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TECHNIK LEŚNIK 314301  

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

 

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 
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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. 

 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

Ocenie podlegają:  

– kartkówki, 

– sprawdziany,  

– prace domowe,  

– odpowiedzi ustne,  

– udział w dyskusji,  

– zeszyt,  
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– praca samodzielna na lekcji,  

– praca w grupach na lekcji,  

– udział w projektach,  

– aktywność na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

Szczegółowe treści nauczania zawarte są w podstawie programowej oraz w wewnątrzszkolnym programie nauczania dla danego przedmiotu.  

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA PRZEDMIOTU: 

 

 

1. HODOWLA LASU dla klas I, II, III technikum  
 

TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

 

Cele ogólne 

1. Organizowanie prac z zakresu hodowli lasu. 

2. Nadzorowanie i dokumentowanie prac z zakresu hodowli lasu. 

3. Przestrzeganie zasad kultury i etyki zawodowej. 

4. Stosowanie technik radzenia sobie ze stresem. 



4 
 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) określać rodzaje i zastosowanie obiektów małej retencji wodnej, 

2) scharakteryzować elementy selekcji drzew leśnych, 

3) zorganizować zbiór nasion z drzew ściętych i stojących oraz krzewów leśnych, 

4) dobrać metody pozyskiwania nasion przechowywania i przygotowania nasion drzew i krzewów leśnych do wysiewu, 

5) zorganizować i wykonywać prace związane z prowadzeniem leśnej gospodarki szkółkarskiej, 

6) prowadzić prace związane ze szczegółową hodowlą drzew i krzewów leśnych, 

7) opracowywać założenia do wniosków z zakresu hodowli lasu, 

8) określić funkcje lasów, 

9) ocenić strukturę drzewostanu oraz prowadzić działania związane z jej kształtowaniem, 

10) wykonywać prace związane z melioracjami leśnymi, 

11) wykonywać prace związane z odnowieniami, zalesieniami, poprawkami, dolesieniami oraz uzupełnieniami, 

12) dokonywać odbioru wykonanych prac i sporządzać ich dokumentację, 

13) wykonywać zadania związane z przebudową drzewostanu, 

14) prowadzić prace pielęgnacyjne w zadrzewieniach, 

15) współpracować efektywnie w zespole, wykazywać się kreatywnością i otwartością na zmiany. 
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MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział programowy 
Tematy jednostek 
metodycznych 

Wymagania programowe 
Uwagi 
o realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Rozszerzone 

Uczeń potrafi: 

Etap 
realizacji 

I. Hodowla lasu, jej 
podział, cele i zadania 

1. Wiadomości wstępne  zdefiniować pojęcie hodowli lasu 
 wymieniać cele i zadania hodowli lasu 
 zdefiniować pojęcie lasu 
 wymienić i scharakteryzować rodzaje lasów 
 wymienić funkcje lasów 

 scharakteryzować cele i zadania hodowli 
lasu 

 scharakteryzować funkcje lasów 

 

 

 

 

 

 

klasa I 

 

 

 

 

 

 

II. Las i drzewostan, 
ich budowa i funkcje 

1. Warstwy roślinne 
w lesie. Pojęcie okrajka 
leśnego, ściany i brzegu 
drzewostanu 

 wymienić i scharakteryzować warstwy roślinne 
w lesie 

 wymienić cechy drzewa okrajkowego 

 scharakteryzować pojęcie okrajka leśnego, 
ściany i brzegu drzewostanu 

2. Cechy drzewostanu  wymienić i scharakteryzować fazy rozwojowe 
drzewostanu 

 scharakteryzować budowę drzewostanu 
 scharakteryzować drzewostany pod względem 

składu gatunkowego 
 wymienić i scharakteryzować formy zmieszania 

drzew w drzewostanie 
 wymienić i scharakteryzować rodzaje zwarcia 

drzew w drzewostanie 
 wymienić rolę poszczególnych drzew 

w drzewostanie 
 wymienić sposoby powstawania drzewostanów 
 scharakteryzować wiek drzewostanów 
 rozróżnić i scharakteryzować drzewostany ze 

względu na wiek  
 

 scharakteryzować rolę poszczególnych 
drzew w drzewostanie 

 scharakteryzować sposoby powstawania 
drzewostanu 

 scharakteryzować pojęcie przestoju 
 wymienić czynniki wpływające na cechy 

drzewostanu 



6 
 

III. Gleboznawstwo 1. Czynniki i procesy 
glebotwórcze 

 zdefiniować pojęcie gleboznawstwa 
 wymienić czynniki glebotwórcze i określić ich 

ważność 
 zdefiniować pojęcie procesu glebotwórczego 
 zdefiniować podstawowe procesy glebotwórcze 

(proces inicjalny, przemywania, bielicowania, 
wymywania, brunatnienia, bagienny, oglejenia 
i murszenia) 

 wymienić, scharakteryzować rodzaje skał 

 scharakteryzować oddziaływanie szaty 
roślinnej na glebę, 

 scharakteryzować proces powstawania 
gleb 

 scharakteryzować czynniki glebotwórcze 
 opisać sposób powstawania skał 
 rozróżniać skały 
 rozróżniać pojęcie skała i minerał 

 

 

 

 

 

 

klasa I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Budowa gleb  zdefiniować pojęcie profilu glebowego 
 nazywa podstawowe poziomy profilu 

glebowego (A, B, C, E, G, M, O, R,) 
 wymienić cechy morfologiczne gleby 
 wymienić związki chemiczne nadające glebie 

barwę białą, czarną, oliwkową i czerwonawą. 
 zdefiniować układy gleby jako jedną z cech 

morfologicznych 
 wymienić elementy układu trójfazowego gleby 
 określić wymiary frakcji glebowych (żwiru, 

piasku, pyłu i iłu). 
 scharakteryzować niektóre typy frakcji 

glebowych (piaski luźne, piaski słabogliniaste, 
gliny piaszczyste i paski gliniaste) 

 omówić budowę profilu glebowego 
 scharakteryzować poszczególne cechy 

morfologiczne gleby oraz określić ich 
wpływ na rozwój roślin 

 scharakteryzować gliny pod względem 
zwiększającej się ilości frakcji pyłu i iłu 

 scharakteryzować pyły pod względem 
zwiększającej się ilości frakcji pyłu i iłu 

3. Związki organiczne 
i nieorganiczne w glebie 

 wymienić makro- i mikroelementy 
 określić znaczenie azotu, potasu, fosforu 

i wapnia jako makroelementów 
 wyjaśnić proces mineralizacji i humifikacji 
 zdefiniować proces butwienia i gnicia. 
 wymienić typy próchnic leśnych oraz wskazać 

najuboższą i najwartościowszą w składniki 
odżywcze 

 scharakteryzować znaczenie makro- 
i mikroelementów 

 wyjaśnić prawo minimum 
 wyjaśnić znaczenie i obieg materii 

organicznej 
 wyjaśnić znacznie bilansu obiegu 

substancji mineralnych w lesie 
 scharakteryzować poszczególne rodzaje 

próchnic (sposób powstawania, odczyn, 
jakie siedliska leśne tworzą) 

 scharakteryzować budowę profilu 
próchnicznego 
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4. Właściwości fizyczne 
i chemiczne gleb 

 wymienić właściwości fizyczne gleb 
 określić wilgotność gleby w terenie. 
 wyjaśnić pojęcie gleby ciepłej i gleby zimnej 
 zdefiniować pojęcie sorpcyjności gleby 
 wymienić czynniki decydujące o kwaśnym lub 

zasadowym odczynie gleby 
 określić odczyn gleby na podstawie wartości pH 
 wymienić współzależności pomiędzy 

organizmami glebowymi 

 scharakteryzować właściwości wodne, 
powietrzne i cieplne gleby 

 scharakteryzować właściwości sorpcyjne 
gleby oraz określić jej znaczenie 

 scharakteryzować czynniki decydujące 
o kwaśnym lub zasadowym odczynie 
gleby 

 oznaczyć kwasowość gleby za pomocą 
kolorymetru Helliga 

 scharakteryzować współzależności 
pomiędzy organizmami glebowymi 

 

 

 

 

 

 

klasa I 

 

 

 

5. Charakterystyka 
podstawowych typów 
gleb leśnych 

 zdefiniować następujące typy gleb: litosole, 
regosole, arenosole, 

 wymienić skały macierzyste z jakich powstają 
podstawowe typy gleb 

 wymienić podstawowe poziomy glebowe 
w poszczególnych typach gleb 

 uporządkować w kolejności gleby pod 
względem troficzności, wilgotności i odczynu 

 scharakteryzować typy gleb: gleby 
bielicowe, rędziny, gleby brunatne, płowe 
i rdzawe, mady, czarnoziemy i czarne 
ziemie 

 scharakteryzować poszczególne poziomy 
i podpoziomy glebowe 

IV. Ekologiczne 
podstawy hodowli 
lasu 

1. Ekologia lasu  wyjaśnić pojęcie dynamicznego kręgu 
zbiorowisk roślinnych 

 podać definicję ekotonu 
 Wymienić funkcje ekotonu 
 Wyjaśnić zasady regulacji biocenotycznej 
 opisać obieg materii i przepływ energii w 

ekosystemie leśnym 
 scharakteryzować mechanizmy 

współwystępowania gatunków 
 wymienić właściwości biologiczne i wymagania 

ekologiczne najważniejszych gatunków drzew 
leśnych 

 Opisywać ekologiczne formy i typy lasu 
według ich rozmieszczenia poziomego 

 Charakteryzować procesy dynamiki 
biocenozy w ekosystemie leśnym 

 Podać różnice między pojęciem siedlisko a 
środowisko leśne 

2. Ekologia populacji 
drzewiastych 

 Wymienić naturalne procesy zachodzące w 
drzewostanie 

 Opisać dynamikę rozwoju drzewostanu 
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V.  Nasiennictwo 
leśne 

1. Pozyskiwanie nasion 
drzew leśnych 

 zdefiniować pojęcie Regionalizacji nasiennej 
i Regionu pochodzenia 

 wymienić gatunki drzew leśnych objętych 
Regionalizacją nasienną 

 wymienić czynniki wpływające na kwitnienie 
i owocowanie drzew i drzewostanów. 

 wymienić terminy owocowania głównych 
gatunków lasotwórczych 

 wymienić podstawowe metody regulacji 
kwitnienia drzew leśnych 

 wymienić sposoby przewidywania i określania 
urodzaju nasion 

 wymienić pory dojrzewania i terminy zbioru 
owoców i nasion podstawowych gatunków 
lasotwórczych 

 scharakteryzować grupy nasion ze względu na 
łatwość kiełkowania 

 wymienić stadia dojrzewania nasion 
 zdefiniować pojęcia oporności kiełkowania, 

przelegiwania nasion oraz letargu 
 scharakteryzować przydatność nasion do 

wysiewu w zależności o stadia ich dojrzałości 
 scharakteryzować sposoby zbioru nasion 
 scharakteryzować sposoby wyłuszczania nasion 

drzew iglastych 

 określić cel wprowadzenia Regionalizacji 
nasiennej 

 scharakteryzować czynniki wpływające na 
kwitnienie i owocowanie drzew 
i drzewostanów. 

 scharakteryzować lata nasienne głównych 
gatunków lasotwórczych 

 scharakteryzować podstawowe metody 
regulacji kwitnienia drzew leśnych 

 scharakteryzować stadia dojrzewania 
nasion 

 znać organizację zbioru nasion 
 znać przepisy bhp podczas zbioru nasion 
 scharakteryzować sposoby wydobywania 

z owocni nasion drzew i krzewów 
liściastych 

 scharakteryzować biologiczne podstawy 
przechowywania nasion 

 

 

 

 

klasa II  

 

 

 

 

 

 

 2. Przechowywanie 
nasion 

 scharakteryzować sposoby przechowywania 
nasion na potrzeby bieżące 

 wymienić sposoby przysposabiania nasion do 
wysiewu 

 scharakteryzować przedsiewne przygotowanie 
nasion do wysiewu 

 wymienić cele i rodzaje oceny nasion 

 scharakteryzować sposoby 
długookresowego przechowywania nasion 

 scharakteryzować sposoby 
przysposabiania nasion do wysiewu 

 znać zasady transportu nasion i szyszek 
 scharakteryzować rodzaje oceny nasion 
 określić rodzaje próbek nasion wysyłanych 

do oceny i ich wielkości 
 scharakteryzować ocenę nasion na 

podstawie kiełkowania 
 określić biochemiczne metody oceny 

żywotności nasion 

 

 

 

klasa II  
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 pobrać próbkę nasion do oceny 

VI. Selekcja drzew 
leśnych 

1. Podstawy selekcji 
drzew leśnych 

 zdefiniować pojęcia: selekcji populacyjnej, 
rodowej i indywidualnej 

 zdefiniować pojęcie leśnego materiału 
podstawowego (LMP) 

 scharakteryzować drzewostan jako jeden ze 
składników LMP 

 scharakteryzować plantację nasienną jako jeden 
ze składników LMP 

 scharakteryzować drzewo mateczne jako jeden 
ze składników LMP 

 zdefiniować pojęcie Leśnego Banku Genów 

 scharakteryzować źródło nasion jako jeden 
ze składników LMP 

 scharakteryzować klon jako jeden ze 
składników LMP 

 scharakteryzować mieszankę klonów jako 
jeden ze składników LMP 

 scharakteryzować kategorie LMP 
 określić wykorzystanie Banku Genów do 

zachowania różnorodności genetycznej 
drzew leśnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa II   

 

 

 

2. Drzewostany 
nasienne 

 scharakteryzować Gospodarcze Drzewostany 
Nasienne (GDN) 

 scharakteryzować Wyłączone Drzewostany 
Nasienne (WDN) 

 wymienić cechy drzewa dorodnego 
(matecznego) 

 opisać oznaczenie GDN w terenie 
 scharakteryzować oznaczenie WDN w 

terenie 
 określić minimalne powierzchnie WDN 
 scharakteryzować uznawanie WDN 
 scharakteryzować sposób typowania i 

uznawania drzew za dorodne (mateczne) 
 

3. Plantacje nasienne i 
uprawy pochodne 

 

 zdefiniować pojęcie uprawy pochodnej 
 scharakteryzować pojęcie uprawy pochodnej 
 scharakteryzować przygotowanie sadzonek do 

zakładania plantacyjnych upraw nasiennych 
 scharakteryzować zakładanie plantacji 

nasiennych (PN) i plantacyjnych upraw 
nasiennych (PUN) 

 znać zasadę planowania rozmieszczenia 
szczepów i sadzonek na PN i PUN 

 wymienić sposoby wykorzystania nasion z 
plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw 
nasiennych 

 

 scharakteryzować pojęcie bloku upraw 
pochodnych 

 scharakteryzować przygotowanie 
szczepów do zakładania plantacji 
nasiennych 

 scharakteryzować prowadzenie plantacji 
nasiennych i plantacyjnych upraw 
nasiennych 

 scharakteryzować pielęgnowanie plantacji 
nasiennych i plantacyjnych upraw 
nasiennych 
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VII. 
Charakterystyka 
hodowlana drzew i 
krzewów leśnych 

1. Charakterystyka 
hodowlana głównych 
gatunków 
lasotwórczych 

 

 określić występowanie sosny pospolitej, 
świerka, jodły, modrzewi, dębów i buka na 
terenie Polski 

 scharakteryzować wymagania świetlne sosny 
pospolitej, świerka, jodły, modrzewi, dębów i 
buka 

 scharakteryzować wymagania w stosunku do 
wilgotności i troficzności gleby sosny 
pospolitej, świerka, jodły, modrzewi, dębów i 
buka 

 określić podatność sosny pospolitej, świerka, 
jodły, modrzewi, dębów i buka na zagrożenia 
abiotyczne 

 scharakteryzować sposoby odnawiania sosny 
pospolitej, świerka, jodły, modrzewi, dębów i 
buka 

 Scharakteryzować klimat na którym 
może wzrastać sosna pospolita, świerk, 
jodła, modrzewie, dęby i buk 

 wymienić główne STL, na których może 
wzrastać sosna pospolita, świerk, jodła, 
modrzewie, dęby i buk 

 scharakteryzować wzrost i 
produkcyjność sosny pospolitej, świerka, 
jodły, modrzewi, dębów i buka 

 scharakteryzować wykorzystanie sosny 
pospolitej, świerka, jodły, modrzewi, 
dębów i buka w strefach uszkodzeń 
przemysłowych 

 

 

 

klasa III 

 

2. Charakterystyka 
hodowlana gatunków 
domieszkowych 

 

 określić występowanie jesionów, olch, brzóz, 
graba, klonów, wiązów, lip i topoli osiki na 
terenie Polski 

 scharakteryzować wymagania świetlne 
jesionów, olch, brzóz, graba, klonów, wiązów, 
lip i topoli osiki 

 scharakteryzować wymagania w stosunku do 
wilgotności i troficzności gleby jesionów, olch, 
brzóz, graba, klonów, wiązów, lip i topoli osiki 

 określić podatność jesionów, olch, brzóz, graba, 
klonów, wiązów, lip i topoli osiki na zagrożenia 
abiotyczne 

 scharakteryzować wykorzystanie jesionów, 
olch, brzóz, graba, klonów, wiązów, lip i topoli 
osiki w strefach uszkodzeń przemysłowych 

 scharakteryzować klimat, na którym 
mogą wzrastać jesiony, olsze, brzozy, 
grab, klony, wiązy, lipy i topola osiki 

 wymienić główne STL na których mogą 
wzrastać jesiony, olsze, brzozy, grab, 
klony, wiązy, lipy i topola osik 

 scharakteryzować wzrost i 
produkcyjność jesionów, olch, brzóz, 
graba, klonów, wiązów, lip i topoli osiki 

 scharakteryzować sposoby odnawiania 
jesionów, olch, brzóz, graba, klonów, 
wiązów, lip i topoli osiki 

klasa III 

 

VIII. Naturalne i 
sztuczne odnowie-
nie lasu 

1. Odnowienie lasu – 
wiadomości 
wstępne 

 

 wymienić sposoby odnowienia lasu 
 wymienić sposoby rozmnażania roślin 
 wymienić zalety i wady sztucznego 

odnowienia lasu 
 wymienić zalety i wady naturalnego 

odnowienia lasu 

 scharakteryzować sposoby rozmnażania 
roślin 

klasa III 
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2. Rodzaje 
samosiewów i 
odnowienie 
odroślowe 

 

 wymienić rodzaje samosiewów 
 scharakteryzować cięcia przygotowawcze, 

obsiewne, odsłaniające i uprzątające 

 Scharakteryzować odroślowe odnowienie 
lasu 

 scharakteryzować rodzaje samosiewów 

klasa III 

 

3. Sztuczne 
odnowienie lasu – 
ogólne zasady prac 
odnowieniowych 

 

 wymienić czynności wchodzące w skład 
sztucznego odnowienia lasu 

 scharakteryzować cechy prac 
odnowieniowych 

 wymienić elementy organizacji i techniki 
prac odnowieniowych 

 Porównać odnowienie siewem i 
sadzeniem 

klasa III 

 

4. Przygotowanie 
gleby do 
odnowienia lasu. 
Zabiegi 
melioracyjne 

 

 wymienić zadania wchodzące w skład 
przygotowania gleby pod odnowienia 

 wymienić zabiegi melioracyjne poprawiające 
stan siedliska 

 scharakteryzować zadania wchodzące w 
skład przygotowania gleby pod 
odnowienia 

 scharakteryzować zabiegi melioracyjne 
poprawiające stan siedliska 

klasa III 

 

5. Sposoby 
przygotowania 
gleby 

 

 wymienić ręczne sposoby przygotowania 
gleby w warunkach typowych 

 wymienić mechaniczne sposoby 
przygotowania gleby w warunkach typowych 

 scharakteryzować ręczne sposoby 
przygotowania gleby w warunkach typowych 

 scharakteryzować mechaniczne sposoby 
przygotowania gleby w warunkach typowych 

 scharakteryzować specjalne 
przygotowanie gleby –sposoby ręczne 

 scharakteryzować specjalne 
przygotowanie gleby – sposoby 
mechaniczne 

klasa III 

 

6. Odnowienie i 
zalesienie siewem 

 

 wymienić powierzchnie nienadające się do 
odnowień przez siew 

 wymienić rodzaje siewów stosowanych w 
odnowieniach 

 scharakteryzować powierzchnie 
nienadające się do odnowień przez siew 

 scharakteryzować rodzaje siewów 
stosowanych w odnowieniach 

 odczytać z dokumentacji 
zapotrzebowanie nasion przy 
poszczególnych sposobach odnowienia 

klasa III 

 

