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 WSTĘP DO PROGRAMU 

Opis zawodu 

MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 711102 

branża budowlana (BUD) 

Poziom III Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu, jako kwalifikacji pełnej 

Kwalifikacja wyodrębnione w zawodzie: 

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych 

Poziom 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji jako kwalifikacji cząstkowej wyodrębnionej w zawodzie 

Kształcenie montera konstrukcji budowlanych należy prowadzić w typie szkoły ponadpodstawowej, jako trzyletnia branżowa I stopnia i może być prowadzone 

na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ). Po zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną lub Cech 

Rzemiosł uczący się otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowych dla kwalifikacji BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych 

Monter konstrukcji budowlanych 711102 po potwierdzeniu kwalifikacji w zawodzie wyodrębniono kwalifikacje: BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych 

będzie potarł: 

- posługiwać się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych, 

− dobierać materiały, maszyny, narzędzia i sprzęt do wykonywania konstrukcji budowlanych, 

− montować, użytkować i demontować rusztowania oraz pomosty robocze, 

− dobierać i przygotowywać elementy konstrukcji budowlanych do montażu,  

− użytkować narzędzia, urządzenia, sprzęt budowlany oraz przyrządy kontrolno –pomiarowe, 

− montować elementy konstrukcji stalowych, drewnianych i żelbetowych, 

− stosować zabezpieczenia przeciwkorozyjne i przeciwpożarowe elementów konstrukcji budowlanych, 

− wykonywać konserwacje, naprawy i demontaż elementów konstrukcji budowlanych, 

− oceniać jakość wykonywanych robót, 

− przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych, 
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− udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy. 

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii i stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 

Charakterystyka programu 

Program nauczania zawodu Monter konstrukcji budowlanych 711102  uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

technologie stosowane w budownictwie oraz najnowsze koncepcje nauczania i uczenia się. Program nauczania o strukturze przedmiotowej i spiralnym 

układzie treści, gdzie materiał nauczania ułożony został od najprostszych treści po bardziej trudne, umożliwia powrót do treści zrealizowanych na początku 

edukacji w szkole, aby je poszerzyć w kolejnym roku nauki w celu kształtowania umiejętności wykonania czynności związanych z realizacją zadań 

zawodowych. Ponadto taki układ treści utrwala poznane wcześniej treści i ułatwia zdanie egzaminu zawodowego. Treści korelują ze sobą w ramach 

przedmiotów i są realizowane w postaci kształcenia teoretycznego oraz praktycznego. 

Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadpodstawowej, umieszczonych w 

podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 

 umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwo ju osobowego oraz 

aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa, 

 umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym, 

umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na 

obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, 

 umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, 

 umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, 

 umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych. 

W programie nauczania zawodu monter konstrukcji budowlanych uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu 

efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich 

przedmiotów jak: matematyka, fizyka, a także edukację dla bezpieczeństwa. Program o strukturze przedmiotowej i spiralnym układzie treści, w którym 

materiał nauczania został ułożony od podstawowych po coraz trudniejsze i bardziej szczegółowe zagadnienia. Wykorzystuje treśc i zrealizowane w 

początkowym etapie kształcenia ponadpodstawowego i poszerza w kolejnych latach nauki. Umożliwia nabywanie umiejętności wykonywania czynności zadań 

zawodowych. Ponadto spiralny układ treści programu pozwala na ugruntowanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności i umożliwia zdan ie egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Treści programu są skorelowane w obrębie przedmiotów i realizowane w ramach kształcenia teoretycznego i 

praktycznego.  
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W kształceniu praktycznym zaleca się współpracę z firmami i instytucjami wiodącymi w danym zawodzie, dysponującymi nowoczesnymi technikami 

i technologiami oraz korzystanie z ich zasobów. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się u pracodawców, w placówkach kształcenia ustawicznego, 

placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych. 

Założenia programowe 

Kształcenie w zawodzie monter konstrukcji budowlanych jest oczekiwane przez rynek pracy. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie na terenie 

Polski występuje na stałym poziomie, w kilku województwach naszego kraju występują braki pracowników budowlanych. Badania prowadzone przez Barometr 

Zawodów przewidują deficyt pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia w zawodach budowlanych  na terenie Polski. 

Monter konstrukcji budowlanych wykonuje swoje zadania zawodowe w firmach wykonawczych małych, zatrudniających niewielkie zespoły pracownicze, a 

także w dużych przedsiębiorstw wykonawczych. Monter konstrukcji budowlanych w zasadzie nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej. Praca 

montera konstrukcji budowlanych wykonywana jest z reguły pod kierownictwem brygadzisty oraz kierownika robót. 

Wykaz przedmiotów z podziałem na kwalifikacje 

Kwalifikacja BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 

1. Rysunek techniczny budowlany 

2. Budownictwo ogólne 

3. Technologia montażu  konstrukcji budowlanych 

4. Język obcy zawodowy 

Przedmioty w kształceniu zawodowym organizowanym w formie zajęć praktycznych: 

1. Montaż konstrukcji budowlanych zajęcia praktyczne 

 

CELE KIERUNKOWE ZAWODU  

w zakresie kwalifikacji BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych: 

1) przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu, 

2) montowania elementów konstrukcji budowlanych, 

3) wykonywania prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych; 
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PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW  

Montaż konstrukcji budowlanych-zajęcia praktyczne 

Cele ogólne przedmiotu  

1. Poznanie narzędzi materiałów i sprzętu do montażu konstrukcji budowlanych; 

2. Nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami oraz obsługiwanie maszyn stosowanych do wykonywania montażu konstrukcji 

budowlanych; 

3. Nabycie umiejętności montażu elementów konstrukcji stalowych i drewnianych; 

4. Wykonanie montażu i demontażu konstrukcji budowlanych. 

5. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania w zespole; 

6. Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;  

7. Kształtowanie zasad ochrony środowiska i recyklingu. 

Cele operacyjne  

Uczeń potrafi: 

1) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii, 

2) udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia, 

3) zastosować narzędzia pomiarowe i metody pomiarów, 

4) dobrać materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych, 

5) dobrać materiały, narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych elementów żelbetowych, 
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6) dobrać materiały, narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych, 

7) wykonać prace ślusarskie związane z montażem konstrukcji stalowych, 

8) wymienić metody połączenia konstrukcji stalowych, 

9) dobrać sprzęt montażowy stosowany podczas transportu, montażu i demontażu konstrukcji budowlanych, 

