoby zabezpieczania upraw rolnych przed szkodami od zwierzyny;  

RL.13.3(8) przestrzega 
zasad gospodarki 
populacjami zwierząt 
łownych; 

RL.13.3(8)1. scharakteryzować zasady odłowów zwierzyny łownej;  
RL.13.3(8)2. scharakteryzować zasady przesiedleń zwierzyny łownej;  

RL.13.3(9) określa 
pojemność łowisk i 
obszarów łowieckich; 

RL.13.3(9)1. scharakteryzować pojemność łowiska;  
RL.13.3(9)2. określić zależności pomiędzy siedliskiem, a pojemnością łowiska; 

RL.13.3(10) stosuje 
przepisy prawa 
łowieckiego; 

RL.13.3(10)1. interpretować przepisy prawa łowieckiego;  
RL.13.3(10)2. stosować w praktyce odpowiednie zapisy prawa łowieckiego;  

RL.13.3(11) przestrzega 
zasad bezpiecznego 
posługiwania się bronią 
myśliwską oraz jej 
przechowywania i 
konserwacji; 

RL.13.3(11)1. rozróżnić broń myśliwską;  
RL.13.3(11)2. przestrzegać zasad bezpiecznego posługiwania się bronią myśliwską;  
RL.13.3(11)3. dobrać amunicję do poszczególnych rodzajów broni myśliwskiej;  
RL.13.3(11)4. scharakteryzować zasady czyszczenia i konserwacji broni;  
RL.13.3(11)5. scharakteryzować zasady przechowywania broni i amunicji myśliwskiej;  
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RL.13.3(12) rozpoznaje 
akcesoria i trofea 
myśliwskie; 

RL.13.3(12)1. rozpoznać akcesoria myśliwskie;  
RL.13.3(12)2. określić trofea myśliwskie w zależności od poszczególnych gatunków zwierzyny łownej; 

RL.13.3(13) projektuje oraz 
dobiera urządzenia 
łowieckie; 

RL.13.3(13)1. scharakteryzować typy urządzeń łowieckich i ich przeznaczenie;  
RL.13.3(13)2. omówić prawne uwarunkowania budowy i lokalizacji urządzeń łowieckich; 
RL.13.3(13)2. projektować urządzenia łowieckie. 

RL.13.3(14) organizuje 
polowania indywidualne i 
zbiorowe; 

RL.13.3(14)1. scharakteryzować rodzaje polowań;  
RL.13.3(14)2. omówić bezpieczne zasady polowania indywidualnego i zbiorowego;  
RL.13.3(14)3. rozróżnić typy polowań w zależności od poszczególnych gatunków łownych;  
RL.13.3(14)4. scharakteryzować zasady strzelania do zwierzyny; 
RL.13.3(14)5. zorganizować polowanie zbiorowe. 

RL.13.3(15) przestrzega 
zasad wykorzystania psów 
myśliwskich w łowiectwie; 

RL.13.3(15)1. określić znaczenie psów myśliwskich w łowiectwie; 
RL.13.3(15)2. rozróżnić grupy i rasy psów myśliwskich; 
RL.13.3(15)3. scharakteryzować zasady  zastosowania psów myśliwskich; 

RL.13.3(16) charakteryzuje 
znaczenie sokolnictwa w 
łowiectwie; 

RL.13.3(16)1. określić znaczenie ptaków drapieżnych dla potrzeb łowiectwa;  
RL.13.3(16)2. scharakteryzować ptaki drapieżne wykorzystywane w łowiectwie;  
RL.13.3(16)3. scharakteryzować sposoby polowań z wykorzystaniem ptaków drapieżnych; 

RL.13.3(17) stosuje 
przepisy prawa dotyczące 
łowiectwa i zasady etyki 
łowieckiej; 

RL.13.3(17)1. scharakteryzować podstawowe akty prawne regulujące zasady gospodarowania 
zwierzyną łowną;  
RL.13.3(17)2. scharakteryzować dokumenty wewnętrzne Polskiego Związku Łowieckiego; 

 RL.13.4(1) przestrzega 
zasad funkcjonowania 
systemu ochrony przyrody 
w kraju; 

