
PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA – III, IV

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 311103 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE: 

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

Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w dzienniku ustaw poz.991

1. Podstawy ochrony środowiska.

Ocena dopuszczająca
[1]

Ocena dostateczna
[1+2]

Ocena dobra
[1+2+3]

Ocena bardzo dobra
[1+2+3+4]

Ocena celująca
[1+2+3+4+5]

Uczeń opanował treści:

-dokonuje interpretacji pojęć: 
środowisko, zasoby przyrody, stan 
środowiska przyrodniczego, 
biocenoza, biotop, ekosystem, 
populacja, nisza ekologiczna, biom, 
biosfera, krajobraz, ekologia, czynniki 
środowiska; 

- opisuje stan środowiska 
przyrodniczego 

- wyjaśnia pojęcia z zakresu ochrony 
środowiska 

- określa skład powietrza 
atmosferycznego 

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dopuszczającą oraz :

– wyodrębnia cechy czynników 
środowiska mających wpływ 
na organizmy

– rozróżnić zasoby przyrody; 
– stosuje zasady racjonalnej 

gospodarki zasobami przyrody 
– wymienia i opisuje formy 

ochrony przyrody 
– rozróżnia rodzaje gleb 
– opisuje procesy i zjawiska 

zachodzące w atmosferze 
–  rozróżnia procesy i zjawiska 

zachodzące w atmosferze 

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dostateczniejszą oraz :

- opisuje zależności pomiędzy 
elementami środowiska przyrodniczego 

 ustala wpływ czynników 
środowiska na organizmy 

 opisuje procesy zachodzące w 
poszczególnych komponentach, w tym 
procesy samooczyszczania 

 przedstawia wpływ różnych 
elementów środowiska przyrodniczego 
na warunki klimatyczne i wodne danego 
regionu; 

 rozróżnia rodzaje wód 
powierzchniowych i podziemnych 

 wymienia cechy wód 
powierzchniowych i podziemnych 

 wymienia cechy 
charakterystyczne poszczególnych 

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę dobrą 
oraz :
 

 rozróżnia warstwy atmosfery 
ziemskiej 

 opisuje cechy 
charakterystyczne 
poszczególnych warstw 
atmosfery ziemskiej 

 określa skład powietrza 
atmosferycznego 

 rozróżnia procesy i zjawiska 
zachodzące w atmosferze 

 opisuje procesy i zjawiska 
zachodzące w atmosferze 

 wyjaśnia zasady powstawania i 
emisji fal akustycznych 

 opisuje cechy 
charakterystyczne klimatu 

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę bardzo 
dobrą oraz :

– wyjaśnia procesy 
samooczyszczania 
komponentów 
środowiska

–  opisuje główne rodzaje 
wód, 

– opisuje główne 
właściwości rodzajów 
gleb stosować 
gleboznawczą 
klasyfikację gruntów 

– opisuje procesy i 
zjawiska zachodzące w 
atmosferze 

– opisuje główne cechy 
charakterystyczne 
klimatu akustycznego 
odczytywać dane 



rodzajów gleb 

 opisuje właściwości rodzajów 
gleb 

akustycznego 

 określa źródła oraz rodzaje 
hałasu i drgań 

 określa wpływ hałasu i drgań 
na żywe organizmy 

 rozpoznaje rodzaje 
zanieczyszczeń środowiska 

 wymienia cechy 
charakterystyczne 
zanieczyszczeń środowiska 

 wyjaśnia wpływ 
zanieczyszczeń środowiska na 
zdrowie człowieka i 
środowisko przyrodnicze 

 wymienia informacje zawarte 
w mapach pogody 

 interpretuje dane 
meteorologiczne i 
hydrologiczne 

 stosuje gleboznawczą 
klasyfikację gruntów 

meteorologiczne i 
hydrologiczne 
wyjaśniać wpływ 
zanieczyszczeń na 
zdrowie człowieka i 
środowisko 
przyrodnicze

– opisuje podstawowe 
cechy charakterystyczne 
zanieczyszczeń 
środowiska 

– wyjaśnia procesy 
samooczyszczania 
komponentów 
środowiska, 

2.Monitoring środowiska. 

