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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. Określanie zasobów środowiska przyrodniczego. 

2. Charakteryzowanie elementów środowiska przyrodniczego. 

3. Charakteryzowanie rodzajów wód powierzchniowych i podziemnych. 

4. Klasyfikowanie gleb. 

5. Charakteryzowanie warunków klimatycznych. 

6. Charakteryzowanie klimatu akustycznego. 

7. Rozpoznawanie rodzajów zanieczyszczeń środowiska. 

8. Korzystanie z map pogody oraz danych meteorologicznych i hydrologicznych. 

9.Określanie zasobów środowiska przyrodniczego. 



10.   Charakteryzowanie elementów środowiska przyrodniczego. 

11.   Opracowywanie działań związanych z monitoringiem przyrody ożywionej. 

12. Rozpoznawanie właściwych norm i procedur oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych. 

13.   Stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony i kształtowania środowiska. 

14. Rozpoznawanie rodzajów zanieczyszczeń środowiska. 

15.  Przestrzeganie zasad sporządzania bilansów zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby oraz hałasu. 

16.  Określanie jakości komponentów środowiska na podstawie dopuszczonych norm zawartych w aktach prawnych. 

17.  Ocenianie aktualnego stanu środowiska. 

18.  Obliczanie emisji zanieczyszczeń środowiska. 

19.  Określanie warunków wydawania pozwoleń emisyjnych i decyzji wodno-prawnych. 

 

 

 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) rozróżniać zasoby przyrody, 

2) interpretować pojęcia z zakresu ochrony środowiska, 

3) wymieniać cechy form ochrony przyrody, 

4) opisywać stan środowiska przyrodniczego, 

5) wyodrębniać cechy czynników środowiska mających wpływ na organizmy, 

6) opisywać zależności pomiędzy elementami środowiska, 

7) wymieniać cechy charakterystyczne poszczególnych ekosystemów, 

8) wyjaśniać procesy samooczyszczania komponentów środowiska,  

9) rozróżniać rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych, 

10) wymieniać cechy wód powierzchniowych i podziemnych, 

11) opisywać rodzaje wód, 

12) rozróżniać rodzaje gleb,  

13) wymieniać cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów gleb, 

14) opisywać właściwości rodzajów gleb, 

15) stosować gleboznawczą klasyfikację gruntów, 

16) rozróżniać warstwy atmosfery ziemskiej, 

17) opisywać cechy charakterystyczne poszczególnych warstw atmosfery ziemskiej, 

18) określać skład powietrza atmosferycznego, 

19) rozróżniać procesy i zjawiska zachodzące w atmosferze, 

20) opisywać procesy i zjawiska zachodzące w atmosferze, 

21) wyjaśniać zasady powstawania i emisji fal akustycznych, 

22) rozróżniać elementy klimatu akustycznego, 

23) opisywać cechy charakterystyczne klimatu akustycznego, 

24) określać źródła oraz rodzaje hałasu i drgań, 

25)  rozpoznawać rodzaje zanieczyszczeń środowiska, 

26) wymieniać cechy charakterystyczne zanieczyszczeń środowiska, 

27) wyjaśniać wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka i środowisko przyrodnicze, 



28) wymieniać informacje zawarte w mapach pogody, odczytywać dane meteorologiczne i hydrologiczne. 

29) rozróżniać zasoby przyrody, 

30) interpretować pojęcia z zakresu ochrony środowiska, 

31) wymieniać cechy form ochrony przyrody, 

32) wyodrębniać cechy czynników środowiska mających wpływ na organizmy, 

33) opisywać zależności pomiędzy elementami środowiska, 

34) wymieniać cechy charakterystyczne poszczególnych ekosystemów, 

35) wyjaśniać procesy samooczyszczania komponentów środowiska, 

36) wymieniać obszary, na których winny być zlokalizowane stacje bazowe związane z monitoringiem przyrody 

ożywionej,  

37) rozpoznawać rodzaje inwestycji szkodliwych na środowisko przyrodnicze i ludzi, 

38) rozróżniać czynniki szkodliwe w oddziaływaniach inwestycji,  

39) dobierać metody ochrony środowiska przyrodniczego i ludzi podczas oddziaływania inwestycji szkodliwych,  

40) opracowywać plany działań w sytuacji wystąpienia zagrożeń ekologicznych. 