10) wymienić znaki  i sygnały bezpieczeństwa stosowane podczas pracy urządzeń dźwigowych, 

11) dobrać metodę wstępnego mocowania konstrukcji budowlanych, 

12) wykonać prace przygotowujące elementy prefabrykowane konstrukcji żelbetowych do montażu, 

13) wykonać prace przygotowujące elementy prefabrykowane konstrukcji drewnianych do montażu, 

14) wykonać prace zbrojarskie, betoniarskie i ciesielskie związane z montażem prefabrykatów żelbetowych, 

15) wykonać prace ciesielskie związane z montażem prefabrykatów drewnianych 

16) wykonać złącza w prefabrykowanych konstrukcjach żelbetowych i drewnianych 

17) opisać zasady prowadzenia robót związanych z demontażem konstrukcji budowlanych 

18) Uzasadnić zakres kontroli na poszczególnych etapach montażu i demontażu konstrukcji budowlanych, 

MATERIAŁ NAUCZANIA Montaż konstrukcji budowlanych-zajęcia praktyczne 

Dział 

programowy 

Tematy jednostek 

metodycznych 

Liczba 

godz. 

Wymagania programowe 
Uwagi 

o realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

Etap 

realizacji 

I. 

Bezpieczeństwo 

i higiena pracy 

podczas robót 

montażowych 

1. Zagrożenia 

związane z 

występowaniem 

czynników 

szkodliwych w 

 • wymienić zagrożenia związane z 

występowaniem czynników szkodliwych w 

środowisku pracy; 

• wymienić i opisać szkodliwe czynniki 

• opisać skutki oddziaływania czynników 

szkodliwych występujących w środowisku 

pracy na  organizm człowieka; 

• wskazać zagrożenia występujące w 

Klasa I 

Klasa II 

Klasa III 
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konstrukcji 

budowlanych 

środowisku pracy występujące w środowisku pracy; 

• rozpoznać rodzaje i stopnie zagrożenia 

spowodowane działaniem czynników 

szkodliwych w środowisku pracy; 

• rozróżnić źródła czynników szkodliwych 

występujących w środowisku pracy; 

procesie pracy związane z pracami 

szczególnie niebezpiecznymi ; 

• opisać objawy typowych chorób 

zawodowych występujących w zawodzie ; 

• wskazać sposoby przeciwdziałania 

zagrożeniom dla zdrowia i życia pracownika 

oraz mienia i środowiska związanym 

z wykonywaniem zadań zawodowych; 

2. Organizacja 

stanowiska pracy 

 • zidentyfikować wymagania wynikające z 

ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i 

ochrony środowiska obowiązujące na 

stanowisku pracy; 

• rozmieścić materiały, narzędzia i sprzęt 

zgodnie z wymaganiami ergonomii, 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ochrony przeciwpożarowej na 

określonym stanowisku pracy; 

• stosować zasady organizacji stanowiska 

pracy wynikające z ergonomii, przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

• dostosować stanowisko pracy do 

wymagań określonych w przepisach 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska ; 

• dobrać wyposażenie i sprzęt w zależności 

od rodzaju stanowiska pracy zgodnie z 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska; 

3. Środki ochrony 

indywidualnej 

i zbiorowej 

 • wymienić środki ochrony indywidualnej i 

zbiorowej stosowane podczas 

wykonywania zadań zawodowych; 

• dobrać środki ochrony indywidualnej w 

zależności od rodzaju wykonywanych 

zadań na stanowisku pracy; 

• użyć środków ochrony indywidualnej na 

stanowisku pracy zgodnie z ich 

przeznaczeniem; 

• określić informacje przedstawiane za 

pomocą znaków bezpieczeństwa i 

sygnalizowane za pomocą alarmów, które 

uzupełniają środki ochrony indywidualnej i 

zbiorowej ; 

• stosować się do znaków zakazu, nakazu, 

ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony 

przeciwpożarowej oraz sygnałów 

alarmowych, które uzupełniają środki 

ochrony indywidualnej i zbiorowej; 
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4. Bezpieczeństwo i 

higiena pracy, 

ochrona 

przeciwpożarowa 

oraz ochrona 

środowiska na 

terenie budowy 

 • opisać zasady bezpieczeństwa i higieny 

pracy obowiązujące podczas wykonywania 

zadań zawodowych; 

• opisać zasady ochrony środowiska 

obowiązujące podczas wykonywania zadań 

zawodowych; 

4)rozróżnić środki gaśnicze ze względu na 

zakres ich stosowania; 

• określić zasady postępowania w 

przypadku pożaru na terenie budowy ; 

• stosować zasady i przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

obowiązujące na terenie budowy; 

• obsłużyć maszyny i urządzenia na 

stanowiskach pracy zgodnie z zasadami i 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska; 

5. Pierwsza pomoc w 

stanach zagrożenia 

życia i zdrowia 

 • opisać podstawowe symptomy 

wskazujące na stany nagłego zagrożenia 

zdrowotnego; 

• ocenić sytuację poszkodowanego na 

podstawie analizy objawów 

obserwowanych u poszkodowanego; 

• zabezpieczyć siebie, poszkodowanego i 

miejsce wypadku; 

• ułożyć poszkodowanego w pozycji 

bezpiecznej; 

• powiadomić odpowiednie służby; 

• prezentować udzielanie pierwszej pomocy 

w urazowych stanach nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, 

amputacja, złamanie, oparzenie; 

• prezentować udzielanie pierwszej pomocy 

w nieurazowych stanach nagłego 

zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, 

zawał, udar ; 

• wykonać resuscytację krążeniowo-

oddechową  na fantomie zgodnie z 

wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i 

Europejskiej Rady Resuscytacji; 

 Liczba godzin na 

dział 

    

II. Wybrane 

zagadnienia z 

budownictwa 

ogólnego 

1. Narzędzia 

pomiarowe i technika 

pomiarów 

 • wymienić i rozróżnić przyrządy 

pomiarowe stosowane w robotach 

budowlanych; 

• wyjaśnić zastosowanie poszczególnych 

przyrządów pomiarowych; 

• dobrać przyrządy pomiarowe do 

określonych robót budowlanych; 

• wykonać pomiary związane z określonymi 

robotami budowlanymi z zastosowaniem 

odpowiednich przyrządów; 

Klasa I 

Klasa II 

Klasa III 
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2. Transport 

materiałów i wyrobów 

budowlanych 

 • wymienić i rozpoznać środki transportu 

wewnętrznego stosowane na terenie 

budowy; 