Ocena dopuszczająca
[1]

Ocena dostateczna
[1+2]

Ocena dobra
[1+2+3]

Ocena bardzo dobra
[1+2+3+4]

Ocena celująca
[1+2+3+4+5]

Uczeń opanował treści:

– wyjaśnia pojęcia związane z 
monitoringiem środowiska

– odczytuje i interpretuje 
informacje zawarte w 
publikacjach i analizach z 
monitoringu środowiska 

– odczytuje i interpretuje 
informacje zawarte w 
publikacjach i analizach z 
monitoringu środowiska 

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dopuszczającą oraz :
– opisuje organizację 

Państwowego Monitoringu 
Środowiska

– podaje zakres prowadzenia 
Państwowego Monitoringu 
Środowiska 

– wymienia zadania i 
uprawnienia instytucji oraz służb 
działających w zakresie 
monitorowania środowiska 

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dostateczniejszą oraz :
– wyjaśnia pojęcie „Bloku” w 
Państwowym monitoringu środowiska
– wyjaśnia zależność między 
monitoringiem środowiska i 
monitoringiem przyrody ożywionej 

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę dobrą 
oraz :

– wymienia obszary, na 
których powinny być 
zlokalizowane stacje bazowe 
związane z monitoringiem 
przyrody ożywionej

– planuje prace związane 
z monitoringiem przyrody 
ożywionej 

– odczytuje i interpretuje 

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę bardzo 
dobrą oraz :

– opracowywanie proste 
plany działań w sytuacji 
wystąpienia zagrożeń 
ekologicznych

– rozróżnianie główne 
czynniki szkodliwe w 
oddziaływaniach 
inwestycji 



informacje zawarte w 
publikacjach i analizach z 
monitoringu przyrody 
ożywionej 

3.Przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska i prawa wodnego. 

Ocena dopuszczająca
[1]

Ocena dostateczna
[1+2]

Ocena dobra
[1+2+3]

Ocena bardzo dobra
[1+2+3+4]

Ocena celująca
[1+2+3+4+5]

Uczeń opanował treści:

- przepisy prawa dotyczące 
poszczególnych komponentów 
środowiska 

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dopuszczającą oraz :

– rodzaje przepisów prawnych 
dotyczących poszczególnych 
komponentów środowiska

– terminologia stosowana w 
przepisach prawa

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dostateczniejszą oraz :

– przestrzega zasad sporządzania 
bilansów zanieczyszczeń 
środowiska i wody 

– wymienia cele sporządzania 
bilansów zanieczyszczeń 
środowiska i wody

– analizuje informacje zawarte w 
dostępnych, sporządzonych 
bilansach zanieczyszczeń 
środowiska i wody 

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę dobrą 
oraz :
– sporządza bilanse 

zanieczyszczeń komponentów 
środowisk

– opracowuje wyniki 
bilansów zanieczyszczeń 
komponentów środowiska 

– oblicza lub określa 
dopuszczalny stopień 
zanieczyszczeń środowiska na 
podstawie obowiązujących 
norm i przepisów prawa 

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę bardzo 
dobrą oraz :
- posługuje się terminologia 
stosowaną w przepisach prawa 
dotyczących środowiska 

4.Uzyskiwanie zgód i pozwoleń na podstawie przepisów prawa. 

Ocena dopuszczająca
[1]

Ocena dostateczna
[1+2]

Ocena dobra
[1+2+3]

Ocena bardzo dobra
[1+2+3+4]

Ocena celująca
[1+2+3+4+5]

Uczeń opanował treści:

– organizuje stanowisko pracy 
zgodnie z wymaganiami 
ergonomii, przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dopuszczającą oraz :

– stosuje zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przepisy prawa 
dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej

– rozpoznaje procesy 

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dostateczniejszą oraz :

- dokonuje niezbędnych zmian na 
stanowisku pracy, zgodnie z 
wymaganiami ergonomii i zasadami 
bezpieczeństwa

– wskazuje usytuowanie 

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę dobrą 
oraz :

– organizuje działania 
związane z 
monitoringiem 
zanieczyszczeń 

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę bardzo 
dobrą oraz :
-przygotowuje dokumenty do 
uzyskania zgód i pozwoleń na 
podstawie przepisów prawa 
dotyczących ochrony środowiska 
i prawa wodnego 



środowiska
– stosuje zasady bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz przepisy 
prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

– organizuje stanowisko pracy 
zgodnie z wymaganiami 
ergonomii, przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

technologiczne szczególnie 
niebezpieczne ze względu na 
toksyczność lub wybuchowość 
surowców, półproduktów i 
produktów 