41) wymieniać cele normalizacji krajowej, 

42) wyjaśniać, czym jest norma i wymienia cechy normy, 

43) rozróżniać oznaczenia normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej, 

44) korzystać ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności, 

45) korzystać z obowiązujących aktów prawnych dla poszczególnych komponentów środowiska, 

46) odczytywać informacje z aktów prawnych stosowanych w ochronie środowiska. 

47) rozpoznawać rodzaje zanieczyszczeń środowiska, 

48) wymieniać cechy charakterystyczne zanieczyszczeń środowiska, 

49) wyjaśniać wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka i środowisko przyrodnicze, 

50) dokonywać podziału bilansów zanieczyszczeń,  

51) wymieniać cele sporządzania bilansów zanieczyszczeń, 

52) dokonywać analizy informacji zawartych w dostępnych, sporządzonych bilansach zanieczyszczeń,  

53) sporządzać schematy opracowania bilansów zanieczyszczeń,  

54) sporządzać bilanse zanieczyszczeń komponentów środowiska,  

55) opracowywać wyniki bilansów, 

56) porównywać dopuszczalny stopień zanieczyszczeń środowiska na podstawie obowiązujących norm 

i przepisów prawa, 

57) oceniać stopień zanieczyszczenia środowiska na podstawie obowiązujących norm i przepisów prawa, 

58) opracowywać raport z zanieczyszczeń środowiska na podstawie przepisów prawa, 

59) szacować wartości dopuszczenia zanieczyszczeń/norm dla poszczególnych wskaźników komponentów, 

60) planować rozwiązania na podstawie raportu stwierdzającego podwyższone stopnie zanieczyszczenia 

środowiska, 

61) stosować wyniki wskaźników do oceny stanu zanieczyszczeń, 

62) opracowywać prognozy zmian zachodzących w środowisku, 

63) projektować rozwiązania na podstawie raportu stwierdzającego podwyższone stopnie zanieczyszczenia 

środowiska, 

64) określać dopuszczalny stopień zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska, 

65) obliczać stopień redukcji zanieczyszczeń gazów odlotowych i ścieków, 

66) obliczać opłaty lub kary za emisję zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wód oraz gleb, 

67) opisywać pozwolenia za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 



68) opracowywać instrukcje gospodarowania wodą, 

69) odczytywać dane o sieciach hydrograficznych, stanach wód, stopniu zanieczyszczenia wód na podstawie 

katastru wodnego, 

70) przygotowywać materiały do pozwoleń na gospodarcze korzystanie ze środowiska, 

71) wykonywać ocenę oddziaływania inwestycji szkodliwych dla zdrowia i środowiska przyrodniczego. 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA  

Dział 

programowy 

Tematy 

jednostek 

metodycznych 

Wymagania programowe Uwagi o 

realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

Etap 

realizacji 

I. Podstawy 

ochrony przyrody 

ożywionej 

1. Zasoby i 

cechy ochrony 

przyrody 

- rozróżniać główne zasoby przyrody 
 – interpretować podstawowe pojęcia z 
zakresu ochrony środowiska 
- wymieniać główne cechy form ochrony 
przyrody 
- opisywać stan środowiska przyrodniczego 
- opisywać podstawowe zależności 
pomiędzy elementami środowiska 

- wyjaśniać procesy 

samooczyszczania 

komponentów 

środowiska 

Klasa I 

2. Cechy 

ekosystemów 

oraz wpływ 

czynników 

środowiska na 

organizmy 

- wymieniać główne cechy 
charakterystyczne poszczególnych 
ekosystemów 

- wyodrębniać cechy 

czynników 

środowiska 

mających wpływ na 

organizmy  

Klasa I 

II. Podstawy 

ochrony 

komponentów 

środowiska 

1. Podstawy 

ochrony wód 

- rozróżniać podstawowe rodzaje wód 
powierzchniowych i podziemnych 
- wymieniać główne cechy wód 
powierzchniowych i podziemnych 

- opisywać główne 

rodzaje wód 

Klasa I 

2. Podstawy 

ochrony gleb 

 