RL.13.4.(1)1.scharakteryzować zasady ustanawiania, zmiany granic lub likwidacji form ochrony 
przyrody; 
RL.13.4(1)2.scharakteryzować organy ochrony przyrody 
RL.13.4(1)3.tosować przepisy dotyczące ochrony środowiska leśnego 

 RL.13.4(2) określa wpływ 
turystyki na środowisko 
leśne; 

RL.13.4(2)1. scharakteryzować pozytywne aspekty turystyki w środowisku leśnym; 
RL.13.4(2)2. scharakteryzować negatywne skutki turystyki na środowisko leśne; 
RL.13.4(2)3. określić znaczenie turystyki dla środowiska leśnego;  
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RL.13.4(3) dokonuje oceny 
obszarów leśnych pod 
względem atrakcyjności 
turystycznej; 

RL.13.4(3)1. scharakteryzować metody waloryzacji turystyczno-rekreacyjnej lasów; 
RL.13.4(3)2. ocenić przydatność leśnej szaty roślinnej dla celów turystyki i rekreacji metodą IBL na 
podstawie cech szaty roślinnej: typu siedliskowego lasu oraz wieku drzewostanu; 
RL.13.4(3)3. scharakteryzować znaczenie obszarów leśnych dla potrzeb wypoczynku; 

RL.13.4(4) określa 
znaczenie leśnych 

RL.13.4(4)1. scharakteryzować Leśne Kompleksy Promocyjne; 
RL.13.4(4)2. określić cele tworzenia Leśnych Kompleksów Promocyjnych: 
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kompleksów promocyjnych 
w edukacji społeczeństwa; 

RL.13.4(4)3. określić zasady wyboru kompleksów leśnych wchodzących w skład Leśnych Kompleksów 
Promocyjnych; 
RL.13.4(4)4. scharakteryzować zasady gospodarki leśnej w Leśnych Kompleksach Promocyjnych; 

RL.13.4(5) planuje i 
organizuje prace związane 
z wykonaniem obiektów 
edukacji leśnej; 

RL.13.4(5)1.scharakteryzować obiekty edukacji leśnej; 
RL.13.4(5)2. określić potrzeby zagospodarowania lasu dotyczące obiektów wykorzystywanych w 
turystyce i rekreacji; 
RL.13.4(5)3. zaplanować prace w celu wykonania obiektów zagospodarowania turystycznego i 
edukacji; 

RL.13.4(6) planuje i 
dokumentuje działania 
edukacyjne dotyczące 
ochrony przyrody; 

RL.13.4(6)1. określić zakres działań edukacyjnych na rzecz ochrony przyrody; 
RL.13.4(6)2. udokumentować działania edukacyjne podejmowane na rzecz ochrony przyrody; 

RL.13.4(7) prowadzi 
edukację społeczeństwa 
dotyczące wiedzy o lesie; 

RL.13.4(7)1. określić cele edukacji społeczeństwa w zakresie wiedzy  
o obszarach leśnych; 
RL.13.4(7)2. scharakteryzować formy działalności edukacyjnej; 
RL.13.4(7)3. scharakteryzować metody edukacji społeczeństwa; 

RL.13.4(8) organizuje prace 
związane z 
zagospodarowaniem 
turystyczno-rekreacyjnym 
lasu; 

RL.13.4(8)1. określić zakres prac wchodzących w skład turystycznego zagospodarowania lasu;. 
RL.13.4(8)2. zaplanować prace wchodzące w zakres turystycznego zagospodarowania lasu; 
 

RL.13.4(9) koordynuje ruch 
turystyczny na terenie 
leśnym; 

RL.13.4(9)1. oznakować obiekty turystyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami  
RL.13.4(9)2. stosować przepisy dotyczące ruchu turystycznego na obszarach leśnych;  

RL.13.4(10) propaguje 
działania na rzecz ochrony 
środowiska i ochrony 
przyrody; 

RL.13.4(10)1.scharakteryzować formy działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska; 
RL.13.4(10)2.wymienić przykłady działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska na poziomie 
krajowym i międzynarodowym; 
 

RL.13.4(11) stosuje 
sposoby zabezpieczania i 
ochrony cennych obiektów 
przyrodniczych; 

RL.13.4(11)1. scharakteryzować rodzaje obiektów cennych przyrodniczo; 
RL.13.4(11)2. scharakteryzować metody zabezpieczania obiektów cennych przyrodniczo; 

R
L.

