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1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie koszykarz-plecionkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań 

zawodowych: 

1) przygotowywania surowców i materiałów do wykonania wyrobów koszykarskich i plecionkarskich; 

2) organizowania prac związanych z wykonywaniem wyrobów koszykarskich i plecionkarskich; 

3) wykonywania i wykańczania wyrobów z wikliny i innych materiałów plecionkarskich. 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 

koszykarz-plecionkarz 731702 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej 

i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. 

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi 

w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów 

gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, 

a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. 

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie 

kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom 

wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół 

kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. 



W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb 

i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia 

i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. 

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz 

mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Uczeń: 

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; 

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 



8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

Uczeń: 

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; 

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 



Powyższe PDG są realizowane na przedmiotach zawodowych. 

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo 

Uczeń: 

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację 

zadań zawodowych; 

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej 

odmianie języka; 

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; 

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; 

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

Uczeń: 

1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

4) jest otwarty na zmiany; 

5) potrafi radzić sobie ze stresem; 



6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

9) potrafi negocjować warunki porozumień; 

10) współpracuje w zespole. 

Powyższe KPS są realizowane  na przedmiotach zawodowych 

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie 

lub grupie zawodów PKZ(A.g); 

PKZ(A.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: tapicer, stolarz, cieśla, koszykarz-plecionkarz, technik 

technologii drewna 

Uczeń: 

1) rozpoznaje gatunki drewna, materiały drzewne i tworzywa drzewne; 

2) określa właściwości drewna i tworzyw drzewnych; 

3) rozpoznaje wady drewna oraz określa przyczyny ich powstawania; 

4) rozróżnia rodzaje uszkodzeń materiałów; 

5) określa materiały pomocnicze stosowane w produkcji; 

6) sporządza szkice i rysunki techniczne; 



7) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń; 

8) posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym; 

9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie koszykarz-plecionkarz opisane w części II: 

A.17. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich 

1. Wykonywanie prac związanych z uprawą i przetwarzaniem wikliny 

Uczeń: 

1) określa warunki uprawy wikliny; 

2) rozróżnia gatunki wierzby plecionkarskiej; 

3) określa sposoby pozyskiwania sadzonek; 

4) określa sposób przygotowania gleby i sadzenia wikliny; 

5) dobiera zabiegi pielęgnacyjne i ochronę chemiczną oraz biologiczną plantacji; 

6) określa sposób pozyskiwania wikliny z plantacji; 

7) dobiera metody przetwórstwa wikliny; 

8) dobiera metody nadawania wiklinie korowalności; 

9) rozróżnia narzędzia, urządzenia, maszyny stosowane w przetwórstwie wikliny; 



10) dobiera sposoby suszenia, składowania wikliny. 

2. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich 

Uczeń: 

1) posługuje się techniczną i technologiczną dokumentacją wyrobów koszykarsko- -plecionkarskich; 

2) dobiera technologię i techniki wykonania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich; 

3) ustala kolejność wykonania operacji technologicznych; 

4) określa ilość zużytych materiałów; 

5) sortuje materiały do wykonania konstrukcyjnych elementów wyrobów; 

6) dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do obróbki materiałów; 

7) stosuje metody nadawania plastyczności materiałom plecionkarskim; 

8) określa koszty wykonania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich; 

9) dobiera oprzyrządowanie do wykonania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich; 

10) wykonuje półprodukty oraz wyroby koszykarsko-plecionkarskie; 

11) wykonuje prostowanie, kształtowanie, zacinanie, przecinanie wyrobów koszykarsko- -plecionkarskich; 

12) dobiera surowce, materiały podstawowe i pomocnicze do produkcji wyrobów; 

13) klasyfikuje wyroby koszykarsko-plecionkarskie; 



14) ocenia jakość wykonania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich. 

3. Wykańczanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich 

Uczeń: 

1) posługuje się dokumentacją technologiczną dotyczącą wykańczania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich; 

2) wykonuje czynności związane z czyszczeniem, myciem i suszeniem wyrobów koszykarsko-plecionkarskich; 

3) dobiera sposoby uszlachetniania i zdobienia wyrobów koszykarsko-plecionkarskich; 

4) dobiera materiały, narzędzia i urządzenia do zdobienia i wykańczania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich; 

5) wykonuje uszlachetnianie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich; 

6) ocenia jakość i estetykę wykończenia wyrobów koszykarsko-plecionkarskich; 

7) wykonuje renowację i naprawę wyrobów koszykarsko-plecionkarskich; 

8) określa sposób magazynowania, pakowania i transportu wyrobów koszykarsko- -plecionkarskich. 

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE  

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie koszykarz-plecionkarz powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne: 

1) pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: stanowiska kreślarskie (jedno stanowisko dla jednego ucznia), przybory rysunkowe, 

eksponaty i modele wyrobów, modele brył geometrycznych, katalogi i prospekty wyrobów, wzory splotów plecionkarskich, dokumentacje 

wyrobów, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), 

drukarki, skanery i plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, programy komputerowego 

wspomagania projektowania (Computer Aided Design), projektor multimedialny; 



2) pracownię technologiczną, wyposażoną w: eksponaty wyrobów, wzorce splotów, próbki materiałów stosowanych w koszykarstwie 

i plecionkarstwie, narzędzia i urządzenia stosowane w koszykarstwie i plecionkarstwie, plansze ilustrujące przebieg procesów technologicznych, 

normy dotyczące materiałów i wyrobów, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela, stanowiska komputerowe (jedno 

stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery i plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów 

biurowych, programy komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design), projektor multimedialny; 

3) pracownię koszykarsko-plecionkarską, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska: 

a) stanowiska wyplatania wyrobów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w: odzież i sprzęt ochrony indywidualnej, narzędzia 

i urządzenia do wyplatania wyrobów, oprzyrządowanie pomocnicze; 

b) stanowiska kształtowania materiałów (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: urządzenia do uplastyczniania prętów i kijów, 

maszyny i urządzenia do obróbki materiałów, pomoce dydaktyczne, takie jak: modele i eksponaty wyrobów, podstawowe i pomocnicze 

materiały koszykarskie i plecionkarskie. 

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących 

potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kwalifikacja A.17. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje planowany jest na koniec trzeciego roku nauki.  

Symbol cyfrowy: 731702 

 

 

Lp. 

 

Przedmioty zawodowe obowiązujące 

na kursach zawodowych 

 

I stopień 

 

II stopień 

 

III stopień 

 

Razem godz. w 

okresie 

kształcenia 
 4 tyg. 4 tyg. 4 tyg. 

1. Technologia 56 68 56 180 

2. Rysunek i projektowanie 44 32 20 96 

3. Uprawa i przetwórstwo wikliny 36 36 40 112 

4. Podstawy działalności zawodowej     16 16 

5 Język obcy zawodowy     4 4 

  Razem 136 136 136 408 

 

Nazwa przedmiotu Materiał kształcenia 

1. TECHNOLOGIA 1.2. Materiały pomocnicze stosowane w plecionkarstwie. 

1.3. Surowce i materiały plecionkarskie. 

1.4. Technologia wytwarzania wyrobów. 

1.5. Wykańczanie i naprawa wyrobów. 

2. RYSUNEK I PROJEKTOWANIE 2.1. Podstawy rysunku technicznego. 

2.2. Podstawy rysunku w plecionkarstwie. 

2.3. Dokumentacja wyrobów koszykarsko-plecionkarskich. 

3. UPRAWA I PRZETWÓRSTWO 3.1. Uprawa i zbiór wierzby krzewiastej. 



WIKLINY 3.2. Przetwarzanie wikliny. 

4. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI 

ZAWODOWEJ 

4.1. Podstawy formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

4.2. Prowadzenie zakładu koszykarsko-plecionkarskiego  

5. JĘZYK OBCY ZAWODOWY 5.1 Porozumiewanie się z klientem i współpracownikami w języku obcym. 

5.2. Znajomość języka obcego w piśmie 

 

Przedmiot Materiał nauczania Ilość godz.  Stopień 

1. Technologia Wierzby koszykarskie 

Wiklina plecionkarska 

Wady wikliny i taśm wiklinowych 

Właściwości wikliny 

Surowce krajowe stosowane w koszykarstwie i plecionkarstwie 

 

10 

5 

8 

10 

23 

I 

Surowce egzotyczne stosowane w koszykarstwie i plecionkarstwie 

Taśmy plecionkarskie 

Drewno i jego właściwości. 

Materiały drzewne i drewnopochodne. 

Tworzywa sztuczne stosowane w plecionkarstwie 

Metale i wyroby hutnicze. 

Materiały różne. 

10 

10 

5 

15 

5 

10 

13 

II 

Korowanie , kolorowanie i suszenie wikliny. 

Sortowanie i magazynowanie wikliny. 

Produkcja taśm i obręczy. 

Stanowisko pracy plecionkarza i jego oprzyrządowanie. 

Zasady organizacji produkcji. 

Sploty elementy konstrukcyjne, zakończenia, uchwyty, zamknięcia stosowane w 

plecionkarstwie 

Produkcja koszy, galanterii, i zabawek 

Wykańczanie i naprawa wyrobów 

 

10 

8 

8 

3 

5 

10 

 

10 

2 

III 



2. Rysunek i projektowanie Podstawy rysunku technicznego. 44 I 

Podstawy rysunku w plecionkarstwie. 32 II 

Dokumentacja wyrobów koszykarsko-plecionkarskich. 20 III 

3. Uprawa i przetwórstwo 

wikliny 

Zarys fizjologii roślin 

Siedlisko wikliny 

Zasady uprawy gleby 

Rozmnażanie wikliny 

4 

8 

8 

8 

I 

Zakładanie plantacji wikliny 

Nawożenie mineralne plantacji 

Pielęgnowanie plantacji 

Ochrona plantacji 

8 

8 

4 

8 

II 

Pozyskiwanie wikliny na plantacjach. 

Transport i składowanie wikliny. 

Przetwórstwo wikliny. 

Gospodarka materiałami. 