7. Technika, terminy 
i sposoby sadzenia 

 

 scharakteryzować transport sadzonek ze 
szkółki do miejsc sadzenia 

 scharakteryzować sposoby sadzenia 
poszczególnych gatunków 

 zdefiniować skład gatunkowy zakładanej 
uprawy 

 określić pory sadzenia poszczególnych 
gatunków 

 scharakteryzować gatunki drzew pod 
względem ich roli w uprawie i w 
późniejszym drzewostanie 

 scharakteryzować formy zmieszania 

klasa III 
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 dobrać gatunki drzew do planowanej uprawy 
 wymienić formy zmieszania drzew w 

uprawie 
 podać orientacyjną liczbę sadzonek w 

odnowieniach sztucznych 
 zdefiniować pojęcie więźby 
 wymienić zalety więźby regularnej 
 obliczyć zapotrzebowanie na sadzonki w 

więźbie prostokątnej 
 odczytać z Zasad Hodowli Lasu typy 

drzewostanów dla różnych siedlisk 

drzew w uprawie 
 scharakteryzować rodzaje więźb 

stosowanych w odnowieniach 

8. Sposoby 
przebudowy 
drzewostanów 

 

 określić przyczyny przebudowy 
drzewostanów 

 scharakteryzować sposób przebudowy 
drzewostanu rębnią I i IIIa 

 wymienić kategorie drzewostanów 
przeznaczonych do przebudowy 

 scharakteryzować sposób przebudowy 
drzewostanu rębnią IId i IVd 

 scharakteryzować sposób przebudowy 
drzewostanu trzebieżą przekształceniową 

klasa III 

 

9. Ocena udatności 
upraw 

 

 zdefiniować pojęcie udatności uprawy 
 wymienić kryteria kwalifikacyjne oceny 

udatności upraw zakładanych sztucznie 
 dokonać oceny udatności upraw 

 scharakteryzować warunki pełnej 
udatności upraw 

 określić przyczyny nieudatności upraw 

klasa III 

 

10. Poprawki, 
uzupełnienia i 
dolesienia 

 

 zdefiniować pojęcia: poprawek, uzupełnień i 
dolesień 

 zdefiniować pojęcie powierzchni 
zredukowanej niezbędnej do wykonania 
poprawek, uzupełnień i dolesień 

 wymienić kryteria wykonania poprawek, 
uzupełnień i dolesień 

 scharakteryzować kryteria wykonania 
poprawek, uzupełnień i dolesień 

 scharakteryzować sposób oraz porę 
wykonania poprawek, uzupełnień i 
dolesień 

klasa III 

 

11. Zalesienia 
 

 zdefiniować pojęcie zalesienia  scharakteryzować kwalifikowanie 
gruntów do zalesień 

 scharakteryzować sposób wykonywania 
zalesień 

 określić składy gatunkowe zalesień na 
poszczególnych typach siedliskowych 
lasu 

klasa III 
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12. Zakładanie upraw 
mieszanych 

 

- zdefiniować pojęcie uprawy mieszanej  określić potrzebę zakładania upraw 
mieszanych 

 wymienić zalety drzewostanów 
mieszanych 

 scharakteryzować rodzaje domieszek w 
drzewostanach mieszanych 

klasa III 

 

 

 

 

2. HODOWLA LASU W PRAKTYCE dla klas II, III technikum 
 

TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

Cele ogólne 

1. Nadzorowanie i dokumentowanie prac z zakresu hodowli lasu. 

2. Przestrzeganie zasad kultury i etyki zawodowej. 

3. Stosowanie technik radzenia sobie ze stresem. 

4. Organizowanie prac z zakresu hodowli lasu; 

5. Nadzorowanie prac związanych z hodowlą lasu; 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) określać rodzaje i zastosowanie obiektów małej retencji wodnej, 

2) scharakteryzować elementy selekcji drzew leśnych, 

3) zorganizować zbiór nasion z drzew ściętych i stojących oraz krzewów leśnych, 



14 
 

4) dobrać metody pozyskiwania nasion przechowywania i przygotowania nasion drzew i krzewów leśnych do wysiewu, 

5) zorganizować i wykonywać prace związane z prowadzeniem leśnej gospodarki szkółkarskiej, 

6) prowadzić prace związane ze szczegółową hodowlą drzew i krzewów leśnych, 

7) opracowywać założenia do wniosków z zakresu hodowli lasu, 

8) określić funkcje lasów, 

9) ocenić strukturę drzewostanu oraz prowadzić działania związane z jej kształtowaniem, 

10) wykonywać prace związane z melioracjami leśnymi, 

11) wykonywać prace związane z odnowieniami, zalesieniami, poprawkami, dolesieniami oraz uzupełnieniami, 

12) dokonywać odbioru wykonanych prac i sporządzać ich dokumentację, 

13) wykonywać zadania związane z przebudową drzewostanu, 

14) prowadzić prace pielęgnacyjne w zadrzewieniach, 

15) współpracować efektywnie w zespole, wykazywać się kreatywnością i otwartością na zmiany. 

 

MATERIAŁ  NAUCZANIA 

Dział programowy 
Tematy jednostek 
metodycznych 

Wymagania programowe 
Uwagi 
o realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 
Etap realizacji 

I. Typologia leśna 1.Podstawy 
regionalizacji 
przyrodniczo – leśnej 

 zdefiniować pojęcie regionalizacji, Krainy 
i Mezoregionu przyrodniczo-leśnego 

 scharakteryzować średnią roczną temperaturę 
powietrza i długość okresu wegetacyjnego 
poszcz. Krain przyrodniczo-leśnych 

 scharakteryzować poszczególne Krainy 
przyrodniczo-leśne 

 

 

 

klasa II  

 

2.Typologia leśna – 
wiadomości wstępne 

 zdefiniować pojęcia: typ siedliskowy lasu, 
gatunki runa różnicujące i częste, potencjalna 
i aktualna produkcyjność siedliska 

 zdefiniować pojęcia: typ lasu, 
powierzchnia typologiczna, 
diagnostyczna i pomocnicza 
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3.Charakterystyka 
siedlisk borowych 

 wymienić typy gleby charakterystyczne dla 
poszczególnych typów siedliskowych lasu 
siedlisk borowych 

 wymienić typy lasów charakterystyczne dla 
poszczególnych typów siedliskowych lasu 
siedlisk borowych 

 wymienić typy próchnic charakterystyczne dla 
poszczególnych typów siedliskowych lasu 
siedlisk borowych 

 wymienia gatunki różnicujące dla 
poszczególnych typów siedliskowych lasu 
siedlisk borowych  

 scharakteryzować siedliska borowe 
 wymienić gatunki częste siedlisk 

borowych 

 

 

 

 

 

klasa II  

 4.Charakterystyka 
siedlisk lasowych 

 wymienić typy gleby charakterystyczne dla 
poszczególnych typów siedliskowych lasu 
siedlisk lasowych 

 wymienić typy lasów charakterystyczne dla 
poszczególnych typów siedliskowych lasu 
siedlisk lasowych 

 wymienić typy próchnic charakterystyczne dla 
poszczególnych typów siedliskowych lasu 
siedlisk lasowych 

 wymienić gatunki różnicujące dla 
poszczególnych typów siedliskowych lasu 
siedlisk lasowych  

 scharakteryzować siedliska lasowe 
 wymienić gatunki częste siedlisk 

lasowych 

II. Rozpoznawanie 
szyszek i nasion 
drzew i krzewów 
leśnych 

1.  Rozpoznawanie 
nasion 

 wymienić cechy rozpoznawcze nasion 
głównych gatunków lasotwórczych 

 rozpoznać nasiona i owoce drzew leśnych  
 stosować nazwy łacińskie drzew i krzewów 

leśnych  

 wymienić cechy rozpoznawcze nasion 
drzew i krzewów leśnych 

 porównać poszczególne cechy 
rozpoznawcze nasion gatunku w obrębie 
jednego rodzaju. 

 rozpoznać nasiona krzewów leśnych 

 

 

Klasa III 
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2. Rozpoznawanie 
szyszek 

 stosować nazwy łacińskie drzew i krzewów 
leśnych 

 rozpoznać szyszki drzew leśnych  

 opisać cechy rozpoznawcze szyszek 
drzew leśnych 

 

 

 

 

 

 

Klasa III 

 

III. Typologia leśna 1. Podstawy 
regionalizacji 
przyrodniczo – leśnej 

 zdefiniować pojęcie regionalizacji, Krainy 
i Mezoregionu przyrodniczo-leśnego 

 scharakteryzować średnią roczną temperaturę 
powietrza i długość okresu wegetacyjnego 
poszcz. Krain przyrodniczo-leśnych 

 scharakteryzować poszczególne Krainy 
przyrodniczo-leśne 

2.Typologia leśna – 
wiadomości wstępne 

 zdefiniować pojęcia: typ siedliskowy lasu, 
gatunki runa różnicujące i częste, potencjalna 
i aktualna produkcyjność siedliska 

 zdefiniować pojęcia: typ lasu, 
powierzchnia typologiczna, 
diagnostyczna i pomocnicza 

3.Charakterystyka 
siedlisk borowych 

 wymienić typy gleby charakterystyczne dla 
poszczególnych typów siedliskowych lasu 
siedlisk borowych 

 wymienić typy lasów charakterystyczne dla 
poszczególnych typów siedliskowych lasu 
siedlisk borowych 

 wymienić typy próchnic charakterystyczne dla 
poszczególnych typów siedliskowych lasu 
siedlisk borowych 

 wymienia gatunki różnicujące dla 
poszczególnych typów siedliskowych lasu 
siedlisk borowych  

 scharakteryzować siedliska borowe 
 wymienić gatunki częste siedlisk 

borowych 
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4.Charakterystyka 
siedlisk lasowych 

 wymienić typy gleby charakterystyczne dla 
poszczególnych typów siedliskowych lasu 
siedlisk lasowych 

 wymienić typy lasów charakterystyczne dla 
poszczególnych typów siedliskowych lasu 
siedlisk lasowych 

 wymienić typy próchnic charakterystyczne dla 
poszczególnych typów siedliskowych lasu 
siedlisk lasowych 

 wymienić gatunki różnicujące dla 
poszczególnych typów siedliskowych lasu 
siedlisk lasowych  

 scharakteryzować siedliska lasowe 
 wymienić gatunki częste siedlisk 

lasowych 

 

 

 

 

3. OCHRONA LASU dla klas I, II, III technikum 
 

TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

Cele ogólne 

1. Poznanie zasad racjonalnej ochrony lasów. 

2. Organizowanie prac związanych z ochroną lasu. 

3. Nadzorowanie prac związanych z ochroną lasu. 

4. Przestrzeganie zasad kultury i etyki. 

5. Organizowanie pracy zespołowej. 
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Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) rozpoznawać ważne pod względem gospodarczym gatunki zwierząt leśnych, 

2) rozróżniać szkodliwe czynniki biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne, 

3) rozpoznawać gatunki grzybów patogenicznych, 

4) scharakteryzować systematykę, budowę morfologiczną i rozwój owadów, 

5) oceniać zagrożenie pożarowe lasu, 

6) stosować metody zapobiegania pożarom lasu, ich wykrywania i gaszenia, 

7) organizować prace związane z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych podnoszących odporność drzewostanów, 

8) wykonywać prace związane z ochroną lasu przed szkodliwymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi, 

9) wykonywać zabiegi zwalczania szkodliwych owadów leśnych i chorób lasu, 

10) przestrzegać zasad stosowania środków chemicznych w leśnictwie, 

11) scharakteryzować rodzaje szkodnictwa leśnego, 

12) scharakteryzować uprawnienia straży leśnej, 

13) dokonać odbioru wykonanych prac z zakresu ochrony lasu i sporządzać ich dokumentację, 

14) rozpoznawać i szacować szkody powodowane przez ptaki i ssaki leśne, 

15) rozróżniać sprzęt, narzędzia i urządzenia stosowane w ochronie lasu, 

16) posługiwać się rysunkami, szkicami oraz mapami z zakresu gospodarki leśnej, 

17) oceniać zagrożenie wywołane przez szkodliwe owady leśne we wszystkich fazach rozwojowych drzewostanu, 

18) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w gospodarce 

leśnej, 

19) stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych. 

 

 

 



19 
 

MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział programowy 
Tematy jednostek 
metodycznych 

Wymagania programowe  
Uwagi 
o realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 
Etap realizacji 

I. Wiadomości 
wstępne. Modele 
chorób lasu 

1.Wiadomości wstępne  zdefiniować pojęcie ochrona lasu  scharakteryzować zadania kierunkowe 
z zakresu ochrony lasu 

 

 

 

klasa I 

 

 

 

 

 

2.Modele chorób lasu  wymienić zagrożenia dla środowiska leśnego  rozróżnić modele chorób lasu 

II. Gospodarczo 
pozytywne 
komponenty 
biocenoz leśnych 

1.Gospodarczo 
pozytywne komponenty 
biocenoz leśnych 

 podać definicję pozytywnego komponentu 
biocenozy leśnej 

 rozróżnić grupy organizmów pozytywnie 
wpływających na biocenozy leśne 

 określić rolę grup organizmów na 
środowisko leśne 

III.  Szkodliwe 
czynniki abiotyczne 
i antropogeniczne 

   1. Szkodliwe czynniki 
abiotyczne 

 wymienić czynniki abiotyczne powodujące 
zagrożenie dla środowiska leśnego 

 opisać wpływ szkodliwych czynników 
abiotycznych na drzewa i drzewostany 

 dobrać postępowanie ochronne przed 
szkodami powodowanymi przez 
czynniki atmosferyczne 

 dobrać postępowanie ochronne przed 
szkodami powodowanymi przez 
czynniki glebowe 

2. Szkodliwe czynniki 
antropogeniczne 

 wymienić szkodliwe czynniki antropogeniczne  opisać wpływ szkodliwych czynników 
antropogenicznych na drzewa 
i drzewostany 

IV.  Metody ochrony 
lasu 

1. Metody ochrony lasu  wymienić i scharakteryzować metody ochrony 
lasu 

 potrafi zaplanować prace związane ze 
zwalczaniem szkodliwych organizmów 
w lesie 

 potrafi dobrać metody ochrony lasu 
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V.  Ogólne 
wiadomości 
o owadach 

1.Ogólne wiadomości 
o owadach 

 zdefiniować pojęcie gradacji owadów 
 wymienić typy uszkodzeń powodowanych 

przez owady 
 opisać budowę morfologiczną owadów 
 opisać rozwój owadów 

 opisać budowę anatomiczną owadów 
 przedstawić przebieg gradacji owadów 

 

 

 

klasa II 

 

 

VI. Szkodliwe 
owady leśne 

1.Szkodliwe owady 
leśne 

 przyporządkować gatunki szkodliwych 
owadów leśnych do grup ze względu na 
miejsce i sposób żerowania 

 opisać budowę morfologiczną owadów  
 opisać rozwój owadów  
 rozpoznać owady leśne  

 przyporządkować gatunki szkodliwych 
owadów leśnych do rzędów i rodzin 

 opisać budowę morfologiczną owadów  
 opisać rozwój owadów  
 rozpoznać owady leśne  

 

VII. Szkodnictwo 
leśne 

1. Szkodnictwo leśne  wymienić grupy szkodnictwa leśnego 
 wymienić uprawnienia straży leśnej 
 określić zasady korzystania z lasu i 

zachowywania się w lesie 

 opisać obowiązki służby leśnej w 
zakresie zwalczania wykroczeń i 
przestępstw 

 opisać postępowanie straży leśnej w 
zakresie zwalczania wykroczeń i 
przestępstw 

 obliczyć miąższość i wartość 
skradzionego drewna 

klasa III 

VIII. Szkody 
powodowane przez 
zwierzęta kręgowe 

1. Szkody 
powodowane przez 
zwierzęta kręgowe  

 rozpoznać rodzaje uszkodzeń powodowanych 
przez gryzonie, ptaki, zajęczaki i zwierzęta 
kopytne 

 rozpoznać sprawców uszkodzeń na podstawie 
obrazu uszkodzeń 

 wskazać wpływ uszkodzeń na rozwój drzew i 
drzewostanu 

 wskazać rośliny najchętniej uszkadzane przez 
zwierzęta 

 wymienić czynniki sprzyjające 
występowaniu szkód powodowanych 
przez gryzonie, ptaki, zajęczaki, 
zwierzęta kopytne 

klasa III 
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4. OCHRONA LASU W PRAKTYCE dla klas I, II technikum 
 

TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

Cele ogólne 

1. Poznanie zasad ochrony lasów. 

2. Organizowanie prac związanych z ochroną lasu. 

3. Nadzorowanie prac związanych z ochroną lasu. 

4. Przestrzeganie zasad kultury i etyki. 

5. Organizowanie pracy zespołowej. 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) rozpoznawać gatunki owadów, 

2) rozpoznawać gatunki grzybów patogenicznych, 

3) opracowywać plany prac związanych z ochroną lasu, 

4) oceniać zagrożenie pożarowe lasu, 

5) stosować metody zapobiegania pożarom lasu, ich wykrywania i gaszenia, 

6) wykonywać zabiegi zwalczania szkodliwych owadów leśnych i chorób lasu, 

7) przestrzegać zasad stosowania środków chemicznych w leśnictwie, 

8) rozróżniać sprzęt, narzędzia i urządzenia stosowane w ochronie lasu, 

9) posługiwać się rysunkami, szkicami oraz mapami z zakresu gospodarki leśnej, 

10) scharakteryzować systematykę, budowę morfologiczną i rozwój owadów, 

11) oceniać zagrożenie wywołane przez szkodliwe owady leśne we wszystkich fazach rozwojowych drzewostanu, 

12) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w gospodarce 

leśnej, 
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13) stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych, 

14) sporządzać dokumentację z zakresu ochrony lasu. 

15) rozpoznawać ważne pod względem gospodarczym gatunki zwierząt leśnych, 

16) rozróżniać szkodliwe czynniki biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne, 

17) organizować prace związane z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych podnoszących odporność drzewostanów, 

18) wykonywać prace związane z ochroną lasu przed szkodliwymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi, 

19) scharakteryzować rodzaje szkodnictwa leśnego, 

20) scharakteryzować uprawnienia straży leśnej, 

21) dokonać odbioru wykonanych prac z zakresu ochrony lasu i sporządzać ich dokumentację, 

22) rozpoznawać i szacować szkody powodowane przez ptaki i ssaki leśne. 