14
.1

 

RL.14.1(1) posługuje się 
planem urządzenia lasu; 

RL.14.1(1)1. scharakteryzować poszczególne działy planu urządzania lasu;  
RL.14.1(1)2. zastosować informacje zawarte w planie urządzenia lasu;  
RL.14.1(1)3. wyszukać opis taksacyjny określonego wydzielenia; 
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RL.14.1(1)4. scharakteryzować opis taksacyjny wydzielenia; 
RL.14.1(1)5. określić dane wybranych cech taksacyjnych z opisu taksacyjnego; 
RL.14.1(1)6. scharakteryzować mapy planu urządzania lasu; 
RL.14.1(1)7. określić dane z map planu urządzania lasu; 

RL.14.1(2) obsługuje 
rejestrator leśniczego; 

RL.14.1(2)1. określić możliwości wykorzystania rejestratora leśniczego w pracy terenowej; 
RL.14.1(2)2. posługiwać się aplikacjami zainstalowanymi w rejestratorze leśniczego; 
RL.14.1(2)3. wprowadzić dane do podstawowych dokumentów tworzonych w rejestratorze 
leśniczego; 
RL.14.1(2)4. drukować podstawowe dokumenty utworzone w rejestratorze leśniczego; 

RL .14.1(3) posługuje się 
leśną mapą numeryczną; 

RL.14.1(3)1. scharakteryzować możliwości wykorzystania leśnej mapy numerycznej; 
RL.14.1(3)2. zalogować się na portalu leśniczego; 
RL.14.1(3)3. posłużyć się przeglądarką leśnej mapy numerycznej; 
RL.14.1(3)4. określić wybrane elementy na  leśnej mapie numerycznej; 
RL.14.1(3)5. opracować  mapę użytkownika; 
RL.14.1(3)6. wydrukować skonfigurowaną przez siebie mapę; 

RL.14.1(4) określa 
miąższość drzew stojących i 
leżących; 

RL.14.1(4)1. określić kształt strzały drzewa;  
RL.14.1(4)2. wykonać pomiar grubości i długości drewna mierzonego w sztukach pojedynczo; 
RL.14.1(4)3. wyjaśnić zasady przygotowania  do pomiaru  różnych sortymentów; 
RL.14.1(4)4. określić miąższość  drewna mierzonego w sztukach pojedynczo;  
RL.14.1(4)5. wyjaśnić sposób pomiaru różnych sortymentów; 
RL.14.1(4)6. wykonać pomiar elementów  drewna mierzonego w stosach oraz grupowo; 
RL.14.1(4)7. zastosować zamienniki do określania miąższości drewna w stosach; 
RL.14.1(4)8. określić masę drewna mierzonego w stosach i grupowo,  
RL.14.1(4)9. zastosować tablice do określania miąższości drewna leżącego i drzew stojących; 
RL.14.1(4)10. ocenić dokładność pomiarów i obliczeń dotyczących miąższości drewna;  
RL.14.1(4)11. wykonać pomiar pierśnicy i wysokości drzewa; 

RL.14.1(5) określa 
zasobność drzewostanów; 

RL.14.1(5)1. scharakteryzować metody określania zasobności drzewostanów;  
RL.14.1(5)2. zastosować metody określania zasobności drzewostanów; 
RL.14.1(5)3. wykonać szacunki brakarskie; 
RL.14.1(5)4. określić cechy drzewostanu na podstawie pomiarów; 
RL.14.1(5)5. określić miąższość drzewostanu z użyciem tablic zasobności i przyrostu drzewostanów; 
RL.14.1(5)6. oszacować miąższość drzewostanów sąsiednich na podstawie wyników zrębowych;  

RL.14.1(6) określa wiek 
drzew i drzewostanów; 

