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KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE: 

CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE  

  

Stopnie wymagań edukacyjnych:   

konieczne – uczeń definiuje, wymienia, nazywa, opisuje, wylicza   

podstawowe – uczeń wyjaśnia, streszcza, rozróżnia, odtwarza działania, ilustruje   

rozszerzające – uczeń rozwiązuje, porównuje, rysuje, projektuje, klasyfikuje, charakteryzuje, 

wybiera, określa   

dopełniające – uczeń dowodzi, przewiduje, ocenia, udowadnia, analizuje, planuje, 

proponuje.  

  

KRYTERIA OCENIANIA:   

Ocena niedostateczna -  niedostateczny poziom podstawowych wiadomości teoretycznych, 

który uniemożliwia wykonanie pracy o niewielkim stopniu trudności, uczeń wykonuje 

ćwiczenia z licznymi błędami, brak umiejętności organizacji stanowiska pracy, lekceważenie 

obowiązków i poleceń nauczyciela, niewłaściwe metody pracy, brak reakcji na wskazówki 

udzielone w instruktażu bieżącym, brak zeszytu zajęć, lekceważenie przepisów BHP.   

Ocenę dopuszczającą (wymagania konieczne) otrzymuje uczeń, który: ma pewne braki w 

wiadomościach i umiejętnościach określonych w wymaganiach podstawy programowej, ale 

nie przekraczają one możliwości dalszego kształcenia, z pomocą nauczyciela rozwiązuje 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, wie jaką rolę 

odgrywa wiedza i umiejętności w pracy zawodowej, prowadzi zeszyt, ma komplet notatek, 

ma wykonane zadania domowe.   



Ocenę dostateczną (wymagania konieczne i podstawowe) otrzymuje uczeń, który: 

opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 

podstawy programowej, które są konieczne do dalszego kształcenia, z pomocą nauczyciela 

poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i 

problemów, wykazuje podstawowy stopień zrozumienia większości zagadnień zawodowych, 

z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy.   

Ocenę dobrą (wymagania konieczne, podstawowe i dopełniające) otrzymuje uczeń, który: 

opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach podstawy 

programowej, poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego 

rozwiązywania typowych zadań i problemów, prawidłowo rozumie sytuacje, zasady 

stosowane w zawodzie, prawidłowo posługuje się słownictwem zawodowym, korzysta z 

różnych źródeł wiedzy.   

Ocenę bardzo dobrą (wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające) 

otrzymuje uczeń, który: opanował w bardzo dużym zakresie wiadomości i umiejętności 

określone w wymaganiach podstawy programowej, stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności do 

rozwiązywania problemów oraz nowych zadań problemowych, umie wykorzystać 

wiadomości z różnych dziedzin podczas rozwiązywania problemów teoretycznych i 

praktycznych z zawodzie, wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela 

korzystać z różnych źródeł wiedzy.   

Ocenę celującą (wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające) 

otrzymuje uczeń, który: opanował w całkowitym zakresie wiadomości i umiejętności 

określone w wymaganiach podstawy programowej, ma i stosuje wiedzę i umiejętności do 

rozwiązywania zadań problemowych o wysokim stopniu trudności, formułuje problemy oraz 

dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk, proponuje nowatorskie i twórcze podejście do 

zagadnień zawodowych  

 

 

Cele ogólne 

1. Klasyfikowanie gleb. 

2. Planowanie zadań dotyczących ochrony gleb. 

3. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi. 

4. Określanie warunków i metod unieszkodliwiania odpadów. 

5. Przestrzeganie zasad składowania i magazynowania odpadów. 



6. Charakteryzowanie metody zagospodarowania odpadów. 

7. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami przemysłowymi. 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) rozróżniać rodzaje gleb,  

2) wymieniać cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów gleb, 

3) opisywać właściwości rodzajów gleb,  

4) stosować gleboznawczą klasyfikację gruntów, 

5) rozpoznawać źródła zanieczyszczenia gleb,  

6) dobierać metody ochrony gleb przed degradacją i dewastacją, 

7) określać prace związane z rekultywacją gleb, 

8) oceniać zasięg, przyczyny i skutki degradacji gleb, 

9) klasyfikować odpady według określonych kryteriów, 

10) sortować odpady komunalne, 

11) dobierać sposoby zagospodarowania odpadów,  

12) dobierać metody unieszkodliwiania odpadów,  

13) wymieniać prace związane z eksploatacją składowiska odpadów komunalnych, 

14) prowadzić prace związane z kompostowaniem odpadów,  

15) planować prace związane ze spalaniem odpadów komunalnych oraz eksploatacją spalarni, 

16) opisywać metody zagospodarowania osadów ściekowych, 

17) rozróżniać prace związane z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych, 

18) opisywać sposoby składowania odpadów niebezpiecznych,  

19) planować transport i składowanie odpadów niebezpiecznych, 

20) dobierać metody unieszkodliwiania odpadów przemysłowych,  

21) planować gospodarcze wykorzystanie odpadów przemysłowych. 