 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział programowy Tematy jednostek 
metodycznych 

Wymagania programowe Uwagi o realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 
Etap realizacji 

I. Ochrona 
przeciwpożarowa 
obszarów leśnych 

1. Postępowanie 
ratownicze w ochronie 
przeciwpożarowej 

 

 

 

 

 wymienić obowiązki pracowników 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe na wypadek pożaru 

 wymienić straty pożarowe 
 odczytać oznaczenia na mapach 

przeciwpożarowych 
 ustalić zasady zabezpieczania pożarzysk 
 wymienić zasady korzystania z lasu oraz 

zachowywania się w lesie 
 wymienić czynniki kształtujące zagrożenie 

pożarowe 
 opisać rodzaje pasów przeciwpożarowych 

 dobrać sposoby gaszenia pożarów lasu 
 dobrać techniki gaszenia pożarów lasu 
 scharakteryzować organizację walki 

z pożarami leśnymi 
 odczytać informacje dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej zawarte na mapach 
leśnych 

 wskazać działania gospodarcze 
konieczne do wykonania w zależności od 
ustalonego stopnia zagrożenia 
pożarowego 

 wymienić kryteria przyporządkowania 

 

 

klasa I 
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2.  Przeciwdziałania 
powstawaniu 
i rozprzestrzenianiu się 
pożarów 

 wymienić zasady określania stopnia zagrożenia 
pożarowego lasu 

 opisać techniczne i organizacyjne sposoby 
przygotowania nadleśnictw do gaszenia 
pożarów 

 rozróżnić sprzęt i urządzenia przydatne do 
gaszenia pożarów i dogaszania pożarzysk 

obszarów leśnych do kategorii 
zagrożenia pożarowego lasu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa I 

 

II. Ratownictwo leśne 1.Zwalczanie 
szkodliwych 
organizmów 

 wymienić zagrożenia powodowane przez 
grzyby patogeniczne i szkodliwe owady 

 wymienić właściwości środków chemicznych 
wykorzystywanych do zwalczania szkodliwych 
owadów 

 wymienić właściwości środków chemicznych 
wykorzystywanych do zwalczania patogenów 
roślinnych 

 rozróżnić maszyny, urządzenia i narzędzia 
wykorzystywane do zwalczania patogenów 
roślinnych i szkodliwych owadów  

 wymienić czynniki sprzyjające występowaniu 
patogenów roślinnych 

 scharakteryzować metody ochrony lasu 
 określić zasady stosowania pestycydów 

w leśnictwie 
 dobrać sposób zwalczania szkodliwych owadów  
 dobrać sposób zwalczania patogenów 

roślinnych 

 określić znaczenie gospodarcze grzybów 
patogenicznych i szkodliwych owadów 

 wskazać sposoby i metody zwalczania 
grzybów patogenicznych 

 wskazać sposoby i metody zwalczania 
szkodliwych owadów 

 określić zasady stosowania środków 
chemicznych stosowanych do zwalczania 
grzybów patogenicznych i szkodliwych 
owadów  

 określić sposób działania i stosowania 
herbicydów 

 określić sposób działania i stosowania 
fungicydów 

 określić sposób działania i stosowania 
insektycydów 

 

 

IV. Grzyby 
patogeniczne 

1.Grzyby patogeniczne 
– rozpoznawanie 

 rozpoznać gatunki grzybów patogenicznych na 
podstawie wyglądu owocników  

 rozpoznać grzyby patogeniczne na podstawie 
objawów występowania 

 rozpoznać choroby drzewostanów  
 opisać objaw chorób lasu 

 określić uszkodzenia roślin powodowane 
przez grzyby patogeniczne  

 opisać wpływ patogenów na rozwój 
drzew i drzewostanów 

 opisać rozwój grzybów patogenicznych 
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III. Szkodliwe owady 
leśne 

1.Szkodliwe owady 
leśne – rozpoznawanie 

 rozpoznać gatunki szkodliwych owadów 
leśnych w różnych stadiach rozwojowych na 
podstawie cech morfologicznych 

 rozpoznać gatunki szkodliwych owadów 
leśnych na podstawie obrazu żerowania 

 opisać cechy morfologiczne szkodliwych 
owadów leśnych w różnych stadiach 
rozwojowych  

 opisać obraz żerowania szkodliwych 
owadów  

 

klasa II 

 

 

 

5. UŻYTKOWANIE LASU dla klas II, III, IV technikum 
 

TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

Cele ogólne 

1. Poznanie zasad użytkowania lasu. 

2. Organizowanie prac z zakresu użytkowania lasu. 

3. Przestrzeganie zasad kultury i etyki zawodowej. 

4. Stosowanie technik radzenia sobie ze stresem. 

5. Planowanie pracy małych zespołów. 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) rozróżniać użytki leśne, 

2) rozpoznawać rodzaje drewna, 

3) scharakteryzować wady drewna, 

4) dokonać pomiaru surowca drzewnego, 

5) odbierać surowiec drzewny, 
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6) sporządzać dokumentację dotyczącą pozyskiwania i sprzedaży surowca drzewnego i użytków ubocznych, 

7) dobierać maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w pracach z zakresu pozyskiwania surowca drzewnego, 

8) organizować i nadzorować prace związane z pozyskiwaniem surowca drzewnego, 

9) planować cięcia w drzewostanie, 

10) planować skład zespołów roboczych, 

11) dobierać sposoby składowania i konserwacji surowca drzewnego, 

12) dobierać maszyny i urządzenia stosowane w pracach z zakresu transportu surowca drzewnego, 

13) wskazywać potrzeby w zakresie bieżącego utrzymania dróg leśnych, 

14) scharakteryzować rodzaje użytków leśnych. 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział programowy 
Tematy jednostek 
metodycznych 

Wymagania programowe Uwagi o realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 
Etap realizacji 

I. Wiadomości 
wstępne 

1. Wiadomości 
wstępne 

- wymienić surowce i produkty otrzymywane z 
drzew i krzewów leśnych 

- wskazać możliwości zastosowania użytków 
leśnych w zależności od ich właściwości 
użytkowych 

- opisać znaczenie surowców i produktów 
otrzymywanych z drzew i krzewów 
leśnych 

klasa II 

II. Przygotowanie 
do pomiaru, 
pomiar, 
obliczanie 
miąższości, 
cechowanie 
surowca 
drzewnego 

1. Przygotowanie do 
pomiaru, pomiar, 
obliczanie 
miąższości, 
cechowanie surowca 
drzewnego 

 

- wymienić sposoby przygotowania surowca 
drzewnego do pomiaru 

- rozróżnić normy drewna okrągłego 
- rozróżnić kategorie grubości i długości surowca 

drzewnego 
- rozróżnić sposoby cechowania surowca 

drzewnego 
- odczytać oznaczenia cyfrowe na płytce 

stosowanej do cechowania surowca drzewnego 
- obliczyć miąższość surowca drzewnego 

- określić znaczenie poprawnego 
przygotowania drewna do pomiaru 

- stosować normy podstawowe drewna 
okrągłego 

klasa II 
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 odczytać z tablic miąższość surowca  
 wykonać pomiar średnicy i długości 

III. Klasyfikacja 
jakościowo – 
wymiarowa 
(KJW) surowca 
drzewnego 

1.  Klasyfikacja 
jakościowo – 
wymiarowa (KJW) 
surowca drzewnego 

 

 zdefiniować pojęcie manipulacji surowca 
drzewnego 

 sklasyfikować surowiec drzewny 
 zdefiniować wady drewna okrągłego 
 rozpoznać wady drewna okrągłego na surowcu 

drzewnym  
 wykonać pomiar surowca drzewnego 
 dokonać manipulacji surowca drzewnego 

określić sposób cechowania surowca 
drzewnego 

 stosować normy jakościowo-wymiarowe 
surowca drzewnego 

 opisać znaczenie klasyfikacji jakościowo-
wymiarowej 

 

 

 

 

klasa II/III  

IV.  Planowanie cięć 1.  Planowanie cięć  zdefiniować wiosek cięć 
 rozróżnić metody szacunku brakarskiego drzew 

na pniu  
 dobrać metody szacunku brakarskiego drzew 

na pniu do rodzaju cięć  
 wskazać tok postępowania w zależności od 

przyjętej metody szacunku brakarskiego drzew 
na pniu 

 określić znaczenie planowania 
pozyskania drewna 

 opisać metody szacunku brakarskiego 

 

klasa III 

V. Organizacja 
procesu pozyskiwania 
drewna w różnych 
rodzajach cięć 

1.Proces pozyskiwania 
drewna 

 wymienić zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu podstawowych prac 
w zakresie pozyskiwania surowca drzewnego 

 zdefiniować systemy (metody) pozyskiwania 
surowca drzewnego 

 zdefiniować poziomy techniki pozyskiwania 
surowca drzewnego 

 zorganizować prace z zakresu pozyskiwania 
surowca drzewnego 

 zinterpretować oznaczenia ma mapach 
leśnych w zakresie pozyskiwania 
surowca drzewnego 

 zorganizować prace z zakresu 
pozyskiwania surowca drzewnego 
w drzewostanach uszkodzonych 
(sytuacjach poklęskowych) 
nadzorować prace z zakresu pozyskania 
surowca drzewnego 

 

klasa III 

2.Udostępnianie 
drzewostanów 

 dobrać szerokość szlaku operacyjnego oraz 
odstęp między osiami szlaków operacyjnych do 
poziomu techniki 

 wyznacza przebieg szlaków operacyjnych 
w drzewostanie 

 wymienić maszyny i urządzenia 
stosowane do pozyskiwania surowca 
drzewnego 
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3.Technologia 
pozyskiwania drewna 

 wykorzystać informacje zawarte na szkicach 
i mapach 

 dobrać technologię pozyskiwania surowca 
drzewnego do fazy rozwojowej drzewostanu, 
przyjętego systemu (metody) pozyskiwania 
surowca drzewnego oraz poziomu techniki 

 ustalić zapotrzebowanie na maszyny, 
urządzenia i narzędzia, w zależności od 
przyjętego systemu (metody) 
pozyskiwania surowca drzewnego oraz 
poziomu techniki 

 dobrać liczbę pracowników 
zaangażowanych w realizację 
poszczególnych operacji procesu 
technologicznego pozyskiwania surowca 
drzewnego 

 obliczyć wydajność pracy przy 
wykonywaniu poszczególnych operacji 
procesu technologicznego pozyskiwania 
surowca drzewnego 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Transport w 
procesie 
pozyskiwania 
surowca 
drzewnego 

1. Transport drewna  wymienić maszyny i urządzenia do załadunku i 
rozładunku surowca drzewnego 

 rozróżnić sposoby zrywki surowca drzewnego 
 wskazać wpływ poszczególnych sposobów 

zrywki surowca drzewnego na środowisko 
leśne 

- wskazać sposoby ograniczania wpływu zrywki 
surowca drzewnego na środowisko leśne 

- Sklasyfikować maszyny i urządzenia do 
transportu surowca drzewnego 

Klasa IV 
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6. UŻYTKOWANIE LASU W PRAKTYCE dla klas I, II, III technikum 
 

TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

 

Cele ogólne 

1. Poznanie zasad użytkowania lasu. 

2. Organizowanie prac z zakresu użytkowania lasu. 

3. Przestrzeganie zasad kultury i etyki zawodowej. 

4. Stosowanie technik radzenia sobie ze stresem. 

5. Planowanie pracy małych zespołów. 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) rozróżniać użytki leśne, 

2) rozpoznawać rodzaje drewna, 

3) scharakteryzować wady drewna, 

4) dokonać pomiaru surowca drzewnego, 

5) odbierać surowiec drzewny, 

6) sporządzać dokumentację dotyczącą pozyskiwania i sprzedaży surowca drzewnego i użytków ubocznych, 

7) dobierać maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w pracach z zakresu pozyskiwania surowca drzewnego, 

8) organizować i nadzorować prace związane z pozyskiwaniem surowca drzewnego, 

9) planować cięcia w drzewostanie, 

10) planować skład zespołów roboczych, 

11) dobierać sposoby składowania i konserwacji surowca drzewnego, 

12) dobierać maszyny i urządzenia stosowane w pracach z zakresu transportu surowca drzewnego, 
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13) wskazywać potrzeby w zakresie bieżącego utrzymania dróg leśnych, 

14) scharakteryzować rodzaje użytków leśnych. 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział programowy 
Tematy jednostek 
metodycznych 

Wymagania programowe Uwagi o realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 
Etap realizacji 

I. Wiadomości 
wstępne 

1.  Wiadomości wstępne  wymienić surowce i produkty otrzymywane 
z drzew i krzewów leśnych 

 wskazać możliwości zastosowania użytków 
leśnych w zależności od ich właściwości 
użytkowych 

 opisać znaczenie surowców i produktów 
otrzymywanych z drzew i krzewów 
leśnych 

 

klasa I 

 

 

 

 

 

 

klasa I 

 

 

II. Makroskopowa i 
mikroskopowa 
budowa drewna  

1.  Makroskopowa i 
mikroskopowa budowa 
drewna 

 wymienić elementy makroskopowej budowy 
drewna  

 rozpoznać elementy mikroskopowej budowy 
drewna 

 sklasyfikować drewno w oparciu o jego 
budowę makroskopową 

 opisać i podać funkcje tkanek roślinnych 
 opisać budowę pierwotną i wtórną łyka i 

drewna 
 rozróżnić budowę drewna iglastego i 

liściastego 
III.  Właściwości 
drewna 

1. Właściwości drewna   wymienić techniczne i fizyczne właściwości 
drewna  

 określić barwę, połysk, rysunek i zapach drewna 
 rozróżnić higroskopijność, nasiąkliwość 

i przesiąkliwość drewna 
 wskazać pęcznienie, kurczenie, paczenie 

i pękanie drewna. 
 rozróżnić gęstość drewna, twardość i łupliwość 

drewna 
 ocenić trwałość i wartość opałową drewna 

 sklasyfikować drewno w oparciu o jego 
właściwości techniczne 
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IV.  Rodzaje i gatunki 
drewna 

1.  Zasady 
makroskopowego 
rozpoznawania drewna 

 wymienić właściwości drewna  
 wymienić cechy makroskopowej budowy 

drewna wybranych gatunków 
 określić cechy budowy makroskopowej 

wybranych gatunków drewna  
 rozpoznać na podstawie budowy 

makroskopowej wybrane gatunki drewna  

 wymienić zasady makroskopowego 
rozpoznawania drewna 

 

 

 

 

 

V.  Wady drewna 
okrągłego 

1.  Wady drewna 
okrągłego 

 zdefiniować wady drewna okrągłego 
 rozpoznać wady drewna okrągłego 
 zmierzyć wady drewna okrągłego na surowcu 

drzewnym 

 określić wpływ wad drewna okrągłego 
na możliwości zastosowania surowca 
drzewnego 

VI.  Ścinka i obalanie 
drzew, obróbka 
drewna 

1.Ścinka i obalanie 
drzew pilarką 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wymienić zagrożenia występujące przy 
wykonywaniu zadań zawodowych z użyciem 
pilarki spalinowej 

 scharakteryzować zasady ścinki, obalenia 
i okrzesywania drzewa pilarką 

 określić przygotowanie stanowiska roboczego 
do ścinki drzew pilarką 

 rozróżnić elementy ścinki drzew pilarką 
 opisać ścinkę pilarką drzew trudnych (m.in. 

sytuacjach poklęskowych)  
 wymienić czynności obsługi codziennej pilarki  
 rozróżnić elementy budowy pilarki warunkujące 

bezpieczeństwo pracy  
 rozróżnić narzędzia i urządzenia pomocnicze 

wykorzystywane przy pracy pilarką  
 określić przygotowanie stanowiska roboczego 

przy ścince drzew pilarką  
 określić zasady ścinki, obalenia i okrzesywania 

drzewa pilarką  
 opisać zasady przerzynki surowca drzewnego 

pilarką 

 opisać techniki ścinki drzew przy użyciu 
pilarki  

 scharakteryzować budowę i zasadę 
działania podstawowych układów pilarki  

 wymienić rodzaje pilarek oraz ich 
zastosowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa II 
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2.  Inne sposoby 
pozyskiwania drewna 

 zdefiniować poziomy techniki pozyskiwania 
surowca drzewnego 

 

 rozróżnić maszyny i urządzenia 
stosowane do pozyskiwania surowca 
drzewnego 

 

klasa II 

 

 

 

 

 

VII.  Ochrona 
zdrowia, ergonomia 
i bezpieczeństwo 
pracy przy 
pozyskiwaniu drewna 

1. Bezpieczeństwo 
pracy przy 
pozyskiwaniu drewna 

 wymienić zagrożenia występujące przy 
wykonywaniu zadań zawodowych przy 
pozyskaniu drewna 

 rozróżnić przepisy szczegółowe z zakresu 
pozyskania i zrywki drewna, zawarte 
w instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu podstawowych prac 
z zakresu gospodarki leśnej 

 rozróżnić elementy materialnego 
środowiska pracy (MŚP) występujące 
przy pozyskaniu drewna 

2. Ergonomia pracy 
przy pozyskiwaniu 
drewna 

 zdefiniować pojęcie ergonomia pracy 
 wskazać zasady profilaktyki zmniejszające 

uciążliwość pracy przy pozyskaniu drewna 

 opisać znaczenie ergonomii w leśnictwie 

VIII. Uboczne 
użytkowanie lasu 

1. Zasoby surowca 
ubocznego 

 wskazać możliwości zastosowania użytków 
leśnych w zależności od ich właściwości 
użytkowych 

 wskazać możliwości pozyskania leśnych 
użytków ubocznych na podstawie wielkości 
i jakości bazy surowcowej 

 określić wpływ pozyskania leśnych 
użytków ubocznych na środowisko 
naturalne 

 

 

 

 

Klasa III 

 

2. Użytki uboczne lasu  rozróżnić surowce uboczne dolnych warstw lasu 
 rozróżnić surowce i produkty uboczne 

otrzymywane z drzew i krzewów leśnych 
 opisać właściwości użytków ubocznych 

 określić zasady udostępniania terenów 
leśnych pod kątem pozyskania leśnych 
użytków ubocznych na użytek własny 
i dla celów przemysłowych 

3. Obrót surowcem 
ubocznym 

 rozróżnić dokumenty przychodu i rozchodu 
produktów użytkowania ubocznego (wykaz 
odbiorczy produktów niedrzewnych) 

 sporządzić dokumenty przychodu i rozchodu 
produktów użytkowania ubocznego (wykaz 
odbiorczy produktów niedrzewnych) 

 rozróżnić przepisy regulujące obrót 
drewnem 
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7. GOSPODARKA ŁOWIECKA dla klasy  III, IV technikum 
 
TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

 
Cele ogólne:  

1. Poznanie zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej. 

2. Organizowanie prac związanych z łowiectwem. 

3. Nadzorowanie prac związanych z łowiectwem. 

4. Przestrzeganie zasad kultury i etyki. 

5. Organizowanie pracy zespołowej. 

 

Cele operacyjne 
 
Uczeń potrafi: 

1) rozpoznać gatunki zwierząt łownych, 

2) inwentaryzować zwierzynę, 

3) rozpoznawać szkody powodowane przez zwierzęta łowne w gospodarce leśnej i rolnej, 

4) szacować szkody łowieckie, 

5) uzasadnić potrzebę prowadzenia gospodarki łowieckiej, 

6) prowadzić działania związane z zagospodarowaniem łowisk i poprawą warunków bytowania zwierzyny, 

7) scharakteryzować zasady organizacji polowań, 

8) przedstawić zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, 

9) stosować zasady etyki i tradycji łowieckich. 
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MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział 
programowy 

Tematy jednostek 
metodycznych 

Wymagania programowe Uwagi o realizacji 

Podstawowe 
Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 
Uczeń potrafi: 

Etap 
Realizacji 

I. Łowiectwo 
w Polsce 

1. Łowiectwo w Polsce  wymienić cele gospodarki łowieckiej 
 wyjaśnić zasady prowadzenia gospodarki 

łowieckiej w Polsce 
 scharakteryzować organy administracji 

państwowej odpowiedzialne za gospodarkę 
łowiecką w Polsce 

 scharakteryzować zadania Polskiego Związku 
Łowieckiego 

 przedstawić zasady przynależności do Polskiego 
Związku Łowieckiego 

 rozróżnić rodzaje obwodów łowieckich 
 rozróżnić pojęcia: gospodarka łowiecka 

i kłusownictwo 
 wymienić gatunki zwierząt łownych 

 wskazać terminy polowań  
 
 
 
 
klasa III 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
klasa III 
 

II. Zwierzęta łowne 1. Biologia i etologia 
gatunków zwierzyny 
płowej  

 rozpoznać gatunki zwierzyny płowej 
 określić biologię gatunków zwierzyny płowej 
 określić warunki sprzyjające i ograniczające 

występowanie gatunków zwierzyny płowej 

 opisać zachowania godowe gatunków 
zwierzyny płowej 

 rozpoznać głosy samców gatunków 
zwierzyny płowej 

 opisać budowę i rozwój poroża gatunków 
zwierzyny płowej 

 określić wiek i płeć przedstawicieli 
gatunków zwierzyny płowej na 
podstawie sylwetki 

 rozpoznać tropy gatunków zwierzyny 
płowej 

- podać łacińskie nazwy gatunków 

2. Biologia i etologia 
gatunków zwierzyny 
czarnej  

 rozpoznać gatunki zwierzyny czarnej 
 określić biologię gatunków zwierzyny czarnej 
 określić warunki sprzyjające i ograniczające 

występowanie gatunków zwierzyny czarnej 

 opisać zachowania godowe gatunków 
zwierzyny czarnej 

 opisać budowę i rozwój rogów muflona 
i zębów dzika 

 określić wiek i płeć przedstawicieli 
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gatunków zwierzyny czarnej na 
podstawie sylwetki 

 rozpoznać tropy gatunków zwierzyny 
czarnej 

 podać łacińskie nazwy gatunków 
3. Biologia i etologia 
gatunków zwierzyny 
drobnej  

 rozpoznać gatunki zwierzyny drobnej 
 określić biologię gatunków zwierzyny drobnej 
 określić warunki sprzyjające i ograniczające 

występowanie gatunków zwierzyny drobnej 

 opisać zachowania godowe gatunków 
zwierzyny drobnej 

 rozpoznać głosy samców gatunków 
zwierzyny drobnej 

 rozpoznać tropy gatunków zwierzyny 
drobnej 

 podać łacińskie nazwy gatunków 
4. Biologia i etologia 
gatunków ptaków 
łownych  

 rozpoznać gatunki ptaków łownych 
 określić biologię gatunków ptaków łownych 
 określić warunki sprzyjające i ograniczające 

występowanie gatunków ptaków łownych 

- podać łacińskie nazwy gatunków 

III. 
Zagospodarowanie 
łowisk  

1. Poprawa warunków 
bytowania zwierzyny 

 scharakteryzować sposoby wzbogacania bazy 
żerowej zwierzyny łownej 

 przedstawić rodzaje karmy i sposoby jej 
wykładania 

 scharakteryzować sposoby produkcji karmy 
 wymienić zasady dokarmiania zwierzyny 
 scharakteryzować potrzebę i zasady wykładania 

soli 
 przedstawić znaczenie pasów zaporowych 

- wymienić działania z zakresu hodowli 
lasu poprawiające warunki bytowania 
zwierzyny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
klasa IV 
 
 

 

 

 

2. Rodzaje urządzeń 
łowieckich 

 rozróżnić urządzenia łowieckie wykorzystywane 
do organizacji polowań 

 rozróżnić urządzenia łowieckie wykorzystywane 
do dokarmiania zwierzyny 

 wyjaśnić zasady lokalizacji urządzeń 
łowieckich wykorzystywanych do 
wykonywania polowań 

 wyjaśnić zasady lokalizacji urządzeń 
łowieckich wykorzystywanych do 
dokarmiania zwierzyny 

 dobrać odpowiednie urządzenia 
łowieckie w zależności od potrzeb 
w łowisku 

3. Sposoby 
inwentaryzacji 

 wymienić sposoby inwentaryzacji zwierzyny 
 określić cel i zasady sporządzania planów 