Doświadczalnictwo i ekonomia uprawy wikliny 

10 

5 

15 

5 

5 

III 

4. Podstawy działalności 

zawodowej 

Podstawy formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

Prowadzenie zakładu koszykarsko-plecionkarskiego 

8 

8 

 

III 

5. Język obcy zawodowy Porozumiewanie się z klientem i współpracownikami w języku obcym. 

Znajomość języka obcego w piśmie 

2 

2 

III 

 

 

 

 

1. TECHNOLOGIA 

1.1. Podstawowe właściwości drewna i tworzyw drzewnych. 

1.2. Materiały pomocnicze stosowane w plecionkarstwie. 

1.3. Surowce i materiały plecionkarskie. 

1.4. Technologia wytwarzania wyrobów. 

1.5. Wykańczanie i naprawa wyrobów. 



 

 

 

 

1.1. Podstawowe właściwości drewna i tworzyw drzewnych. 

 

 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zadań potrafi 

 

 

Poziom 

 wymagań 

 programo 

wych 

(P lub PP) 

 

 

Kategoria  

taksono- 

miczna 

 

 

Materiał kształcenia 

PKZ(A.g)(1)1. rozróżnić podstawowe gatunki drewna;  P B - Wiadomości ogólne o drewnie. 

 - Materiały drzewne i drewnopochodne. 

- Tarcica. 

 - Okleiny i obłogi. 

 - Sklejka. 

 - Płyty pilśniowe. 

 - Płyty wiórowe i paździerzowe. 

 - Magazynowanie materiałów drzewnych i 

drewnopochodnych. 

 

PKZ(A.g)(1)2. rozpoznać gatunki drewna iglastego;  P B 

PKZ(A.g)(1)3. rozpoznać gatunki drewna liściastego;  P B 

PKZ(A.g)(1)4. klasyfikować tworzywa drzewne;  P A 

PKZ(A.g)(1)5. wskazać zastosowanie drewna w koszykarstwie-

plecionkarstwie;  

P A 

PKZ(A.g)(1)6. zdefiniować tarcicę;  P A 

PKZ(A.g)(1)7. dokonać podziału tarcicy;  P B 

PKZ(A.g)(1)8. zdefiniować fornir;  P A 

PKZ(A.g)(1)9. zdefiniować sklejkę i określić jej parametry;  P A 

PKZ(A.g)(1)10. zdefiniować płytę pilśniową;  P A 

PKZ(A.g)(2)1. zdefiniować właściwości fizyczne i mechaniczne 

drewna;  

P A 

PKZ(A.g)(2)2. dokonać podziału właściwości fizycznych drewna;  P B 

PKZ(A.g)(2)3. omówić właściwości fizyczne drewna;  P B 

PKZ(A.g)(2)4. scharakteryzować właściwości mechaniczne drewna;  P B 

PKZ(A.g)(2)5. wskazać na podstawie właściwości fizycznych i 

mechanicznych zastosowanie drewna w plecionkarstwie;  

P A 



PKZ(A.g)(2)6. określić zastosowanie tarcicy;  P B 

PKZ(A.g)(2)7. wskazać ze względu na rodzaj zastosowanie fornirów; P C 

PKZ(A.g)(2)8. określić właściwości i zastosowanie sklejki; P B 

PKZ(A.g)(2)9. sklasyfikować  płyty pilśniowe; P B 

PKZ(A.g)(2)10. scharakteryzować właściwości fizyczne, 

mechaniczne i chemiczne płyt pilśniowych; 

P B 

PKZ(A.g)(2)11. określić i podzielić płyty wiórowe i paździerzowe; P B 

PKZ(A.g)(3)1. rozpoznawać wady drewna PB P B 

PKZ(A.g)(3)2. klasyfikować wady drewna; P B 

PKZ(A.g)(3)3. określić wpływ danej wady na przydatność drewna; P B 

PKZ(A.g)(3)4. wskazać przyczyny powstawania wad drewna;  P B 

PKZ(A.g)(3)5. wskazać sposoby eliminowania wad drewna; P B 

PKZ(A.g)(3)6. zinterpretować wpływ wad na zastosowanie drewna 

w koszykarstwie-plecionkarstwie; 

P C 

PKZ(A.g)(4)1. rozpoznać uszkodzenia materiałów stosowanych w 

koszykarstwie-plecionkarstwie; 

P B 

PKZ(A.g)(4)2. określić przyczyny uszkodzeń materiałów 

stosowanych w koszykarstwie plecionkarstwie; 

P C 

PKZ(A.g)(4)3 rozróżnić wady techniczne wikliny i taśm 

wiklinowych;PC 

P C 

PKZ(A.g)(8)1. posługiwać się terminologią stosowaną w przemyśle 

drzewnym; 

P C 

PKZ(A.g)(8)2. zastosować obowiązującą w konstrukcjach wyrobów 

koszykarsko-plecionkarskich terminologię; 

P C 

A.17.3(8)1. określać sposób magazynowania materiałów drzewnych i 

drewnopochodnych; 

P B 

 

 

Planowane zadania 

Rozpoznaj gatunki drewna według klucza.  



Otrzymujesz próbki różnych gatunków drewna liściastego (rozpierzchło naczyniowe, pierścieniowo naczyniowe, iglaste). Masz do swego 

użytku klucz do rozpoznawania drewna. Poprzez określanie poszczególnych cech danego gatunku określ nazwę gatunku. Przedstaw swój 

gatunek zgodnie z opisem wg klucza. Ćwiczenia powinny być poprzedzone pokazem i objaśnione.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni technologicznej wyposażonej w projektor multimedialny.  

Środki dydaktyczne  
Klucz do rozpoznawania gatunków drewna, próbki drewna, karty pracy dla uczniów.  

Zalecane metody dydaktyczne  
Dział programowy „Podstawowe właściwości drewna i tworzyw drzewnych” wymaga aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym 

uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody dyskusji dydaktycznej, metody opisu i wyjaśniania w połączeniu z pokazem. 

Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Na początku zajęć prowadzonych 

metodą tekstu przewodniego, uczeń powinien otrzymać tekst zawierający pytania prowadzące i formularze do wypełnienia oraz dokumentację.  

Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 3-5 osobowe. 

Praca w grupie sprzyja efektywności procesu kształcenia, pozwala na kształtowanie umiejętności takich jak : komunikowanie się, współpraca w 

zespole, prezentowanie wyników.  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji wykonanych ćwiczeń. W ocenie należy uwzględnić kryteria 

ogólne: zawartość merytoryczna Podczas kontroli i oceny należy sprawdzać umiejętność operowania zdobytą wiedzą, zwracać uwagę na 

merytoryczną jakość wnioskowania.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,  

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

 

 

 

 

 

1.2. Materiały pomocnicze stosowane w plecionkarstwie. 

 

 

 

 

Poziom 

 

Kategoria  

 

 



Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zadań potrafi 

 

 

 

 wymagań 

 programo 

wych 

(P lub PP) 

 

taksono 

miczna 

 

 

 

Materiał kształcenia 

 

 

 

 

PKZ(A.g)(5)1. sklasyfikować materiały pomocnicze stosowane w 

produkcji 

P A  - Tworzywa sztuczne stosowane w 

plecionkarstwie. 

 - Wyroby hutnicze. 

 - Materiały włókiennicze. 

 - Skóry galanteryjne. 

 - Materiały wyściółkowe. 

 - Płyty szklane. 

 - Materiały papiernicze. 

 

PKZ(A.g)(5)2. zdefinować tworzywa sztuczne;  P B 

PKZ(A.g)(5)3. określić i scharakteryzować rodzaje tworzyw 

sztucznych: 

P C 

PKZ(A.g)(5)4. omówić zastosowanie tworzyw sztucznych w 

plecionkarstwie; 

P C 

PKZ(A.g)(5)5. scharakteryzować żelazo i jego stopy; P C 

PKZ(A.g)(5)6. omówić metale nieżelazne i ich stopy; P C 

PKZ(A.g)(5)7. omówić rodzaje i zastosowanie wyrobów 

metalowych w plecionkarstwie; 

P C 

PKZ(A.g)(5)8. zdefiniować materiały włókiennicze; P A 

PKZ(A.g)(5)9. scharakteryzować tkaniny; P B 

PKZ(A.g)(5)10. omówić tkaniny meblowe; P B 

PKZ(A.g)(5)11. omówić rodzaje i zastosowanie nici; P C 

PKZ(A.g)(5)12. dokonać podziału skór i określić ich zastosowanie; P C 

PKZ(A.g)(5)13. omówić podział i zastosowanie materiałów 

wyściółkowych 

P C 

PKZ(A.g)(5)14. omówić rodzaje i zastosowanie szkła płaskiego; P C 

PKZ(A.g)(5)15. zdefiniować materiały papiernicze; A  

PKZ(A.g)(5)16. określić zastosowanie materiałów papierniczych: P B 

PZK(A.g)(5)17. wskazać zastosowanie okuć meblowych, 

łączników metalowych, klejów i materiałów wykończeniowych w 

koszykarstwie-plecionkarstwie;  

P C 



A.17.3(8)2. omówić sposób magazynowania materiałów 

włókienniczych;  

P C 

A.17.3(8)3. określić sposób magazynowania materiałów 

wyściółkowych;  

P C 

A.17.3(8)4. omówić magazynowanie szkła płaskiego;  

 

P C 

 

 

Planowane zadania 

Dobór materiałów wykończeniowych do wyrobu. 

Przedstaw proces wykończenia kosza wiklinowego na bieliznę. 

Otrzymujesz próbki różnych materiałów wykończeniowych. Dobierz odpowiedni materiał, przedstaw narzędzia, określ technologię wykonania. 

Pracę przedstaw w formie prezentacji.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni technologicznej wyposażonej w eksponaty wyrobów, próbki materiałów stosowanych 

w koszykarstwie i plecionkarstwie, narzędzia i urządzenia stosowane w koszykarstwie i plecionkarstwie, plansze ilustrujące przebieg procesów 

technologicznych, normy dotyczące materiałów i wyrobów, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela, stanowiska 

(jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery i plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet 

programów biurowych, programy komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design), projektor multimedialny.  

Środki dydaktyczne  
Karty pracy dla uczniów, instrukcje do ćwiczeń.  