RL.14.1(6)1. scharakteryzować metody określania wieku drzew;  
RL.14.1(6)2. scharakteryzować metody określania wieku drzewostanów; RL.14.1(6)3. określić wiek 
drzewa stojącego i leżącego;  
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RL.14.1(6)4. określić wiek drzewostanu; 

RL.14.1(7) określa przyrost 
masy drzew i 
drzewostanów; 

RL.14.1(7)1. zdefiniować  rodzaje przyrostów; 
RL.14.1(7)2. wykonać pomiary przyrostu drzewa; 
RL.14.1(7)3. wykonać pomiary związane z określeniem przyrostu drzewostanu; 
RL.14.1(7)4. określić przyrost masy drzewa; 
RL.14.1(7)5. określić przyrost masy drzewostanu; 

RL.14.1(8) rozpoznaje 
rodzaje i określa 
właściwości i przeznaczenie 
surowca drzewnego; 

RL.14.1(8)1. rozróżnić rodzaje surowca drzewnego w miejscu składowania; 
RL.14.1(8)2. wskazać przeznaczenie surowca drzewnego w miejscu składowania 
RL.14.1(8)3. dokonać podziału drewna wg różnych kryteriów (rodzaj, postać, grubość, długość, KJW, 
sposób pomiaru i klasy wymiarowe) 

RL.14.1(9) wykonuje 
pomiary geodezyjne; 

RL.14.1.(9)1. wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geodezji i miernictwa; 
RL.14.1.(9)2. zastosować i przeliczać  jednostki miar długości, powierzchni i kąta; 
RL.14.1(9)3. wyznaczyć linie i kąty proste;  
RL.14.1(9)4. rozróżnić rodzaje i zastosowanie geodezyjnego sprzętu i przyrządów pomiarowych;  
RL.14.1(9)5. określić zasady obsługi przyrządów pomiarowych stosowanych w geodezji;  
RL.14.1(9)6. wyjaśnić zasady wykonywania pomiarów liniowych, busolowych oraz niwelacyjnych;  
RL.14.1(9)7. określić powierzchnię na mapie różnymi metodami; 
RL.14.1(9)8. dobrać przyrządy do wykonywania pomiarów geodezyjnych;  
RL.14.1(9)9. obsługiwać  przyrządy do wykonywania pomiarów geodezyjnych;  
RL.14.1(9)10. wykonać pomiary i szkice sytuacyjne terenu;  
RL.14.1(9)11. opracować wyniki  pomiarów geodezyjnych;  
RL.14.1(9)12. wykonać pomiary wysokościowe;  
RL.14.1(9)13. zapisać wyniki pomiarów geodezyjnych;  

R
L.

14
.2

 

RL.14.2(1) określa rodzaje 
użytków leśnych; 

RL.14.2(1)1. wyjaśnić pojęcia: użytki główne i uboczne; 
RL.14.2(1)2. rozróżnić gatunki grzybów jadalnych, niejadalnych, trujących, chronionych 
RL.14.2(1)3. scharakteryzować gatunki grzybów jadalnych i trujących 
RL.14.2(1)4. rozróżnić owoce leśne 
RL.14.2(1)5. podać zastosowanie owoców leśnych 
RL.14.2(1)6. rozróżnić zioła leśne 
RL.14.2(1)7. podać zastosowanie ziół leśnych 
RL.14.2(1)8. scharakteryzować produkty pszczele 
RL.14.2(1)9. podać zastosowanie produktów pszczelich 
RL.14.2(1)10. przyporządkować rodzaje użytków leśnych do właściwej grupy; 
RL.14.2(1)11. wyjaśnić zasady postępowania z płodami runa leśnego po zbiorze 
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RL.14.2(2) sporządza 
roczne plany pozyskiwania 
surowca drzewnego; 

RL.14.2(2)1. scharakteryzować rodzaje użytków leśnych (w tym drzewnych); 
RL.14.2(2)2. podać niezbędne dane do sporządzenia rocznego planu pozyskania surowca drzewnego; 
RL.14.2(2)3. wyjaśnić cel szacunku brakarskiego 
RL.14.2(2)4. scharakteryzować metody szacunku brakarskiego; 
RL.14.2(2)5. wypełnić raptularz szacunku brakarskiego; 
RL.14.2(2)6. wykonać prace terenowe szacunku brakarskiego; 
RL.14.2(2)7. sporządzić roczny plan pozyskania surowca drzewnego; 