łowieckich 

 dobrać metodę inwentaryzacji zwierzyny 
w zależności od gatunku, warunków 
środowiskowych oraz pory roku 
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zwierzyny  uzasadnić cel prowadzenia 
inwentaryzacji zwierzyny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Inwentaryzacja 
zwierzyny 
i szacowanie szkód 

1. Szkody powodowane 
przez zwierzynę 

 rozróżnić rodzaje uszkodzeń powodowanych 
przez zwierzynę 

 określić sprawcę uszkodzeń 

 wyjaśnić wpływ uszkodzeń 
powodowanych przez zwierzynę na 
drzewa i drzewostan 

 uzasadnić potrzebę prowadzenia 
gospodarki łowieckiej  

2. Szacowanie szkód 
powodowanych przez 
zwierzęta w lesie 

 wykonać szacunkową ocenę rozmiaru szkód 
powodowanych przez ssaki 

 

3. Zwyczaje i tradycje 
łowieckie 

 wymienić zasady etyki łowieckiej 
 wymienić tradycje łowieckie, 
 stosować podstawowe określenia gwary 

łowieckiej  

- opisać zasady etyki i tradycji łowieckich 
stosowane na polowaniach 
indywidualnych i zbiorowych 

V. Organizacja 
polowań i zasady 
bezpiecznego 
posługiwania się 
bronią 

1. Rodzaje polowań 
i zasady ich organizacji 

 wymienić rodzaje polowań indywidualnych 
 wymienić rodzaje polowań zbiorowych 
- rozróżnić rodzaje odstrzałów 

 scharakteryzować zasady organizacji 
polowań indywidualnych 

 scharakteryzować zasady organizacji 
polowań zbiorowych 

2. Broń, amunicja 
i akcesoria myśliwska 

 wymienić rodzaje broni myśliwskiej 
 wymienić elementy budowy broni myśliwskiej 
 opisać budowę amunicji do broni myśliwskiej 

 rozróżnić zastosowanie nabojów do broni 
myśliwskiej 

 scharakteryzować urządzenia optyczne 
wykorzystywane w myślistwie 

3. Zasady bezpiecznego 
przechowywania 
i posługiwania się 
bronią 

 wymienić zasady posługiwania się bronią 
 wymienić zasady przechowywania broni 

myśliwskiej 

 wskazać możliwe zagrożenia 
w przypadku nieodpowiedniego 
posługiwania się bronią oraz jej 
przechowywania 
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8. URZĄDZANIE LASU dla klasy  II technikum 
 

TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

Cele ogólne 

1. Poznanie zasad prowadzenia prac urządzeniowych. 
2. Organizowanie prac inwentaryzacyjnych w drzewostanie. 
3. Przestrzeganie zasad kultury i etyki zawodowej. 
4. Stosowanie technik radzenia sobie ze stresem. 
5. Planowanie pracy małych zespołów. 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) posługiwać się planem urządzenia lasu, 
2) posługiwać się leśną mapą numeryczną, 
1) określać cechy taksacyjne drzewostanów, 
2) określać wiek drzew i drzewostanów, 
3) określać zasobność drzewostanów, 
4) określać przyrost drzew i drzewostanów, 
5) wykonywać podstawowe prace z zakresu miernictwa. 
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MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział programowy 
Tematy jednostek 
metodycznych 

Wymagania programowe 
Uwagi o 
realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 
Etap realizacji 

I. Podstawy 
urządzania lasu,  

 Plan urządzenia lasu 
oraz taksacja 
drzewostanu 

1.Wiadomości 
wstępne 

 

 rozróżnić drzewostany pod względem składu 
gatunkowego 

 rozróżnić formy zmieszania występujące w 
drzewostanie 

 opisać rodzaje zwarcia 
 wymienić kategorie gruntów występujących w 

lasach stanowiących własność skarbu państwa 

 opisać budowę pionową 
drzewostanu 

 wyjaśnić rolę poszczególnych 
gatunków w drzewostanie 

 scharakteryzować elementy ładu 
czasowego 

 scharakteryzować elementy ładu 
przestrzennego 

 rozróżnić typy podziału 
powierzchniowego 

klasa II 

2.Posługiwanie się 
planem urządzenia 
lasu 

 

- wymienić obowiązkowe składniki planu 
urządzenia lasu 

- zdefiniować okres obowiązywania planu 
urządzenia lasu 

- wymienić fakultatywne składniki planu 
urządzenia lasu 

- wymienić etapy opracowywania planu 
urządzenia lasu 

- wykorzystać informacje zawarte w planie 
urządzenia lasu 

- opisać harmonogram prac 
związanych z opracowywaniem 
planu urządzenia lasu 

- opisać poszczególne działy planu 
urządzenia lasu 

- wykorzystać informacje zawarte 
w planie urządzenia lasu 

klasa II 

 

3.Cechy taksacyjne 
drzewostanu 

 

- wymienić elementy opisu drzewostanu, 
siedliska i powierzchni 

- wymienić cechy taksacyjne określane na 
podstawie pomiaru drzewostanu 

- wymienić cechy taksacyjne określane na 
podstawie szacunku wzrokowego 

- wymienić sposoby określania wieku drzewa 
- wymienić sposoby określania wieku 

drzewostanu 

- scharakteryzować elementy opisu 
drzewostanu, siedliska i 
powierzchni 

- opisać cechy taksacyjne 
drzewostanu na podstawie 
pomiarów 

- obliczyć wiek drzewa 

klasa II 
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9. URZĄDZANIE LASU W PRAKTYCE dla klasy  II, III  technikum 
 

TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

Cele ogólne 

1. Poznanie zasad prowadzenia prac urządzeniowych. 
2. Organizowanie prac inwentaryzacyjnych w drzewostanie. 
3. Przestrzeganie zasad kultury i etyki zawodowej. 
4. Stosowanie technik radzenia sobie ze stresem. 
5. Planowanie pracy małych zespołów. 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) posługiwać się planem urządzenia lasu, 
2) posługiwać się leśną mapą numeryczną, 
3) określać cechy taksacyjne drzewostanów, 
4) określać wiek drzew i drzewostanów, 
5) określać zasobność drzewostanów, 
6) określać przyrost drzew i drzewostanów, 
7) wykonać podstawowe prace z zakresu miernictwa. 
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MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział programowy 
Tematy jednostek 
metodycznych 

Wymagania programowe 
Uwagi 
o realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 
Etap realizacji 

I. Podstawy 
geodezji 

1. Pomiary geodezyjne  scharakteryzować metody pomiaru szczegółów 
 wyznaczyć prostą przy użyciu tyczek 

geodezyjnych 
 dokonać pomiarów odległości przy pomocy 

taśmy 
 dokonać pomiarów odległości przy pomocy 

dalmierza 
 wytycza kąty proste przy użyciu węgielnicy lub 

taśmy 

- wykonać pomiary niwelacyjne 
- obliczyć powierzchnię pomierzonych 
obiektów 
- określić współrzędne w ciągu 
poligonowym zamkniętym 

 

 

 

klasa II 

 

II. Mapy leśne 1. Posługiwanie się 
szkicami i mapami 
leśnymi 

 odczytać informacje zawarte na mapach leśnych  sporządzić szkice z zakresu gospodarki 
leśnej 

 lokalizować się w terenie na podstawie 
mapy 

III. Teledetekcja i 
fotogrametria 

   Interpretować zdjęcia lotnicze i satelitarne 
pod kątem potrzeb leśnictwa 

IV. Określanie 
miąższości drzew 
leżących i 
stojących 

1. Budowa i 
korzystanie z tablic 
dendrometrycznych 

 wykorzystać tablice do obliczania miąższośći 
drzewa stojącego i leżącego 

 wykorzystać tablice liczb kształtu  

 

klasa III 

 

2. Obliczanie 
miąższości drzewa 
stojącego i leżącego 

 obliczyć miąższość drzewa stojącego różnymi 
sposobami 

 wykorzystać w praktyce wzór Denzina 
 określić miższość drzewa stojacego 

wzorem Denzina 
3. Interpolacja wartości 

odczytanych z tablic 
miąższości drzew 
stojących 

 interpoluje wyniki odczytywane z tablic  
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10. OCHRONA I UŻYTKOWANIE ZASOBÓW LEŚNYCH dla klasy 4 OLP 
 

TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

Cele ogólne 

1. Poznanie zasad racjonalnej ochrony lasów. 
2. Organizowanie prac związanych z ochroną lasu. 
3. Nadzorowanie prac związanych z ochroną lasu. 
4. Przestrzeganie zasad kultury i etyki. 
5. Organizowanie pracy zespołowej. 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) rozpoznawać ważne pod względem gospodarczym gatunki zwierząt leśnych, 
2) rozróżniać szkodliwe czynniki biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne, 
3) rozpoznawać gatunki grzybów patogenicznych, 
4) organizować prace związane z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych podnoszących odporność drzewostanów, 
5) wykonywać prace związane z ochroną lasu przed szkodliwymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi, 
6) wykonywać zabiegi zwalczania szkodliwych owadów leśnych i chorób lasu, 
7) przestrzegać zasad stosowania środków chemicznych w leśnictwie, 
8) scharakteryzować rodzaje szkodnictwa leśnego, 
9) scharakteryzować uprawnienia straży leśnej, 
10) rozpoznawać i szacować szkody powodowane przez ptaki i ssaki leśne, 
11) rozróżniać sprzęt, narzędzia i urządzenia stosowane w ochronie lasu, 
12) posługiwać się rysunkami, szkicami oraz mapami z zakresu gospodarki leśnej, 
13) oceniać zagrożenie wywołane przez szkodliwe owady leśne we wszystkich fazach rozwojowych drzewostanu, 
14) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska w gospodarce leśnej, 
15) stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych. 
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MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział 
Tematy jednostek 

metodycznych 
Wymagania programowe podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Wymagania programowe 
podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Uwagi o realizacji 

I. Prognozowanie 
i diagnozowanie 
zagrożeń drzewo-
stanów 

1.Prognozowanie 
i diagnozowanie 
zagrożeń drzewostanów 
powodowanych przez 
owady 

 przyporządkować szkodliwe owady leśne do 
grup wyodrębnionych ze względu na sposób 
żerowania, preferencje pokarmowe, 
występowanie w poszczególnych fazach 
rozwojowych drzewostanu, występowanie na 
roślinach żywicielskich 

 wykorzystać zastosowanie pułapek do 
wykonawstwa prac prognostycznych 

 wskazać sposób przeprowadzania prac 
związanych z kontrolą zagrożenia 
powodowanego przez szkodliwe owady leśne 

 rozpoznać podlegające kontroli gatunki 
szkodliwych owadów w różnych 
stadiach rozwojowych na podstawie 
cech morfologicznych 

 rozpoznać podlegające kontroli gatunki 
szkodliwych owadów leśnych na 
podstawie obrazu żerowania 

 ustalić zagrożenie na podstawie 
wyników prac kontrolnych 

 omówić znaczenie gospodarcze grup 
szkodliwych owadów leśnych 

 

 

 

 

 

 

 

klasa IV 

 

 

 

 

 

 

2.Prognozowanie 
i diagnozowanie 
zagrożeń drzewostanów 
powodowanych przez 
grzyby patogeniczne 

 rozpoznać gatunki grzybów patogenicznych 
podlegających kontroli na podstawie wyglądu 
owocników 

 rozpoznać grzyby patogeniczne podlegające 
kontroli na podstawie objawów występowania 

 wskazać sposób przeprowadzania prac 
związanych z kontrolą występowania grzybów 
patogenicznych w szkółkach leśnych, 
uprawach, młodnikach i drzewostanach 
starszych 

 ustalić zagrożenie na podstawie 
wyników prac kontrolnych 

II. Szkodnictwo 
leśne 

1.  Szkodnictwo leśne  wymienić grupy szkodnictwa leśnego 
 wymienić uprawnienia straży leśnej 
 określić zasady korzystania z lasu 

i zachowywania się w lesie 

 opisać obowiązki służby leśnej 
w zakresie zwalczania wykroczeń 
i przestępstw 

 opisać postępowanie straży leśnej 
w zakresie zwalczania wykroczeń 
i przestępstw 

 obliczyć miąższość i wartość 
skradzionego drewna 



42 
 

III. Kalendarz 
czynności ochrony 
lasu 

1.  Kalendarz czynności 
ochrony lasu 

 określić chronologicznie wykonywane 
czynności z ochrony lasu 

 opisać wpływ szkodliwych czynników 
abiotycznych na drzewa i drzewostany 

 opisać techniczne i organizacyjne sposoby 
przygotowania nadleśnictw do gaszenia 
pożarów 

 określić zagrożenie lasu od szkodliwych 
owadów i grzybów patogenicznych na 
podstawie wyników prac kontrolnych 

 wskazać sposób przeprowadzania prac 
związanych z kontrolą występowania grzybów 
patogenicznych w szkółkach leśnych, 
uprawach, młodnikach i drzewostanach 
starszych 

 wskazać wpływ uszkodzeń powodowanych 
przez gryzonie, ptaki, zajęczaki, zwierzęta 
kopytne na rozwój drzew i drzewostanu 

- określić chronologicznie wykonywane 
czynności z ochrony lasu 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa IV 

 

 

IV. Wniosek 
ochrony lasu 

1.  Wniosek ochrony 
lasu 

 wymienić czynności wchodzące w zakres 
poszczególnych zadań kierunkowych 

 zaplanować zadania kierunkowe z zakresu 
ochrony lasu 

 wykorzystać katalog norm czasu dla prac 
leśnych wykonywanych w zagospodarowaniu 
lasu 

 wyjaśnić cel planowania prac leśnych 
z zakresu ochrony lasu 

wskazać jednostki miar planowanych 
czynności 

I. V. 
Zagospodarowanie 
lasu 

1.Rębnie – wiadomości 
wstępne 

 wymienić rodzaje odnowienia 
w poszczególnych rębniach 

 scharakteryzować elementy techniczne 
poszczególnych rębni 

 scharakteryzować elementy przestrzenne 
poszczególnych rębni 

 scharakteryzować elementy czasowe 
poszczególnych rębni 

 wymienić gatunki jakie można odnawiać 
poszczególnymi rodzajami rębni w sytuacjach 
typowych 

 scharakteryzować organizację cięć 
w poszczególnych rębniach 

 scharakteryzować technikę cięć 
w poszczególnych rębniach 

 wymienić gatunki jakie można odnawiać 
poszczególnymi rodzajami rębni 
w sytuacjach szczególnych 
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2.Charakterystyka rębni 
zupełnych 

 wymienić zastosowanie rębni zupełnych 
 wymienić cechy rębni zupełnych 

 scharakteryzować zastosowanie rębni 
zupełnych 

 

 

 

 

 

 

klasa IV 

 

 

 

 

3.Charakterys-tyka 
rębni częściowych 

 wymienić zastosowanie rębni częściowych 
 wymienić cechy rębni częściowych 

 scharakteryzować prowadzenie 
drzewostanów przeznaczonych do 
odnowienia rębniami częściowymi 

 scharakteryzować rębnie częściowe 
 

4.Charakterys-tyka 
rębni gniazdowych 

 wymienić zastosowanie rębni gniazdowych 
 wymienić cechy rębni gniazdowych 
 scharakteryzować zasady wycinania gniazd 

w rębniach gniazdowych 

 scharakteryzować etapy rębni IIIa 
 scharakteryzować etapy rębni IIIb 
 

5.Charakterystyka rębni 
stopniowych 

  scharakteryzować zastosowanie rębni 
stopniowych 

 

6.Charakterys-tyka 
rębni przerębowej 

  scharakteryzować zastosowanie rębni 
przerębowej 

 

 

11. URZĄDZANIE LASU dla klasy  4 OLP i 4 OLG  
 

TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

Cele ogólne 

1. Poznanie zasad prowadzenia prac urządzeniowych. 
2. Organizowanie prac inwentaryzacyjnych w drzewostanie. 
3. Przestrzeganie zasad kultury i etyki zawodowej. 
4. Stosowanie technik radzenia sobie ze stresem. 
5. Planowanie pracy małych zespołów. 
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Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) posługiwać się planem urządzenia lasu, 
2) posługiwać się leśną mapą numeryczną, 
3) określać cechy taksacyjne drzewostanów, 
4) określać wiek drzew i drzewostanów, 
5) określać zasobność drzewostanów, 
6) określać przyrost drzew i drzewostanów, 
7) wykonywać podstawowe prace z zakresu miernictwa. 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział programowy 
Tematy jednostek 
metodycznych 

Wymagania programowe Uwagi 
o realizacji 

Podstawowe 
Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 
Uczeń potrafi: 

I. Podstawy 
urządzania lasu, 
Plan urządzenia 
lasu 

1. Wiadomości wstępne  rozróżnić drzewostany pod względem składu 
gatunkowego 

 rozróżnić formy zmieszania występujące 
w drzewostanie 

 opisać rodzaje zwarcia 
 wymienić kategorie gruntów występujących 

w lasach stanowiących własność skarbu 
państwa 

 opisać budowę pionową drzewostanu 
 wyjaśnić rolę poszczególnych gatunków 

w drzewostanie 
 scharakteryzować elementy ładu 

czasowego 
 scharakteryzować elementy ładu 

przestrzennego 
 rozróżnić typy podziału 

powierzchniowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Posługiwanie się 
planem urządzenia 
lasu 

 wymienić obowiązkowe składniki planu 
urządzenia lasu 

 zdefiniować okres obowiązywania planu 
urządzenia lasu 

 wymienić fakultatywne składniki planu 
urządzenia lasu 

 wymienić etapy opracowywania planu 

 opisać harmonogram prac związanych 
z opracowywaniem planu urządzenia 
lasu 

 opisać poszczególne działy planu 
urządzenia lasu 

 wykorzystać informacje zawarte 
w planie urządzenia lasu 
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urządzenia lasu 
 wykorzystać informacje zawarte w planie 

urządzenia lasu 

klasa IV 

3. Cechy taksacyjne 
drzewostanu 

 wymienić elementy opisu drzewostanu, 
siedliska i powierzchni 

 wymienić cechy taksacyjne określane na 
podstawie pomiaru drzewostanu 

 wymienić cechy taksacyjne określane na 
podstawie szacunku wzrokowego 

 wymienić sposoby określania wieku drzewa 
 wymienić sposoby określania wieku 

drzewostanu 

 scharakteryzować elementy opisu 
drzewostanu, siedliska i powierzchni 

 opisać cechy taksacyjne drzewostanu na 
podstawie pomiarów 

 obliczyć wiek drzewa 

II. Mapy leśne 1. Posługiwanie się 
szkicami i mapami 
leśnymi 

 wymienić rodzaje map stosowanych 
w leśnictwie 

 odczytać znaki i symbole używane do opisu 
map 

 posługiwać się skalą mapy 

12. PRACE URZĄDZENIOWE W LEŚNICTWIE  dla klasy  4 OLP  
 

TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

 

Cele ogólne 

1. Poznanie zasad prowadzenia prac urządzeniowych. 
2. Organizowanie prac inwentaryzacyjnych w drzewostanie. 
3. Przestrzeganie zasad kultury i etyki zawodowej. 
4. Stosowanie technik radzenia sobie ze stresem. 
5. Planowanie pracy małych zespołów. 
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Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) posługiwać się planem urządzenia lasu, 
2) posługiwać się leśną mapą numeryczną, 
3) określać cechy taksacyjne drzewostanów, 
4) określać wiek drzew i drzewostanów, 
5) określać zasobność drzewostanów, 
6) określać przyrost drzew i drzewostanów, 
7) wykonać podstawowe prace z zakresu miernictwa. 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział programowy 
Tematy jednostek 
metodycznych 

Wymagania programowe Uwagi 
o realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

I. Określanie 
miąższości drzewa 
leżącego 

1. Pojęcie pnia i strzały  zdefiniować pojęcie pnia i strzały  zdefiniować pojęcie brył obrotowych 
 zdefiniować pojęcie pełności 

i zbieżystości bryły 

 

 

 

 

 

2. Pomiar elementów 
miąższości na drzewie 
leżącym 

 wymienić elementy podlegające pomiarowi 
na drzewie leżącym 

 stosować zasady pomiaru średnicy i długości 
3. Dokładność wzorów 

dendrometrycznych 
i rodzaje popełnianych 
błędów 

 scharakteryzować dokładność wzorów 
dendrometrycznych i rodzaje 
popełnianych błędów 
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4. Wykorzystanie tablic 
miąższości drewna 
okrągłego do 
odczytywania 
miąższości 

 wykorzystać tablice miąższości drewna 
okrągłego do odczytywania miąższości 
dłużyc 

 