Zalecane metody dydaktyczne  
Dział programowy „Surowce i materiały plecionkarskie” wymaga aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody 

ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody dyskusji dydaktycznej, metody opisu i wyjaśniania w połączeniu z pokazem. Metody te zawierają opisy 

czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Na początku zajęć prowadzonych metodą tekstu przewodniego, 

uczeń powinien otrzymać tekst zawierający pytania prowadzące i formularze do wypełnienia oraz dokumentację. Prowadzenie zajęć metodami 

aktywizującymi wymaga przygotowania materiałów jak: tekst przewodni, karty instrukcyjne do samokształcenia, instrukcje do wykonywania 

ćwiczeń, instrukcje stanowiskowe.  

Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 3-5 osobowe. 

Praca w grupie sprzyja efektywności procesu kształcenia, pozwala na kształtowanie umiejętności takich jak : komunikowanie się, współpraca w 

zespole, prezentowanie wyników.  



 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji wykonanych ćwiczeń. W ocenie należy uwzględnić kryteria 

ogólne: zawartość merytoryczna Podczas kontroli i oceny należy sprawdzać umiejętność operowania zdobytą wiedzą, zwracać uwagę na 

merytoryczną jakość wnioskowania.  

 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,  

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

 

 

 

 

1.3. Surowce i materiały plecionkarskie 

 

 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zadań potrafi 

 

 

Poziom 

 wymagań 

 programo 

wych 

(P lub PP) 

 

 

Kategoria  

taksono 

miczna 

 

 

Materiał kształcenia 

A.17.2(12)1. zdefiniować materiały podstawowe i pomocnicze; P A - Podział materiałów plecionkarskich ze 

względu na pochodzenie.  

- Charakterystyka materiałów plecionkarskich 

krajowych.  

- Charakterystyka materiałów plecionkarskich 

egzotycznych.  

- Zasady łupania prętów wiklinowych.  

- Narzędzia i maszyny do łupania wikliny.  

- Sposoby uzyskiwania półfabrykatów.  

- Proces produkcyjny i jego części składowe w 

A.17.2(12)2. zdefiniować pojęcia surowcami i półproduktami;  A 

A.17.2(12)3. zdefiniować wyroby gotowe; P A 

A.17.2(12)4. omówić zasady systematyki wierzb; P C 

A.17.2(12)5. określić  zewnętrzne cechy rozpoznawcze wierzb 

koszykarskich; 

P B 

A.17.2(12)6. dokonać podziału materiałów na krajowe i 

egzotyczne; 

P A 

A.17.2(12)7. omówić podstawowe odmiany wierzb koszykarskich; P B 

A.17.2(12)8. scharakteryzować wiklinę plecionkarską; P B 



A.17.2(12)9. określić półprodukty z wikliny nie korowanej; P B pozyskaniu półfabrykatów wiklinowych. 

A.17.2(12)11. określić półprodukty z wikliny korowanej; P B 

A.17.2(12)12. określić właściwości fizyczne i mechaniczne wikliny P C 

A.17.2(12)13. omówić rogożynę i jej właściwości techniczno-

użytkowe; 

P C 

A.17.2(12)14. określić zastosowanie łubów iglastych i liściastych; P C 

A.17.2(12)15. określić i scharakteryzować turzycę i słomę; P C 

A.17.2(12)16. określić egzotyczne materiały plecionkarskie; P C 

A.17.2(12)17. zdefiniować taśmy; P A 

A.17.2(12)18. określić rodzaje taśm i ich przeznaczenie; P C 

A.17.2(14)1. określa wady obróbki; P C 

A.17.2(14)2. charakteryzuje przyczyny uszkodzeń produkcyjnych 

półfabrykatów uzyskanych z wikliny;  

P C 

A.17.2(3)1. ustalić kolejność operacji przy pozyskaniu 

półfabrykatów z materiałów krajowych; 

P C 

A.17.2(6)1. rozróżnić narzędzia i urządzenia do łupania wikliny; P B 

A.17.2(6)2. przedstawić sposoby uzyskania taśmy wiklinowej 

niebrzegowanej; 

P C 

A.17.2(6)3. omówić łupanie kijów wiklinowych i pozyskanie 

listew wiklinowych; 

P B 

 

 

Planowane zadania 

Przedstaw proces technologiczny pozyskiwania taśmy wiklinowej.  
Przedstaw opis procesu produkcyjnego taśmy wiklinowej niebrzegowanej. Otrzymujesz opisy różnych materiałów plecionkarskich, dobierz 

odpowiedni materiał, przedstaw narzędzia i urządzenia potrzebne do uzyskania półfabrykatu. Ćwiczenia powinny być poprzedzone pokazem i 

objaśnione.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni technologicznej wyposażonej w eksponaty wyrobów, próbki materiałów stosowanych 

w koszykarstwie i plecionkarstwie, narzędzia i urządzenia stosowane w koszykarstwie i plecionkarstwie, plansze ilustrujące przebieg procesów 

technologicznych, normy dotyczące materiałów i wyrobów, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela, stanowiska 



(jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery i plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet 

programów biurowych, programy komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design), projektor multimedialny.  

Środki dydaktyczne  
Karty pracy dla uczniów, instrukcje do ćwiczeń.  

Zalecane metody dydaktyczne  
Dział programowy „Surowce i materiały plecionkarskie” wymaga aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody 

ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody dyskusji dydaktycznej, metody opisu i wyjaśniania w połączeniu z pokazem. Metody te zawierają opisy 

czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Na początku zajęć prowadzonych metodą tekstu przewodniego, 

uczeń powinien otrzymać tekst zawierający pytania prowadzące i formularze do wypełnienia oraz dokumentację. Prowadzenie zajęć metodami 

aktywizującymi wymaga przygotowania materiałów jak: tekst przewodni, karty instrukcyjne do samokształcenia, instrukcje do wykonywania 

ćwiczeń, instrukcje stanowiskowe.  

Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 3-5 osobowe. 

Praca w grupie sprzyja efektywności procesu kształcenia, pozwala na kształtowanie umiejętności takich jak : komunikowanie się, współpraca w 

zespole, prezentowanie wyników.  

 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji wykonanych ćwiczeń. W ocenie należy uwzględnić kryteria 

ogólne: zawartość merytoryczna Podczas kontroli i oceny należy sprawdzać umiejętność operowania zdobytą wiedzą, zwracać uwagę na 

merytoryczną jakość wnioskowania.  

 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,  

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

 

 

 

 

 

1.4. Technologia wytwarzania wyrobów 

 

 

 

Poziom 

 

Kategoria  

 

 



Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zadań potrafi 

 

 wymagań 

 programo 

wych 

(P lub PP) 

 

taksono 

miczna 

Materiał kształcenia 

A.17.2(1)1. zdefiniować pojęcie technologii koszykarsko-

plecionkarskiej; 

P 

 

A 

 

-Ogólne wiadomości o plecionkarstwie.  

-Rodzaje splotów i ich zastosowanie w 

wyrobach.  

-Podział splotów ze względu na funkcję.  

-Zakończenia plecionkarskie jedno i 

dwustronne i ich zastosowanie;  

-Elementy konstrukcyjne wyrobów 

galanteryjnych, bitych i szkieletowych.  

-Elementy konstrukcyjne wyrobów 

galanteryjnych, bitych i szkieletowych.  

-Uchwyty w plecionkarstwie i ich 

zastosowanie w wyrobach.  

-Zamknięcia w wyrobach bitych i 

galanteryjnych.  

-Połączenia elementów konstrukcyjnych w 

wyrobach szkieletowych, oraz łączniki.  

-Proces, operacja, zabieg, czynności dotyczące 

wyrobów galanteryjnych, bitych i 

szkieletowych.  

-Rodzaje norm czasowych i ich wpływ na 

cenę.  

-Norma materiałowa i jej zastosowanie.  

-Rodzaje oprzyrządowania pomocniczego i 

jego zastosowanie przy produkcji wyrobów.  

-Wpływ rodzaju materiału na wytrzymałość 

elementów konstrukcyjnych.  

A.17.2(1)2. zdefiniować stanowisko pracy; P A 

A.17.2(2)1. określić wymagania stawiane pomieszczeniom 

przeznaczonych do wykonywania pracy: 

P B 

A.17.2(2)2. omówić wyposażenie stanowiska pracy koszykarza-

plecionkarza; 

P B 

A.17.2(2)3.scharakteryzować urządzenia i oprzyrządowanie 

pomocnicze; 

P B 

A.17.2(2)4. dobrać technikę wyplotu do rodzaju wyrobu; P C 

A.17.2(2)5. rozróżnić rodzaje splotów; P B 

A.17.2(2)6. rozróżnić zakończenia plecionkarskie i warunki ich 

stosowania; 

P B 

A.17.2(2)7.rozróżnić uchwyty plecionkarskie i zasady ich 

wykonania; 

P B 

A.17.2(2)8. rozróżnić rodzaje zamknięć i zawiasów oraz zasady ich 

wykonania; 

P B 

A.17.2(2)9. zidentyfikować elementy konstrukcyjne wyrobów; P A 

A.17.2(2)10. opisać konstrukcję i techniki wykonania okrągłego, 

owalnego i czworokątnego dna kosza; 

A.17.2(2)9. opisać konstrukcję bocznych ścian wyrobów; 

P 

 

P 

B 

 

B 

A.17.2(2)10. opisać połączenia stolarskie w konstrukcjach 

szkieletowych; 

P B 

A.17.2(3)1. ustalić kolejność operacji przy pozyskaniu 

półfabrykatów z materiałów krajowych; 

P C 



A.17.2(3)2. określić kolejność operacji technologicznej wyrobów 

galanteryjnych; 

P C -Normy jakościowe wyrobów plecionkarskich.  