• wymienić i rozpoznać środki transportu 

zewnętrznego stosowane w budownictwie; 

• wymienić urządzenia do transportu 

pionowego i poziomego; 

• klasyfikować środki transportu stosowane 

w budownictwie; 

• określić zasady transportu wewnętrznego 

na terenie budowy; 

3. Rodzaje rusztowań 

i zasady eksploatacji 

 • klasyfikować rusztowania stosowane w 

budownictwie; 

• rozpoznać rodzaje rusztowań 

stosowanych w robotach budowlanych; 

• rozpoznać elementy rusztowań; 

• opisać i stosować zasady eksploatacji 

rusztowań; 

• określić zastosowanie rusztowań w 

robotach budowlanych; 

• określić wymagania bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych ; 

• określić środki zabezpieczające 

stosowane przy eksploatacji rusztowań; 

• omówić rodzaje sił wewnętrznych 

występujących w elementach konstrukcji 

rusztowania; 

• omówić zależność nośności elementów 

rusztowań od czynników wewnętrznych 

(np. geometria, wzmocnienia) i 

zewnętrznych (np. obciążenia); 

• określić i omówić zasady ustalania 

dopuszczalnych obciążeń użytkowych ; 

• wykonać i omówić szkic zabudowy 

rusztowań zawierający rzuty i widoki (plan 

montażu); 

• wykonać szkic montażowy rusztowania; 

 

Liczba godzin na 

dział 

    

III. Montaż 

konstrukcji 

stalowych 

1. Posługiwanie się 

dokumentacją w 

montażu konstrukcji 

stalowych 

 • wymienia rodzaje instalacji budowlanych; 

• rozpoznaje instalacje budowlane; 

• określa zastosowanie instalacji 

budowlanych; 

• rozpoznaje elementy instalacji 

budowlanych i określa ich funkcje; 

 Klasa I 

 • rozpoznać i wymienić elementy 

zagospodarowania terenu budowy; 

• określić usytuowanie poszczególnych 

elementów zagospodarowania terenu 

budowy; 

 Klasa I 
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• określić funkcje poszczególnych 

elementów zagospodarowania terenu 

budowy; 

 • rozróżnić elementy dokumentacji 

projektowej do wykonywania montażu 

konstrukcji stalowych; 

• odczytać informacje z dokumentacji 

projektowej dotyczące montowanych 

elementów konstrukcji stalowej i ich 

połączeń; 

• odczytać z norm i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót 

montażowych konstrukcji stalowych 

informacje o wymaganiach dotyczących 

montażu konstrukcji stalowych; 

• odczytać z instrukcji i katalogów 

informacje o zaleceniach dotyczących 

montażu konstrukcji stalowych; 

• opisać przebieg procesu montażu 

konstrukcji stalowych na podstawie 

dokumentacji projektowej i  specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych; 

• wykorzystać informacje zawarte w 

normach, katalogach, instrukcjach i 

specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót montażowych konstrukcji 

stalowych w celu wykonania montażu 

konstrukcji stalowej; 

 Klasa I 

2. Materiały, 

narzędzia i sprzęt do 

montażu elementów 

konstrukcji stalowych 

 • klasyfikować wyroby budowlane ze 

względu na ich zastosowanie; 

• rozpoznać wyroby budowlane stosowane 

w robotach budowlanych; 

• dobrać wyroby budowlane w zależności 

od zastosowanej technologii; 

• wymienić i rozróżnić właściwości fizyczne, 

mechaniczne i chemiczne wyrobów 

budowlanych; 

• określić zasady składowania i 

przechowywania wyrobów budowlanych ; 

 Klasa I 

 • rozróżnić materiały stosowane przy 

montażu elementów konstrukcji stalowych: 

wyroby walcowane na gorąco i 

cienkościenne kształtowniki wyginane na 

zimno; 

• rozróżnić metody składowania elementów 

i prefabrykatów konstrukcji stalowych 

• dobrać wyroby i materiały pomocnicze do 

montażu elementów konstrukcji stalowych; 

• dobrać narzędzia i sprzęt w zależności od 

rodzaju prac związanych z montażem 

elementów konstrukcji stalowych ; 

 Klasa I 
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• rozróżnić łączniki mechaniczne i materiały 

do spawania; 

• rozróżnić oraz opisać narzędzia i sprzęt 

do montażu elementów konstrukcji 

stalowych; 

3. Wykonywanie prac 

przygotowujących 

elementy konstrukcji 

stalowych do 

montażu 

 • rozróżnić elementy konstrukcji stalowych; 

• wykonać prace przygotowujące elementy 

konstrukcji stalowych do montażu; 

• wyjaśnić sposoby montażu elementów 

konstrukcji stalowych; 

 Klasa I 

4. Wykonywanie 

robot ślusarskich 

związanych z 

montażem 

konstrukcji stalowych  

 • rozróżnić roboty ślusarskie związane z 

montażem konstrukcji stalowych; 

• przygotowuje elementy montowanej 

konstrukcji do obróbki ręcznej 

i mechanicznej; 

• wykonać roboty ślusarskie związane z 

montażem konstrukcji stalowych, np. 

trasuje miejsca obróbki, wierci otwory, 

pasuje; 

• dobrać metody obróbki ręcznej i 

mechanicznej elementów stalowych 

montowanej konstrukcji ; 

• dobrać maszyny w zależności od metody 

obróbki mechanicznej elementów stalowych 

montowanej konstrukcji ; 

 Klasa I 

5. Zastosowanie 

sprzętu 

montażowego do 

prac związanych 

z transportem, 

montażem  

i demontażem 

konstrukcji stalowych 

 • rozróżnić metody montażu konstrukcji 

stalowych; 

• rozpoznać i opisać sprzęt montażowy do 

robót związanych z transportem, 

montażem i demontażem konstrukcji 

stalowych; 

• dobrać zawiesia montażowe stosowane 

podczas robót transportowych; 

• wykonać roboty transportowe elementów 

stalowych z wykorzystaniem zawiesi; 

• użyć sprzętu montażowego podczas 

prowadzenia prac związanych 

z transportem, montażem  i demontażem 

konstrukcji stalowych zgodnie  

z przeznaczeniem; 

 Klasa I 

6. Zastosowanie 

znaków i sygnałów 

bezpieczeństwa 

podczas pracy 

 • rozróżnić komendy oraz określić zasady 

związane ze sterowaniem pracą operatora 

żurawia przy transporcie, montażu i 

demontażu konstrukcji stalowych; 

• sterować pracą operatora żurawia przy 

transporcie, montażu i demontażu 

konstrukcji stalowych; 