 

klasa IV 

5. Określanie miąższości 
drzewa leżącego 
wzorami prostymi 

 obliczyć miąższość drzewa leżącego wzorem 
środkowego przekroju 

 obliczyć miąższość drzewa leżącego 
wzorem Hossfelda 

6. Pomiar miąższości 
drzewa leżącego 
wzorami sekcyjnymi 

  stosować zasady pomiaru miąższości 
drzewa leżącego wzorami sekcyjnymi 

II.Określanie 
miąższości drzewa 
stojącego 

1. Pomiar drzewa 
stojącego 

 wymienić elementy podlegające pomiarowi 
przy określaniu miąższości drzewa stojącego 

 stosować zasady pomiaru pierśnicy 
i wysokości 

 scharakteryzować sposób pomiaru 
wysokości oparty o zasadę 
geometryczną i trygonometryczną 

 wymienić najczęściej popełniane błędy 
przy pomiarze wysokości drzewa 

2. Pojęcie i rodzaje liczb 
kształtu 

 wykorzystać pierśnicową liczbę kształtu do 
obliczenia miąższości drzewa stojącego 

 wykorzystać wysokość kształtu do obliczenia 
miąższości drzewa stojącego 

 scharakteryzować pojęcie liczby kształtu 
 wykorzystać właściwą i absolutną liczbę 

kształtu do obliczenia miąższości 
drzewa stojącego 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sposoby określania 
miąższości drzewa 
stojącego oraz budowa 
tablic miąższości kłód 
odziomkowych 
i drzew stojących 

 określić miąższość drzewa stojącego  omówić budowę tablic miąższości 
kłód odziomkowych i drzew stojących 

III. Określanie 
miąższości 
drzewostanu 

1. Pomiar drzewostanu  zdefiniować pojęcie miąższości drzewostanu 
 wymienić elementy pomiaru przy określaniu 

miąższości drzewostanu 
2. Określanie elementów 

miąższości 
drzewostanu – pomiar 

 scharakteryzować sposoby pomiaru pierśnic 
 stosować zasady pomiaru pierśnicy 
 stosować sposoby zapisywania liczby 

 stosować zasady określania stopni 
pierśnic 
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pierśnic mierzonych drzew w raptularzu terenowym 
(sposób piątkowy i dziesiętny) 

klasa IV 

3. Sposoby ustalania 
pierśnicowego pola 
przekroju drzewostanu 

 scharakteryzować przeciętny przekrój 
drzewostanu 

 obliczyć pierśnicowe pole przekroju 
drzewostanu na podstawie pomiaru 
wszystkich pierśnic 

 obliczyć pierśnicowe pole przekroju 
drzewostanu na podstawie powierzchni 
próbnych 

 scharakteryzować cechy powierzchni 
próbnych oraz ustalanie ich w terenie 

4. Określanie 
pierśnicowego pola 
przekroju drzewostanu 
metodą Bitterlicha 

  określić przeciętną pierśnicę 
drzewostanu 

 scharakteryzować makro zróżnicowanie 
pierśnicowego pola przekroju 
drzewostanu 

 określić pierśnicowe pole przekroju 
drzewostanu sposobem Bitterlicha 

5. Pomiar wysokości 
drzewostanu 

 obliczyć wysokość przeciętną drzewostanu 
 obliczyć wyrównaną wysokość drzewostanu 
 stosować zasady wykreślania krzywej 

wysokości 
 obliczyć średnią wysokość drzewostanu 

 wykorzystać stałe krzywe wysokości do 
określania miąższości drzewostanu 

6. Określanie miąższości 
drzewostanu 

 scharakteryzować pojęcie sumarycznej 
produkcji 

 posługiwać się tablicami miąższości drzew 
stojących 

 scharakteryzować czynnik zadrzewienia 
 określić bonitację poszczególnych 

drzewostanów 

 określić miąższość poszczególnych 
warstw drzewostanu 

 określić grubość kory drzewa stojącego 
 scharakteryzować metody określania 

miąższości drzewostanu ze względu na 
ich dokładność i pracochłonność 

 wykorzystać wzory empiryczne do 
określania miąższości drzewostanu 

 scharakteryzować drzewostany ze 
względu na ich produkcyjność 

 scharakteryzować szacunkowy sposób 
określania miąższości drzewostanu 

 określić miąższość drzewostanu na pniu 
w układzie sortymentowym 

 

 

 

 

 

klasa IV 

7. Określanie wieku 
drzewa i drzewostanu 

 wymienić sposoby określania wieku drzewa 
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 wymienić sposoby określania wieku 
drzewostanu 

IV. Określanie 
przyrostu 
miąższości 
drzewo-stanu 

1. Określanie przyrostu 
drzewa 

 posługiwać się tablicami zasobności 
i przyrostu drzewostanu 

 obliczyć przyrost grubości drzewa wzorami 
zwykłymi 

 obliczyć przyrost wysokości drzewa 
 obliczyć przyrost miąższości drzewa 

 obliczyć przyrost grubości drzewa 
wzorami sekcyjnymi 

2. Określanie przyrostu 
miąższości 
drzewostanu 

 wymienić grupy drzew które składają się na 
przyrost miąższości drzewostanu 

 wymienić rodzaje przyrostów 
 scharakteryzować przyrost bieżący 

i przeciętny 
 obliczyć przyrost wysokości drzewostanu 

 zdefiniować przyrost przeciętny roczny 
sumarycznej produkcji 

 wymienić metody określania przyrostu 
miąższości drzewostanu 

 scharakteryzować metody określania 
przyrostu miąższości drzewostanu 

3. Określanie przyrostu 
miąższości 
drzewostanu metodą 
Grochowskie-go 

  scharakteryzować metodę 
Grochowskiego jako sposób określania 
przyrostu drzewostanu 

 obliczyć przyrost miąższości 
drzewostanu metodą Grochowskiego 

 
 
 
 
 
 
 

klasa IV 4. Określanie przyrostu 
miąższości 
drzewostanu na 
podstawie tablic 
zasobności i przyrostu 

 wykorzystać tablice zasobności 
i przyrostu do określania przyrostu 
drzewostanu 

5. Szacunkowe 
określanie przyrostu 
drzewostanu 

 wykorzystać tablice zasobności do 
szacunkowego określenia przyrostu 
miąższości drzewostanu 

 wykorzystać procent przyrostu 
miąższości do określenia przyrostu 
miąższości drzewostanu 

 wykorzystać absolutną wielkość 
przyrostu i do określenia przyrostu 
miąższości drzewostanu 
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13. PRACE URZĄDZENIOWE W LEŚNICTWIE  dla klasy  4 OLG 
 

TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

Cele ogólne 

1. Poznanie zasad prowadzenia prac urządzeniowych. 
2. Organizowanie prac inwentaryzacyjnych w drzewostanie. 
3. Przestrzeganie zasad kultury i etyki zawodowej. 
4. Stosowanie technik radzenia sobie ze stresem. 
5. Planowanie pracy małych zespołów. 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) posługiwać się planem urządzenia lasu, 
2) posługiwać się leśną mapą numeryczną, 
3) określać cechy taksacyjne drzewostanów, 
4) określać wiek drzew i drzewostanów, 
5) określać zasobność drzewostanów, 
6) określać przyrost drzew i drzewostanów, 
7) wykonać podstawowe prace z zakresu miernictwa. 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział programowy 
Tematy jednostek 
metodycznych 

Wymagania programowe Uwagi 
o realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

1.Określanie 1.Określanie przyrostu  posługiwać się tablicami zasobności 
i przyrostu drzewostanu 

 obliczyć przyrost grubości drzewa 
wzorami sekcyjnymi 
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przyrostu miąższości 
drzewo-stanu 

drzewa  obliczyć przyrost grubości drzewa wzorami 
zwykłymi 

 obliczyć przyrost wysokości drzewa 
 obliczyć przyrost miąższości drzewa 

 

klasa IV 

2.Określanie przyrostu 
miąższości drzewostanu 

 wymienić grupy drzew które składają się na 
przyrost miąższości drzewostanu 

 wymienić rodzaje przyrostów 
 scharakteryzować przyrost bieżący 

i przeciętny 
 obliczyć przyrost wysokości drzewostanu 

 zdefiniować przyrost przeciętny roczny 
sumarycznej produkcji 

 wymienić metody określania przyrostu 
miąższości drzewostanu 

 scharakteryzować metody określania 
przyrostu miąższości drzewostanu 

3.Określanie przyrostu 
miąższości drzewostanu 
metodą Grochowskie-go 

  scharakteryzować metodę 
Grochowskiego jako sposób określania 
przyrostu drzewostanu 

 obliczyć przyrost miąższości 
drzewostanu metodą Grochowskiego 

 

 

 

 

 

 

klasa IV 

4.Określanie przyrostu 
miąższości drzewostanu 
na podstawie tablic 
zasobności i przyrostu 

 wykorzystać tablice zasobności 
i przyrostu do określania przyrostu 
drzewostanu 

5.Szacunkowe określanie 
przyrostu drzewostanu 

 wykorzystać tablice zasobności do 
szacunkowego określenia przyrostu 
miąższości drzewostanu 

 wykorzystać procent przyrostu 
miąższości do określenia przyrostu 
miąższości drzewostanu 

 wykorzystać absolutną wielkość 
przyrostu i do określenia przyrostu 
miąższości drzewostanu 

V. Podstawy 
pomiarów 
geodezyjnych 

1. Jednostki miar 
stosowane geodezji 

 przeliczać podstawowe jednostki liniowe 
i powierzchni stosowane w leśnictwie 

 przeliczać jednostki kątowe stosowane 
w leśnictwie 

2. Posługiwanie się 
szkicami i mapami 
stosowanymi 
w leśnictwie 

 odczytać informacje zamieszczone na 
szkicach 

 lokalizować się w terenie na podstawie mapy 
 rozpoznać podstawowe znaki geodezyjne 

 sporządzić szkice z zakresu gospodarki 
leśnej 

 posługiwać się skalą mapy 
 scharakteryzować możliwości 
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(reper, granicznik itp.) wykorzystania leśnej mapy numerycznej 
VI.Informatyka 
w PGL LP 

1. Organizacja 
informatyki w Lasach 
Państwowych 

- podać znaczenie skrótu SILP 
- wyjaśnić schemat funkcjonalny Systemu 

Informatycznego Lasów Państwowych 

- przedstawić schemat koordynacji działań, 
poszczególnych komórek 
informatycznych Lasów Państwowych 

- omówić  strategię komputeryzacji 
jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych 

 
 
 
klasa IV 

2. SILP w Lasach 
Państwowych 

- wymienić zadania SILP-u 
- przedstawić cel i zakres przetwarzania danych 

w SILP-ie 
- zdefiniować dane wejściowe i wyjściowe 

 

VII. Panel 
Leśniczego 

1. Panel Leśniczego - przedstawić możliwości Panelu Leśniczego 
- posłużyć się Panelem Leśniczego w zakresie 

tworzenia dokumentów 

- posłużyć się Panelem Leśniczego 
w zakresie tworzenia raportów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
klasa IV 

VIII. Szkicownik 
leśniczego 

1. Szkicownik Leśniczego - przedstawić funkcjonalność Szkicownika 
Leśniczego 

- posługiwać się Szkicownikiem Leśniczego 

- ocenić prawidłowość wykonanego szkicu 

IX. Leśna Mapa 
numeryczna 

1. Leśna mapa 
numeryczna 

- wymienić zastosowanie LMN 
- posługiwać się LMN 

 

X.SILP znakowy 1. SILP znakowy - zdefiniować funkcjonalność SILP-u 
znakowego 

- wprowadzać dane do SILP-u znakowego 
- wyszukiwać dane w SILP-ie znakowym 

XI. Rejestrator 
leśniczego 

1. Podstawy użytkowania 
rejestratora 

- uruchomić rejestrator 
- zalogować się do rejestratora, 
- ustawić/zmienić hasło 

- poruszać się po menu rejestratora 
- ustawić datę i czas, 

używać klawiszy i skrótów 
klawiszowych 

2. Aplikacje rejestratora - wymienić aplikacje w rejestratorze 
- dobrać odpowiednia aplikację do planowanej 

czynności 
- włączyć aplikacje i zalogować się do niej 

 

3. Leśnik – ustawienia 
systemowe i instalacja 
programu 

- wymienić elementy ustawień systemowych 
- wymienić etapy instalacji programu 

- przeprowadzić instalację programu 

4. Konfiguracja programu 
Leśnik 

- wymienić elementy podlegające konfiguracji 
- przeprowadzić konfiguracje programu 

 

5. Hierarchia menu 
i ekranów w programie 
Leśnik 

- zdefiniować hierarchię menu i ekranów 
w Leśniku 

- przełączać się pomiędzy ekranami 
odnajdywać potrzebny element programu 
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6. Obsługa słowników - zdefiniować słowniki, 
- wymienić typy słowników 

- posługiwać się słownikami 
wprowadzać dane do słowników 

7. System pomocy 
programu Leśnik 

- wymienić elementy systemu pomocy 
programu 

posługiwać się pomocą programu 

8. Magazyn drewna – 
stany drewna 

- zdefiniować pojęcie magazynu drewna 
 

- sporządzić listę stanów drewna 
w różnych zakresach danych 

9. Rejestr odebranego 
drewna – ROD 

- wymienić elementy ROD-u 
- zdefiniować przeznaczenie ROD-u 

 

- sporządzić ROD  

 

 

 

 

 

 

klasa IV 

10. Kwit zrywkowy 
z ROD – KZ1 i KZ2 

- wymienić elementy kwitu zrywkowego 
z ROD 

- zdefiniować przeznaczenie kwitu zrywkowego 

- sporządzić kwit zrywkowy 

11. Kwit zrywkowy – 
KZ1 i KZ2 

- wymienić elementy kwitu zrywkowego 
- zdefiniować przeznaczenie kwitu zrywkowego 

- sporządzić kwit zrywkowy 

12. Kwit podwozowy 
i wywozowy – KP 
i KW 

- wymienić elementy kwitu podwozowego 
i wywozowego 

- zdefiniować przeznaczenie kwitu 
podwozowego i wywozowego 

- sporządzić kwit wywozowy 
i podwozowy 

13. Dziennik obecności 
robotnika (DOR) 
i Wykaz robót (WR) 

- wymienić elementy DOR i WR 
- zdefiniować przeznaczenie DOR i WR 

 

- sporządzić DOR i WR 

14. Protokół przekazania 
i Wykaz odbiorczy 
produktów niedrzew-
nych 

- wymienić elementy Protokołu przekazania 
i Wykazu odbiorczego produktów 
niedrzewnych 

- zdefiniować przeznaczenie Protokołu 
przekazania i Wykazu odbiorczego produktów 
niedrzewnych 
 

- sporządzić Protokół przekazania 
i Wykaz odbiorczy produktów 
niedrzewnych 

15. Asygnata - wymienić elementy asygnaty 
- zdefiniować przeznaczenie asygnaty 

- sporządzić asygnatę 

16. Specyfikacja 
manipulacyj-na 

- wymienić elementy specyfikacji 
manipulacyjnej 

- zdefiniować przeznaczenie specyfikacji 
manipulacyjnej 

- sporządzić specyfikację manipulacyjną 

17. Las Transfer - zdefiniować potrzebę korzystania z aplikacji 
Las Transfer 

- posługiwać się aplikacją LasTransfer 



54 
 

18. Brakarz - zdefiniować przeznaczenie aplikacji Brakarz - posługiwać się aplikacją Brakarz 

19. Taksator - zdefiniować przeznaczenie aplikacji Taksator - posługiwać się aplikacją Taksator 

 

 

14. URZĄDZANIE LASU W PRAKTYCE  dla klasy  4 OLP 
 

TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

Cele ogólne 

1. Poznanie zasad prowadzenia prac urządzeniowych. 
2. Organizowanie prac inwentaryzacyjnych w drzewostanie. 
3. Przestrzeganie zasad kultury i etyki zawodowej. 
4. Stosowanie technik radzenia sobie ze stresem. 
5. Planowanie pracy małych zespołów. 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) posługiwać się planem urządzenia lasu, 
2) posługiwać się leśną mapą numeryczną, 
3) określać cechy taksacyjne drzewostanów, 
4) określać wiek drzew i drzewostanów, 
5) określać zasobność drzewostanów, 
6) określać przyrost drzew i drzewostanów, 
7) wykonać podstawowe prace z zakresu miernictwa. 
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MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział 

programowy 

Tematy jednostek 

metodycznych 

Wymagania programowe Uwagi o realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

I.  Ochrona przyrody 
w Polsce 

1. Organy ochrony 
przyrody w Polsce 
i ich uprawnienia 

- wymienić organy administracji rządowej 
i samorządowej odpowiadający za ochronę 
przyrody w Polsce 

- przedstawić zasady ustanawiania 
poszczególnych form ochrony przyrody 

- przedstawić organy odpowiedzialne za 
ustanowienie poszczególnych form 
ochrony przyrody 

- scharakteryzować uprawnienia 
poszczególnych organów ochrony 
przyrody 

klasa IV 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

klasa IV 

 

 

 

 

2. Formy i sposoby 
ochrony przyrody 
w Polsce 

- wymienić formy ochrony przyrody 
- zdefiniować sposoby ochrony przyrody 

- podać różnice między poszczególnymi 
sposobami ochrony przyrody 

- uzasadnić potrzebę objęcia ochroną 
obiektów przyrodniczych 

3. Obszarowe formy 
ochrony przyrody 
w Polsce 

- wymienić obszarowe formy ochrony przyrody 
- przedstawić rozmieszczenie polskich parków 

narodowych na mapie 

- scharakteryzować poszczególne formy 
ochrony 

- wskazać główny cel ochrony 
w poszczególnych parkach narodowych 

4. Indywidualne formy 
ochrony przyrody 
w Polsce 

- wymienić indywidualne formy ochrony 
przyrody 

- scharakteryzować poszczególne formy 
ochrony 

- scharakteryzować indywidualne formy 
ochrony przyrody leżące w najbliższej 
okolicy 

5. Sposoby 
zabezpieczania 
obiektów 
przyrodniczo cennych 

- wskazać zasady zabezpieczania obiektów 
przyrodniczo cennych 

- uzasadnić potrzebę uznania obiektu za 
przyrodniczo cenny, 

- zidentyfikować obiekt jako przyrodniczo 
cenny 

6. Działania LP na rzecz 
ochrony przyrody 
i środowiska 

- wymienić kierunki działań podejmowanych 
przez PGL LP na rzecz ochrony przyrody 
i środowiska 

- wymienić elementy programu ochrony 
przyrody sporządzanego dla nadleśnictwa 

- uzasadnić potrzebę podejmowania ze 
strony PGL LP działań na rzecz ochrony 
środowiska 

- opisać elementy programu ochrony 
środowiska sporządzanego 
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- wskazać przykłady czynności podejmowanych 
przez PGL LP na rzecz ochrony środowiska 

w nadleśnictwie 
- zaproponować rozwiązania z zakresu 

prowadzenia gospodarki leśnej, 
ograniczających negatywne 
oddziaływanie na środowisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa IV 

7. Rośliny chronione - wymienić rośliny chronione  - rozpoznać rośliny chronione 

8. Ssaki chronione - wymienić ssaki chronione  - rozpoznać ssaki chronione 

9. Płazy i gady 
chronione 

- wymienić płazy i gady chronione  - rozpoznać płazy i gady chronione 

10. Ptaki chronione - wymienić ptaki chronione  - rozpoznać ptaki chronione 

II.  Turystyka leśna 1. Pozytywny 
i negatywny wpływ 
turystyki na 
środowisko leśne 

- wymienić rodzaje turystyki, którą można 
uprawiać w lesie 

- scharakteryzować pozytywny i negatywny 
wpływ turystyki na środowisko 
przyrodnicze 

- ocenić poszczególne formy turystyki pod 
kątem pozytywnego i negatywnego 
wpływu na środowisko 

- zaproponować rozwiązania zmniejszające 
negatywny wpływ poszczególnych 
rodzajów turystyki na środowisko 

2. Metody waloryzacji 
turystyczno-
rekreacyjnej lasów 

- wymienić metody waloryzacji turystyczno-
rekreacyjnej lasów 

- scharakteryzować poszczególne metody 
- dobrać odpowiednia metodę w zależności 

od lokalnych warunków i potrzeb 
- przeprowadzić waloryzację turystyczno-

rekreacyjną lasu 
3. Znaczenie obszarów 

leśnych na potrzeby 
wypoczynku 

- wyjaśnić znaczenie obszarów leśnych dla 
celów wypoczynkowo- rekreacyjnych 

- scharakteryzować pozytywne 
oddziaływanie środowiska leśnego na 
organizm człowieka 

- przedstawić korzyści wynikające 
z wypoczynku na terenach leśnych 

4. Podstawy prawne 
regulujące 
udostępnianie lasów 
dla celów 
rekreacyjno-
turystycznych 

- wymienić akty prawne regulujące 
udostępnianie lasów do celów rekreacyjno- 
turystycznych 