 

A.17 2(3)3. określić kolejność operacji technologicznej wyrobów 

bitych;  

P C 

A.17 2(4)1. określić ilość materiałów do wyplotu; P C 

A.17 2(4)2. określić ilość materiałów na konstrukcję i na uchwyty;  P C 

A.17.2(5)1. sortować materiały na wykonanie konstrukcji dna 

wyrobu;  PC 

P C 

A.17.2(5)2. sortować materiały na wykonanie ścian bocznych 

wyrobu;PC 

P C 

A.17.2(5)3. sortować materiały na wykonanie uchwytów i do 

wyplotu;PC  

P C 

A.17.2(7)1. uplastycznić wiklinę; PC PP C 

A.17.2(7)2. uplastycznić rotang;PC P C 

A.17.2(7)3. uplastycznić taśmę wiklinową i rotangową; PC P C 

A.17.2(8)1. określić koszty robocizny w wyrobach wikliniarskich; P C 

A.17.2(8)2. przedstawić koszty materiału potrzebne do wykonania 

wyrobu; 

PP C 

A.17.2(8)3. sporządzić wycenę wyrobu na podstawie norm; PP C 

A.17.2(9)1. przygotować odpowiednie oprzyrządowanie do 

produkcji wyrobu; 

P A 

A.17.2(9)2. skorzystać z form pełnych przy wyplocie wyrobów 

galanteryjnych; 

P A 

A.17.2(9)3. ocenić przydatność oprzyrządowania; PP D 

A.17.2(10)1. przygotować taśmy i listwy wiklinowe; P C 

A.17.2(10)2. wykonać dno okrągłe, owalne i czworokątne; P C 

A.17.2(10)3. połączyć ścianę boczną wyrobu z dnem; P C 

A.17.2(10)4. wypleść ścianę boczną stosując różne sploty; P C 

A.17.2(10)5. wykonać różne zakończenia plecionkarskie, uchwyty 

i zamknięcia; 

P C 



A.17.2(10)6. wykonać różne wyroby galanteryjne; P C 

A.17.2(10)7. wykonać różne wyroby bite; P C 

A.17.2(10)8. . wykonać różne wyroby dekoracyjne; P C 

A.17.2(10)9. wykonać różne kosze z wikliny zielonej ( nie 

korowanej); 

P C 

A.17.2(10)10. wykonać wyroby meblowe; P C 

A.17.2(11)1. prostować materiały koszykarsko-plecionkarskich; P C 

A.17.2(11)2. ukształtować materiały koszykarsko-plecionkarskich; P C 

A.17.2(11)3. zacinać materiały koszykarsko-plecionkarskich;  P C 

A.17.2(11)4. przecinać materiały koszykarsko-plecionkarskie; P C 

A.17.2(13)1. dokonać podziału wyrobów według określonych 

kryteriów; 

P C 

A.17.2(13)2. rozpoznać wyrobu galanteryjne, bite, szkieletowe; P B 

A.17.2(13)3. sklasyfikować wyrób wg normy jakościowej; PP C 

A.17.2(13)4. podzielić wyroby  koszykarsko-plecionkarskie wg 

zastosowania materiału; 

P A 

 

 

Planowane zadania 

Rozpoznaj sploty, zakończenia i uchwyty plecionkarskie.  
Sklasyfikuj sploty, zakończenia i uchwyty plecionkarskie. Otrzymujesz opisy, rysunki oraz zdjęcia splotów, zakończeń. i uchwytów. Rozpoznaj 

i sklasyfikuj je do poszczególnych grup. Ćwiczenia powinny być poprzedzone pokazem i objaśnione.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni technologicznej wyposażonej w eksponaty wyrobów, wzorce splotów, próbki 

materiałów stosowanych w koszykarstwie i plecionkarstwie, narzędzia i urządzenia stosowane w koszykarstwie i plecionkarstwie, plansze 

ilustrujące przebieg procesów technologicznych, normy dotyczące materiałów i wyrobów, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu 

dla nauczyciela, stanowiska (jedno stanowisko dla jednego ucznia),drukarki, skanery i plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska 

komputerowe), pakiet programów biurowych,, programy komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design), projektor 

multimedialny.  

Środki dydaktyczne  



Instrukcje do ćwiczeń, karty pracy.  

Zalecane metody dydaktyczne  
Dział programowy „Technologia wytwarzania wyrobów” wymaga aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody 

ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody dyskusji dydaktycznej, metody opisu i wyjaśniania w połączeniu z pokazem. Metody te zawierają opisy 

czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Na początku zajęć prowadzonych metodą tekstu przewodniego, 

uczeń powinien otrzymać tekst zawierający pytania prowadzące i formularze do wypełnienia oraz dokumentację. Prowadzenie zajęć metodami 

aktywizującymi wymaga przygotowania materiałów jak: tekst przewodni, instrukcje do wykonywania ćwiczeń, instrukcje stanowiskowe.  

Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 3-5 osobowe. 

Praca w grupie sprzyja efektywności procesu kształcenia, pozwala na kształtowanie umiejętności takich jak : komunikowanie się, współpraca w 

zespole, prezentowanie wyników.  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonego porównania . W ocenie należy 

uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (dobór technologii wytwarzania wyrobów, kompletność informacji 

dotyczących usług oraz ocenę jakości), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ, bezbłędny edycyjnie).  

 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,  

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

 

 

 

1.5. Wykańczanie wyrobów 

 

 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zadań potrafi 

 

 

Poziom 

 wymagań 

 programo 

wych 

(P lub PP) 

 

 

Kategoria  

takso 

nomiczna 

 

 

Materiał kształcenia 

A.17.3(1)1. posłużyć się terminologią z zakresu wykańczania P C  - Systematyka i charakterystyka materiałów 



wyrobów plecionkarsko-koszykarskich; wykończeniowych.  

 - Wyroby lakierowe podział symbole i nazwy.  

 - Zastosowanie barwników i bejc.  

 - Farby i ich zastosowanie w uszlachetnianie 

wyrobów plecionkarskich.  

 - Materiały do wytrawiania i wybielania 

wyrobów.  

 - Pakowanie ,magazynowanie i transport 

wyrobów koszykarsko-plecionkarskich.   

A.17.3(1)2. odczytać z dokumentacji sposoby wykańczania 

wyrobów;  

P C 

A.17.3(2)1. wykonać czynności związane z czyszczeniem 

wyrobów; 

P C 

A.17.3(2)2. wykonać czynności związane z myciem i suszeniem 

wyrobów; 

P C 

 

A.17.3(3)1. dobrać metodę wykańczania wyrobów; P C 

A.17.3(3)2. podać zasadność używania wyściełania wyrobów; PP C 

A.17.3(3)3. zastosować odpowiednia technikę nakładania 

materiałów  malarsko-lakierniczych; 

P C 

A.17.3(4)1. dobrać odpowiednią powłokę do warunków 

użytkowania wyrobów; 

P 

 

C 

 

A.17.3(4)2. podać zasadność używania kwasu szczawiowego; PP C 

A.17.3(4)3. dobrać narzędzia i urządzenia do zdobnienia wyrobów; PP C 

A.17.3(4)4. dobrać narzędzia i urządzenia do wykańczania 

wyrobów; 

P C 

A.17.3(5)1. . zastosować łączniki metalowe i okucia; P C 

A.17.3(5)2. zdobić wyroby elementami zamknięć ze skóry i innych 

elementów; 

PP C 

A.17.3(5)3. . wszyć podszewkę; PP C 

A.17.3(5)4. podbić wyrób płozą; P C 

A.17.3(6)1. . ocenić jakość wykończenia wyrobów koszykarsko-

plecionkarskich; 

P D 

A.17.3(6)2. . ocenić estetykę wykończenia wyrobów koszykarsko-

plecionkarskich; 

P D 

A.17.3(6)3. ocenić zgodność wykończenia z dokumentacją 

technologiczną dotyczącą wykańczania wyrobów koszykarsko-

plecionkarskich 

P D 



A.17.3(7)1. organizować stanowisko napraw i regeneracji 

wyrobów;PC 

P C 

A.17.3(7)2. ustalić kolejność operacji przy naprawie i odnawianiu 

wyrobów koszykarsko-plecionkarskich; PC 

P C 

A.17.3(7)3. uzupełnić ubytki w wylotach;PC P C 

A.17.3(7)4. wykonać repliki uchwytów, zamknięć, zawiasów;PC P C 

A.17.3(7)5. wymienić elementy zdobnicze wyrobów;PC P C 

A.17.3(7)6. czyścić i usuwać stare powierzchnie;PC P C 

A.17.3(7)7. barwić i lakierować wyroby w ramach renowacji;PC P C 

A.17.3(8)5. określić sposoby pakowania wyrobów w zależności od 

grupy; 

P C 

A.17.3(8)6. przedstawić warunki magazynowania wyrobów 

plecionkarskich; 

P C 

A.17.3(8)7. określić warunki transportu wyrobów koszykarsko-

plecionkarskich; 

P C 

 

 

Planowane zadania 

Dobierz odpowiedni materiał uszlachetniający do określonych warunków.  
Dobierz odpowiedni lakier do wyrobów , który jest używany na zewnątrz. Otrzymujesz opisy warunków, zdjęcia wyrobów. Sklasyfikuj 

materiały w grupy i zaproponuj najlepszy do określonych warunków. Ćwiczenia powinny być poprzedzone pokazem i objaśnione.  

 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni technologicznej wyposażonej w eksponaty wyrobów, próbki materiałów stosowanych 

w koszykarstwie i plecionkarstwie, narzędzia i urządzenia stosowane w koszykarstwie i plecionkarstwie, plansze ilustrujące przebieg procesów 

technologicznych, normy dotyczące materiałów i wyrobów, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela, stanowiska 

(jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery i plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet 

programów biurowych, programy komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design), projektor multimedialny.  

Środki dydaktyczne  
dokumentacja technologiczna dotycząca wykańczania wyrobów, instrukcje dla uczniów, zdjęcia wyrobów.  

Zalecane metody dydaktyczne  
Dział programowy „Wykańczanie wyrobów” wymaga aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, 



tekstu przewodniego, metody dyskusji dydaktycznej, metody opisu i wyjaśniania w połączeniu z pokazem. Metody te zawierają opisy czynności 

niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Na początku zajęć prowadzonych metodą tekstu przewodniego, uczeń 

powinien otrzymać tekst zawierający pytania prowadzące i formularze do wypełnienia oraz dokumentację.  

Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 3-5 osobowe. 