– formułuje wnioski wynikające 
z analizy rozwiązań 
organizacyjnych i 
technicznych dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej 

– stosuje zasady postępowania w 
sytuacji rozszczelnienia 
aparatury, armatury, pęknięć 
orurowania oraz innych awarii 
technologicznych 

– wskazuje opłaty lub kary 
przewidziane w przepisach 
prawa dotyczących ochrony 
środowiska i prawa wodnego 

urządzeń ratujących życie 
(natryski, sprzęt ochrony 
osobistej)

– utrzymuje ład i porządek na 
stanowisku pracy 

– określa zasady organizacji 
stanowiska pracy w związku z 
realizacją zadań zawodowych

–  wymienia przepisy prawa 
dotyczące ochrony środowiska 
i prawa wodnego 

– korzysta z informacji 
zawartych w katastrze 
wodnym 

– odczytuje dane o sieciach 
hydrograficznych, stanach wód 
i stopniu zanieczyszczenia 
wód na podstawie katastru 
wodnego 

– wykonuje ocenę szkodliwego 
oddziaływania inwestycji na 
zdrowie człowieka i 
środowisko 

powietrza, wody i gleby 
oraz hałasu zgodnie z 
zasadami 
Zintegrowanego 
Monitoringu 
Środowiska 
Przyrodniczego 
(ZMŚP)

– ) opisuje organizację 
Państwowego 
Monitoringu 
Środowiska

– podaje zakres 
prowadzenia 
Państwowego 
Monitoringu 
Środowiska

– wymienia zadania i 
uprawnienia instytucji 
oraz służb działających 
w zakresie 
monitorowania 
środowiska

– odczytuje i interpretuje 
informacje zawarte w 
publikacjach i analizach 
z monitoringu 
środowiska 

5.Charakterystyka wód podziemnych.

Ocena dopuszczająca
[1]

Ocena dostateczna
[1+2]

Ocena dobra
[1+2+3]

Ocena bardzo dobra
[1+2+3+4]

Ocena celująca
[1+2+4+5]

 
Uczeń opanował treści:

– planuje zadania dotyczące 
ochrony wód

– obieg wody w przyrodzie
– źródła wody wodociągowej

 

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dopuszczającą oraz :

– wymienia rodzaje wód
– wyjaśnia zasady eksploatacji 

ujęć wód  podziemnych 
– rozróżnia rodzaje wód 

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dostateczniejszą oraz :
– dobiera metody uzdatniania 
wody w zależności od jej przeznaczenia
– rozpoznaje źródła 
zanieczyszczeń wód podziemnych 
– przedstawia wpływ różnych 

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę dobrą 
oraz :

– dobiera urządzenia do 
uzdatniania wody 
przeznaczonej do 

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę bardzo 
dobrą oraz :

– projektuje zadania 
dotyczące ochrony wód

– odczytuje z 



podziemnych
– wymienia cechy wód 

podziemnych 
– zasoby wód odziemnych

elementów środowiska przyrodniczego 
na warunki klimatyczne i wodne danego 
regionu 
– kategorie wód podiemnych 
( A, B, C)

określonych celów
– planuje proces 

uzdatniania wody w 
zależności od jej składu 
chemicznego 

– klasyfikacja wód 
podziemnych 

– ujęcia wód 
podziemnych

dokumentacji 
projektowych dane o 
sieciach 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

– zasady eksploatacji ujęć 
wody

– strefy ochronne ujęć i 
źródeł wody

6.Prowadzenie procesów filtracji.

Ocena dopuszczająca
[1]

Ocena dostateczna
[1+2]

Ocena dobra
[1+2+3]

Ocena bardzo dobra
[1+2+3+4]

Ocena celująca
[1+2+3+4+5]

Uczeń opanował treści:

– pojęcie filtracji, złoże 
filtracyjne, membrana, 
ultrafiltracja, bierna i aktywna 
przegroda

– rodzaje filtracji

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dopuszczającą oraz :

– filtracja jako proces 
mechaniczny

– pojęcie filtracji powolnej, 
filtracji pośpiesznej, filtracji 
kontaktowej

– pojęcie klarowania wody

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dostateczniejszą oraz :