- Wymienić zasady korzystania z lasu w celach 
rekreacyjnych 

- Wymienić zasady wstępu do lasu 
- Wymienić zasady wjazdu do lasu 

- przedstawić konsekwencje naruszenia 
prawa w zakresie korzystania z lasu 

III.  Leśne 1. Zadania LKP i zasady - wymienić zadania LKP - określić cel utworzenia LKP 
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Kompleksy 
Promocyjne (LKP) 

wyboru 
drzewostanów 
wchodzących w skład 
LKP 

- wymienić zasady kwalifikowania 
drzewostanów do LKP 

2. Charakterystyka LKP 
i ich rozmieszczenie 

- wymienić LKP w Polsce - wskazać na mapie poszczególne LKP 

3. Zasady prowadzenia 
gospodarki leśnej 
w LKP 

- zdefiniować zasady prowadzenia gospodarki 
w LKP 

- porównać sposób prowadzenia gospodarki 
leśnej w lasach należących do LKP 
z innymi, będącymi w zarządzie PGL LP 

IV.  Drogi leśne 1. Budowa dróg leśnych  zdefiniować pojęcie drogi leśnej 
 wymienić rodzaje dróg leśnych 
 wymienić urządzenia odwadniające drogi 

leśne 
 rozróżnić materiały stosowane do konserwacji 

i remontów dróg leśnych 
 rozróżnić elementy konstrukcji drogi 
 rozróżnić nawierzchnie dróg leśnych 
 opisać etapy budowy drogi leśnej 

 określić znaczenie dróg leśnych   

 

 

15. OCHRONA PRZYRODY I TURYSTYKA dla klasy I technikum 
 

TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

Cele ogólne  

1. Poznanie form ochrony przyrody występujących w Polsce. 
2. Poznanie metod ochrony przyrody stosowanej w PGL LP. 
3. Stosowanie sposobów zabezpieczania obiektów cennych przyrodniczo. 
4. Propagowanie działań na rzecz ochrony przyrody. 
5. Scharakteryzowanie pozytywnych i negatywnych skutków turystyki dla środowiska leśnego. 
6. Posługiwanie się sposobami waloryzacji turystyczno-rekreacyjnej terenów leśnych. 
7. Planowanie prac z zakresu ochrony przyrody. 
8. Dokumentowanie prac z zakresu ochrony przyrody. 
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Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1. wymienić formy i sposoby ochrony przyrody, 
2. rozpoznać gatunki ssaków chronionych, 
3. rozpoznać gatunki płazów i gadów chronionych, 
4. rozpoznać gatunki ptaków chronionych, 
5. rozpoznać gatunki roślin chronionych, 
6. rozpoznać obiekty cenne przyrodniczo, 
7. wyjaśnić wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze, 
8. udokumentować działania z zakresu ochrony przyrody, 
9. uzasadnić potrzebę tworzenia LKP, 
10. zaplanować przebieg prowadzonych prac, 
11. znajdować źródła aktualnej wiedzy zawodowej. 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział 

programowy 

Tematy jednostek 

metodycznych 

Wymagania programowe Uwagi o realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

Etap 

Realizacji 

I.  Ochrona przyrody 
w Polsce 

1. Organy ochrony 
przyrody w Polsce i 
ich uprawnienia 

 

- wymienić organy administracji rządowej i 
samorządowej odpowiadający za ochronę 
przyrody w Polsce 

- przedstawić zasady ustanawiania 
poszczególnych form ochrony przyrody 

- przedstawić organy odpowiedzialne za 
ustanowienie poszczególnych form 
ochrony przyrody 

- scharakteryzować uprawnienia 
poszczególnych organów ochrony 
przyrody 

klasa I 

 

2. Formy i sposoby 
ochrony przyrody w 
Polsce 

- wymienić formy ochrony przyrody 
- zdefiniować sposoby ochrony przyrody 

- podać różnice między poszczególnymi 
sposobami ochrony przyrody 

- uzasadnić potrzebę objęcia ochroną 
obiektów przyrodniczych 

klasa I 
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3. Obszarowe formy 
ochrony przyrody w 
Polsce 

 

- wymienić obszarowe formy ochrony 
przyrody 

- przedstawić rozmieszczenie polskich parków 
narodowych na mapie 

- scharakteryzować poszczególne formy 
ochrony 

- wskazać główny cel ochrony w 
poszczególnych parkach narodowych 

klasa I 

 

4. Indywidualne formy 
ochrony przyrody w 
Polsce 

 

- wymienić indywidualne formy ochrony 
przyrody 

- scharakteryzować poszczególne formy 
ochrony 

- scharakteryzować indywidualne formy 
ochrony przyrody leżące w najbliższej 
okolicy 

klasa I 

 

5. Sposoby 
zabezpieczania 
obiektów 
przyrodniczo 
cennych 

 

- wskazać zasady zabezpieczania obiektów 
przyrodniczo cennych 

- uzasadnić potrzebę uznania obiektu za 
przyrodniczo cenny, 

- zidentyfikować obiekt jako 
przyrodniczo cenny 

klasa I 

6. Działania LP na 
rzecz ochrony 
przyrody i 
środowiska 

 

- wymienić kierunki działań podejmowanych 
przez PGL LP na rzecz ochrony przyrody i 
środowiska 

- wymienić elementy programu ochrony 
przyrody sporządzanego dla nadleśnictwa 

- wskazać przykłady czynności 
podejmowanych przez PGL LP na rzecz 
ochrony środowiska 

- uzasadnić potrzebę podejmowania ze 
strony PGL LP działań na rzecz 
ochrony środowiska 

- opisać elementy programu ochrony 
środowiska sporządzanego w 
nadleśnictwie 

- zaproponować rozwiązania z zakresu 
prowadzenia gospodarki leśnej, 
ograniczających negatywne 
oddziaływanie na środowisko 

klasa I 

 

7. Rośliny chronione 
 

- wymienić rośliny chronione  - rozpoznać rośliny chronione klasa I 

 

8. Ssaki chronione 
 

- wymienić ssaki chronione  - rozpoznać ssaki chronione klasa I 
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9. Płazy i gady 
chronione 

 

- wymienić płazy i gady chronione  - rozpoznać płazy i gady chronione klasa I 

 

10. Ptaki chronione 
 

- wymienić ptaki chronione  - rozpoznać ptaki chronione klasa I 

 

II.  Turystyka leśna 1. Pozytywny i 
negatywny wpływ 
turystyki na 
środowisko leśne 

 

- wymienić rodzaje turystyki, którą można 
uprawiać w lesie 

- scharakteryzować pozytywny i 
negatywny wpływ turystyki na 
środowisko przyrodnicze 

- ocenić poszczególne formy turystyki 
pod kątem pozytywnego i negatywnego 
wpływu na środowisko 

- zaproponować rozwiązania 
zmniejszające negatywny wpływ 
poszczególnych rodzajów turystyki na 
środowisko 

klasa I 

 

2. Metody waloryzacji 
turystyczno-
rekreacyjnej lasów 

 

- wymienić metody waloryzacji turystyczno-
rekreacyjnej lasów 

- scharakteryzować poszczególne 
metody 

- dobrać odpowiednia metodę w 
zależności od lokalnych warunków i 
potrzeb 

- przeprowadzić waloryzację 
turystyczno-rekreacyjną lasu 

klasa I 

 

3. Znaczenie obszarów 
leśnych na potrzeby 
wypoczynku 

 

- wyjaśnić znaczenie obszarów leśnych dla 
celów wypoczynkowo- rekreacyjnych 

- scharakteryzować pozytywne 
oddziaływanie środowiska leśnego na 
organizm człowieka 

- przedstawić korzyści wynikające z 
wypoczynku na terenach leśnych 

klasa I 

 

4. Podstawy prawne 
regulujące 
udostępnianie lasów 
dla celów 
rekreacyjno-
turystycznych 

 

- wymienić akty prawne regulujące 
udostępnianie lasów do celów rekreacyjno- 
turystycznych 

- Wymienić zasady korzystania z lasu w 
celach rekreacyjnych 

- Wymienić zasady wstępu do lasu 
- Wymienić zasady wjazdu do lasu 

- przedstawić konsekwencje naruszenia 
prawa w zakresie korzystania z lasu 

klasa I 
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III.  Leśne 
Kompleksy 
Promocyjne (LKP) 

1. Zadania LKP i 
zasady wyboru 
drzewostanów 
wchodzących w 
skład LKP 

 

- wymienić zadania LKP 
- wymienić zasady kwalifikowania 

drzewostanów do LKP 

- określić cel utworzenia LKP klasa I 

 

2. Charakterystyka 
LKP i ich 
rozmieszczenie 

 

- wymienić LKP w Polsce - wskazać na mapie poszczególne LKP klasa I 

 

3. Zasady prowadzenia 
gospodarki leśnej w 
LKP 

 

- zdefiniować zasady prowadzenia gospodarki 
w LKP 

- porównać sposób prowadzenia 
gospodarki leśnej w lasach należących 
do LKP z innymi, będącymi w 
zarządzie PGL LP 

klasa I 

 

 

16. EDUKACJA LEŚNA dla klasy I technikum 
 

TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

Cele ogólne  

1. Poznaje sposoby i metody edukacyjne możliwe do zastosowania w edukacji przyrodniczo-leśnej. 
2. Planuje prace związane z wykonaniem obiektów edukacji leśnej. 
3. Nadzoruje prace związane z wykonaniem obiektów edukacji leśnej. 
4. Określa możliwość zagospodarowania terenu pod kątem edukacji i turystyki. 
5. Prowadzi edukację przyrodniczo-leśną społeczeństwa. 
6. Potrafi pracować w zespole. 
7. Przestrzega zasad kultury osobistej. 
8. Komunikuje się w sposób jasny i zrozumiały. 
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Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1. wymienić pozaprodukcyjne funkcje lasu, 
2. zdefiniować potrzeby edukacyjne społeczeństwa, 
3. wymienić metody edukacyjne, 
4. wymienić formy edukacji stosowane w edukacji przyrodniczo-leśnej, 
5. zaprojektować rozmieszczenie obiektów edukacyjnych w zależności od warunków, 
6. rozpoznać potrzeby w zakresie zagospodarowania turystycznego i edukacyjnego, 
7. zaplanować działania edukacyjne odpowiednio do potrzeb odbiorców w różnych grupach wiekowych, 
8. przeprowadzić zajęcia edukacyjne w różnych grupach wiekowych odbiorców, 
9. udokumentować prowadzone działania edukacyjne, 
10. prowadzić rozmowę zgodnie z zasadami kultury osobistej, 
11. używać zwrotów grzecznościowych, 
12. pracować w grupie zarówno jako jej członek, jak i kierownik. 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział 

programowy 

Tematy jednostek 

metodycznych 

Wymagania programowe Uwagi o realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

Etap 

realizacji 

I.  Edukacja 
przyrodnicza i leśna 

1. Cele edukacji leśnej 
i przyrodniczej 

 

- wymienić cele edukacji leśnej i 
przyrodniczej 

- wyjaśnić rolę edukatora leśnego 

- przedstawić pozytywne skutki 
prowadzenia edukacji przyrodniczej i 
leśnej 

- określić efekty braku edukacji leśnej i 
przyrodniczej 

- ocenić istotność funkcji edukatora 
leśnego na tle innych stanowisk w 
nadleśnictwie 

klasa I 

2. Formy działalności 
edukacyjnej 

- wymienić formy działalności edukacyjnej - dobrać formy edukacyjne w zależności 
od tematu, miejsca prowadzenia zajęć i 
wieku uczestników zajęć 

klasa I 
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 - zaproponować własne formy edukacji 
przyrodniczo-leśnej 

3. Metody edukacji 
przyrodniczo-leśnej 

 

- rozróżnić metody edukacji przyrodniczo-
leśnej 

- wymienić środki dydaktyczne 
wykorzystywane w edukacji przyrodniczo-
leśnej 

- dobrać metody edukacyjne w 
zależności od tematu, miejsca 
prowadzenia zajęć i wieku uczestników 
zajęć 

- dobrać środki dydaktyczne w 
zależności od tematu, miejsca 
prowadzenia zajęć i wieku uczestników 
zajęć 

- zaproponować własne metody i środki 
dydaktyczne wykorzystywane w 
edukacji przyrodniczo-leśnych 

klasa I 

4. Planowanie działań 
edukacyjnych 

 

- wymienić etapy przygotowania i 
prowadzenia działań z zakresu edukacji 
przyrodniczo-leśnej 

- zaplanować zajęcia edukacyjne klasa I 

5. Dokumentowanie 
działań 
edukacyjnych 

 

- wyjaśnić zasady dokumentowania działań 
edukacyjnych 

- udokumentować zajęcia edukacyjne klasa I 

6. Prowadzenie działań 
edukacyjnych 

 

- wymienić społeczne funkcje lasu 
- opracować projekt działania edukacyjnego 

- scharakteryzować poziom istotności 
społecznych funkcji lasu 

- przeprowadzić zajęcia edukacyjne dla 
różnych grup wiekowych odbiorców 

klasa I 

II.  
Zagospodarowanie 
turystyczne i obiekty 
edukacji leśnej 

1. Obiekty 
turystycznego i 
edukacyjnego 
zagospodarowania 
lasów 

 

- wymienić obiekty turystycznego 
zagospodarowania lasu 

- wymienić obiekty edukacyjnego 
zagospodarowania lasu 

- scharakteryzować poszczególne 
obiekty turystyczne zagospodarowania 
lasu 

- scharakteryzować poszczególne 
obiekty edukacyjne zagospodarowania 
lasu 

klasa I 

2. Zagospodarowanie 
turystyczne i 
edukacyjne lasu 

 

- określić wymagania różnych grup odbiorców 
- scharakteryzować korzyści z turystycznego 

zagospodarowania lasu dla lokalnej 
społeczności 

- sporządzić projekt parkingu leśnego 
jako elementu turystycznego 
zagospodarowania lasu 

klasa I 
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3. Utrzymanie i 
konserwacja 
obiektów 
turystycznych i 
edukacyjnych 

 

- wymienić prace wchodzące w zakres 
turystycznego zagospodarowania lasu 

- sporządzić harmonogram prac 
związany z wykonaniem obiektu 
turystycznego zagospodarowania lasu 

- sporządzić kosztorys prac związanych z 
turystycznym zagospodarowaniem lasu 

klasa I 

 

 

17. EKONOMIKA LEŚNICTWA dla klasy II technikum 
 

TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

Cele ogólne  

1. Określenie celów i zasad prowadzenia gospodarki leśnej w Polsce. 
2. Poznanie zasad funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 
3. Poznanie zasad bhp obowiązujące w leśnictwie. 
4. Prowadzenie skutecznej komunikacji interpersonalnej. 
5. Skuteczne rozwiązywanie problemów. 
6. Przestrzeganie zasad kultury i etyki. 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1. przedstawić cele i zasady prowadzenia gospodarki leśnej w Polsce, 
2. omówić strukturę organizacyjną PGL LP, 
3. przedstawić uprawnienia pracowników PGL LP, 
4. przedstawić zasady gospodarowania mieniem w PGL LP 
5. przedstawić zasady prowadzenia gospodarki finansowej w PGL LP, 
6. zidentyfikować stopnie służbowe stosowane w PGL LP, 
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7. określić prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony pracy, 
8. określić prawa i obowiązki pracownika w zakresie ochrony pracy, 
9. określić skutki oddziaływania na organizm człowieka czynników szkodliwych, 
10. bezpiecznie wykonywać czynności z zakresu gospodarki leśnej, 
11. identyfikować sytuacje stresogenne i radzić sobie z nimi, 
12. stosować różne techniki rozwiązywania problemów, 
13. planować wykonanie zadań zawodowych. 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział 

programowy 

Tematy jednostek 

metodycznych 

Wymagania programowe Uwagi o realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

Etap 

realizacji 

I. Struktura 
organizacyjna PGL 
LP 

1. Akty prawne 
regulujące 
działalność PGL LP 

 

- -wymienić akty prawne regulujące 
działalność PGL LP 

- omówić cele i zadania gospodarki leśnej w 
Polsce 

- omówić zasady udostępniania lasów 
- omówić ponadzakładowy układ zbiorowy 

pracy 

 klasa II 

 

2. Struktura 
organizacyjna PGL 
LP 

 

- rozwinąć skrót PGL LP 
- przedstawić strukturę organizacyjną PGL LP 
- przedstawić strukturę organizacyjną 

nadleśnictwa 
- wymienić zadania nadleśnictwa 
- wymienić zakłady leśne o zasięgu krajowym 

- wymienić zadania RDLP 
- wymienić zadania DGLP 

3. Finansowanie 
gospodarki leśnej w 
Polsce 

 

- zdefiniować zasady finansowania zadań PGL 
LP 

- przestawić sposób finansowania i zadania 
funduszu leśnego 

- dokonać analizy finansowania PGL LP 
na podstawie dostępnych źródeł 

4. Stopnie służbowe i 
stanowiska w PGL 

- wymienić stopnie służbowe obowiązujące w 
PGL LP 

- zidentyfikować stopień służbowy 
pracownika na podstawie dystynkcji na 
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LP 
 

- przedstawić prawa i obowiązki pracowników 
służby leśnej 

- przedstawić zasady wynagradzania i 
zaszeregowania pracowników PGL LP 

- przedstawić zasady nawiązywania stosunku 
pracy w PGL LP 

- zasady funkcjonowania związków 
zawodowych w PGL LP 

mundurze 
- określić zakres stopni służbowych 

niezbędnych do zajmowania 
konkretnego stanowiska 

- przeanalizować drogę służbową 
obowiązującą leśniczych i 
podleśniczych 

II.  Bezpieczeństwo i 
higiena pracy  

1. Bezpieczeństwo i 
higiena pracy – 
pojęcia podstawowe 

 

- wymienić podstawowe pojęcia z zakresu 
ochrony pracy 

 klasa II 

 

2. Akty prawne z 
zakresu bhp, ochrony 
ppoż., i ochrony 
środowiska 
obowiązujące w 
leśnictwie 

 

- wymienić podstawowe akty prawne związane 
z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną 
ppoż. i ochroną środowiska mające 
zastosowanie w gospodarce leśnej 

- posługiwać się aktami prawnymi 

3. Rodzaje i 
uprawnienia 
instytucji 
działających w 
zakresie ochrony 
pracy, ochrony 
środowiska i ochrony 
ppoż. 

 

- wymienić instytucje działające w zakresie 
ochrony pracy, 

- wymienić uprawnienia poszczególnych 
instytucji działających w zakresie ochrony 
pracy 

 

4. Prawa i obowiązki 
pracodawcy i 
pracowników w 
zakresie ochrony 
pracy 

 

- wymienić prawa pracownika w zakresie 
ochrony pracy, 

- wymienić obowiązki pracownika w zakresie 
ochrony pracy, 

- wymienić prawa pracodawcy w zakresie 
ochrony pracy, 

- wymienić obowiązki pracodawcy w zakresie 

- określić zakres odpowiedzialności 
pracownika z tytułu naruszenia 
przepisów prawa pracy 

- określić zakres odpowiedzialności 
pracodawcy z tytułu naruszenia 
przepisów prawa pracy 
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ochrony pracy 

III.  Ergonomia w 
pracach leśnych 

1. Podstawowe pojęcia 
ergonomiczne 

 

- zdefiniować podstawowe pojęcia związane z 
ergonomią pracy 

- wymienić akty prawne obowiązujące w 
zakresie ergonomii pracy 

 klasa II 

 

2. Zasady 
ergonomicznej pracy 

 

- wymienić elementy Materialnego Środowiska 
Pracy 

- definiować podstawowe zasady ergonomii, 
wymienić zasady prawidłowej organizacji 
pracy z uwagi na ergonomikę pracy 

- opisać sposób organizacji miejsca pracy 
z zastosowaniem zasad ergonomii 

3. Zastosowanie zasad 
ergonomii w pracach 
leśnych 

 

- stosować zasady ergonomii przy 
wykonywaniu prac leśnych 

- opisać znaczenie elementów Materialnego 
Środowiska Pracy w organizowaniu prac 
leśnych 

- ocenić prawidłowość organizacji 
miejsca pracy z uwagi na zasady 
ergonomii 

- dobierać sposoby minimalizujące ryzyko 
powstania szkód w środowisku w 
zależności od rodzaju wykonywanych 
prac 

IV.  Wypadki przy 
pracy i choroby 
zawodowe 

1. Wypadek przy pracy. 
Procedury 
postępowania w razie 
wypadku 

 

- definiować podstawowe pojęcia związane z 
wypadkami w pracy 

- wymienić prawa i obowiązki pracodawcy w 
związku z wypadkami w pracy 

- wymienić prawa i obowiązki pracownika w 
związku z wypadkami w pracy 

- rozróżnić typy i rodzaje wypadków 
- zaplanować przebieg czynności 

konieczny do wykonania w związku z 
wypadkiem w pracy 

klasa II 

 

2. Przyczyny wypadków 
przy pracy 

 

- wymienić przyczyny wypadków przy pracy 
- wskazać główne przyczyny wypadków w 

poszczególnych pracach z zakresu gospodarki 
leśnej 

- dokonać oceny wypadkowości związanych z 
wykonawstwem prac leśnych 

- zaproponować rozwiązania 
ograniczające ryzyko wystąpienia 
wypadku w pracy 

- przeanalizować informacje na temat 
rzeczywistego wypadku i wskazać 
czynniki, które do niego doprowadziły 

3. Choroby zawodowe 
w leśnictwie 

 

- wymienić czynniki szkodliwe oddziałujące na 
organizm człowieka 

- wymienić choroby zawodowe w leśnictwie 
- wymienić rodzaje świadczeń z tytułu choroby 

zawodowej 

- wskazać sposoby ograniczania ryzyka 
zachorowania na choroby zawodowe 

- przewidzieć skutki oddziaływania 
czynników szkodliwych 
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18. MASZYNOZNAWSTWO LEŚNE dla klasy I technikum 
 

TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

Cele ogólne  

1. Poznanie zasad tworzenia rysunków technicznych. 
2. Posługiwanie się mapami leśnymi. 
3. Rozróżnianie części maszyn leśnych. 
4. Dobieranie materiałów eksploatacyjnych stosowanych w maszynach leśnych. 
5. Wykazywanie się kreatywnością w podejmowanych działaniach 
6. Radzenie sobie ze stresem. 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1. odczytać rysunek techniczny, 
2. odczytać informacje zawarte na mapach leśnych, 
3. sporządzić szkic zawierający informacje z zakresu gospodarki leśnej, 
4. opisać zasadę działania silników spalinowych i hydraulicznych, 
5. zidentyfikować podstawowe elementy maszyn leśnych, 
6. dobrać materiały eksploatacyjne, 
7. obliczyć zapotrzebowanie i koszt materiałów eksploatacyjnych, 
8. zachować się w sytuacjach stresowych, 
9. zaplanować działania swoje i zespołu. 