- rozróżniać podstawowe rodzaje gleb 
- wymieniać główne cechy 
charakterystyczne poszczególnych 
rodzajów gleb 

- opisywać główne 
właściwości 
rodzajów gleb 
- stosować 

gleboznawczą 

klasyfikację gruntów 

Klasa I 

3. Podstawy 

ochrony 

powietrza i 

klimatu 

akustycznego  

- rozróżniać główne warstwy atmosfery 
ziemskiej 
- opisywać podstawowe cechy 
charakterystyczne poszczególnych warstw 
atmosfery ziemskiej 
- określać główny skład powietrza 
atmosferycznego 
- rozróżniać procesy i zjawiska zachodzące 
w atmosferze 
- wyjaśniać podstawowe zasady 
powstawania i emisji fal akustycznych 
- rozróżniać elementy klimatu akustycznego 
- określać źródła oraz rodzaje hałasu i 
drgań 

- opisywać procesy 
i zjawiska 
zachodzące w 
atmosferze 
- opisywać główne 
cechy 
charakterystyczne 
klimatu 
akustycznego 
 

Klasa I 



4. Elementy 

meteorologii 

- wymieniać informacje zawarte w mapach 
pogody 

- odczytywać dane 

meteorologiczne i 

hydrologiczne 

Klasa I 

III. 

Zanieczyszczenia 

środowiska 

1. Rodzaje 

zanieczyszczeń 

- rozpoznawać główne rodzaje 
zanieczyszczeń środowiska 
 

- wyjaśniać wpływ 

zanieczyszczeń na 

zdrowie człowieka i 

środowisko 

przyrodnicze 

Klasa I 

2. Cechy 

zanieczyszczeń  

- wymieniać podstawowe cechy 
charakterystyczne zanieczyszczeń 
środowiska 

- opisać podstawowe 

cechy 

charakterystyczne 

zanieczyszczeń 

środowiska 

Klasa I 

IV. Zasoby i 

formy ochrony 

przyrody 

1. Zasoby 

przyrody  

- rozróżniać szczegółowe zasoby przyrody 
- interpretować zaawansowane pojęcia z 
zakresu ochrony środowiska 

- wyodrębniać 

złożone cechy 

czynników 

środowiska 

mających wpływ na 

organizmy  

 

Klasa II 

2. Formy 

ochrony 

przyrody  

- wymieniać szczegółowe cechy form 
ochrony przyrody  
- opisywać złożone zależności pomiędzy 
elementami środowiska 

- wyjaśniać 

zaawansowane 

procesy 

samooczyszczania 

komponentów 

środowiska 

Klasa II 

3. Ekosystem - wymieniać szczegółowe cechy 
charakterystyczne poszczególnych 
ekosystemów 

- opisać 

szczegółowe cechy 

charakterystyczne 

poszczególnych 

ekosystemów 

Klasa II 

V. Monitoring 

środowiska 

przyrodniczego 

1. Podstawy 

monitoringu 

przyrody 

ożywionej 

- wymieniać główne obszary, na których 
winny być zlokalizowane stacje bazowe 
związane z monitoringiem przyrody 
ożywionej 
- rozpoznawać najważniejsze rodzaje 
inwestycji szkodliwych na środowisko 
przyrodnicze i ludzi 

- rozróżniać główne 

czynniki szkodliwe 

w oddziaływaniach 

inwestycji 

Klasa II 

2. Metody 

ochrony 

środowiska 

przyrodniczego 

- dobierać podstawowe metody ochrony 
środowiska przyrodniczego i ludzi podczas 
oddziaływania inwestycji szkodliwych 

- opracowywać 

proste plany działań 

w sytuacji 

wystąpienia 

zagrożeń 

ekologicznych 

Klasa II 

VI. Norma – 

pojęcie i rodzaje 

1. Cele i definicja 

normy 

- wymieniać cele normalizacji krajowej 
- wyjaśniać ogólnie czym jest norma i 
wymieniać cechy normy 