Praca w grupie sprzyja efektywności procesu kształcenia, pozwala na kształtowanie umiejętności takich jak : komunikowanie się, współpraca w 

zespole, prezentowanie wyników  

 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonego porównania. W ocenie należy 

uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (określanie i dobór procesów wykańczania wyrobów), sposób prezentacji 

(układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ, bezbłędny edycyjnie).  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,  

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

 

 

 

Planowane zadania 

Wykonaj replikę pałąka zwyczajnego, spiralnego, krzyżowego. Usuń stare, zniszczone pałąki i zastąp nowym pałąkiem. Wykonanie ćwiczeń 

poprzedzone jest pokazem z instruktażem przeprowadzonym przez nauczyciela. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia praktyczne powinny się odbywać w pracowni koszykarsko-plecionkarskiej wyposażonej w a) stanowiska wyplatania wyrobów (jedno 

stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w odzież i sprzęt ochrony indywidualnej, narzędzia i urządzenia do wyplatania wyrobów, 

oprzyrządowanie pomocnicze; b) stanowiska kształtowania materiałów (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: urządzenia do 

uplastyczniania prętów i kijów, maszyny i urządzenia do obróbki materiałów, pomoce dydaktyczne, takie jak: modele i eksponaty wyrobów, 

podstawowe i pomocnicze materiały koszykarskie i plecionkarskie  

Środki dydaktyczne  
Instrukcje dla uczniów, pakiety edukacyjne.  

Zalecane metody dydaktyczne  
Zalecane są aktywizujące metody nauczania; pokaz z instruktażem, pokaz z objaśnieniem, ćwiczeń praktycznych, metoda tekstu przewodniego. 



Wskazane jest aby ćwiczenia były wykonywane w grupach liczących do 15 uczniów, gdyż warunkiem opanowania określonych czynności 

technologicznych jest ich wielokrotne powtarzanie. Opanowanie tych umiejętności jest konieczne do realizacji następnych ćwiczeń.  

Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 uczniów. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się sprawdzenie wykonanych czynności zgodnych z zasadami wykańczania i 

naprawy wyrobów koszykarsko-plecionkarskich. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,  

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

 

 

 

2. RYSUNEK I PROJEKTOWANIE 

2.1. Podstawy rysunku technicznego. 

2.2. Podstawy rysunku w plecionkarstwie. 

2.3. Dokumentacja wyrobów koszykarsko-plecionkarskich. 

 

 

 

2.1. Podstawy rysunku technicznego. 

 

 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zadań potrafi 

 

 

Poziom 

 wymagań 

 programo 

wych 

(P lub PP) 

 

 

Kategoria  

takso 

nomiczna 

 

 

Materiał kształcenia 

PKZ(A.g)(6)1. dokonać interpretacji pojęć rysunku: artystyczny, 

ilustracyjny, techniczny: 

P C  - Podstawy rysunku. 

 - Techniki wykonywania rysunku. 



PKZ(A.g)(6)2. wyjaśnić podstawowe zasady rysunku 

technicznego;  

P B  - Zasady geometrii wykreślnej.  

 - Zasady perspektywy zbieżnej.  

 - Rzutowanie. 

 - Podstawy rysunku maszynowego. 

 - Normalizacja. 

  

 

 

PKZ(A.g)(6)3. narysować elementy rysunku technicznego 

maszynowego: 

P C 

PKZ(A.g)(6)4. określić rodzaje rysunków technicznych i zasady 

ich wykonania; 

P C 

PKZ(A.g)(6)5. wyjaśnić znaczenie normalizacji w rysunku; P C 

PKZ(A.g)(6)6. wyjaśnić znaczenie normalizacji w dokumentacji 

produkcyjnej; 

P C 

PKZ(A.g)(6)9. wykonać odręczne szkice i rysunki wyrobów 

plecionkarskich; 

P C 

PKZ(A.g)(6)10. wykonać z natury szkice różnych rodzajów 

wyrobów;  

P C 

PKZ(A.g)(6)11. wykonać szkice typowych elementów elementów i 

półproduktów  wyrobów; 

P C 

PKZ(A.g)(6)13. sporządzić rysunek przedmiotu w rzucie 

prostokątnym;  

P C 

PKZ(A.g)(6)14. sporządzić rysunek przedmiotu w perspektywie 

zbieżnej; 

P  C 

 

 

Planowane zadania 

Wykonanie i wymiarowanie rysunku technicznego  
Wykonaj i zwymiaruj rysunek techniczny wybranej części maszyny. Zwróć uwagę na poprawność zastosowania zasad rysunku technicznego, w 

tym standardowej podziałki rysunkowej, linii rysunkowych, pisma technicznego, linii wymiarowych, zasad wymiarowania. Wykonaną pracę 

porównaj z przygotowanym wzorcem i dokonaj samooceny poprawności jej realizacji. Zadanie wykonaj indywidualnie korzystając z 

dostępnych pomocy dydaktycznych oraz norm. Rysunek przekaż do oceny  

 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. W miejscach prowadzenia zajęć powinny znajdować się: stanowiska 

rysunkowe (jedno stanowisko na jednego ucznia), materiały, przybory rysunkowe, modele figur i brył geometrycznych, oprogramowanie do 

wykonywania rysunku technicznego, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszyn, rysunki wykonawcze, złożeniowe.  



Środki dydaktyczne  
Modele i schematy części maszyn i połączeń części, modele mechanizmów, przyrządy pomiarowe, dokumentacja techniczna i konstrukcyjna, 

katalogi części maszyn, tabele tolerancji, Polskie Normy z zakresu rysunku technicznego, zestawy ćwiczeń, instrukcje do wykonywania 

ćwiczeń, prezentacje multimedialne z zakresu rysunku technicznego i części maszyn, przykładowe rysunki części maszyn.  

Zalecane metody dydaktyczne  
Dział programowy „Podstawy rysunku technicznego” wymaga aktywizujących metod kształcenia z uwzględnieniem metody ćwiczeń, 

projektów, łączenia teorii z praktyką, korzystania z innych niż podręcznikowe źródeł informacji. Dominującymi metodami kształcenia powinny 

być metoda dyskusji związanej z wykładem, ćwiczeń i projektów. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania i są 

poprzedzone pokazem z objaśnieniem, a uczniowie pracują samodzielnie i zespołowo.  

Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana. 

 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: poprawność wykonania przydzielonych zadań, zawartość merytoryczną pracy ucznia, 

obserwację pracy ucznia 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,  

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

 

 

 

2.2. Podstawy rysunku w plecionkarstwie 

 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zadań potrafi 

 

 

Poziom 

 wymagań 

 programo 

wych 

(P lub PP) 

 

 

Kategoria  

taksono 

miczna 

 

 

Materiał kształcenia 

PKZ(A.g)(8)1. posługiwać się terminologią stosowaną w 

przemyśle plecionkarskim; 

P C  - Definicje i nazwy używane plecionkarstwie. 

 -  Sploty tworzące. 



PKZ(A.g)(8)2. zastosować obowiązującą w konstrukcjach 

wyrobów koszykarsko-plecionkarskich terminologię;  

P C  - Sploty łączące. 

 - Konstrukcyjne elementy plecionkarskie. 

 - Zakończenia plecionkarskie. 

 - Uchwyty, zamknięcia i złącza 

plecionkarskie. 

 -  Kolorystyka wyrobów plecionkarskich. 

 

 

A.17.3(1)1. posłużyć się terminologią z zakresu wykańczania 

wyrobów koszykarsko-plecionkarskich 

P C 

A.17.3(1)2. odczytać z dokumentacji sposoby wykańczania 

wyrobów; 

P C 

A.17.3(1)3. odczytać i narysować układy splotów tworzących; P C 

A.17.3(1)4. odczytać układy splotów łączących; P C 

A.17.3(1)5. odczytać rysunki zakończeń plecionkarskich; P C 

A.17.3(1)6. narysować różne rodzaje zamknięć i zawiasów; P C 

A.17.3(1)7. zidentyfikować elementy konstrukcyjne wyrobów; P C 

A.17.3(1)8. narysować konstrukcje okrągłe, owalne i czworokątne 

dna koszy; 

P C 

A.17.3(1)9. opisać rysunek konstrukcyjny bocznych ścian wyrobu;  P C 

PKZ(A.g)(6)18. określić cechy i współzależność barw w 

projektowaniu wyrobów; 

P C 

PKZ(A.g)(6)19. zestawić kompozycje kolorystyczne w wyrobach 

plecionkarskich; 

 PC 

 

 

Planowane zadania 

Rozpoznaj sploty, zakończenia i uchwyty plecionkarskie.  
Sklasyfikuj sploty, zakończenia i uchwyty plecionkarskie. Otrzymujesz opisy, rysunki oraz zdjęcia splotów, zakończeń. i uchwytów. Rozpoznaj 

i sklasyfikuj je do poszczególnych grup. Ćwiczenia powinny być poprzedzone pokazem i objaśnione.  

 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni technologicznej wyposażonej w eksponaty wyrobów, wzorce splotów, próbki 

materiałów stosowanych w koszykarstwie i plecionkarstwie, narzędzia i urządzenia stosowane w koszykarstwie i plecionkarstwie, plansze 

ilustrujące przebieg procesów technologicznych, normy dotyczące materiałów i wyrobów, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu 

dla nauczyciela, stanowiska (jedno stanowisko dla jednego ucznia),drukarki, skanery i plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska 



komputerowe), pakiet programów biurowych,, programy komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design), projektor 

multimedialny.  

Środki dydaktyczne  
Instrukcje do ćwiczeń, karty pracy.  

Zalecane metody dydaktyczne  
Dział programowy „Podstawy rysunku w plecionkarstwie” wymaga aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem 

metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody dyskusji dydaktycznej, metody opisu i wyjaśniania w połączeniu z pokazem. Metody te 

zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Na początku zajęć prowadzonych metodą tekstu 

przewodniego, uczeń powinien otrzymać tekst zawierający pytania prowadzące i formularze do wypełnienia oraz dokumentację. Prowadzenie 

zajęć metodami aktywizującymi wymaga przygotowania materiałów jak: tekst przewodni, instrukcje do wykonywania ćwiczeń, instrukcje 

stanowiskowe.  

Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 3-5 osobowe. 

Praca w grupie sprzyja efektywności procesu kształcenia, pozwala na kształtowanie umiejętności takich jak : komunikowanie się, współpraca w 

zespole, prezentowanie wyników.  