– biologicznie aktywne złoża do 
filtracji wody

– metody hybrydowe filtracji 
wody

– pojęcie odwróconej osmozy
– ciśnieniowe techniki 

membranowe
– ciśnieniowe procesy 

membranowe

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę dobrą 
oraz :

- opis proces filtracji 
pośpiesznej

 opis filtracji powolnej

 usuwanie związków 
organicznych

 proces 
mikrofiltracji,ultrafiltracji, 
nanofiltracji 

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę bardzo 
dobrą oraz :

– ocena efektywności 
zastosowania 
membranowych 
procesów w uzdatnianiu 
wody

– zintegrowane metody 
uzdatniania wody z 
wykorzystaniem 
technik membranowych

– koagulacja oraz sorpcja 
na węglu aktywnym w 
połączeniu z technikami 
membranowymi

– odwrócona osmoza – 
metoda jonitowa, 
odwrócona osmoza – 
elektrodejonizacja – 
jako zintegrowane 
procesy filtracji



7. Wskaźniki badania jakości wody.

Ocena dopuszczająca
[1]

Ocena dostateczna
[1+2]

Ocena dobra
[1+2+3]

Ocena bardzo dobra
[1+2+3+4]

Ocena celująca
[1+2+3+4+5]

Uczeń opanował treści:

– pojęcie utlenialność
– pojęcie przepływ wody
– pojęcie twardość wody
– pojęcie przewodnictwo 

elektrolityczne
– pojęcie flaucja
– pojęcie filtracja
– pojęcia : wylewy, wycieki, 

wysięki
– pojęcie próbka wody
– pojęcie hydrometria
– pojęcie krzywa konsumpcyjna, 

krzywa wodowskazowa
– pojęcia : próbka złożona, 

ogólna średnia, proporcjonalna
– pojęcie kwasowość ogólna i 

mineralna
– pojęcie zasadowości
– pojęcie wskaźniki jakości 

wody :barwa,zapach
– pojęcie odczynu wody (pH)

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dopuszczającą oraz :

– rodzaje utlenialności
– rodzaje twardości wody
– wymienić czynniki 

kształtujące skład wód 
powierzchniowych i 
podziemnych

– pobiera próbki do badań 
laboratoryjnych i terenowych 
zgodnie z zasadami poboru 

– wymienić przyrządy do 
pomiaru poziomu wody 
gruntowej

– odczytać stan wody na rzece
– wymienić skrócone badania 

wody
– scharakteryzować pełne 

badania wody
– omawia podział twardości 

ogólnej
– korzysta z danych 

tabelarycznych dotyczących 
skali twardości wody

– uruchomienie aparatury do 
pomiaru przewodności 
właściwej

– montuje zestaw do 
miareczkowania celem 
wyznaczenia kwasowości 
ogólnej i mineralnej

– wymienia rodzaje wskaźników 
stosowanych do wyznaczania 
kwasowości

– wymienia rodzaje wskaźników 
stosowanych w oznaczaniu 

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dostateczniejszą oraz :

- na czym polega proces przepływu 
wody

 na czym polega utlenialność w 
środowisku kwaśnym

 scharakteryzować wody 
wgłębne i głębinowe

 omówić zastosowanie 
dynamometrów

 wymienić rodzaje 
wodowskazów i określić do czego służą

 opisać poszczególne 
wodowskazy

 wyjaśnić różnice między 
stanem ostrzegawczym a stenem 
alarmowym

 omówić podstawowe badania 
wody

 dokonanie pomiaru i odczytu 
przewodności właściwej

 omawia różnice w kwasowości 
mineralnej i ogólnej

 zapisuje reakcje chemiczne 
zachodzące w trakcie wyznaczanie 
kwasowości mineralnej i ogólnej

 zapisuje reakcje chemiczne 
zachodzące w trakcie wyznaczania 
zasadowości

 określanie właściwości 
fizykochemicznych wody : barwa i 
zapach

 określanie pH roztworów na 

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę dobrą 
oraz :

– badanie wydajności 
procesu przepływu 
wody

– badanie utlenialności w 
środowisku kwaśnym

– określa na czym polega 
ruch warstwowy – 
laminarny

– scharakteryzuje ruch 
burzliwy

– wyjaśni jak mierzone są 
podłużne spadki 
zwierciadła wody w 
ciekach

– zabezpiecza próbki do 
badań laboratoryjnych i 
terenowych

– przeliczanie różnych 
jednostek twardości 
wody

–  sporządzić wykres 
stanu wody i zaznaczyć 
WWW (najwyższa 
wartość obserwowana), 
NNW (najniższa 
wartość obserwowana) 
i obliczyć SSW (średnią 
wartość w okresie)