 Klasa I 

Klasa II 
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urządzeń 

dźwigowych 

7. Wykonanie 

wstępnego 

mocowania 

i rektyfikacji 

konstrukcji stalowych 

 • rozróżnić metody mocowania i rektyfikacji 

elementów konstrukcji stalowych; 

• wstępnie mocować elementy konstrukcji 

stalowych; 

• wykonać rektyfikację elementów 

konstrukcji stalowych zgodnie z zasadami, 

posługując się niwelatorem i teodolitem, 

łatą i poziomicą; 

• dobrać metodę mocowania i rektyfikacji 

elementów konstrukcji stalowych; 

• określić zasady związane z mocowaniem i 

rektyfikacją elementów konstrukcji 

stalowych; 

• regulować elementy konstrukcji stalowych 

w stykach montażowych; 

Klasa II 

8. Wykonanie prac 

zabezpieczających 

montowaną 

konstrukcję stalową 

przed utratą 

stateczności 

 • rozróżnić i opisać metody zabezpieczenia 

konstrukcji stalowej przed utratą 

stateczności; 

• dobrać podpory i rusztowania 

zabezpieczające konstrukcję przed utratą 

stateczności; 

• wykonać prace związane z 

zabezpieczeniem montowanej konstrukcji 

stalowej przed utratą stateczności; 

Klasa II 

9. Wykonywanie 

połączeń konstrukcji 

stalowych 

 • rozróżnić i opisać rodzaje połączeń 

konstrukcji stalowych; 

• przygotowuje elementy konstrukcji 

stalowych do wykonywania połączeń na 

śruby i nity; 

• wykonać połączenia konstrukcji stalowych 

na śruby i nity ; 

• zabezpieczyć połączenia konstrukcji 

stalowych; 

Klasa II 

10. Demontaż 

konstrukcji stalowych 

 • wykonać prace przygotowawcze 

związane z demontażem konstrukcji 

stalowych; 

• demontuje konstrukcje stalowe; 

• określić i opisać zasady prowadzenia robót 

związanych z demontażem konstrukcji 

stalowych; 

Klasa II 

11. Kontrola jakości 

montażu konstrukcji 

 • odczytać dopuszczalne odchyłki 

montażowe elementów konstrukcji 

• korzystać ze źródeł informacji dotyczących 

norm i procedur oceny zgodności; 

Klasa II 
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stalowych  stalowych; 

• kontroluje poprawność montażu i 

demontażu konstrukcji stalowych; 

• wskazać na poprawność lub brak 

poprawności  wykonywania robót 

związanych z przygotowaniem, montażem i 

demontażem konstrukcji stalowych w 

stosunku do przyjętych wzorców jakości ; 

• określić zakres kontroli na poszczególnych 

etapach montażu lub demontażu konstrukcji 

stalowej ; 

Klasa II 

12. Obmiar robót 

związanych z 

montażem 

konstrukcji stalowych 

 • wykonać przedmiar i obmiar robót 

związanych z montażem i demontażem 

konstrukcji stalowych; 

• oblicza koszt wykonania montażu i 

demontażu konstrukcji stalowych; 

• określić zasady przedmiaru i obmiaru 

robót związanych z montażem i 

demontażem konstrukcji stalowych; 

Klasa II 

 

 • rozpoznaje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych; 

• wykorzystuje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych; 

 

Liczba godzin na 

dział 

    

 1. Posługiwanie się 

dokumentacją w 

montażu konstrukcji 

stalowych 

 • wymienia rodzaje instalacji budowlanych; 

• rozpoznaje instalacje budowlane; 

 

• określa zastosowanie instalacji 

budowlanych; 

• rozpoznaje elementy instalacji 

budowlanych i określa ich funkcje; 

Klasa II 

IV. Montaż 

prefabrykowanych 

elementów 

żelbetowych 

 • rozpoznać i wymienić elementy 

zagospodarowania terenu budowy; 

• określić usytuowanie poszczególnych 

elementów zagospodarowania terenu 

budowy; 

• określić funkcje poszczególnych 

elementów zagospodarowania terenu 

budowy; 

Klasa II 

 • rozróżnić elementy dokumentacji 

projektowej i odczytać z niej informacje 

dotyczące  wykonywania montażu 

• opisać przebieg procesu montażu 

konstrukcji żelbetowych na podstawie 

dokumentacji projektowej i specyfikacji 

Klasa II 
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konstrukcji żelbetowych; 

• odczytać z norm i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót 

montażowych konstrukcji żelbetowych 

informacje o wymaganiach dotyczących 

montażu; prefabrykowanych konstrukcji 

żelbetowych 

• odczytać z instrukcji i katalogów 

informacje o zaleceniach dotyczących 

montażu prefabrykowanych konstrukcji 

żelbetowych; 

technicznych wykonania i odbioru robót 

montażowych; 

• wykorzystać informacje odczytane z norm, 

katalogów, instrukcji i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót 

montażowych konstrukcji żelbetowych w 

celu wykonania montażu prefabrykowanych 

konstrukcji żelbetowych; 

2. Materiały, 

narzędzia i sprzęt do 

montażu 

prefabrykowanych 

elementów 

żelbetowych 

 • klasyfikować wyroby budowlane ze 

względu na ich zastosowanie; 

• rozpoznać wyroby budowlane stosowane 

w robotach budowlanych; 

• dobrać wyroby budowlane w zależności 

od zastosowanej technologii; 

• wymienić i rozróżnić właściwości fizyczne, 

mechaniczne i chemiczne wyrobów 

budowlanych; 

• określić zasady składowania i 

przechowywania wyrobów budowlanych ; 

Klasa II 

 • rozróżnić i opisać materiały stosowane do 

montażu elementów prefabrykowanych 

konstrukcji żelbetowych; 

• rozróżnić i opisać narzędzia i sprzęt do 

montażu elementów prefabrykowanych 

konstrukcji żelbetowych; 

• rozróżnić narzędzia i sprzęt do montażu 

elementów prefabrykowanych konstrukcji 

żelbetowych; 

• dobrać materiały, narzędzia i sprzęt do 

montażu elementów prefabrykowanych 

konstrukcji żelbetowych w zależności od 

zakresu prac ; 

• rozpoznać główne wady i usterki 

dostarczanych elementów konstrukcji; 

Klasa II 

3. Wykonywanie prac 

przygotowujących 

elementy 

prefabrykowane 

konstrukcji 

 • rozróżnić rodzaje robót związanych z 

przygotowywaniem prefabrykatów 

żelbetowych do montażu; 