RL.14.2(3) sporządza 
harmonogramy prac 
leśnych; 

RL.14.2(3)1. wymienić prace wykonywane w związku z pozyskaniem drewna oraz określić ich zakres; 
RL.14.2(3)2. zaplanować cięcia w użytkach rębnych i przedrębnych; 

RL.14.2(4) posługuje się 
Systemem Informatycznym 
Lasów Państwowych; 

RL.14.2(4)1. poprawnie logować i wylogować się w SILP; 
RL.14.2(4)2. sprawnie poruszać się w modułach SILP; 
RL.14.2(4)3. generować raporty w modułach SILP; 

RL.14.2(5) sporządza 
dokumentację dotyczącą 
pozyskania surowca 
drzewnego i użytków 
ubocznych; 

RL.14.2(5)1. określić zasady racjonalnej gospodarki drewnem w lesie; 
RL.14.2(5)2. sporządzić dokumentację dotyczącą pozyskania surowca drzewnego; 
RL.14.2(5)3. sporządzić dokumentację dotyczącą pozyskania użytków ubocznych; 

RL.14.2(6) określa źródła 
finansowania prac leśnych; 

RL.14.2(6)1. wymienić źródła finansowania prac leśnych; 
RL.14.2(6)2. scharakteryzować fundusz leśny jako jeden ze źródeł finansowania prac leśnych; 
RL.14.2(6)3. scharakteryzować podatek leśny; 

RL.14.2(7) prowadzi 
dokumentację dotyczącą 
sprzedaży surowca 
drzewnego; 

RL.14.2(7)1. scharakteryzować dokumenty sprzedaży surowca drzewnego; 
RL.14.2(7)2. wypełnić dokumentację sprzedaży surowca drzewnego; 

RL.14.2(8) planuje skład 
zespołów roboczych, 
określa ilość sprzętu oraz 
paliw potrzebnych w 
procesach pozyskiwania 
drewna; 

RL.14.2(8)1. korzystać z katalogu norm czasu dla prac leśnych wykonywanych w pozyskaniu drewna; 
RL.14.2(8)2. obliczać potrzebną ilość robotników do pozyskania określonej ilości sortymentów; 
RL.14.2(8)3. obliczać ilość sprzętu oraz paliw do pozyskania określonej ilości drewna z użyciem pilarki 
spalinowej; 
RL.14.2(8)4. przygotować sprzęt do pozyskania surowca drzewnego z użyciem pilarki spalinowej; 

RL.14.2(9) przygotowuje 
drzewostan do 
pozyskiwania surowca 
drzewnego; 

RL.14.2(9)1. scharakteryzować  prace przygotowawcze związane z pozyskaniem surowca drzewnego; 
RL.14.2(9)2. rozróżniać główny i indywidualny kierunek obalania 
RL.14.2(9)3. scharakteryzować zależności pomiędzy głównym kierunkiem obalania, a kierunkiem cięć i 
kierunkiem zrywki; 
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RL.14.2(9)4. wyznaczyć główny kierunek obalania, kierunek cięć, szlaki zrywkowe oraz miejsca 
składowania surowca drzewnego na szkicu powierzchni zrębowej; 
RL.14.2(9)5. oznakować powierzchnię zrębową; 
RL.14.2(9)6. podzielić powierzchnie zrębową na działki robocze; 
RL.14.2(9)7. wyznaczyć główny i indywidualny kierunek obalania  
RL.14.2(9)8. wyznaczyć miejsca składowania surowca drzewnego; 

RL.14.2(10) organizuje i 
nadzoruje prace związane z 
pozyskiwaniem surowca 
drzewnego; 