– oblicza kwasowość 
mineralną i ogólna na 
podstawie danych 

– oblicza zasadowość
– określanie 

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę bardzo 
dobrą oraz :

– obliczanie wydajności 
przepływu wody

– obliczanie utlenialności 
w środowisku kwaśnym

– wykonać doświadczenie 
pozwalające wyznaczyć 
twardość wody

– wyjaśni zasadę 
obliczania długości 
cieku

– opisuje (znakuje), 
transportuje i 
przechowuje próbki do 
badań laboratoryjnych i 
terenowych 

– wykonuje 
doświadczenie 
pozwalające określić 
przewodność właściwą 
oraz wylicza stałą 
konduktometryczną

– wykonuje 
doświadczenie 
pozwalające na 
wyznaczenie 
kwasowości ogólnej i 
mineralnej

– wykonuje 
doświadczenie 
pozwalające wyznaczyć 
zasadowość

– wyznaczanie pH 
roztworów 
analizowanych próbek 



zasadowości
– montuje zestaw do 

miareczkowania celem 
wyznaczenia zasadowości

– wyznaczanie pH 
analizowanych próbek wody 
przy pomocy uniwersalnych 
papierków wskaźnikowych 

– montuje zestaw do 
miareczkowania celem 
wyznaczenia oznaczania 
chlorków metodą Mohra

podstawie danych pomiarowych/danych 
tabelarycznych

 zapisuje reakcje zachodzące w 
trakcie oznaczania chlorków metodą 
Mohra

intensywności 
zapachów na podstawie 
danych tabelarycznych

– oblicza i określa 
zawartość chlorków w 
analizowanej próbce 
wody

wody za pomocą pH – 
metru

– oznaczanie zawartości 
chlorków metoda 
Mohra

8.Charakterystyka ilościowa i jakościowa ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych.

Ocena dopuszczająca
[1]

Ocena dostateczna
[1+2]

Ocena dobra
[1+2+3]

Ocena bardzo dobra
[1+2+3+4]

Ocena celująca
[1+2+3+4+5]

Uczeń opanował treści:

– pojęcie ścieki
– rodzaje ścieków
– pojęcia degradacja, 

biodegradacja
– pojęcie zawiesina

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dopuszczającą oraz :

– wymienia substancje 
znajdujące się w ściekach 
bytowo – gospodarczych

– wymienia sposoby 
zapobiegania degradacji wód

– wymienia wskaźniki 
zanieczyszczenia ścieków

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dostateczniejszą oraz :

– scharakteryzować 
poszczególne rodzaje ścieków

– opisać wszystkie czynniki 
wpływające na degradację wód

– wymienić cele badań fizyko – 
chemicznych ścieków

– określić na czym polega proces 
całkowitego biochemicznego 
utleniania

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę dobrą 
oraz :

– scharakteryzować 
analizę skróconą 
ścieków bytowo – 
gospodarczych i 
miejskich

– wymienić metody 
opracowywania 
wyników badań

– wyjaśnić na co należy 
zwracać uwagę, aby 
uniknąć błędu pomiaru

– wyjaśnić na czym 
polega sprawdzanie 
poprawności wyników 
badania

– ocenić poprawność 
wykonania analizy

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę bardzo 
dobrą oraz :

– dobiera metody 
oczyszczania ścieków

– wyodrębnia cechy 
procesów zachodzących 
podczas oczyszczania 
ścieków 

– dobiera urządzenia do 
oczyszczania ścieków

– rozpoznaje rodzaje i 
elementy przydomowej 
oczyszczalni ścieków

– odczytuje z 
dokumentacji 
projektowych dane o 
sieciach 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych 



9. Rodzaje odpadów. Organizacja procesu segregacji odpadów.

Ocena dopuszczająca
[1]

Ocena dostateczna
[1+2]

Ocena dobra
[1+2+3]

Ocena bardzo dobra
[1+2+3+4]

Ocena celująca
[1+2+3+4+5]

Uczeń opanował treści:

- pojęcia : odpady, odpady komunalne, 
odpady niebezpieczne, przemysłowe

- surowce wtórne
- kolory pojemników na poszczególne 

frakcje odpadów
- jakie są cechy odpadów komunalnych, 

przesyłowych
- co to jest osad surowy
-

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dopuszczającą oraz :