• rozróżnić elementy prefabrykowanych 

konstrukcji żelbetowych; 

• opisać rodzaje połączeń elementów 

prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych; 

 

Klasa II 
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żelbetowych do 

montażu 

• wykonać prace przygotowujące elementy 

prefabrykowane konstrukcji żelbetowych do 

montażu; 

4. Wykonywanie 

robót zbrojarskich, 

betoniarskich 

i ciesielskich  

związanych  

z montażem 

prefabrykatów 

żelbetowych 

 • rozróżnić roboty zbrojarskie, betoniarskie 

i ciesielskie związane z montażem 

prefabrykatów żelbetowych oraz określić 

zasady ich wykonywania; 

• wykonać prace zbrojarskie, betoniarskie i 

ciesielskie związane z montażem 

prefabrykatów żelbetowych zgodnie z 

zasadami montażu; 

• dobrać materiały do wykonania robót 

zbrojarskich, betoniarskich i ciesielskich 

związanych z montażem prefabrykatów 

żelbetowych; 

• dobrać narzędzia i sprzęt do wykonania 

robót zbrojarskich, betoniarskich i 

ciesielskich związanych z montażem 

prefabrykatów żelbetowych; 

Klasa II 

5, Zastosowanie 

sprzętu 

montażowego 

podczas robót 

związanych z 

transportem, 

montażem 

i demontażem 

prefabrykowanych 

konstrukcji 

żelbetowych 

 • rozróżnić metody montażu i demontażu 

konstrukcji żelbetowych; 

• rozpoznać i opisać sprzęt montażowy do 

robót związanych z transportem, 

montażem i demontażem 

prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych; 

• wykonać roboty transportowe 

prefabrykowanych elementów żelbetowych 

z wykorzystaniem zawiesi; 

• użyć sprzętu montażowego podczas robót 

związanych z transportem, montażem 

i demontażem prefabrykowanych 

konstrukcji żelbetowych zgodnie z 

przeznaczeniem; 

• dobrać sprzęt montażowy do robót 

związanych z transportem, montażem 

i demontażem prefabrykowanych 

konstrukcji żelbetowych; 

• dobrać zawiesia montażowe stosowane 

podczas robót transportowych; 

 

Klasa II 

6. Zastosowanie 

znaków i sygnałów 

bezpieczeństwa 

podczas pracy 

urządzeń 

dźwigowych 

 • rozróżnić komendy oraz określić zasady 

związane ze sterowaniem pracą operatora 

żurawia przy transporcie, montażu i 

demontażu prefabrykatów żelbetowych; 

• sterować pracą operatora żurawia przy 

transporcie, montażu i demontażu 

prefabrykatów żelbetowych; 

Klasa II 
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7. Wykonanie 

wstępnego 

mocowania i 

rektyfikacji 

prefabrykatów 

żelbetowych 

 • rozróżnić metody oraz opisać zasady 

mocowania i rektyfikacji prefabrykatów 

żelbetowych; 

• mocować wstępnie prefabrykaty 

konstrukcji żelbetowych za pomocą haków, 

zawiesi, klinów, drążków montażowych; 

• rektyfikować prefabrykaty konstrukcji 

żelbetowych ; 

Klasa II 

8. Wykonanie prac 

zabezpieczających 

montowaną 

prefabrykowaną 

konstrukcję 

żelbetową przed 

utratą stateczności 

 • rozróżnić metody zabezpieczenia 

konstrukcji żelbetowej przed utratą 

stateczności; 

• wykonać roboty związane z 

zabezpieczeniem montowanej konstrukcji 

żelbetowej przed utratą stateczności 

zgodnie z zasadami montażu; 

• dobrać podpory, rusztowania 

zabezpieczające konstrukcję przed utratą 

stateczności; 

 

Klasa II 

9. Wykonanie 

połączeń 

prefabrykatów 

żelbetowych 

 • rozróżnić oraz określić systemy i rodzaje 

połączeń prefabrykatów żelbetowych; 

• łączyć prefabrykaty żelbetowe na łączniki 

mechaniczne; 

• zabezpieczyć połączenia prefabrykatów 

żelbetowych; 

Klasa II 

10. Demontaż 

prefabrykowanych 

konstrukcji 

żelbetowych 

 • przygotować prefabrykowane konstrukcje 

żelbetowe do demontażu; 

• wykonać demontaż prefabrykowanych 

konstrukcji żelbetowych zgodnie z 

zasadami demontażu; 

• opisać i stosować zasady wykonywania 

robót związanych z demontażem 

prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych; 

Klasa II 

11. Kontrola jakości 

montażu 

prefabrykowanych 

konstrukcji 

żelbetowych 

 • wskazać kryteria oceny jakości robót 

związanych z przygotowaniem, montażem i 

demontażem prefabrykowanych konstrukcji 

żelbetowych; 

• odczytać dopuszczalne odchyłki montażu 

elementów prefabrykowanych konstrukcji 

żelbetowych; 

• kontroluje poprawność montażu i 

demontażu konstrukcji żelbetowych; 

• korzystać ze źródeł informacji dotyczących 

norm i procedur oceny zgodności; 

Klasa II 

 • określić zasady kontroli robót związanych 

z przygotowaniem, montażem i 

demontażem prefabrykowanych konstrukcji 

żelbetowych; 

• wskazać na poprawność lub brak 

poprawności robót związanych 

z przygotowaniem, montażem 

Klasa II 
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i demontażem prefabrykowanych 

konstrukcji żelbetowych, w stosunku do 

przyjętych wzorców jakości ; 

12. Obmiar robót 

związanych 

z montażem 

i demontażem 

prefabrykowanych 

konstrukcji 

żelbetowych 

 • określić zasady przedmiaru i obmiaru 

robót związanych z montażem i 

demontażem prefabrykowanych konstrukcji 

żelbetowych; 

• wykonać przedmiar i obmiar robót 

związanych z montażem i demontażem 

prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych  

• obliczyć koszt montażu i demontażu 

prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych; 

Klasa II 

 • rozpoznaje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych; 

• wykorzystuje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych; 

Klasa II 

Liczba godzi na dział     

V. Montaż 

prefabrykowany

ch konstrukcji 

drewnianych 

1. Posługiwanie się 

dokumentacją w 

montażu konstrukcji 

drewnianych 

 • wymienia rodzaje instalacji budowlanych; 

• rozpoznaje instalacje budowlane; 

• określa zastosowanie instalacji 

budowlanych; 