- wyjaśniać 
szczegółowo czym 
jest norma  

Klasa I 

2. Oznaczenia 

normy  

- rozróżniać oznaczenia normy 
międzynarodowej, europejskiej i krajowej 

- korzystać ze źródeł 
informacji 
dotyczących norm i 
procedur oceny 
zgodności 

Klasa I 

VII. Przepisy 1. Wykaz aktów - odczytywać informacje z aktów prawnych - korzystać z 
obowiązujących 

Klasa I 



prawa dot. 

ochrony 

środowiska 

prawnych 

związanych z 

ochroną 

środowiska 

stosowanych w ochronie środowiska aktów prawnych dla 
poszczególnych 
komponentów 
środowiska 

2. Zastosowanie 

aktów prawnych 

w ochronie 

środowiska 

- odczytywać informacje z aktów prawnych 
stosowanych w ochronie środowiska 

- korzystać z 
obowiązujących 
aktów prawnych dla 
poszczególnych 
komponentów 
środowiska 

Klasa I 

VIII. Bilanse i 

dopuszczalne 

stopnie 

zanieczyszczeń 

1. 

Zanieczyszczeń 

środowiska – 

informacje 

szczegółowe 

- rozpoznawać szczegółowo rodzaje 
zanieczyszczeń środowiska 
- wymieniać zaawansowane cechy 
charakterystyczne zanieczyszczeń 
środowiska 

- wyjaśniać wpływ 

zanieczyszczeń na 

zdrowie człowieka i 

środowisko 

przyrodnicze 

Klasa I 

2. Bilanse 

zanieczyszczeń 

- dokonywać podziału bilansów 
zanieczyszczeń  
- wymieniać cele sporządzania bilansów 
zanieczyszczeń 
- dokonywać analizy informacji zawartych 
w dostępnych, sporządzonych bilansach 
zanieczyszczeń 
- sporządzać schematy opracowania 
bilansów zanieczyszczeń 

- sporządzać bilanse 
zanieczyszczeń 
komponentów 
środowiska 
- opracowywać 
wyniki bilansów 
- porównywać 

dopuszczalny 

stopień 

zanieczyszczeń 

środowiska na 

podstawie 

obowiązujących 

norm i przepisów 

prawa 

Klasa I 

3. Dopuszczalny 

stopień 

zanieczyszczeń 

wg norm 

- oceniać stopień zanieczyszczenia 
środowiska na podstawie obowiązujących 
norm i przepisów prawa 
- opracowywać raport z zanieczyszczeń 
środowiska na podstawie przepisów prawa 
- szacować wartości dopuszczenia 
zanieczyszczeń/norm dla poszczególnych 
wskaźników komponentów 

- planować 

rozwiązania na 

podstawie raportu 

stwierdzającego 

podwyższone 

stopnie 

zanieczyszczenia 

środowiska 

Klasa I i II 

IX. Ocena 

zanieczyszczeń 

1. Ocena stanu 

środowiska 

- stosować wyniki wskaźników do oceny 
stanu zanieczyszczeń 
- opracowywać prognozy zmian 
zachodzących w środowisku 
- określać dopuszczalny stopień 

zanieczyszczenia poszczególnych 

komponentów środowiska 

- projektować 
rozwiązania na 
podstawie raportu 
stwierdzającego 
podwyższone 
stopnie 
zanieczyszczenia 
środowiska 
 

Klasa II 

2. Emisje 

zanieczyszczeń 

- obliczać stopień redukcji zanieczyszczeń 
gazów odlotowych i ścieków 

- obliczać opłaty lub 

kary za emisję 

zanieczyszczeń 

powietrza 

atmosferycznego, 

wód oraz gleb 

Klasa II 

X. Pozwolenia 

administracyjne 

środowiskowe 

1. Pozwolenia 

emisyjne i 

decyzje wodno-

prawne 

- opisywać pozwolenia za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska 
- opracowywać instrukcje gospodarowania 
wodą 
- odczytywać dane o sieciach 

- wykonywać ocenę 

oddziaływania 

inwestycji 

szkodliwych dla 

zdrowia i środowiska 

Klasa II 



hydrograficznych, stanach wód, stopniu 
zanieczyszczenia wód na podstawie 
katastru wodnego 
- przygotowywać materiały do pozwoleń na 
gospodarcze korzystanie ze środowiska 

przyrodniczego 

 

 

 

 

 

 