RL.14.2(10)1. scharakteryzować systemy pozyskania drewna 
RL.14.2(10)2. omówić organizację prac przy pozyskaniu surowca drzewnego przy różnych systemach 
pozyskania i w zależności od dostępnego sprzętu; 
RL.14.2(10)3. zaplanować prace związane z pozyskaniem surowca drzewnego w różnych rodzajach 
cięć; 
RL.14.2(10)4. określić zakres obowiązków służby leśnej wynikający z prowadzenia nadzoru nad 
pracami przy pozyskaniu surowca drzewnego 
RL.14.2(10)5. rozdzielić obowiązki poszczególnym pracownikom podczas prac związanych z 
pozyskaniem surowca drzewnego; 
RL.14.2(10)6. nadzorować prace związane z pozyskaniem surowca drzewnego; 
RL.14.2(10)7. ułożyć stos regularny surowca S2; 
RL.14.2(10)8. przygotować stanowisko robocze do ścinki drzewa z użyciem pilarki spalinowej; 
RL.14.2(10)9. zastosować techniki ścinki drzew na powierzchni zrębowej oraz w cięciach 
pielęgnacyjnych; 
RL.14.2(10)10. zastosować techniki okrzesywania drzew; 

RL.14.2(11) dobiera 
maszyny i urządzenia do 
pozyskiwania surowca 
drzewnego oraz biomasy; 

RL.14.2(11)1. określić zasady wykorzystania maszyn i urządzeń stosowanych do prac pozyskania 
drewna; 
RL.14.2(11)2. dobrać sprzęt do pozyskania surowca drzewnego w zależności od przyjętego systemu 
pozyskania; 
RL.14.2(11)3. zastosować technologie prac leśnych najmniej szkodliwe dla środowiska; 
RL.14.2(11)4. przygotować sprzęt  związany z pozyskaniem biomasy w cięciach pielęgnacyjnych; 
RL.14.2(11)5. zastosować techniki prac przy pozyskaniu biomasy z użyciem kos spalinowych; 

RL.14.2(12) dobiera 
sposoby składowania i 
konserwacji surowca 
drzewnego; 

RL.14.2(12)1. scharakteryzować sposoby konserwacji surowca drzewnego; 
RL.14.2(12)2. dobrać zabieg konserwacji surowca drzewnego w zależności od jego przeznaczenia oraz 
miejsca i długości okresu składowania; 
RL.14.2(12)3. wykonać zabieg konserwacji surowca drzewnego; 
RL.14.2(12)4. scharakteryzować rodzaje składnic surowca drzewnego; 

RL.14.2(13) klasyfikuje, 
odbiera i cechuje 

RL.14.2(13)1. posługiwać się sprzętem do manipulacji, cechowania i odbiórki surowca drzewnego; 



206 
 

pozyskiwany surowiec 
drzewny; 

RL.14.2(13)2. rozróżniać średnice wykorzystywane w pomiarze drewna (średnica środkowa, 
znamionowa, dolna, górna)  
RL.14.2(13)3. scharakteryzować metody pomiaru surowca drzewnego; 
RL.14.2(13)4. określić zasady manipulacji i możliwości wykorzystania surowca drzewnego; 
RL.14.2(13)5. odczytywać obowiązujące normy dotyczące klasyfikacji surowca drzewnego; 
RL.14.2(13)6. zastosować obowiązujące normy klasyfikacji surowca drzewnego; 
RL.14.2(13)7. wykonać czynności związane z pomiarem pozyskanego surowca drzewnego; 
RL.14.2(13)8. wykonać czynności związane z cechowaniem pozyskanego surowca drzewnego; 
RL.14.2(13)9. sklasyfikować surowiec drzewny do odpowiedniej klasy jakości na podstawie KJW; 
RL.14.2(13)10. wyjaśnić zasady znakowania drewna pozyskanego w lasach różnych form własności; 

RL.14.2(14) planuje prace 
związane z pozyskiwaniem 
runa leśnego i innych 
użytków niedrzewnych; 

RL.14.2(14)1. określić zasady racjonalnego użytkowania leśnych użytków ubocznych; 
RL.14.2(14)2. pozyskiwać leśne użytki uboczne w sposób racjonalny; 
RL.14.2(14)3. zaplanować prace związane z pozyskiwaniem płodów runa i z gospodarką pszczelarską; 

 