• rozpoznaje elementy instalacji 

budowlanych i określa ich funkcje; 

Klasa III 

 • rozpoznać i wymienić elementy 

zagospodarowania terenu budowy; 

• określić usytuowanie poszczególnych 

elementów zagospodarowania terenu 

budowy; 

• określić funkcje poszczególnych 

elementów zagospodarowania terenu 

budowy; 

Klasa III 

 • rozróżnić elementy dokumentacji 

projektowej do wykonywania montażu 

prefabrykowanych konstrukcji drewnianych 

i odczytać z niej informacje dotyczące 

wykonywania montażu prefabrykowanych 

konstrukcji drewnianych; 

• opisać przebieg procesu montażu 

prefabrykowanych konstrukcji drewnianych 

na podstawie dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót montażowych; 

• wykorzystać informacje zawarte w 
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• odczytać z norm i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót 

montażowych prefabrykowanych 

konstrukcji drewnianych informacje 

o wymaganiach dotyczących montażu 

prefabrykowanych konstrukcji drewnianych; 

4)odczytać z instrukcji i katalogów 

informacje o zaleceniach dotyczących 

montażu prefabrykowanych konstrukcji 

drewnianych; 

normach, katalogach, instrukcjach 

i specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót montażowych 

prefabrykowanych konstrukcji drewnianych 

w celu wykonania montażu 

prefabrykowanych konstrukcji drewnianych; 

2. Materiały, 

narzędzia i sprzęt do 

montażu 

prefabrykowanych 

konstrukcji 

drewnianych 

 • klasyfikować wyroby budowlane ze 

względu na ich zastosowanie; 

• rozpoznać wyroby budowlane stosowane 

w robotach budowlanych; 

• dobrać wyroby budowlane w zależności 

od zastosowanej technologii; 

• wymienić i rozróżnić właściwości fizyczne, 

mechaniczne i chemiczne wyrobów 

budowlanych; 

• określić zasady składowania i 

przechowywania wyrobów budowlanych ; 

Klasa III 

 • rozróżnić asortymenty i klasy drewna oraz 

materiałów drewnopochodnych; 

rozróżnić metody składowania elementów i 

prefabrykatów konstrukcji drewnianych 

• rozróżnić sposoby łączenia elementów 

drewnianych; 

• rozróżnić materiały do łączenia 

elementów drewnianych; 

• rozróżnić narzędzia i sprzęt do montażu 

i łączenia elementów konstrukcji 

drewnianych; 

• opisać narzędzia i sprzęt do montażu 

elementów konstrukcji drewnianych; 

• opisać właściwości techniczne materiałów 

stosowanych przy montażu elementów 

konstrukcji drewnianych; 

• dobrać materiały do montażu elementów 

konstrukcji drewnianych; 

• dobrać narzędzia i sprzęt w zależności od 

rodzaju robót związanych z montażem 

elementów prefabrykowanych konstrukcji 

drewnianych; 

• rozpoznać główne wady i usterki 

dostarczonych elementów 

prefabrykowanych konstrukcji drewnianych; 

3. Wykonywanie prac 

przygotowujących 

 • rozróżnić elementy prefabrykowanych 

konstrukcji drewnianych; 

• opisać rodzaje połączeń elementów 

prefabrykowanych konstrukcji drewnianych; 

Klasa III 
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elementy 

prefabrykowane 

konstrukcji 

drewnianych do 

montażu 

• przygotować do montażu elementy 

prefabrykowanych konstrukcji drewnianych; 

• stosować metody bieżącej kontroli 

warunków atmosferycznych montażu; 

4. Wykonywanie 

robót ciesielskie 

związanych 

z montażem 

prefabrykatów 

drewnianych 

 • rozróżnić roboty ciesielskie związane z 

montażem prefabrykatów drewnianych; 

• zabezpieczyć konstrukcję przed utratą 

stateczności; 

• wykonać roboty ciesielskie związane z 

montażem konstrukcji drewnianych 

zgodnie z zasadami montażu i 

bezpieczeństwa; 

• dobrać metody obróbki ręcznej i 

mechanicznej elementów drewnianych; 

• regulować elementy konstrukcji 

drewnianych w stykach montażowych; 

 

Klasa III 

5, Zastosowanie 

sprzętu 

montażowego 

podczas robót 

związanych 

z transportem, 

montażem 

i demontażem 

prefabrykowanych 

konstrukcji 

drewnianych 

 • rozróżnić metody montażu 

prefabrykowanych konstrukcji drewnianych; 

• rozpoznać i opisać montażowy sprzęt 

pomocniczy stosowany podczas robót 

związanych z transportem, montażem i 

demontażem prefabrykowanych konstrukcji 

drewnianych; 

• użyć montażowego sprzętu 

pomocniczego podczas robót związanych z 

transportem, montażem i demontażem 

prefabrykowanych konstrukcji drewnianych 

zgodnie z przeznaczeniem; 

• dobrać zawiesia montażowe stosowane 

podczas robót transportowych 

prefabrykowanych konstrukcji drewnianych; 

• realizuje roboty transportowe 

prefabrykowanych konstrukcji drewnianych 

z wykorzystaniem zawiesi; 

Klasa III 

6. Zastosowanie 

znaków i sygnałów 

bezpieczeństwa 

podczas pracy 

urządzeń 

dźwigowych 

 • rozróżnić i stosować komendy związane 

ze sterowaniem pracą operatora żurawia 

przy transporcie, montażu i demontażu 

konstrukcji drewnianych; 

• sterować pracą operatora żurawia przy 

transporcie, montażu i demontażu 

konstrukcji drewnianych; 

Klasa III 
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7. Wykonanie 

wstępnego 

mocowania i 

rektyfikacji 

prefabrykatów 

drewnianych 

 • rozróżnić metody mocowania i rektyfikacji 

elementów prefabrykowanych konstrukcji 

drewnianych; 

• wykonać próbny montaż; 

• mocować elementy prefabrykowanych 

konstrukcji drewnianych za pomocą haków, 

zawiesi, klinów, drążków montażowych; 

• rektyfikuje elementy prefabrykowanych 

konstrukcji drewnianych ; 

• regulować położenie prefabrykowanych 

elementów drewnianych w stykach; 

Klasa III 

8. Wykonanie prac 

zabezpieczających 

montowaną 

prefabrykowaną 

konstrukcję 

drewnianą przed 

utratą stateczności 

 • rozróżnić metody zabezpieczenia 

prefabrykowanych konstrukcji drewnianych 

przed utratą stateczności; 

