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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. Charakteryzowanie rodzajów wód powierzchniowych i podziemnych. 

2. Planowanie zadań dotyczących ochrony wód. 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) rozróżniać rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych, 

2) wymieniać cechy wód powierzchniowych i podziemnych, 



3) opisywać rodzaje wód, 

4) wyjaśniać zasady eksploatacji ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, 

5) rozpoznawać źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, 

6) dobierać metody uzdatniania wody, 

7) planować proces uzdatniania wody w zależności od jej składu chemicznego, 

8) dobierać urządzenia do uzdatniania wody przeznaczonej do określonych celów, 

9) klasyfikować ścieki według określonych kryteriów, 

10) wyodrębniać cechy procesów zachodzące podczas oczyszczania ścieków, 

11) dobierać urządzenia do oczyszczania ścieków, 

12) rozpoznawać rodzaje i elementy przydomowej oczyszczalni ścieków, 

13) odczytywać z dokumentacji projektowych dane o sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, 

14) projektować zadania dotyczące ochrony wód. 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA  

Dział 

programowy 

Tematy jednostek 

metodycznych 

Wymagania programowe Uwagi o 

realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

Etap 

realizacji 

I. Ujęcia wody 1. Rodzaje i cechy wód – 

rozwinięcie tematu 

- rozróżniać poszczególne 
rodzaje wód 
powierzchniowych i 
podziemnych 
- wymieniać 
zaawansowane cechy 
wód powierzchniowych i 
podziemnych 

- opisywać rodzaje wód 

powierzchniowych i podziemnych 

Klasa IV 

2. Eksploatacja ujęć wód - rozpoznawać źródła 

zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych 

i podziemnych 

- wyjaśniać zasady eksploatacji 
ujęć wód powierzchniowych 
i podziemnych 
 

Klasa IV 

II. Uzdatnianie 

wód 

1. Procesy uzdatniania 

wód 

- planować proces 
uzdatniania wody 
w zależności od jej składu 
chemicznego 
- dobierać metody 
uzdatniania wody 

- projektować zadania dotyczące 

ochrony wód 

Klasa IV 

2. Urządzenia do 

uzdatniania wód 

- dobierać urządzenia do 
uzdatniania wody 
przeznaczonej do 
określonych celów 

- projektować zadania dotyczące 

ochrony wód 

Klasa IV 

3. Dokumentacja sieci 

wodociągowych 

- odczytywać z 
dokumentacji 
projektowych podstawowe 
dane o sieciach 
wodociągowych  

- odczytywać z dokumentacji 

projektowych szczegółowe dane 

o sieciach wodociągowych 

Klasa IV 

III. 

Oczyszczanie 

ścieków 

1. Klasyfikacja ścieków - klasyfikować ścieki 
według głównych 
kryteriów 

- klasyfikować ścieki według 
szczegółowych kryteriów 

Klasa IV 

2. Procesy oczyszczania 

ścieków 

- wyodrębniać 
podstawowe cechy 
procesów zachodzących 
podczas oczyszczania 
ścieków 

- wyodrębniać zaawansowane 

cechy procesów zachodzących 

podczas oczyszczania ścieków 

Klasa IV 



3. Urządzenia w 

oczyszczaniu ścieków 

- dobierać główne 
urządzenia do 
oczyszczania ścieków 

- dobierać szczegółowe 

urządzenia do oczyszczania 

ścieków 

Klasa IV 

4. Przydomowa 

oczyszczalnia ścieków 

- rozpoznawać rodzaje 
i podstawowe elementy 
przydomowej 
oczyszczalni ścieków 

- rozpoznawać zaawansowane 

elementy przydomowej 

oczyszczalni ścieków 

Klasa V 

5. Dokumentacja sieci 

kanalizacyjnych 

- odczytywać z 

dokumentacji 

projektowych podstawowe 

dane o sieciach 

kanalizacyjnych 

- odczytywać z dokumentacji 

projektowych szczegółowe dane 

o sieciach kanalizacyjnych 

Klasa V 

 

 

 

 

 

 


