
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Laboratorium badania komponentów środowiska 

klasa 2 technik ochrony środowiska 

 

Temat 

Poziom wymagań 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

 Uczeń potrafi: 

Uczeń spełnia 

wymagania na ocenę 

dopuszczającą oraz 

potrafi: 

Uczeń spełnia 

wymagania na ocenę 

dostateczną oraz 

potrafi: 

Uczeń spełnia 

wymagania na ocenę 

dobrą oraz potrafi: 

Uczeń spełnia 

wymagania na ocenę 

bardzo dobrą oraz 

potrafi: 

Bezpieczeństwo i 

higiena pracy w 

pracach 

laboratoryjnych, 

podstawowe czynności 

laboratoryjne 

− stosować zasady BHP 

obowiązujące 

w pracowni 

chemicznej 
− wymienić nazwy szkła i 

sprzętu 

laboratoryjnego 
− bezpiecznie 

posługiwać się 

podstawowym 

sprzętem 

laboratoryjnym i 

odczynnikami 

chemicznymi 

− rozwiązać proste 

zadania na stężenie 

procentowe i molowe 

oraz przeliczanie 

stężeń 

− zamieniać podstawowe 

jednostki 
− przygotować roztwór z 

naważki lub poprzez 

rozcieńczenie roztworu 

stężonego 

− podać 

zastosowanie 

szkła i sprzętu 

laboratoryjnego 
− rozwiązać zadania 

na stężenie 

procentowe i 

molowe z zamianą 

jednostek 
 

− prawidłowo dobrać 

potrzebny sprzęt i 

szkło laboratoryjne 

do wykonywanego 

zadania 
 

 