• wykonać prace związane z 

zabezpieczeniem montowanej konstrukcji 

drewnianej przed utratą stateczności; 

• dobrać podpory i rusztowania 

zabezpieczające konstrukcję przed utratą 

stateczności; 

Klasa III 

9. Wykonanie 

połączeń 

prefabrykatów 

drewnianych 

 • rozróżnić rodzaje połączeń konstrukcji 

drewnianych; 

• przygotowuje i łączyć elementy 

prefabrykowane konstrukcji drewnianych 

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa; 

• wykonać zabezpieczenia połączeń 

prefabrykowanych konstrukcji drewnianych; 

Klasa III 

10. Demontaż 

prefabrykowanych 

konstrukcji 

drewnianych 

 • opisać i stosować zasady prowadzenia 

robót związanych z demontażem 

prefabrykowanych konstrukcji drewnianych; 

• demontuje prefabrykowane konstrukcje 

drewniane; 

• przygotować prefabrykowane drewniane 

elementy konstrukcyjne do demontażu; 

Klasa III 

11. Kontrola jakości 

montażu 

prefabrykowanych 

konstrukcji 

drewnianych 

 • odczytać dopuszczalne odchyłki montażu 

elementów konstrukcji drewnianych; 

• kontroluje poprawność montażu i 

demontażu prefabrykowanych konstrukcji 

drewnianych ; 

• ocenić jakość robót związanych 

z przygotowaniem, montażem 

• korzystać ze źródeł informacji dotyczących 

norm i procedur oceny zgodności; 

Klasa III 

 • wskazać kryteria oceny jakości robót 

związanych z przygotowaniem, montażem i 

demontażem prefabrykowanych konstrukcji 

drewnianych; 

• wskazać kryteria oceny jakości robót 

Klasa III 
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i demontażem prefabrykowanych 

konstrukcji drewnianych; 

związanych z przygotowaniem, montażem i 

demontażem prefabrykowanych konstrukcji 

drewnianych; 

12. Obmiar robót 

związanych 

z montażem 

prefabrykowanych 

konstrukcji 

drewnianych 

 • określić zasady przedmiaru i obmiaru 

robót związanych z montażem 

i demontażem  prefabrykowanych 

konstrukcji drewnianych; 

• wykonać przedmiar i obmiar robót 

związanych z montażem i demontażem 

prefabrykowanych konstrukcji drewnianych; 

• obliczyć koszt wykonania montażu i 

demontażu prefabrykowanych konstrukcji 

drewnianych; 

Klasa III 

  • rozpoznaje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych; 

• wykorzystuje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych; 

Klasa III 

 Liczba godzin na 

dział 

    

 Razem     

kompetencje 

personalne i 

społeczne 

__ 

 • stosować zasady kultury osobistej i 

ogólnie przyjęte normy zachowania w 

środowisku pracy; 

• respektować zasady dotyczące 

przestrzegania tajemnicy związanej 

z wykonywanym zawodem i miejscem 

pracy; 

• wyjaśnić, na czym polega zachowanie 

etyczne w zawodzie; 

• wskazać przykłady zachowań etycznych w 

zawodzie; 

• przyjąć odpowiedzialność za powierzone 

informacje zawodowe; 

Klasa III 

Klasa III 

Klasa III 

• omówić czynności realizowane w ramach 

czasu pracy; 

• określić czas realizacji zadań; 

• realizować działania w wyznaczonym 

czasie; 

• monitoruje realizację zaplanowanych 

działań; 

• dokonać modyfikacji zaplanowanych 

działań; 

• dokonać samooceny wykonanej pracy; 

• przewidzieć skutki podejmowanych • ocenia podejmowane działania; 
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działań, w tym skutki prawne; 

• wskazać świadomość odpowiedzialności 

za wykonywaną pracę; 

• przewidzieć konsekwencje niewłaściwej 

eksploatacji maszyn i urządzeń w 

środowisku pracy; 

• podać przykłady wpływu zmiany na różne 

sytuacje życia społecznego i 

gospodarczego; 

• wskazać przykłady wprowadzenia zmiany 

i ocenia skutki jej wprowadzenia; 

• proponować sposoby rozwiązywania 

problemów związanych z wykonywaniem 

zadań zawodowych w nieprzewidywalnych 

warunkach; 

• rozpoznać źródła stresu podczas 

wykonywania zadań zawodowych; 

• wybrać techniki radzenia sobie ze 

stresem odpowiednio do sytuacji; 

• wskazać najczęstsze przyczyny sytuacji 

stresowych w pracy zawodowej; 

• przedstawić różne formy zachowań 

asertywnych, jako sposobów radzenia sobie 

ze stresem; 

• rozróżnić techniki rozwiązywania 

konfliktów związanych z wykonywaniem 

zadań zawodowych; 

• określić skutki stresu 

• określić zakres umiejętności i kompetencji 

niezbędnych do wykonywania zawodu; 

• analizuje własne kompetencje; 

• wyznaczyć własne cele rozwoju 

zawodowego; 

• planować drogę rozwoju zawodowego; 

• wskazać możliwości podnoszenia 

kompetencji zawodowych, osobistych 

i społecznych; 

• identyfikować sygnały werbalne i 

niewerbalne; 

• stosować aktywne metody słuchania; 

• prowadzić dyskusje; 

• udziela informacji zwrotnej; 

• opisać sposób przeciwdziałania 

problemom w zespole realizującym 

zadania; 

• opisać techniki rozwiązywania problemów; 

• wskazać, na wybranym przykładzie, 

metody i techniki rozwiązywania problemu; 

• pracować w zespole, ponosząc 

odpowiedzialność za wspólnie realizowane 

zadania; 

• przestrzegać podziału ról, zadań i 

• angażować się w realizację wspólnych 

działań zespołu; 

• modyfikować sposób zachowania, 

uwzględniając stanowisko wypracowane 
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odpowiedzialności w zespole; wspólnie z innymi członkami zespołu; 

 

ROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU Montaż konstrukcji budowlanych-zajęcia praktyczne 

 Propozycje metod nauczania 

metoda przypadków, metoda tekstu przewodniego, ćwiczenia, metoda projektu edukacyjnego, wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna, 