– jakie odpady komunalne 
możesz spotkać w domu i w 
szkole

– jakie są rodzaje odpadów 
przemysłowych

– skład odpadów komunalnych
– podział odpadów 

komunalnych pod względem 
ich wykorzystania jako 
surowców wtórnych

– jakie są rodzaje oczyszczalni 
ścieków

– jakie są rodzaje osadu 
przetworzonego

– jakie metale ciężkie są w 
osadzie szczególnie 
niepożądane

– znaczenie oraz zasady 
prawidłowego poboru prób do 
badań odpadów

– co to są i jak powstają wody 
odciekowe

– jakie zagrożenia występują 
podczas spalania odpadów

– jakie zagrożenia niesie za sobą 
przedostawanie się do 
środowiska wód odciekowych

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dostateczniejszą oraz :

– czy ilość odpadów pochodząca 
z opakowań rośnie czy maleje

– klasyfikacja odpadów
– kryteria klasyfikacji odpadów
– korzyści ekonomiczne i 

środowiskowe możemy 
osiągnąć przetwarzając 
odzyskane z odpadów 
komunalnych surowce wtórne

– jaki rodzaj odpadów stanowi 
główny składnik odpadów 
przemysłowych

– do jakich celów mogą być 
wykorzystywane odpadowe 
substancje mineralne

– kto zajmuje się 
unieszkodliwianiem odpadów 
promieniotwórczych

– jakie są źródła naturalnego 
promieniowania jonizującego

– jakie są sztuczne źródła 
promieniowania jonizującego

– jacy są główni producenci 
odpadów radioaktywnych w 
Polsce

– jakie choroby mogą wywołać 
mikroorganizmy 
chorobotwórcze zawarte w 
osadach ściekowych

– na czym polega proces 
mineralizacji

– w jaki sposób określa się 
zawartość metali ciężkich w 

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę dobrą 
oraz :

– jaka ustawa bazowa 
reaguje gospodarkę 
odpadami w Polsce

– kto produkuje więcej 
odpadów przemysł czy 
gospodarstwa domowe

– w jakim dokumencie 
sformułowane zostały 
kryteria kwalifikacji 
odpadów 
niebezpiecznych

– czy wytwarzający 
odpady inne niż 
niebezpieczne, musi 
uzyskać odpowiednie 
pozwolenie

– jakie dokumenty 
precyzują, które odpady 
zaliczamy do 
niebezpiecznych

– ile odpadów 
niebezpiecznych 
wytwarza się w Polsce

– jakie jest znaczenie 
odpadów 
niebezpiecznych w 
„Katalogu odpadów”

– jaja jakich pasożytów 
mogą być obecne w 
osadach ściekowych

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę bardzo 
dobrą oraz :

– jakie są podstawowe 
akty prawne regulujące 
gospodarkę odpadami w 
Unii Europejskiej

– która dyrektywa 
Komisji Europejskiej 
stanowi podstawę 
polityki Unii w 
dziedzinie gospodarki 
odpadami

– która ustawa określa 
podstawy gospodarki 
odpadami w Polsce

– znaczenie 
poszczególnych części 
kodów odpadów 
określonych w 
„Katalogu odpadów”

– jakim znakiem 
oznaczono odpady 
niebezpieczne w 
„Katalogu odpadów”

– jaka ustawa reguluje 
gospodarkę odpadami 
promieniotwórczymi

– co oznacza skrót PCB, 
jakie jest oddziaływanie 
tego związku na 
środowisko



odpadach
– co oznacza i czemu służy 

badanie wymywalności 
zanieczyszczeń z odpadu

– jaką metodę stosuje się przy 
badaniu osadów ściekowych

10. Badanie atmosfery.

Ocena dopuszczająca
[1]

Ocena dostateczna
[1+2]

Ocena dobra
[1+2+3]

Ocena bardzo dobra
[1+2+3+4]

Ocena celująca
[1+2+3+4+5]

Uczeń opanował treści:

– jakie  dokumenty obowiązują 
podczas dokonywania 
pomiarów meteorologicznych

– jakie instytucje ustalają 
przepisy BHP oraz ochrony 
przeciwpożarowej podczas 
badań powietrza