 

 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA  

Dział programowy Tematy jednostek 

metodycznych 

Wymagania programowe Uwagi o 

realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

Etap 

realizacji 

I. Ochrona gleb 

przed degradacją 

1. Szczegółowa 

klasyfikacja i cechy 

gleb 

- rozróżniać rodzaje gleb 
- wymieniać szczegółowe 
cechy charakterystyczne 
poszczególnych rodzajów 
gleb 
- stosować gleboznawczą 
szczegółową klasyfikację 
gruntów 

- opisywać złożone 
właściwości rodzajów gleb  
 

Klasa IV 



2. Źródła 

zanieczyszczenia i 

przyczyny degradacji 

gleb 

- rozpoznawać źródła 
zanieczyszczenia gleb 

- oceniać zasięg, przyczyny 

i skutki degradacji gleb 

Klasa IV 

3. Metody ochrony 

gleb 

- wymieniać metody ochrony 
gleb przed degradacją 
i dewastacją 

- dobierać metody ochrony 

gleb przed degradacją 

i dewastacją 

Klasa IV 

4. Rekultywacja gleb - określać prace związane 
z rekultywacją gleb 

- dobierać prace związane 

z rekultywacją gleb 

Klasa IV 

II. Odpady 

komunalne 

1. Klasyfikacja 

odpadów 

- klasyfikować odpady 
według podstawowych 
kryteriów 

- klasyfikować odpady 

według szczegółowych 

kryteriów 

Klasa IV 

2. Sposoby 

zagospodarowania 

odpadów 

- sortować odpady 
komunalne 
 

- dobierać sposoby 

zagospodarowania odpadów 

Klasa IV 

3. Metody 

unieszkodliwiania 

odpadów 

- wymieniać metody 
unieszkodliwiania odpadów  

- dobierać metody 

unieszkodliwiania odpadów 

Klasa IV 

4. Eksploatacja 

składowisk odpadów 

 – wymieniać prace związane 
z eksploatacją składowiska 
odpadów komunalnych 

- prowadzić prace związane 

z kompostowaniem 

odpadów 

Klasa IV 

5. Eksploatacja 

spalarni odpadów  

- wymieniać prace związane 
ze spalaniem odpadów 
komunalnych oraz 
eksploatacją spalarni 

- planować prace związane 

ze spalaniem odpadów 

komunalnych oraz 

eksploatacją spalarni 

Klasa IV 

6. Zagospodarowanie 

osadów ściekowych 

- wymieniać metody 

zagospodarowania osadów 

ściekowych 

- opisywać metody 

zagospodarowania osadów 

ściekowych 

Klasa IV 

III. Opady 

przemysłowe 

1. Klasyfikacja 

odpadów 

- klasyfikować odpady 
według podstawowych 
kryteriów 

- klasyfikować odpady 

według szczegółowych 

kryteriów 

Klasa IV 

2. Sposoby 

gospodarczego 

wykorzystania 

odpadów 

- wymieniać sposoby 
gospodarczego 
wykorzystania odpadów 
przemysłowych 

- planować gospodarcze 

wykorzystanie odpadów 

przemysłowych 

Klasa IV  

3. Metody 

unieszkodliwiania 

odpadów 

- wymieniać metody 
unieszkodliwiania odpadów 
przemysłowych 

- dobierać metody 

unieszkodliwiania odpadów 

przemysłowych 

Klasa IV 

i V 

IV. Odpady 

niebezpieczne 

1. Klasyfikacja 

odpadów 

- klasyfikować odpady 
według podstawowych 
kryteriów 

- klasyfikować odpady 

według szczegółowych 

kryteriów 

Klasa V 

2. Sposoby 

zagospodarowania 

odpadów  

- wymieniać prace związane 
z zagospodarowaniem 
odpadów niebezpiecznych 

- rozróżniać i opisywać 

prace związane 

z zagospodarowaniem 

odpadów niebezpiecznych 

Klasa V 

3. Transport i 

składowanie odpadów 

- opisywać sposoby 
składowania odpadów 
niebezpiecznych  

- planować transport i 

składowanie odpadów 

niebezpiecznych 

Klasa V 

V. Organizacja 

prac przy 

zagospodarowaniu 

1. Racjonalna 

gospodarka odpadami 

komunalnymi 

- sortować odpady 
komunalne 
dobierać sposoby 

- prowadzić prace związane 
z kompostowaniem 
odpadów 

Klasa IV 



odpadów zagospodarowania odpadów 
komunalnych 
- dobierać metody 
unieszkodliwiania odpadów 
- wymieniać prace związane 
z eksploatacją składowiska 
odpadów komunalnych 
- opisywać metody 
zagospodarowania osadów 
ściekowych 
- przestrzegać tajemnicy 
zawodowej 

- planować prace związane 
ze spalaniem odpadów 
komunalnych oraz 
eksploatacją spalarni 
- stosować zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte 
normy zachowania 
 

2. Racjonalna 

gospodarka odpadami 

przemysłowymi 

- rozróżniać prace związane 
z zagospodarowaniem 
odpadów niebezpiecznych 
- opisywać sposoby 
składowania odpadów 
niebezpiecznych 
- przestrzegać tajemnicy 

zawodowej 

- planować transport i 
składowanie odpadów 
niebezpiecznych 
- dobierać metody 
unieszkodliwiania odpadów 
przemysłowych 
- planować gospodarcze 
wykorzystanie odpadów 
przemysłowych 
- stosować zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte 
normy zachowania 

Klasa IV 

i V 

VII. Organizacja 

prac związanych z 

ochroną gleb 

1. Dobór metod 

ochrony gleb 

- oceniać zasięg, przyczyny 
i skutki degradacji gleb  

- dobierać metody ochrony 

gleb przed degradacją 

i dewastacją 

Klasa V 

2. Planowanie prac 

związanych z 

rekultywacją gleb 

- określać główne prace 
związane z rekultywacją gleb 
- przestrzegać tajemnicy 

zawodowej 

- określać szczegółowe 
prace związane 
z rekultywacją gleb 
- stosować zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte 
normy zachowania 

Klasa V 

 

 

 

 

 