Środki dydaktyczne do przedmiotu 

 stanowiska montażu i demontażu konstrukcji stalowych (jedno stanowisko dla trzech uczniów) wyposażone w elementy konstrukcji stalowych, łączniki 

do montażu, narzędzia i sprzęt do obróbki ręcznej i mechanicznej wyrobów hutniczych, narzędzia i sprzęt do wykonania zabezpieczeń 

antykorozyjnych, stół do trasowania, sprzęt i przyrządy pomiarowe, urządzenia, narzędzia i sprzęt do wykonania robót montażowych, zawiesia 

montażowe, 

 stanowiska montażu i rozbiórki prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych (jedno stanowisko dla trzech uczniów) wyposażone w narzędzia i sprzęt do 

wykonywania robót murarskich, betoniarskich i ciesielskich, prefabrykaty żelbetowe, narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykatów żelbetowych, 

zawiesia montażowe, przyrządy pomiarowe, 

 stanowiska montażu i demontażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych (jedno stanowisko dla trzech uczniów) wyposażone w elementy 

prefabrykowanych konstrukcji drewnianych, łączniki do montażu konstrukcji drewnianych, narzędzia i sprzęt do obróbki ręcznej i mechanicznej 

drewna, narzędzia i sprzęt do zabezpieczania drewna przed działaniem czynników zewnętrznych, stół do trasowania, sprzęt i przyrządy pomiarowe, 

urządzenia, narzędzia i sprzęt do wykonania robót montażowych, zawiesia montażowe, normy. 

 

Każde stanowisko powinno być wyposażone w środki ochrony indywidualnej, zestaw przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i h igieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, normy dotyczące konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych, 

dokumentację projektową właściwą dla wykonywanych robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, pojemniki do selektywnej zbiórki 

odpadów. 

 

Warunki realizacji programu przedmiotu 

Grupa uczniów na zajęciach – 8 osób. Zadania powinny być realizowane przez ucznia indywidualnie lub grupowo 

Indywidualizacja 

Formy indywidualizacji pracy uczniów powinny uwzględniać: 



24 
 

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 

Wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej diagnozy potrzeb rozwoju ucznia w kontekście specyfiki przedmiotu nauczania (diagnoza posiadanych 

kompetencji i potrzeb rozwoju ucznia powinna być wykonana przez zespół nauczycieli i wychowawców z udziałem pedagoga, psychologa, doradcy 

zawodowego, rodziców) oraz ustalenie sposobu pracy z uczniem. Dużą uwagę należy zwrócić na uczniów posiadających trudności z uczeniem się. Niemniej 

ważni są uczniowie uzdolnieni i szczególnie zainteresowani zawodem, przedmiotem nauczania.  

Każdy uczeń posiadający szczególne potrzeby i możliwości powinien mieć określone właściwe dla siebie tempo i zakres pracy w obszarze przedmiotu 

nauczania z zachowaniem realizacji podstawy programowej.  

Przykładowe formy indywidualizacji pracy uczniów: 

 zastosowanie zindywidualizowanych form pracy z uczniem, 

 organizowanie wzajemnego uczenia się w zespołach o zróżnicowanym potencjale intelektualnym bądź w grupach jednorodnych, wykonujących 

zadania o odpowiednim poziomie trudności i złożoności, 

 zorganizowanie wsparcia przez innych uczestników procesu edukacyjnego, m.in. rodziców, innych nauczycieli, pracowników poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, specjalistów, 

 wykorzystanie technologii informacyjnych i form samokształcenia ucznia do odpowiedniego ukierunkowania jego rozwoju. 

Nauczyciel powinien: 

 zainteresować ucznia przedmiotem nauczania i kształceniem w zawodzie, 

 motywować ucznia do systematycznego uczenia się, 

 dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości ucznia, 

 uwzględniać zainteresowania ucznia, 

 zachęcać ucznia do korzystania z różnych źródeł informacji, 
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 udzielać wskazówek, jak wykonać trudne elementy zadań oraz wspomagać w trakcie ich wykonywania, 

 ustalać realne cele dydaktyczne zajęć, umożliwiające osiągnięcie przez uczniów zakładanych efektów kształcenia, 

 na bieżąco monitorować i oceniać postępy uczniów, 

 kształtować poczucie odpowiedzialności za powierzone materiały i środki dydaktyczne. 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

 Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia należy dokonać holistycznie przez ocenę: sprawdzianów ustnych i pisemnych, wykonanych ćwiczeń i projektu 

edukacyjnego (na ocenę projektu będzie się składać: wartość merytoryczna opracowania, stosowanie słownictwa specjalistycznego oraz przejrzysta struktura 

pracy i sposób prezentacji projektu). Oceniając osiągnięcia uczniów, należy zwrócić uwagę na umiejętność logicznego myślenia, dokładność i czas realizacji 

ćwiczenia oraz zaangażowanie w jego wykonywanie. W ocenie osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu przedmiotu należy uwzględnić: 

odpowiedzi ustne, wyniki testu pisemnego wielokrotnego wyboru, testu z luką lub rozszerzoną wypowiedzią, ocenę uzyskaną za wykonanie ćwiczeń, ich 

poprawność oraz ocenę projektu edukacyjnego. Kryteria oceniania powinny być czytelnie określone na początku nauki w przedmiocie oraz uszczegółowiane 

w odniesieniu do bieżących form sprawdzania i kontroli wiedzy i umiejętności. 

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU  

Ewaluacja przedmiotu powinna odbywać się systematycznie. Nauczyciel za każdym razem, gdy bada osiągnięcia swoich uczniów, dokonać pośrednio 

ewaluacji programu przedmiotu. 

Do pozyskania danych od uczniów warto zastosować testy standaryzowane i nie standaryzowane, np.: 

 test pisemny dla uczniów - ilu uczniów uzyska wyniki testu pisemnego powyżej 50% 

 test praktyczny dla uczniów - ilu uczniów uzyska wynik testu praktycznego powyżej 75% 

Wyniki testów osiągnięć uczniów pokazują, które cele kształcenia w pełni zostały zrealizowane, a które tylko częściowo, lub w ogóle nie zostały zrealizowane. 

W wypadku osiągnięcia niesatysfakcjonujących wyników trzeba na bieżąco podjąć decyzję o wprowadzeniu zmian, np. dodaniu lub usunięciu pewnych metod/ 

technik pracy, zwiększeniu liczby godzin, zrezygnowaniu z treści wykraczających poza podstawę, jeżeli takie zostały dodane. Nauczyciel za każdym razem, 

gdy bada osiągnięcia swoich uczniów, dokonać pośrednio ewaluacji programu przedmiotu. Wyniki testów osiągnięć szkolnych pokazują, które cele 

programowe zostały zrealizowane w pełni, które częściowo, a które w ogóle nie zostały zrealizowane. 

 