– jakie czynności należy 
wykonać przed przystąpieniem 
do pracy

– definiowanie pojęć: smog 
przemysłowy, fotochemiczny, 
kwaśne opady, warstwa 
ozonowa, efekt cieplarniany, 
dziura ozonowa, 
promieniowanie ultrafioletowe

– zjawiska związane z 
zanieczyszczeniami atmosfery

– definiowanie pojęć:czystość 
powietrza, jakość powietrza, 
program ochrony powietrza

– definiowanie pojęć: parametr 
stężeń zanieczyszczeń, 
stężenie zanieczyszczenia, 
opad pyłu, unos, doza 
zanieczyszczeń, MAQI

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dopuszczającą oraz :

– jakie czynności należy 
wykonać w trakcie wykonywania 
pomiarów meteorologicznych

– jakie czynności należy 
wykonać po zakończeniu pracy

– jakie zasady postępowania 
obowiązują podczas wystąpienia 
zagrożeń

– stosowanie przepisów BHP 
podczas pobierania próbek i badania 
powietrza atmosferycznego

– jaki jest cel oceny jakości 
powietrza

– ustalenie zanieczyszczeń, które 
są poddane badaniom

– jak powstaje smog typu 
Londyn, Los Angeles

– zdefiniować pojęcia: metoda 
kontaktowa, metoda Westa – Gaela, 
metoda instrumentalna, metoda 
chromatograficzna, metoda 
elektrochemiczna,metoda 
konduktomatryczna, emisja, imisja, 
wyrzut, MDS

– omówienie parametrów 

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dostateczniejszą oraz :

– rozporządzenia dotyczące BHP 
w zakładach pracy

– omawia przyczynę 
występowania zjawisk 
atmosferycznych

– podaje skutki zmian w 
ekosystemów

– wymienić podstawowe akty 
prawne dotyczące oceny stanu 
czystości powietrza i dokonać 
ich analizy

– wymienianie czynników 
mających wpływ na wielkość 
parametrów zanieczyszczeń 
powietrza

– możliwości ograniczania 
powstawania smogu

– przyczyny i skutki kwaśnych 
opadów

– na czym polega szkodliwość 
działania freonów na ozon w 
stratosferze i dziury ozonowej 
na zdrowie człowieka

– jakie są przyczyny i skutki 
powstawania efektu 

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę dobrą 
oraz :

– akty prawne 
obowiązujące podczas 
prowadzenia obserwacji 
meteorologicznych

– charakterystyka genezy 
i następstwa zjawisk 
związanych z 
zanieczyszczeniami atmosfery

– określanie skutki 
zanieczyszczeń atmosfery

– ocenianie zmian w 
ekosystemach, powstałych w 
wyniku zjawisk wywołanych 
zanieczyszczeniami atmosfery

– interpretowanie danych 
zamieszczanych w raportach

– porównywanie 
wyników badań z 
dopuszczalnymi stężeniami 
substancji zanieczyszczających 
powietrze

– w jaki sposób organizm 
człowieka broni się przed 
szkodliwym działaniem 

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę bardzo 
dobrą oraz :

– omówienie i 
przeprowadzenie 
eksperymentu i 
doświadczenia 
przedstawiającego 
powstawanie 
smogu,kwaśnych 
opadów, dziury 
ozonowej i efektu 
cieplarnianego

– zorganizowanie 
stanowiska pracy 
zgodnie z wymaganiami 
ergonomii, przepisami 
BHP, ochrony 
przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska

– uzasadnić czy atmosfera 
jest układem 
statycznym czy 
dynamicznym



– definiowanie pojęć: PSHM, 
IMGW, stacja 
meteorologiczna, ogródek 
meteorologiczny

– definiować pojęcia: bryza, 
pogoda, klimat

– definiowanie pojęć: atmosfera 
ziemska, troposfera, 
stratosfera, mezosfera, 
termosfera, egzosfera

– dokonanie podziału atmosfery 
ze względu na jej skład 
chemiczny

– składniki atmosfery, warstwy 
atmosfery, zjawiska 
fizykochemiczne w 
poszczególnych warstwach 
atmosfery

zanieczyszczeń powietrza podlegające 
pomiarom

– omówienie 
charakterystycznych parametrów 
zanieczyszczeń powietrza oraz 
podanie jednostek wielkości 
mierzonych

– omówienie wskaźników 
zagrożenia środowiska i określenie 
stopnia zanieczyszczeń