 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonego porównania . W ocenie należy 

uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (dobór technologii wytwarzania wyrobów, kompletność informacji 

dotyczących usług oraz ocenę jakości), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ, bezbłędny edycyjnie).  

 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,  

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

 

 

 

 

2.3. Dokumentacja wyrobów koszykarsko-plecionkarskich 

 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

 

Poziom 

 wymagań 

 

Kategoria  

takso- 

 

 

Materiał kształcenia 



Uczeń po zrealizowaniu zadań potrafi 

 

 programo 

wych 

(P lub PP) 

 

nomiczna 

PKZ(A.g)(6)7.  wymiarować części maszyn i urządzeń; P C  - Dokumentacja projektowa wyrobów 

koszykarsko-plecionkarskich.  

 - Rysunki złożeniowe i wykonawcze.  

 - Przekroje rysunkowe 

 - Dokumentacja techniczna wyrobów.  

 - Opis techniczny wyrobów.  

 - Projektowanie wyrobów użytkowych i 

galanterii. 

 

PKZ(A.g)(6)8. wymiarować elementy wyrobów wynikające z 

potrzeb konstrukcyjnych i technologicznych; 

P C 

PKZ(A.g)(6)12. odczytać z rysunku kształt i wymiary przedmiotu;  P B 

PKZ(A.g)(6)15. wykonać przekroje rysunkowe; PC P C 

PKZ(A.g)(6)16. odczytać rysunki złożeniowe i wykonawcze; PP B 

PKZ(A.g)(6)17. przechowywać rysunki techniczne; PP C 

PKZ(A.g)(7)1. odczytać instrukcje obsługi maszyn i urządzeń P B 

A.17.2(1)3. odczytać opis techniczny wyrobów; P B 

A.17.2(1)4. opisać zawartość karty technologicznej wzoru wyrobu; P B 

A.17.2(1)5. odczytać wymiary podstawowe i dodatkowe wyrobu; P C 

A.17.2(1)6. scharakteryzować dokumentacje techniczną wzoru; P C 

A.17.2(1)7. zwymiarować wyroby plecionkarskie; P C 

A.17.2(1)8. narysować wyroby plecionkarskie w rzutach i 

przekrojach; 

P C 

A.17.2(2)9. narysować połączenia stolarskie w konstrukcjach 

szkieletowych 

P C 

A.17.2(2)10.  narysować połączenia elementów konstrukcyjnych w 

wyrobach szkieletowych oraz ich łączniki; 

P C 

PKZ(A.g)(6)20. zaprojektować kosze gospodarcze; P C 

PKZ(A.g)(6)21. zaprojektować wyroby galanteryjne P C 

PKZ(9)1. wyszukać potrzebne informacje w Internecie 

wspomagające wykonywanie zadań zawodowych; 

P C 

PKZ(9)2. wykorzystać dostępne na rynku programy komputerowe 

do realizacji zadań zawodowych; 

 

P C 



 

 

Planowane zadania 

Wykonaj rysunek techniczny wskazanego kosza w skali 1:10. Zapisz jego wymiary podstawowe i dodatkowe.  
Wykonaj w określonej skali rysunek techniczny wskazanego kosza oraz wpisz jego wymiary podstawowe i dodatkowe. Ćwiczenia powinny być 

poprzedzone pokazem z objaśnieniem.  

 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Dział programowy „Dokumentacja wyrobów koszykarsko-plecionkarskich” powinien być realizowany w pracowni rysunku technicznego 

wyposażonej w stanowiska kreślarskie (jedno stanowisko dla jednego ucznia), przybory rysunkowe, eksponaty i modele wyrobów, modele brył 

geometrycznych, katalogi i prospekty wyrobów, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela, stanowiska komputerowe 

(jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery i plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet 

programów biurowych, programy komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design), projektor multimedialny.  

Środki dydaktyczne  
Dokumentacja techniczna wyrobów, opis techniczny wyrobów, zestaw norm branżowych dotyczących dokumentacji projektowej oraz 

rysunków wyrobów.  

Zalecane metody dydaktyczne  
Dział programowy „Dokumentacja wyrobów koszykarsko-plecionkarskich” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze 

szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń praktycznych, pokazu z objaśnieniem, pokazu z instruktażem. Wskazane jest wykorzystywanie 

programów komputerowych do wykonywania rysunków technicznych.  

Formy organizacyjne  

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie i grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 

15 uczniów. Umożliwia to powtarzanie ćwiczeń, aż do uzyskania zadowalających wyników.  

 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie postępów uczniów powinno być realizowane za pomocą oceny wykonanych ćwiczeń, oraz podczas ich wykonywania przez 

ukierunkowaną obserwację. Uczeń powinien sprawdzić wyniki swojej pracy według arkusza oceny postępów. Kontroli według tego samego 

arkusza dokonuje nauczyciel, oceniając poprawność, jakość i staranność wykonania zadania.  

 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,  

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



 

 

 

3. UPRAWA I PRZETWÓRSTWO WIKLINY 

3.1. Uprawa i zbiór wierzby krzewiastej. 

3.2. Przetwarzanie wikliny. 

 

 

 

3.1. Uprawa i zbiór wierzby krzewiastej. 

 

 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zadań potrafi 

 

 

Poziom 

 wymagań 

 programo 

wych 

(P lub PP) 

 

 

Kategoria  

takso 

nomiczna 

 

 

Materiał kształcenia 

A.17.1(1)1. omówić skład pierwiastkowy roślin; P A - Wprowadzenie do fizjologii roślin. 

 - Siedlisko produkcji wikliny. 

- Klimat jako czynnik siedliska. 

 - Gleba jako czynnik siedliska 

-  Zasady uprawy gleby. 

 - Rozmnażanie wikliny. 

 - Zakładanie plantacji wikliny. 

 - Nawożenie mineralne plantacji wikliny. 

 - Pielęgnowanie plantacji wikliny. 

 - Użytkowanie plantacji 

 - Transport i składowanie wikliny. 

 

A.17.1(1)2. wyjaśnić gospodarkę wodną rośliny; P B 

A.17.1(1)3. omówić składniki pokarmowe w roślinie; P B 

A.17.1(1)4. scharakteryzować składniki pokarmowe w glebie; P B 

A.17.1(1)5. wyjaśnić objawy niedoboru i skutki nadmiaru 

podstawowych składników pokarmowych na roślinach;  

P C 

A.17.1(1)6. wyjaśnić zjawisko fotosyntezy; P B 

A.17.1(1)7. omówić główne związki organiczne w roślinie; P B 

A.17.1(1)8. wyjaśnić proces oddychania roślin;  P C 

A.17.1(1)9. zdefiniować pojęcie środowiska i siedliska; P A 

A.17.1(1)10. określić wpływ warunków klimatycznych na wzrost 

wikliny; 

P C 



A.17.1(1)11. wyjaśnić rolę gleby w zespole czynników 

siedliskowych; 

P C  

A.17.1(1)12. omówić sorpcyjne właściwości i odczyn gleby;  P C 

A.17.1(1)13. określić wymagania siedliskowe wierzby krzewiastej; P B 

A.17.1(1)14. dobrać siedliska pod krzewostany podstawowych 

gatunków wierzb koszykarskich; 

P C 

A.17.1(1)15; dobrać siedliska pod wierzby plecionkarskie, kijowe i 

faszynowe; 

P C 

A.17.1(2)1. rozpoznać gatunki wierzby koszykarskiej; PC P C 

A.17.1(2)2. rozpoznać plecionkarskie odmiany wierzby; P C 

A.17.1(2)3. określić odmiany kijowe i faszynowe wierzby; P C 

A.17.1(2)4. określić właściwości technologiczne różnych gatunków 

wierzby; 

P C 

A.17.1(2)5. rozpoznać wady budowy wikliny; P C 

A.17.1(2)6. określić uszkodzenia spowodowane przez owady; P C 

A.17.1(2)7. scharakteryzować zranienia wikliny; P B 

A.17.1(2)8. omówić przyczyny zmian w zabarwieniu; P B 

A.17.1(2)9. określić zakażenia spowodowane przez grzyby; P B 

A.17.1(2)10. określić właściwości fizyczne i mechaniczne wikliny; P C 

A.17.1(3)1. omówić sposoby rozmnażania wikliny; P C 

A.17.1(3)2. określić cechy matecznika wiklinowego; P C 

A.17.1(3)3. określić terminy wycinki i sposoby przygotowania 

wikliny przeznaczonej na zrzezy; 

P C 

A.17.1(3)4. scharakteryzować wymagania techniczno użytkowe 

zrzezów;  

P B 

A.17.1(3)5. omówić technikę produkcji zrzezów; P C 

A.17.1(3)6. określić sposoby przechowywania sadzonek; P C 

A.17.1(3)7. określić urządzenia do produkcji sadzonek; P B 

A.17.1(4)1. zidentyfikować zabiegi uprawowe przygotowujące 

glebę do sadzenia wikliny; 

P A 



A.17.1(4)2. omówić przygotowanie półnieużytków pod plantację 

wikliny; 

P C 

A.17.1(4)3. wyjaśnić na czym polega uprawa gruntów połykowych 

i popastwiskowych; 

A.17.1(4)4. określić sposób uprawy gleby po zlikwidowanych 

plantacjach wikliny; 

P 

 

P 

C 

 

C 

A.17.1(4)5. scharakteryzować przedplony przed nasadzeniem 

plantacji; 

P C 

A.17.1(4)6. wyjaśnić znaczenie głębokiej orki dla przyszłej 

plantacji; 

P C 

A.17.1(4)7. wyjaśnić co to jest więźba i jak się ją dobiera; P C 

A.17.1(4)8. omówić zasady przestrzennego zagospodarowania 

plantacji; 

P C 

A.17.1(4)9. omówić prace przy wyznaczaniu rzędów sadzenia; P C 

A.17.1(4)10. scharakteryzować organizację i technikę sadzenia 

zrzezów; 

P C 

A.17.1(4)11. określić terminy sadzenia zrzezów; P B 

A.17.1(4)12. określić wymagania pokarmowe i potrzeby 

nawozowe wikliny; 

P C 

A.17.1(4)13. sklasyfikować i określić zastosowanie nawozów 

mineralnych i organicznych; 