 

 

 

 



69 
 

MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział 

programowy 

Tematy jednostek 

metodycznych 

Wymagania programowe Uwagi o realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

Etap realizacji 

I.  Rysunek 
techniczny 

1. Rodzaje rysunków 
technicznych i ich 
zastosowanie 

 

- podać definicję rysunku technicznego, 
wymienić rodzaje rysunku technicznego w 
zależności od przeznaczenia oraz sposobu 
wykonania 

- rozróżnić rysunek maszynowy, budowlany, 
produkcyjny, elektryczny 

- scharakteryzować różnice pomiędzy 
szkicem, rysunkiem, schematem, planem 
i wykresem 

- zaproponować odpowiedni rodzaj 
rysunku do konkretnego problemu 

klasa I 

2. Zasady normalizacji w 
rysunku technicznym 

 

- zdefiniować pojęcie norm i normalizacji, 
- podać nazwę instytucji odpowiedzialnej za 

ustalanie polskich norm (PN) 
- rozróżnić wymiary arkuszy rysunkowych 
- zdefiniować pojęcie skali odwzorowania 
- rozróżnić rodzaje skal 
- wymienić rodzaje linii rysunkowych 

- dobrać odpowiedni rozmiar arkusza w 
zależności od przeznaczenia/rodzaju 
rysunku 

- posłużyć się skalą odwzorowania 
- odróżnić skalę zwiększającą i 

zmniejszającą 
- ocenić poprawność doboru linii 

rysunkowych 

klasa I 

 

3. Rzuty prostokątne 
 

- rozpoznać rzuty prostokątne 
- wymienić elementy niezbędne do 

prawidłowego stworzenia rzutu prostokątnego 
- odczytać rzut prostokątny 

- ocenić poprawność wykonania rzutu 
danego elementu 

klasa I 

4. Rzuty 
aksonometryczne 

 

- rozpoznać rzuty aksonometryczne 
- wymienić elementy niezbędne do 

prawidłowego stworzenia rzutu 
aksonometrycznego 

- odczytać rzut aksonometryczny 

- ocenić poprawność wykonania rzutu 
danego elementu 

klasa I 

II. Mapy 1. Skala mapy 
 

- zdefiniować pojęcie skali mapy 
- wymienić rodzaje skal 
- wymienić jednostki i ich przeliczniki 

stosowane do określenia odległości i 
powierzchni 

- odczytać rzeczywistą odległość w terenie na 
podstawie skali mapy 

- obliczyć długość odcinka na mapie 

- zmierzyć na mapie odległość pomiędzy 
punktami leżącymi na prostej i na 
krzywej 

- przeliczyć jednostki długości i 
powierzchni 

klasa I 
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odpowiadającą odległości w terenie 

2. Mapy leśne 
 

- wymienić rodzaje map leśnych 
- podać wielkość skali stosowanej dla 

poszczególnych rodzajów map 

- dobrać rodzaj mapy do planowanych 
zadań 

klasa I 

3. Oznaczenia stosowane 
na mapach 

 

- Zidentyfikowaćsymbole i znaki umowne 
stosowane na mapach 

 klasa I 

4. Odczytywanie 
informacji zawartych 
na mapie 

 

- odczytać informacje zawarte na mapach z 
zakresu gospodarki leśnej 

 klasa I 

III.  Szkice 1. Zastosowanie szkiców 
w poszczególnych 
rodzajach prac leśnych 

 

- wymienić sytuacje w których konieczne jest 
sporządzenie szkicu 

- zaproponować informacje jakie może 
zawierać szkic sporządzony w związku z 
konkretną sytuacją zawodową 

klasa I 

2. Zasady sporządzania 
szkiców 

 

- podać zasady sporządzania szkicu - sporządzić szkic, np. powierzchni pod 
odnowienie, powierzchni zrębowej 

klasa I 

IV.  Części maszyn 
stosowanych w 
leśnictwie 

1. Osie i wały 
 

- wymienić rodzaje osi i wałów - wskazać osie i wały w maszynie lub na 
jej rysunku technicznym 

- wyjaśnić zasadę działania osi i wałów 
- scharakteryzować sposób ich 

konserwacji 

klasa I 

2. Przekładnie i łożyska 
 

- wymienić rodzaje przekładni i typy łożysk - Wskazać przekładnie i łożyska w 
maszynie lub na jej rysunku 
technicznym 

- wyjaśnić zasadę działania przekładni i 
łożysk 

- scharakteryzować sposób ich 
konserwacji 

klasa  

3. Sprzęgła  
 

- wymienić zasady budowy i typy sprzęgieł - Wskazać sprzęgło w maszynie lub na jej 
rysunku technicznym 

- wyjaśnić zasadę działania sprzęgła 
- scharakteryzować sposób jego 

klasa I 
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konserwacji 

4. Hamulce  
 

- wymienić rodzaje i typy hamulców - Wskazać hamulce w maszynie lub na jej 
rysunku technicznym 

- wyjaśnić zasadę działania hamulców 
- scharakteryzować sposób ich 

konserwacji 

klasa I 

V.  Podstawowe 
układy stosowane w 
maszynach leśnych 

1. Układy hydrauliczne 
 

- wymienić układy hydrauliczne spotykane w 
maszynach leśnych 

- Wskazać układy hydrauliczne w 
maszynie lub na jej rysunku 
technicznym 

- wyjaśnić zasadę działania układów 
hydraulicznych 

- scharakteryzować sposób ich 
konserwacji 

klasa I 

2. Układy pneumatyczne 
 

- wymienić układy pneumatyczne spotykane w 
maszynach leśnych 

- Wskazać układy pneumatyczne w 
maszynie lub na jej rysunku 
technicznym 

- wyjaśnić zasadę działania układów 
pneumatycznych 

- scharakteryzować sposób ich 
konserwacji 

klasa I 

 

3. Pompy 
 

- wymienić typy pomp spotykanych w 
maszynach leśnych 

- Wskazać pompy w maszynie lub na jej 
rysunku technicznym 

- wyjaśnić zasadę działania pomp 
- scharakteryzować sposób ich 

konserwacji 

klasa I 

VI.  Silniki 
spalinowe i 
hydrauliczne 

1. Typy silników 
spalinowych 

 

- wymienić rodzaje silników spalinowych 
- zdefiniować pojęcie sprawności silnika 

- wyjaśnić zasadę działania silnika, 
- określić jego główne zastosowania 
- omówić zasady konserwacji i 

eksploatacji silnika 

klasa I 

2. Silniki hydrauliczne 
 

- wymienić rodzaje silników hydraulicznych - wyjaśnić zasadę działania silnika 
hydraulicznego 

- określić główne zastosowania silnika 
hydraulicznego 

- omówić zasady konserwacji i 
eksploatacji silnika hydraulicznego 

klasa I 

VII.  Materiały 1. Materiały pędne - wymienić stosowane materiały pędne - porównać właściwości materiałów 
pędnych 

klasa I 
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eksploatacyjne  - dobrać rodzaj paliwa do silnika 
- przewidzieć konieczność uzupełnienia 

paliwa 
- uzupełnić paliwo 

2. Inne materiały 
eksploatacyjne 

 

- wymienić stosowane materiały 
eksploatacyjne 

- porównać właściwości materiałów 
eksploatacyjnych 

- dobrać rodzaj materiału 
eksploatacyjnego do układu 

- sprawdzić konieczność uzupełnienia 
materiałów eksploatacyjnych 

- uzupełnić braki materiałów 
eksploatacyjnych 

klasa I 

3. Określanie 
zapotrzebowania na 
materiały 
eksploatacyjne 

 

 - obliczyć ilość i koszt potrzebnych 
materiałów eksploatacyjnych w 
zależności od maszyny i warunków 
pracy 

klasa I 

 

 

 

19. BIOLOGIA LEŚNA dla klasy I, II technikum 
 

TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

 

Cele ogólne 

1. Poznanie środowiska leśnego. 
2. Poznanie poziomów organizacji życia. 
3. Rozwijanie zainteresowań przyrodą. 
4. Przestrzeganie zasad kultury i etyki. 
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Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1. scharakteryzować budowę morfologiczną roślin, 
2. sklasyfikować organizmy, 
3. rozpoznać rośliny, 
4. Rozpoznać grzyby chronione, 
5. rozpoznać owady chronione, 
6. rozpoznać płazy, 
7. rozpoznać gady, 
8. rozpoznać ptaki. 

 

ROZKŁAD MATERIAŁU 

Dział programowy 
Tematy jednostek 
metodycznych 

Wymagania programowe Uwagi o realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 
Etap realizacji 

 

I.  Rośliny 1. Mszaki– wiadomości 
ogólne 

 wymienić nazwy organów mszaków 
 określić znaczenie mszaków w przyrodzie 

 scharakteryzować cykl rozwojowy 
mszaków 

klasa I 

 

2. Paprotniki– 
wiadomości ogólne 

 wymienić nazwy organów paprotników 
 określić znaczenie paprotników w przyrodzie 

 scharakteryzować cykl rozwojowy 
paprotników 

klasa I 

3. Rozpoznawanie 
mszaków i 
paprotników 

 wymienić charakterystyczne cechy budowy 
morfologicznej mszaków i paprotników 

 rozpoznać wybrane gatunki mszaków i 
paprotników  

 porównać cechy charakterystyczne 
budowy morfologicznej mszaków i 
paprotników  

klasa I 
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4. Rośliny nasienne –
podział systematyczny 

 wymienić nazwy jednostek klasyfikacji roślin 
nasiennych 

 omówić zasady systemu klasyfikacji 
roślin nasiennych 

 omówić cechy charakterystyczne roślin 
nasiennych 

klasa I 

5. Porównanie 
nagonasiennych i 
okrytonasiennych 

 wymienić cechy nagonasiennych 
 wymienić przystosowania roślin 

nagonasiennych do warunków życia 
 omówić znaczenie roślin nagonasiennych w 

przyrodzie i gospodarce człowieka 

 porównać rośliny nagonasienne i 
okrytonasienne 

 uzasadnia związek budowy roślin 
nagonasiennych ze środowiskiem ich 
życia 

klasa I 

6. Cykl rozwojowy 
roślin nagonasiennych 

 wymienić etapy cyklu rozwojowego sosny 
 wskazać elementy budowy nagonasiennych 

 porównać cykl rozwojowy sosny do 
innych nagonasiennych 

klasa I 

7. Cechy i właściwości 
wybranych gatunków 
nagonasiennych 

 wymienić cechy morfologiczne wybranych 
gatunków nagonasiennych 

 wskazać cechy morfologiczne wybranych 
gatunków nagonasiennych 

 wymienić wymagania środowiskowe 
wybranych gatunków nagonasiennych 

 rozpoznać wybrane gatunki nagonasiennych  

 porównać cechy morfologiczne 
wybranych gatunków nagonasiennych 

 określić miejsca występowania 
gatunków nagonasiennych 

klasa I 

 

8. Cykl rozwojowy 
roślin 
okrytonasiennych 

 wymienić etapy cyklu rozwojowego 
okrytonasiennych 

 wskazać elementy budowy okrytonasiennych 

 dokonać analizy cyklu rozwojowego 
roślin okrytonasiennych 

klasa I 

9. Cechy i właściwości 
wybranych gatunków 
okrytonasiennych 

 wymienić cechy morfologiczne wybranych 
gatunków okrytonasiennych 

 scharakteryzować typy kwiatostanów 
 scharakteryzować cechy charakterystyczne 

blaszek liściowych (nasada, brzeg, kształt 
itp.) 

 wskazać cechy morfologiczne wybranych 
gatunków okrytonasiennych 

 wymienić wymagania środowiskowe 
wybranych gatunków okrytonasiennych 

 rozpoznać wybrane gatunki okrytonasiennych  

 porównać cechy morfologiczne 
wybranych gatunków 
okrytonasiennych 

 określić miejsca występowania 
gatunków okrytonasiennych  

klasa I 
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10. Rozpoznawanie 
wybranych gatunków 
runa leśnego 

 wymienić gatunki częste i różnicujące   rozróżnić gatunki runa leśnego  klasa I 

 

II.  Podstawy 
systematyki 

1. Klasyfikacja 
organizmów 

 określić przedmiot badań biologii jako 
nauki 

 wymienić źródła wiedzy biologicznej 
 wymienić cechy organizmów żywych 
 wymienić nazwy najwyższych jednostek 

klasyfikacji biologicznej organizmów 

 omówić zasady systemu klasyfikacji 
biologicznej 

 porównać sztuczne i naturalne systemy 
podziału organizmów 

klasa II 

 

III.  Grzyby 
chronione 

1. Grzyby chronione  rozpoznać gatunki chronione grzybów  określić środowisko życia grzybów 
chronionych 

 określić znaczenie gatunków 
 określić sposoby ochrony gatunków i 

zachowania środowiska ich 
występowania 

 rozpoznać gatunki chronione grzybów 
IV. Owady 
chronione 

1. Rozpoznawanie 
owadów chronionych 

 rozpoznać gatunki chronione owadów   określić środowisko życia owadów 
chronionych 

 określić znaczenie gatunków 
 określić sposoby ochrony gatunków i 

zachowania środowiska ich 
występowania 

 rozpoznać gatunki chronione owadów 

klasa II 

V.  Płazy-przegląd 
krajowych gatunków 

1. Płazy– przegląd 
krajowych gatunków 

 rozpoznać wybrane gatunki płazów   uzasadnia związek budowy płazów ze 
środowiskiem w którym występują 

klasa II 

VI.  Gady– przegląd 
krajowych gatunków 

1. Gady– przegląd 
krajowych gatunków 

 określić środowisko życia gadów 
 rozpoznać wybrane gatunki gadów  

 uzasadnia związek budowy i sposobu 
rozmnażania gadów ze środowiskiem w 
którym występują 

klasa II 

 

VII.  Ptaki– przegląd 
krajowych gatunków 

1. Ptaki– wiadomości 
ogólne 

 wymienić gatunki ptaków różnych 
środowisk 

 scharakteryzować środowisko życia ptaka 
na podstawie budowy jego kończyn 

 uzasadnia budowę dziobu ptaków ze 
względu na rodzaj pobieranego pokarmu 

 rozróżnić jednostki taksonomiczne 
ptaków 

klasa II 
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2. Rozpoznawanie 
ptaków 

 rozpoznać gatunki ptaków   klasa II 

 

20. OBSŁUGA MASZYN STOSOWANYCH W LEŚNICTWIE dla klasy 4 OLP 
 

TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

Cele ogólne  

1. Poznanie zasad tworzenia rysunków technicznych. 
2. Rozróżnianie części maszyn leśnych. 
3. Dobieranie materiałów eksploatacyjnych stosowanych w maszynach leśnych. 

4. Wykazywanie się kreatywnością w podejmowanych działaniach. 
 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) odczytać rysunek techniczny, 
2) zidentyfikować podstawowe elementy maszyn leśnych, 
3) dobrać materiały eksploatacyjne, 
4) obliczyć zapotrzebowanie i koszt materiałów eksploatacyjnych, 
5) zachować się w sytuacjach stresowych, 
6) zaplanować działania swoje i zespołu. 
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MATERIAŁ NAUCZANIA  

Dział programowy 
Tematy jednostek 
metodycznych 

Wymagania programowe 
Uwagi o 
realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 
Etap realizacji 

I. Maszyny 
stosowane przy 
pozyskaniu 
drewna 

1. Harwestery, ścinarki, 
procesory i ich 
zastosowanie 

- rozpoznać oraz znać zasady działania oraz 
budowę maszyn wraz z ich zastosowaniem 

- wskazać szczegółowe elementy układów 
maszyn. 

klasa IV 

2. Łuparki, korowarki 
oraz rębarki 

- rozpoznać oraz znać zasady działania oraz 
budowę maszyn wraz z ich zastosowaniem. 

- wskazać szczegółowe elementy układów 
maszyn. 

3. BHP i ergonomia pracy 
przy pozyskiwaniu 
drewna 

- dobrać środki ochrony indywidualnej do 
zadań wykonywanych podczas w pracowni 
obsługi maszyn stosowanych w leśnictwie.  

- zapobiegać zagrożeniom życia i zdrowia w 
miejscu wykonywania czynności 
zawodowych technika leśnika. 

- dobrać środki ochrony zbiorowej do 
zadań wykonywanych podczas w 
pracowni obsługi maszyn stosowanych 
w leśnictwie. 

4. Pojazdy i urządzenia do 
zrywki drewna. 
Wykorzystywanie 
pilarek w gospodarce 
leśnej. 

- rozpoznawać i opisywać maszyny i 
urządzenia stosowane w hodowli lasu. 

- wskazać zastosowanie i budowę pilarki 
spalinowej. 

- dokonać obsługi codziennej pilarki 
spalinowej 

5. Proces pozyskania i 
produkcji drewna. 
Wywóz drewna 

- wskazać drogi wywozowe oraz procesy 
pozyskania i produkcji drewna. 

- dokonać obsługi cotygodniowej oraz 
comiesięcznej pilarki spalinowej. 
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II. Rysunek 
techniczny 

1. Rysunek techniczny- 
charakterystyka 

- określić rodzaje rysunków technicznych i 
zasady ich wykonywania, wykonać rysunki 
techniczne części maszyn, opisać pismem 
technicznym rysunki części maszyn 
leśnych. 

- opisać pismem technicznym rysunki 
części urządzeń leśnych. 

klasa IV 

21. GOSPODARKA LEŚNA – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE dla klasy II, III technikum 
 

TECHNIK LEŚNIK 314301 KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi 

 

Cele ogólne 

1. Organizowanie prac w leśnictwie 
2. Nadzorowanie prac w leśnictwie. 
3. Przestrzeganie zasad kultury i etyki zawodowej. 
4. Stosowanie technik radzenia sobie ze stresem. 
5. Planowanie pracy małych zespołów. 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1) prowadzić prace pielęgnujące las, 
2) prowadzić prace z zakresu zagospodarowania lasu, 
3) prowadzić selekcję drzew leśnych, 
4) rozpoznawać typy siedliskowe lasu, 
5) prowadzić prace związane z rekultywacją terenów leśnych, 
6) rozpoznawać typy gleb, 
7) prowadzić prace związane z prognozowaniem i diagnozowaniem zagrożenia drzewostanów, 
8) prowadzić prace związane z ochroną obszarów leśnych przed szkodami od zwierzyny, 
9) prowadzić prace związane ochroną obszarów leśnych przed pożarami, 
10) prowadzić prace związane zwalczaniem szkodliwych organizmów, 
11) prowadzić prace związane z ochroną przyrody w lasach, 
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12) prowadzić prace z zakresu zagospodarowania turystycznego lasu, 
13) prowadzić prace związane z edukacją leśną społeczeństwa, 
14) prowadzić prace z zakresu ochrony przed szkodnictwem leśnym, 
15) prowadzić prace z zakresu pozyskania drewna, 
16) prowadzić dokumentację z zakresu pozyskania drewna, 
17) prowadzić prace z zakresu urządzania lasu, 
18) wykonywać pomiary geodezyjne, 
19) prowadzić prace z zakresu naprawy, konserwacji i remontów dróg leśnych, 
20) prowadzić prace z zakresu melioracji leśnych, 
21) wykorzystywać leśną mapę numeryczną w pracach związanych z gospodarką leśną, 
22) wykonywać dokumentację wykonywanych prac. 
 

MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział 
Tematy jednostek 

metodycznych 

Wymagania programowe 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

I. Pielęgnowanie lasu 1. Pielęgnowanie lasu  stosować zasady wykonywania prac z zakresu 
gospodarki leśnej zgodnie z zasadami ochrony 
środowiska 

 stosować zasady posługiwania się otwartym ogniem 
w lesie zawarte w instrukcji ochrony 
przeciwpożarowej lasu 

 wymienić rodzaje zwarcia 
 zdefiniować pojęcie i cel pielęgnowania lasu 
 stosować zasady prowadzenia prac pielęgnacyjnych 

w drzewostanie 
 wymienić zasady wyznaczania szlaków operacyjnych 
 stosować zasady wprowadzania podszytów i dolnego 

piętra w drzewostanie 
 wykonać prace pielęgnacyjne w drzewostanie 
 scharakteryzować wymagania ważniejszych drzew 

i krzewów leśnych 
 stosować rodzaje selekcji stosowanych podczas 

 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do 
rodzaju wykonywanych prac z zakresu gospodarki 
leśnej 

 odczytać informacje zamieszczone na szkicach 
 wyjaśnić rolę poszczególnych gatunków 

w drzewostanie 
 rozpoznać sprzęt, narzędzia, maszyny i urządzenia 

stosowane w pielęgnacji upraw i młodników 
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pielęgnowania lasu 
 sklasyfikować stanowisko biosocjalne drzewa 

w trakcie pielęgnowania lasu 
 podkrzesywać drzewa leśne 
 rozróżnić gatunki drzew i krzewów leśnych na 

podstawie cech makroskopowych 
 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

II. Wyznaczanie 
i organizacja 
powierzchni 
zrębowej 

1. Wyznacza-nie 
i organizacja 
powierzchni zrębowej 

 odczytać informacje zawarte na mapach leśnych 
 zaplanować powierzchnię zrębową w wybranym 

drzewostanie 
 wyznaczyć powierzchnię zrębową 
 dokonać pomiarów odległości 
 sporządzić szkice powierzchni zrębowych 
 określić przebieg szlaków operacyjnych 
 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 opisać zasady bhp przy pozyskaniu drewna 

III. Zagospodarowanie 
lasu 

1. Sposoby 
przygotowania gleby 

 rozpoznać w terenie sposoby przygotowania gleby pod 
odnowienia, poprawki i zalesienia 

 wykonać ręczne sposoby przygotowania gleby 
 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 uzasadnia konieczność przygotowania gleby pod 
odnowienia, poprawki i zalesienia 

 określić porę przygotowania gleby 
 na podstawie warunków terenowych ustalić sposób 

przygotowania gleby pod odnowienia, poprawki lub 
zalesienia 

2. Ocena udatności 
upraw i odnowień 
naturalnych 

 wymienić kryteria kwalifikacyjne oceny udatności 
odnowień pochodzenia sztucznego i naturalnego 

 podać definicję poprawek, uzupełnień i dolesień 
 na podstawie warunków terenowych ustalić 

powierzchnię zredukowaną niezbędną do wykonania 
poprawek, uzupełnień i dolesień 

 na podstawie warunków terenowych określić 
przyczyny niskiej udatności upraw 

 dokonać oceny udatności upraw 
 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 opisać warunki pełnej udatności upraw 
 analizuje dane z SILP z zakresu hodowli lasu 

IV. Selekcja 
i nasiennictwo 

3. Selekcja drzew 
leśnych 

 zdefiniować cele i zadania regionalizacji nasiennej 
 wymienić gatunki podlegające regionalizacji nasiennej 
 rozpoznać w lesie drzewostany nasienne, uprawy 

pochodne i drzewa mateczne 
 rozpoznać w terenie plantacje nasienne i plantacyjne 

uprawy nasienne 

 wyjaśnić zasady regionalizacji nasiennej 
 opisać cechy wybranego drzewostanu nasiennego 
 opisać cechy wybranego drzewa matecznego 
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 rozróżnić rodzaje selekcji drzew leśnych 

4. Zbiór 
i przechowywanie 
nasion 

 opisać sposoby wydobywania nasion z owocni 
 rozróżnić sposoby przechowywania nasion 

w wybranym nadleśnictwie 
 rozróżnić sposoby przysposabiania nasion do wysiewu 

w wybranym nadleśnictwie 
 rozróżnić etapy wyłuszczania nasion w wyłuszczarni 
 wykonać zbiór nasion 
 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 określić biologiczne podstawy przechowywania 
nasion 

V. Szkody łowieckie 1. Szkody łowieckie  rozpoznać szkody łowieckie w terenie 
 zidentyfikować rodzaje szkód wyrządzanych przez 

zwierzęta na podstawie obrazu uszkodzeń 
 zidentyfikować gatunki zwierzyny na podstawie 

obrazu wyrządzanych przez nią szkód w uprawach 
i młodnikach 

 wykonać szacunkową ocenę szkód powodowanych 
przez zwierzęta 

 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 opisać wpływ uszkodzeń powodowanych przez 
zwierzynę na funkcjonowanie roślin 

VI. Gleboznawstwo 1. Rozpoznawanie typów 
gleb 

 zdefiniować pojęcie morfologia gleb 
 wymienić skład mechaniczny gleb 
 wykonać profil glebowy zgodnie z zasadami 
 rozpoznać na podstawie wykonanych profili 

glebowych formy próchnicy leśnej 
 rozpoznać na podstawie wykonanych profili 

glebowych typy gleb 
 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 opisać właściwości fizyczne gleb 
 opisać substancje próchniczne gleby 

VII. Prognozowanie 
i diagnozowanie 
zagrożeń 
drzewostanów 

1. Prognozowanie 
i diagnozowanie 
zagrożeń 
drzewostanów 
powodowanych przez 
owady 

 wykonać czynności kontrolne dotyczące 
występowania szkodliwych owadów 

 rozpoznać gatunki szkodliwych owadów leśnych 
w różnych stadiach rozwojowych na podstawie cech 
morfologicznych 

 rozpoznać gatunki szkodliwych owadów leśnych na 
podstawie obrazu żerowania 

 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 wskazać sposób przeprowadzania prac związanych 
z kontrolą występowania szkodliwych owadów 

 ustalić zagrożenie na podstawie wyników prac 
kontrolnych 
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2. Prognozowanie 
i diagnozowanie 
zagrożeń 
drzewostanów 
powodowanych przez 
grzyby 

 wymienić gatunki grzybów patogenicznych 
 rozpoznać gatunki grzybów patogenicznych na 

podstawie wyglądu owocników wyszukanych 
w terenie 

 rozpoznać grzyby patogeniczne na podstawie objawów 
występowania wyszukanych w terenie 

 wykonać czynności kontrolne dotyczące 
występowania grzybów patogenicznych 

 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 wskazać sposób przeprowadzania prac związanych 
z kontrolą występowania grzybów patogenicznych 
w szkółkach leśnych, uprawach, młodnikach 
i drzewostanach starszych 

 ustalić zagrożenie na podstawie wyników prac 
kontrolnych 

VIII. Ochrona 
obszarów 
leśnych przed 
zwierzyną 

1. Ochrona obszarów 
leśnych przed 
szkodami od 
zwierzyny 

 dobrać sposoby ochrony przed szkodami od zwierzyny 
zwierzyną 

 zabezpieczyć uprawy leśne przed zwierzyną 
 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 uzasadnić konieczność zabezpieczania przed 
zwierzyną 

 ocenić skuteczność ochrony przed zwierzyną na 
podstawie wybranych powierzchni leśnych 

IX. Ochrona przeciw-
pożarowa 
obszarów leśnych 

1. Ochrona 
przeciwpożarowa 
obszarów leśnych 

 rozróżnić w terenie rodzaje pasów przeciwpożarowych 
 opisać techniczne i organizacyjne sposoby 

przygotowania nadleśnictwa do gaszenia pożarów (na 
podstawie obserwacji terenowej) 

 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 odczytać informacje dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej zawarte na mapach leśnych 

 scharakteryzować rodzaje pasów 
przeciwpożarowych 

 scharakteryzować organizację walki z pożarami 
leśnymi 

X. Ratownictwo leśne  Zwalczanie 
szkodliwych 
organizmów 

 wykonać zabiegi zwalczania owadów i grzybów 
patogenicznych 

 ocenić skuteczność zabiegów zwalczania 
 dokonać lustracji powierzchni objętych zabiegami 

zwalczania 
 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 rozpoznać gatunki szkodliwych owadów leśnych 
 rozpoznać gatunki grzybów patogenicznych 
 określić zagrożenie na podstawie wyników prac 

kontrolnych 
 wskazać sposób zwalczania szkodliwych owadów 

i grzybów patogenicznych 
XI. Ochrona 

przyrody 
w lasach 

1. Ochrona przyrody 
w lasach 

 wymienić formy ochrony przyrody 
 zdefiniować poszczególne formy ochrony przyrody 
 wymienić gatunki podlegające ochronie gatunkowej 

ścisłej i częściowej 
 wykonać prace związane z ochroną przyrody 
 posługiwać się planem ochrony przyrody nadleśnictwa 
 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 wskazać zasady ustanawiania poszczególnych formy 
ochrony przyrody 

 rozróżnić obiekty cenne przyrodniczo w wybranym 
nadleśnictwie 

 uzasadnia konieczność zabezpieczania i ochrony 
obiektów cennych przyrodniczo 

 wskazać sposoby zabezpieczania i ochrony obiektów 
cennych przyrodniczo 
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XII. Zagospodarowan
ie turystyczne 
lasu 

1. Zagospodarowanie 
turystyczne lasu 

 wymienić elementy turystyczno-rekreacyjnego 
zagospodarowania lasu 

 wymienić możliwości zagospodarowania obszarów 
leśnych 

 wykonać prace związane z zagospodarowaniem 
turystycznym lasu 

 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 wskazać podstawy prawne udostępnienia lasów dla 
celów turystyczno-rekreacyjnych 

 ocenić przydatność obszarów leśnych dla celów 
turystyczno-rekreacyjnych 

 opisać wpływ turystyki i rekreacji na środowisko 
leśne wybranego nadleśnictwa 

XIII. Szkodnictwo 
leśne 

1. Szkodnictwo leśne  wymienić grupy szkodnictwa leśnego 
 wymienić uprawnienia straży leśnej 
 dokonać lustracji terenowej pod kątem szkodnictwa 

leśnego 
 obliczyć miąższość i wartość skradzionego drewna na 

podstawie pomiarów terenowych 
 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 opisać obowiązki służby leśnej w zakresie 
zwalczania wykroczeń i przestępstw 

 opisać postępowanie straży leśnej w zakresie 
zwalczania wykroczeń i przestępstw w wybranym 
nadleśnictwie 

XIV. Typologia leśna 1. Typy siedliskowe lasu  określić typ siedliskowy lasu 
 wymienić typy gleb charakterystyczne dla danego typu 

siedliskowego lasu 
 zdefiniować pojęcia: gatunki runa różnicujące i częste, 

potencjalna i aktualna produkcyjność siedliska 
 rozpoznać gatunki roślin runa leśnego w wybranym 

drzewostanie 
 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 odczytać informacje z opisu taksacyjnego 

XV. Zagospodarowani
e lasu 

1. Sposoby 
zagospodarowania 
lasu 

 rozpoznać rodzaje odnowienia w poszczególnych 
rębniach 

 wymienić gatunki jakie można odnawiać 
poszczególnymi rodzajami rębni w sytuacjach 
typowych i szczególnych 

 rozpoznać w terenie rodzaje rębni 
 rozróżnić w terenie elementy techniczne przestrzenne 

i czasowe poszczególnych rębni 
 rozróżnić w terenie rodzaje samosiewów 
 rozróżnić w terenie cięcia przygotowawcze, obsiewne, 

odsłaniające i uprzątające 
 wymienić kryteria kwalifikujące grunty do zalesień 
 wykonać poprawki, uzupełnienia i dolesienia 

 scharakteryzować technikę cięć w poszczególnych 
rębniach 

 opisać prowadzenie drzewostanów przeznaczonych 
do odnowienia poszczególnymi rębniami 

 zaplanować i wykonać czynności z zakresu 
prowadzenia rębni 

 wymienić zastosowanie poszczególnych rodzajów 
rębni 

  wymienić zalety i wady naturalnego i sztucznego 
odnowienia lasu 
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 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

XVI. Określanie 
zasobności 
drzewo-stanów 

1. Określanie zasobności 
drzewostanów 

 wyznaczyć powierzchnię próbną w terenie 
 stosować sposoby zapisywania liczby mierzonych 

drzew w raptularzu terenowym (sposób piątkowy 
i dziesiętny) 

 wykonać prace pomiarowe w drzewostanie 
 obliczyć pierśnicowe pole powierzchni przekroju 

drzewostanu 
 obliczyć przeciętną, wyrównaną i średnią wysokość 

drzewostanu 
 obliczyć miąższość poszczególnych warstw 

drzewostanu 
 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 wymienić cechy powierzchni próbnych oraz sposób 
ich ustalania w terenie 

 obliczyć czynnik zadrzewienia 
 ustalić bonitację drzewostanu 

XVII. Pomiar 
i cechowanie 
surowca 
drzewnego 

2. Pomiar i cechowa-nie 
surowca drzewnego 

 rozróżnić sposoby przygotowania surowca drzewnego 
do pomiaru 

 rozróżnić sposoby cechowania surowca drzewnego 
 odczytać oznaczenia cyfrowe na płytce stosowanej do 

cechowania surowca drzewnego 
 wykonać pomiar surowca drzewnego 
 cechować surowiec drzewny 
 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 obliczyć miąższość surowca drzewnego na 
podstawie pomiarów 

 odczytać z tablic miąższość surowca drzewnego na 
podstawie pomiarów 

XVIII. Manipulacja, 
klasyfikacja 
i sortymentacja 
surowca 
drzewnego 

1. Manipulacja, 
klasyfikacja 
i sortymentacja 
surowca drzewnego 

 rozpoznać wady drewna okrągłego na surowcu 
drzewnym 

 sklasyfikować surowiec drzewny 
 rozróżnić dokumenty przychodu i rozchodu surowca 

drzewnego (rejestr odebranego drewna, kwit 
zrywkowy, kwit podwozowy, kwit wywozowy, 
asygnata, specyfikacja manipulacyjna, protokół 
przekazania) 

 wykonać odbiórkę surowca drzewnego przy użyciu 
rejestratora lub urządzenia mobilnego obsługującego 
aplikacje SILP 

 zmierzyć wady drewna okrągłego na surowcu 
drzewnym 

 rozróżnić normy jakościowo-wymiarowe surowca 
drzewnego 
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 wykonać pomiar surowca drzewnego 

XIX. Dokumentacja 
pozyskania 
i sprzedaży 
surowca 
drzewnego 

1. Dokumentacja 
pozyskania 
i sprzedaży surowca 
drzewnego 

 wykonać pomiar surowca drzewnego 
 sporządzić dokumenty przychodu i rozchodu surowca 

drzewnego na podstawie wykonanych pomiarów 
(rejestr odebranego drewna, kwit zrywkowy, kwit 
podwozowy, kwit wywozowy, asygnata, specyfikacja 
manipulacyjna, protokół przekazania) 

 opisać przepływ dokumentacji dotyczącej 
pozyskania i sprzedaży surowca drzewnego 
w nadleśnictwie 

XX. Szlaki 
operacyjne 

1. Szlaki operacyjne  wymienić sposoby zrywki surowca drzewnego 
 dobierać szerokość szlaku operacyjnego oraz odstęp 

między osiami szlaków operacyjnych do poziomu 
techniki 

 oznaczyć w terenie przebieg szlaków operacyjnych 
 określić przebieg szlaków operacyjnych na szkicu 
 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 wskazać wpływ poszczególnych sposobów zrywki 
surowca drzewnego na środowisko leśne 

 wymienić maszyny i urządzenia do zrywki surowca 
drzewnego 

XXI. Mechanizacja 
w po-zyskaniu 
drewna 

1. Mechanizacja 
w pozyskaniu drewna 

 wymienić sposoby ograniczania wpływu zrywki 
surowca drzewnego na środowisko leśne 

 rozpoznać sposoby zrywki surowca drzewnego na 
podstawie obserwacji terenowych 

 rozpoznać maszyny i urządzenia do załadunku 
i rozładunku surowca drzewnego na podstawie 
obserwacji terenowych 

 wykonać pomiar surowca drzewnego ułożonego 
w stosach i na środkach transportu 

 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 opisać maszyny i urządzenia do transportu surowca 
drzewnego 

 określić wpływ na środowisko leśne maszyn 
i urządzeń do transportu surowca drzewnego na 
podstawie obserwacji terenowych 

XXII. Określanie 
miąższości 
drzew stojących 

1. Określanie miąższości 
drzew stojących 

 dokonać pomiaru pierśnicy drzew stojących 
 dokonać pomiaru wysokości drzew stojących 
 obliczyć miąższość drzew stojących na podstawie 

pomiarów 

 obliczyć miąższość drzew stojących na podstawie 
pomiarów 

 wymienić zasady pomiaru wysokości drzew 
 wymienić zasady pomiaru pierśnicy drzew stojących 
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 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

XXIII. Określanie 
przyrostu 
drzew 
i drzewostanów 

1. Określanie przyrostu 
drzew i drzewostanów 

 zdefiniować przyrost bieżący i przeciętny 
 wykonać nawierty świdrem Presslera 
 obliczyć na podstawie nawiertów przyrost grubości 
 wykonać ścinkę przeciętnego drzewa 
 obliczyć na podstawie ściętego drzewa przyrost 

wysokości drzewa i drzewostanu 
 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 obliczyć przyrost miąższości drzewa 
 wykorzystać tablice zasobności do szacunkowego 

określenia przyrostu miąższości drzewostanu 

XXIV. Pomiary 
geodezyjne 

1. Pomiary geodezyjne  posługiwać się skalą mapy 
 lokalizować się w terenie na podstawie mapy 
 odczytać informacje zamieszczone na szkicach 

i mapach 
 wytyczyć prostą przy użyciu tyczek geodezyjnych 
 dokonać pomiarów odległości przy pomocy taśmy 
 dokonać pomiarów odległości przy pomocy dalmierza 
 wytyczyć kąty proste przy użyciu węgielnicy lub 

taśmy 
 wykonać pomiary przy pomocy odczytów GPS 
 sporządzić szkice z zakresu gospodarki leśnej na 

podstawie wykonanych pomiarów 
 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 wymienić rodzaje map stosowanych w leśnictwie 
 opisać osnowy geodezyjne 

XXV. Określanie 
po-wierzchni gniazd, 
zrębów i innych 
szczegółów 

1. Określanie 
powierzchni gniazd, 
zrębów i innych 
szczegółów 

 posługiwać się skalą mapy 
 lokalizować się w terenie na podstawie mapy 
 odczytać informacje zamieszczone na szkicach 

i mapach w trakcie prac leśnych 
 wykonać pomiary terenowe 
 określić powierzchnię gniazd, zrębów i innych 

szczegółów na podstawie pomiarów 
 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 sporządzić szkice na podstawie pomierzonych 
szczegółów 

 wymienić rodzaje map stosowanych w leśnictwie 

XXVI.  
Melioracje terenów 
leśnych 

1. Melioracje terenów 
leśnych 

 podać definicję melioracji leśnych 
 wykonać prace z zakresu fitomelioracji i melioracji 

wodnych 
 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 przedstawić cele melioracji leśnych 
 opisać rodzaje melioracji stosowanych w leśnictwie 
 dobrać rodzaj melioracji leśnych w zależności od 

potrzeb na podstawie oględzin terenowych 



87 
 

XXVII. Drogi leśne 1. Drogi leśne  podać definicję drogi leśnej 
 wymienić rodzaje dróg 
 ocenić bieżący stan dróg leśnych i urządzeń 

odwadniających 
 wykonać drobne remonty dróg leśnych i urządzeń 

odwadniających 
 sporządzić dokumentację dotyczącą wykonanych prac 

 rozróżnić elementy konstrukcji drogi 
 rozróżnić rodzaje nawierzchni występujące na 

drogach leśnych 
 zaplanować zakres naprawy dróg leśnych na 

podstawie oględzin terenowych 

XXVIII.  
Przerób surowca 
drzewnego 

1. Przerób surowca 
drzewnego 

 wymienić zastosowanie surowca drzewnego 
 rozpoznać sposoby przerobu surowca drzewnego na 

podstawie obserwacji w zakładzie przemysłu 
drzewnego 

 wskazać możliwości zastosowania drewna 
w gospodarce narodowej w oparciu o obserwacje 
w zakładach przemysłu drzewnego (np. wycieczka 
zawodowa) 

XXIX.  
Leśna mapa 
numeryczna 

1. Leśna mapa 
numeryczna 

 wymienić możliwości wykorzystania leśnej mapy 
numerycznej 

 wymienić rodzaje map stosowanych w leśnictwie 
 lokalizować się w terenie na podstawie mapy 

numerycznej 
 wykorzystać leśną mapę numeryczną do odczytywania 

informacji gospodarczych w trakcie wykonywania 
prac leśnych 

 posługiwać się skalą mapy 
 odczytać znaki i symbole używane do opisu map 
 zaplanować czynności gospodarcze na podstawie 

obserwacji i pomiarów terenowych, wykorzystując 
leśną mapę numeryczną 

 