– zmierzyć stopień zapylenia 
powietrza atmosferycznego

– cele dokonywania pomiarów 
meteorologicznych

– wymienić przyrządy 
pomiarowe znajdujące się w ogródku 
meteorologicznym

– scharakteryzować funkcje 
przyrządów meteorologicznych

– czym charakteryzują się wyże 
i niże baryczne

– jakie czynniki kształtują 
klimat

– jakie strefy klimatyczne 
wyróżniamy na świecie

cieplarnianego
– scharakteryzowanie metod 

pomiaru zanieczyszczeń 
powietrza

– określenie sposobu pomiarów 
zanieczyszczeń powietrza

– pobieranie i zabezpieczanie 
próbek powietrza do analizy

– oznaczanie parametrów 
określających stopień 
zanieczyszczeń powietrza

– jakie są zanieczyszczenia 
pochodzenia 
antropogenicznego i 
naturalnego

– jaki jest podział 
zanieczyszczeń według stref

– omówienie podstawowych 
pomiarów dokonywanych na 
stacjach meteorologicznych

promieniowania 
ultrafioletowego

– obsługa aparatury do 
pomiaru stopnia 
zanieczyszczeń powietrza

– określić stężenie 
wybranych składników 
gazowych atmosferycznego

– opracować i porównać 
wyniki badań wykorzystując 
techniki informatyczne

– zinterpretować dane 
określające stopień 
zanieczyszczenia powietrza

–

11. Zarządzanie środowiskiem

Ocena dopuszczająca
[1]

Ocena dostateczna
[1+2]

Ocena dobra
[1+2+3]

Ocena bardzo dobra
[1+2+3+4]

Ocena celująca
[1+2+3+4+5]

Uczeń opanował treści:

– definiowanie pojęć: leasing 
finansowy, leasing operacyjny, 
fundusze strukturalne, fundusz 
spójności

– definiowanie pojęć: 
ekologiczna organizacja 
pozarządowa, fundacja, 

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dopuszczającą oraz :

- określanie najważniejszych lokalnych 
potrzeb w zakresie poprawy stanu 
środowiska przyrodniczego
– umiejętność korzystania z 
internetu e celu pozyskania potrzebnych 
informacji

Uczeń opanował treści i umiejętności na 
ocenę dostateczniejszą oraz :

– wskazanie trudności w 
pozyskiwaniu środków 
finansowych na potrzeby 
ochrony środowiska

– zapoznanie się z programami 
ochrony środowiska 

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę dobrą 
oraz : 

– znajomość wybranych 
organizacji 
pozarządowych o 
charakterze 
ekologicznym

Uczeń opanował treści i 
umiejętności na ocenę bardzo 
dobrą oraz :

– znajomość różnych 
możliwości 
pozyskiwania funduszy 
na cele proekologiczna

– umiejętność 



stowarzyszenie, 
zrównoważony rozwój

– czym jest EMAS

– scharakteryzować system 
EMAS
– kompetencje wójta i starosty 
jako organów ochrony środowiska
– zakres współpracy wojewody 
ze starostami i wójtami

dotyczącymi wybranej 
miejscowości (gmina, region, 
województwo, powiat)

– dowiedzieć się, który z 
okolicznych zakładów 
przesyłowych, bądź która 
instytucja wdrożyła normę 
ISO

– opisanie kompetencji i zakresu 
działania organów doradczych 
i opiniotwórczych Ministra 
Środowiska

– kompetencje Państwowej 
Rady Ochrony Środowiska

– zapoznać się z art.378 i 379 
ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska

– określić najważniejsze 
problemy, z jakimi 
borykają się 
organizacje 
pozarządowe

– zapoznać się z drugim i 
czwartym rozdziałem 
Polityki Ekologicznej 
Państwa

– zapoznanie z raportem 
„Nasza wspólna 
przyszłość”

– zapoznać się z 
wymaganiami normy 
ISO 14001 i innymi 
normami jakości ISO

sporządzania wniosku o 
dotację

– znajomość 
Rozporządzenia Rady 
Europy w sprawie 
dobrowolnego 
uczestnictwa 
organizacji w systemie 
zarządzania 
środowiskowego 
EMAS

– założenie fikcyjnej 
organizacji 
pozarządowej 
zajmującej się ochroną 
środowiska w Twojej 
miejscowości - projekt