− rozwiązać zadania na 

rozcieńczanie i 

mieszanie roztworów 

o różnych stężeniach 

z przeliczaniem 

jednostek 
− zaprojektować 

procedurę 

przygotowania 

roztworu 

− zastosować 

podstawowe zasady 

konserwacji szkła i 

sprzętu 

laboratoryjnego 
− proponować sposoby 

rozwiązywania 

problemów 

związanych 

z wykonywaniem 

zadań zawodowych 

w 

nieprzewidywalnych 

warunkach 

− przewidzieć 

konsekwencje 

niewłaściwego 

wykonywania 

czynności na 

stanowisku pracy, w 

tym niewłaściwej 

eksploatacji maszyn 

i urządzeń 
 



Analiza wody − odczytać wskazania 

aparatury kontrolno-

pomiarowej 
− rejestrować wyniki 

pomiarów 
− określić dopuszczalny 

stopień 

zanieczyszczeń 

środowiska na 

podstawie 

obowiązujących norm i 

przepisów prawa 
− wymienić metody 

oznaczenia jakości 

wód 
− wymieniać badane 

wskaźniki jakości wód 
− oznaczać wskaźniki 

jakości wód 
− stosować środki 

ochrony indywidualnej 

i zbiorowej podczas 

wykonywanych 

czynności 

laboratoryjnych 

− określać zasady 

poboru próbek 

wody 
− zabezpieczać 

próbki do badań 
− wymienić zasady 

lokalizacji punktów 

pomiarowych 

właściwości 

fizycznych wód 
− scharakteryzować 

badane wskaźniki 

jakości wód 

− opisywać 

przyrządy i 

aparaturę 

pomiarową 

stosowaną do 

badań wody  
− oceniać stopień 

zanieczyszczenia 

wody na 

podstawie 

obowiązujących 

norm i przepisów 

prawa 

− wymieniać cele 

sporządzania 

bilansów 

zanieczyszczeń 

− scharakteryzować 

metody oznaczenia 

jakości wód 

− dobierać przyrządy 

kontrolno-

pomiarowe do 

wykonywanych 

badań 
− opisać zjawiska 

wykorzystywane w 

aparaturze 

kontrolno-

pomiarowej 
− opracowywać 

wyniki badań 
− pokazywać wzorce 

w celu wykonania 

zadania 
− dokonywać analizy 

informacji 

zawartych w 

dostępnych, 

sporządzonych 

bilansach 

zanieczyszczeń 

− projektować prace 

związane z badaniem 

stanu wód  
− przydzielać zadania 

członkom zespołu 
− ustalać kolejność 

wykonywania zadań 
− monitorować proces 

wykonywania zadań 
− dokonać analizy 

wyników pomiarów i 

porównać je z 

odpowiednimi 

normami w celu oceny 

procesów 

zachodzących w 

środowisku 
− sporządzić raport 

oceny jakości wody i 

ścieków  
− sporządzać bilanse 

zanieczyszczeń wód 
− opracowywać wyniki 

bilansów 

− wskazać przykłady 

wprowadzenia 

zmiany i ocenić 

skutki jej 

wprowadzenia 

− proponować 

sposoby 

rozwiązywania 

problemów 

związanych 

z wykonywaniem 

zadań zawodowych 

w 

nieprzewidywalnych 

warunkach 

− oceniać pracę 

poszczególnych 

członków zespołu 
− udzielać informacji 

zwrotnej w celu 

prawidłowego 

wykonania 

przydzielonych 

zadań 
− dokonywać analizy 

rozwiązań 

technicznych i 

organizacyjnych 

warunków i jakości 

pracy 
 

Analiza gleby − odczytać wskazania 

aparatury kontrolno-

pomiarowej 
− rejestrować wyniki 

pomiarów 
− określić dopuszczalny 

stopień 

zanieczyszczeń 

środowiska na 

podstawie 

− określać zasady 

poboru próbek 

gleby 
− scharakteryzować 

badane wskaźniki 

jakości gleb 

− scharakteryzować 

metody 

oznaczenia jakości 

− rozpoznawać 

źródła 

zanieczyszczenia 

gleb 
− oceniać zasięg, 

przyczyny i skutki 

degradacji gleb 
− dobierać przyrządy 

kontrolno-

− projektować prace 

związane z badaniem 

jakości gleby 
− przydzielać zadania 

członkom zespołu 
− ustalać kolejność 

wykonywania zadań 
− monitorować proces 

wykonywania zadań 

− wskazać przykłady 

wprowadzenia 

zmiany i ocenić 

skutki jej 

wprowadzenia 

− proponować 

sposoby 

rozwiązywania 

problemów 



obowiązujących norm i 

przepisów prawa 
− wymienić metody 

oznaczenia jakości i 

zanieczyszczeń gleb 
− podać przykłady 

rolniczej i 

przemysłowej 

degradacji gleb 

− wymieniać badane 

wskaźniki jakości gleb 
− oznaczać wskaźniki 

jakości gleb 
− stosować środki 

ochrony indywidualnej 

i zbiorowej podczas 

wykonywanych 

czynności 

laboratoryjnych 
 

i zanieczyszczeń 

gleb 
− opisywać 

przyrządy i 

aparaturę 

pomiarową 

stosowaną do 

badań gleby 
− oceniać stopień 

degradacji gleby 

na podstawie 

obowiązujących 

norm i przepisów 

prawa 

− opisać wpływ 

rolnictwa i 

przemysłu na 

degradację gleb 

pomiarowe do 

wykonywanych 

badań 
− opisać zjawiska 

wykorzystywane w 

aparaturze 

kontrolno-

pomiarowej 
− opracowywać 

wyniki badań 
− pokazywać wzorce 

w celu wykonania 

zadania 

− dokonać analizy 

wyników pomiarów i 

porównać je z 

odpowiednimi 

normami w celu oceny 

procesów 

zachodzących w 

środowisku 
− sporządzić raport 

oceny jakości gleby 

związanych 

z wykonywaniem 

zadań zawodowych 

w 

nieprzewidywalnych 

warunkach 

− oceniać pracę 

poszczególnych 

członków zespołu 
− udzielać informacji 

zwrotnej w celu 

prawidłowego 

wykonania 

przydzielonych 

zadań 
− dokonywać analizy 

rozwiązań 

technicznych i 

organizacyjnych 

warunków i jakości 

pracy 
 

Analiza powietrza − wymienić składniki 

powietrza 

atmosferycznego 
− wymienić warstwy 

atmosfery 
− wymienić główne 

zanieczyszczenia 

powietrza 
− wymienić metody 

oznaczania składu i 

zanieczyszczeń 

powietrza 
− opisać zmiany 

zachodzące w 

atmosferze wywołane 

działalnością 

człowieka 
− rejestrować wyniki 

pomiarów 

− omówić składniki 

powietrza 

atmosferycznego 
− scharakteryzować 

warstwy atmosfery 
− scharakteryzować 

główne składniki i 

zanieczyszczenia 

powietrza 
− omówić rodzaje i 

sposób 

powstawania 

smogu 
− omówić sposób 

powstawania i 

wpływ na 

środowisko dziury 

ozonowej, efektu 

cieplarnianego i 

− scharakteryzować 

metody oznaczania 

zanieczyszczeń 

powietrza  
− rozpoznawać 

źródła 

zanieczyszczeń 

powietrza 
− określać rodzaj i 

stężenie 

zanieczyszczeń 

powietrza 

atmosferycznego 
− dobierać przyrządy 

kontrolno-

pomiarowe do 

wykonywanych 

badań 

− projektować prace 

związane z badaniem 

składu powietrza 

atmosferycznego 

− przydzielać zadania 

członkom zespołu 

− ustalać kolejność 

wykonywania zadań 

− monitorować proces 

wykonywania zadań 

− dokonać analizy 

wyników pomiarów i 

porównać je z 

odpowiednimi 

normami w celu oceny 

procesów 

zachodzących w 

środowisku 

− przewidzieć 

konsekwencje 

niewłaściwego 

wykonywania 

czynności 

pomiarowych na 

stanowisku pracy 

− udzielać informacji 

zwrotnej w celu 

prawidłowego 

wykonania 

przydzielonych 

zadań 

− dokonywać analizy 

rozwiązań 

technicznych i 

organizacyjnych 



− określić dopuszczalny 

stopień 

zanieczyszczeń 

środowiska na 

podstawie 

obowiązujących norm i 

przepisów prawa 

kwaśnych 

deszczów 
− oceniać stopień 

zanieczyszczenia 

powietrza na 

podstawie 

obowiązujących 

norm i przepisów 

prawa 

 

− opracowywać 

wyniki badań 
− pokazywać wzorce 

w celu wykonania 

zadania 
 

− sporządzić raport 

oceny jakości 

powietrza 

atmosferycznego 

 

warunków i jakości 

pracy 

 

Monitorowanie hałasu i 

drgań 

− podać cel i sposoby 

monitorowania hałasu 
− rejestrować wyniki 

pomiarów hałasu 
− określić dopuszczalny 

poziom hałasu na 

podstawie 

obowiązujących norm i 

przepisów prawa 

− wymienić zasady 

monitorowania 

hałasu 
− opisać sposoby 

monitorowania 

hałasu 
− zinterpretować 

wyniki pomiaru 

hałasu 
 

− wymienić zasady 

lokalizowania 

punktów 

pomiarowych 

hałasu i drgań 
− obliczać opłaty lub 

kary za 

przekroczenie 

dopuszczalnego 

poziomu hałasu 
 

− scharakteryzować 

metodę pojedynczych 

zdarzeń akustycznych 

oraz metodę 

próbkowania pomiaru 

hałasu 

− opisać budowę i 

zasadę działania 

urządzenia do 

pomiaru poziomu 

hałasu i drgań 

 

 