P C 

A.17.1(4)14. omówić sposoby nawożenia plantacji: P C 

A.17.1(4)14.omówić nawożenie plantacji w zależności od wieku 

krzewostanu; 

P C 

A.17.1(4)8. omówić zasady przestrzennego zagospodarowania 

plantacji;PC 

P C 

A.17.1(4)9. omówić prace przy wyznaczaniu rzędów sadzenia; P C 

A.17.1(4)10. scharakteryzować organizację i technikę sadzenia 

zrzezów; 

P C 

A.17.1(4)11. określić terminy sadzenia zrzezów; P B 



A.17.1(4)12. określić wymagania pokarmowe i potrzeby 

nawozowe wikliny; 

P C 

A.17.1(4)13. sklasyfikować i określić zastosowanie nawozów 

mineralnych i organicznych; 

P C 

A.17.1(4)14. omówić sposoby nawożenia plantacji: P C 

A.17.1(4)14.omówić nawożenie plantacji w zależności od wieku 

krzewostanu; 

P C 

A.17.1(6)1. określić terminy zbioru wikliny; P B 

A.17.1(6)2. omówić sposoby wycinki wikliny; P C 

A.17.1(6)3. wyjaśnić technikę konserwacji  narzędzi i sprzętu  do 

wycinki; 

P C 

A.17.1(6)4. określić technikę wycinania pędów w pierwszym roku 

wegetacji i w latach następnych; 

P C 

A.17.1(6)5. wyjaśnić zasady wiązania wyciętej wikliny; P C 

A.17.1(6)6. omówić magazynowanie surowca na plantacjach; P C 

A.17.1(6)7. omówić zasady sortowania wikliny zielonej na 

plantacji; 

P C 

A.17.1(6)8. scharakteryzować przechowywanie wikliny do 

moczarkowania i pedzenia;PC 

P C 

A.17.1(6)9. określić sposób przechowywania wikliny do 

przerobu;PC 

P C 

 

 

PLANOWANE ZADANIA  

Rozplanuj pole o określonej powierzchni do sadzenia wikliny. Uwzględnij drogi wokół plantacji, podział pola na kwatery, drogi 

wewnętrzne. Oblicz więźbę sadzenia.  
Otrzymujesz mapki przedstawiające pole o określonej wielkości. Rozplanuj przestrzennie plantację z uwzględnieniem dróg wokół plantacji, 

podziałem obszaru na kwatery, wyznaczeniem dróg wewnętrznych oraz oblicz więźbę sadzenia (część klasy- gatunku przeznaczonego do 

produkcji pędów jednorocznych, część klasy z przeznaczeniem do użytkowania co 2-3 lata na kije. Ćwiczenia powinny być poprzedzone 

pokazem i objaśnieniem.  

Rozpoznaj podstawowe wierzby plecionkarskie i określ ich właściwości technologiczne  



Otrzymujesz kolorowe zdjęcia przedstawiające podstawowe wierzby plecionkarskie (amerykankę, konopiankę, purpurową, migdałową. 

Wypełniając kartę pracy opisz te wierzby, wpisując między innymi: kształt, wielkość i barwę liści, wielkość ogonka i przylistków, wielkość i 

barwę bazi , kolor pędów itp. Na koniec zapoznaj się z opisem tych wierzb przygotowanym przez nauczyciela i ustal które zdjęcie przedstawia 

konkretną wierzbę. Swój opis uzupełnij danymi technologicznymi prętów)  

 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni technologicznej wyposażonej w eksponaty wyrobów, próbki materiałów stosowanych w 

koszykarstwie i plecionkarstwie, plansze ilustrujące przebieg procesów technologicznych, normy dotyczące materiałów i wyrobów.  

Środki dydaktyczne  
Plansze przedstawiające: wierzby plecionkarskie, choroby i szkodniki wierzb, chwasty, typy gleb, instrukcje stosowania środków ochrony 

roślin, schematy maszyn do uprawy i pielęgnacji wikliny.  

Zalecane metody dydaktyczne  
Dział programowy „Uprawa i zbiór wierzby krzewiastej” wymaga aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody 

ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody, dyskusji dydaktycznej, metody opisu i wyjaśnienia w połączeniu z pokazem. Metody te zawierają opisy 

czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Na początku zajęć prowadzonych metodą tekstu przewodniego, 

uczeń powinien otrzymać tekst zawierający pytania prowadzące i formularze do wypełnienia oraz dokumentację. Podczas wykonywania 

ćwiczeń uczniowie korzystają z tekstów przewodnich, pytań prowadzących i formularzy do wypełnienia oraz wyposażenia pracowni. 

Uczniowie planują przebieg ćwiczeń , korzystając z materiałów źródłowych, a na właściwe rozwiązanie naprowadzają ich pytania 

przygotowane przez nauczyciela.  

Wskazane jest również organizowanie wycieczek na plantację wikliny oraz prezentowanie filmów dydaktycznych.  

Duży nacisk należy położyć na samokształcenie z wykorzystaniem literatury zawodowej, norm i instrukcji.  

Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 3-5 osobowe. 

Praca w grupie sprzyja efektywności procesu kształcenia, pozwala na kształtowanie umiejętności takich jak : komunikowanie się, współpraca w 

zespole, prezentowanie wyników.  

 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji prac. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria 

ogólne: zawartość merytoryczna (uprawa wikliny), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), przygotowanie dokumentacji (układ, bezbłędny 

edycyjnie).  

 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  



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

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

 

 

 

 

 

3.2. Przetwarzanie wikliny 

 

 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zadań potrafi 

 

 

Poziom 

 wymagań 

 programo 

wych 

(P lub PP) 

 

 

Kategoria  

takso 

nomiczna 

 

 

Materiał kształcenia 

A.17.1(7)1. wyjaśnić znaczenie plecionkarstwa; P B - Cel i zakres przetwórstwa wikliny. 

-Proces przetwórstwa wikliny.  

-Metody nadawania wiklinie korowalności.  

-Schematy budowy i zasady działania maszyn 

i urządzeń.  

-Suszenie i składowanie wikliny. 

 

A.17.1(7)2. określić działy i formy produkcji wikliniarskiej; P B 

A.17.1(7)3. omówić proces technologiczny przetwórstwa wikliny; P B 

A.17.1(7)4. omówić prace wykonywane na składowisku; P B 

A.17.1(7)5. wyjaśnić na czym polega przejściowe składowanie 

wikliny; 

P B 

A.17.1(7)6. opisać sortowanie jakościowe i wymiarowe: P B 

A.17.1(7)7. wyjaśnić zasady formowania wiązek; P B 

A.17.1(7)8. wyjaśnić rolę moczarkowania w przetwórstwie 

wikliny; 

P B 

A.17.1(7)9. omówić sposoby suszenia wikliny nie korowanej; P B 

A.17.1(8)1. zdefiniować korowalność wikliny; P A 

A.17.1(8)2. wyjaśnić cel korowania wikliny; P B 

A.17.1(8)3. opisać metody fizjologiczne nadawania wiklinie 

korowalności;  

P B 



A.17.1(8)4. opisać metodę hydrotermiczną nadawania wiklinie 

korowalności  

P 

 

B 

 

A.17.1(8)3. dobrać metodę nadawania wiklinie korowalności w 

zależności od jej wilgotności;  

P C 

A.17.1(9)1. rozpoznać narzędzia, urządzenia i maszyny stosowane 

w przetwórstwie wikliny; 

P B 

A.17.1(9)2. wyjaśnić zasadę działania narzędzi urządzeń i maszyn 

stosowanych w przetwórstwie wikliny; 

P B 

A.17.1(10)1. wyjaśnić cel suszenia i kolorowania wikliny; P B 

A.17.1(10)2. określić warunki kolorowania wikliny; P C 

A.17.1(10)3. omówić naturalny sposób suszenia wikliny; P B 

A.17.1(10)4. omówić sztuczne suszenie wikliny; P B 

A.17.1(10)5. dobrać metody suszenia wikliny; P C 

A.17.1(10)6. omówić sortowanie wikliny korowanej według 

jakości, grubości i długości; 

P C 

A.17.1(10)7. omówić budowę stosów wikliny korowanej; P C 

A.17.1(10)8. omówić warunki magazynowania półfabrykatów; P C 

 

 

Planowane zadania  

Przeczytaj i przeanalizuj schemat przebiegu procesów technologicznych przetwórstwa wikliny.  
Otrzymujesz fragment schematu przebiegu procesów technologicznych. Zapoznaj się ze swoim fragmentem schematu, ustal miejsce 

pochodzenia fragmentu, opisz czynności, które zawiera dany fragment. Omów swój fragment schematu, wysłuchaj pozostałych fragmentów 

przygotowanych przez uczniów, a następnie zamieść swój fragment na tablicy, tak aby powstała całość schematu. Sprawdź poprawność 

wykonania zadania ze schematem znajdującym się w pracowni. Ćwiczenia powinny być poprzedzone pokazem i objaśnieniem.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni technologicznej wyposażonej w plansze przedstawiające przebieg procesów 

technologicznych, projektor multimedialny.  

Środki dydaktyczne  
Instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla uczniów.  



Zalecane metody dydaktyczne  
Dział programowy „Przetwarzanie wikliny” wymaga aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, 

tekstu przewodniego, metody dyskusji dydaktycznej, metody opisu i wyjaśniania w połączeniu z pokazem. Metody te zawierają opisy czynności 

niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Na początku zajęć prowadzonych metodą tekstu przewodniego, uczeń 

powinien otrzymać tekst zawierający pytania prowadzące i formularze do wypełnienia oraz dokumentację. Wskazane jest również 

organizowanie wycieczek do zakładu przetwórczego wikliny oraz prezentowanie filmów dydaktycznych.  

Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 3-5 osobowe. 

Praca w grupie sprzyja efektywności procesu kształcenia, pozwala na kształtowanie umiejętności takich jak : komunikowanie się, współpraca w 

zespole, prezentowanie wyników.  

 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Podstawą do uzyskania przez ucznia pozytywnej oceny powinno być między innymi poprawne wykonanie ćwiczeń oraz osiągnięcie min 51% 

poprawnych odpowiedzi z testu.  

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonych porównań. W ocenie należy uwzględnić 

następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (czynności związane z przetwarzaniem wikliny), sposób prezentacji (układ, czytelność, 

czas), przygotowanie dokumentacji (układ, bezbłędny edycyjnie).  

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ 

4.1. Podstawy formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

4.2. Prowadzenie zakładu koszykarsko-plecionkarskiego  



 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 

Poziom 

wymagań 

programo

wych  

(P lub PP)  

 

 

Kategoria 

taksonomi

czna 

 

 

Materiał kształcenia 

 

4.1. Podstawy formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

PDG(1)1. określić działania mechanizmów rynkowych 

właściwych dla branży koszykarsko-plecionkarskiej  

P C -Równowaga rynkowa.  

-Cena równowagi rynkowej.  

-Kodeks Pracy.  

-Podstawy działalności gospodarczej.  

-Zasady planowania określonej 

działalności.  

-Rejestrowanie firmy.  

-Dokumentacja dotycząca podejmowania 

działalności gospodarczej.  

-Opodatkowanie działalności 

gospodarczej.  

-Wynagrodzenie pracowników.  

-Obowiązki pracodawcy dotyczące 

ubezpieczeń społecznych.  

-Ubezpieczenia gospodarcze.  

-Obowiązki pracodawcy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy i 

przepisów przeciwpożarowych.  

PDG(1)2. rozróżnić podmioty gospodarcze funkcjonujące w 

branży koszykarsko-plecionkarskiej;  

P B 

PDG(2)1. analizować przepisy prawa pracy, przepisy prawa 

dotyczące ochrony danych osobowych, przepisy prawa 

podatkowego i prawa autorskiego;  

P D 

PDG(2)2. określić skutki nieprzestrzegania przepisów prawa 

pracy, przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz 

przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego;  

P C 

PDG(3)1. stosować przepisy prawa dotyczące podejmowania 

działalności gospodarczej w branży koszykarsko-plecionkarskiej;  

P C 

PDG(3)2. określić przepisy prawa dotyczące prowadzenia 

działalności gospodarczej w branży koszykarsko-plecionkarskiej;  

P C 

PDG(7)1. wyznaczyć kolejne etapy czynności mających na celu 

ustanowienie działalności gospodarczej w branży koszykarsko-

plecionkarskiej;  

 

P B 

PGD(7)2. skonstruować spójny i realistyczny biznesplan dla 

działalności gospodarczej w branży koszykarsko-plecionkarskiej;;  

P C 

PDG(7)3. sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia 

działalności gospodarczej w branży koszykarsko-plecionkarskiej;  

P C 



PDG(7)4. sporządzić dokumenty niezbędne do prowadzenia 

działalności gospodarczej w branży koszykarsko-plecionkarskiej;  

P C 

BHP(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną 

pracy  

P B 

BHP(1)2. wyjaśnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową 

i ochroną środowiska;  

P B 

BHP(1)3. wyjaśnić pojęcia związane z ergonomią;  P B 

BHP(2)1. wymienić instytucje oraz służby działające w 

 zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;  

P B 

BHP(2)2. określić zadania instytucji oraz służb działających w 

zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;  

P C 

BHP(2)3. określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania 

praw i obowiązków pracownika w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy;  

P C 

KPS(1)2. stosować zasady kultury osobistej; P C 

KPS(2)1. zaproponować sposoby rozwiązywania problemów P C 

KPS(2)4. podjąć nowe wyzwanie i realizować je PP D 

KPS(3)1. przewidzieć skutki podejmowanych działań; P C 

KPS(3)2. określić skutki niepoprawnych działań; P C 

KPS(4)5. przejawiać chęć doskonalenia się; P C 

KPS(4)6. przejawiać chęć ciągłego uczestniczenia w szkoleniach; P C 

KPS(5)1. radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresowych; P C 

KPS(6)3. aktualizować wiedzę z zakresu prawa pracy; P C 

KPS(6)4. zaktualizować wiedzę z zakresu prawa, P C 

KPS(6)5. zaktualizować wiedze z zakresu przepisów dotyczących 

prowadzenia działalności  gospodarczej 

P 

 

C 

 

KPS(8)3. ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania 

 

P C 

 

4.2. Prowadzenie zakładu koszykarsko-plecionkarskiego  

 



PDG(10)1. opracować plan marketingowy dla prowadzonej 

działalności gospodarczej  

P C  

-Badanie potrzeb klientów.  

-Zasady współpracy zakładu 

koszykarsko-plecionkarskiego z 

otoczeniem.  

-Zasady obsługi urządzeń biurowych.  

-Zasady ergonomii.  

-Programy komputerowe wspomagające 

prowadzenie działalności gospodarczej.  

-Zasady formułowania pism urzędowych.  

-Czynniki szkodliwe dla zdrowia w pracy 

koszykarza-plecionkarza.  

-Zasady etyki zawodowej.  

 

PDG(10)2. dobrać instrumenty marketingowe do prowadzonych 

działań;  

P C 

PDG(10)3. podejmować współpracę z przedsiębiorstwami 

funkcjonującymi w branży marketingowej  

P D 

PDG(11)1. dokonać analizy kosztów i przychodów prowadzonej 

działalności gospodarczej  

P D 

PDG(11)2. oceniać efektywność działań w zakresie kosztów i 

przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;  

PP D 

PDG(11)3. wskazać możliwości optymalizacji kosztów i 

przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;  

P C 

PDG(4)1. dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw i instytucji 

występujących w branży koszykarsko-plecionkarskiej;  

P C 

PDG(4)2. określić powiązania między przedsiębiorstwami, 

instytucjami funkcjonującymi w branży koszykarsko-

plecionkarskiej;  

P C 

PDG(5)1. wskazywać czynniki wpływające na działania związane 

z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w branży koszykarsko-

plecionkarskiej;  

P C 

PDG(5)2. analizować działania prowadzone przez 

przedsiębiorstwa konkurencyjne;  

P D 

PDG(6)1. planować współpracę z innymi przedsiębiorstwami w 

branży koszykarsko-plecionkarskiej;  

P D 

PGD(6)2. organizować współpracę w ramach wspólnych 

przedsięwzięć z innymi przedsiębiorstwami z branży 

koszykarsko-plecionkarskiej;  

P C 

PDG(8)1. wykonywać czynności związane z prowadzeniem 

korespondencji w różnej formie;  

P C 

PDG(8)2. sporządzić pisma związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej;  

P C 

PDG(9)1. posługiwać się urządzeniami biurowymi;  P C 



PDG(9)2. korzystać z programów komputerowych 

wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej;  

P C 

BHP(3)1. wskazać prawa i obowiązki pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy;  

P A 

BHP(3)2. wskazać prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy;  

P A 

BHP(3)3. określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania 

praw i obowiązków pracownika w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy;  

P C 

BHP(4)2. określić zagrożenia dla mienia i środowiska związane z 

wykonywaniem zadań zawodowych;  

P C 

BHP(4)1. określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka 

związane z wykonywaniem zadań zawodowych;  

P C 

BHP(4)4. zapobiegać zagrożeniom dla mienia i środowiska 

związanym z wykonywaniem zadań zawodowych;  

P D 

BHP(5)1.rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe występujące w 

środowisku pracy;  

P D 

BHP(5)2. scharakteryzować zagrożenia związane z 

występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;  

P B 

BHP(5)3. zapobiegać zagrożeniom wynikającym z wykonywania 

zadań zawodowych;  

P C 

BHP(6)1. wskazać skutki oddziaływania czynników szkodliwych 

na organizm człowieka;  

P C 

BHP(6)2. scharakteryzować skutki oddziaływania czynników 

szkodliwych na organizm człowieka;  

P A 

KPS(1)1. stosować zasady etyki zawodowej P C 

KPS(2)2. zaplanować możliwości rozwiązania zadań i realizować 

je 

P C 

KPS(2)3. zrealizować działania zgodnie ze swoimi pomysłami; P C 

KPS(4)1. analizować zmiany zachodzące w branży; P C 

KPS(4)2. śledzić postęp techniczny i technologiczny w branży; P C 

KPS(4)3; wprowadzać nowoczesne rozwiązania; P C 



KPS(4)4. dostosować  propozycje projektów do aktualnych 

terndów;  

P C 

KPS(5)2. radzić sobie ze stresem podczas wykonywania zadań 

zawodowych; 

P C 

KPS(6)1. wykorzystać różne źródła informacji w celu 

doskonalenia umiejętności zawodowych 

P C 

KPS(6)2. na bieżąco śledzić wydawnictwa i katalogi branżowe, P C 

KPS(7)1. przestrzegać tajemnicy zawodowej związanej a 

wprowadzaniem nowych technologii; 

P C 

KPS(8)1. z odpowiedzialności a podejmować się realizacji zadań; P C 

KPS(8)2. ponosić odpowiedzialność za wadliwe projekty; P C 

KPS(9)1. stosować techniki negocjacyjne; P C 

KPS(9)2. zachowywać się asertywnie; P C 

KPS(9)3. proponować konstruktywne rozwiązania; P B 

KPS(9)4. negocjować z kontrahentami; P C 

KPS(9)5. negocjować warunki porozumień; P C 

KPS(10)1. być otwartym na współpracę w zespole; P C 

KPS(10)2. konsultować podejmowane działania z innymi 

członkami zespołu 

P C 

 

 

 

Planowane zadanie 

Opracuj procedury postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.  
Opracuj w grupie i przedstaw np. w formie prezentacji multimedialnej procedury postępowania przy zakładaniu własnej działalności 

gospodarczej. Po prezentacji przeprowadź dyskusję pod kierunkiem nauczyciela, w celu zweryfikowania przedstawionych propozycji 

i ustalenia wspólnej procedury. Na podstawie opracowanej procedury opracuj ze swoją grupą poradnik „Krok po kroku – zakładam 

własną działalność koszykarsko-plecionkarską)”.  

 



Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni technologicznej wyposażonej w stanowisko komputerowe z dostępem do 

Internetu dla nauczyciela, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery i plotery (po jednym 

urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny 

Dział programowy „Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia. 

Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania i funkcjonowania na rynku pracy jako, 

przedsiębiorcy. Powinny być kształtowane umiejętności analizowania przepisów prawa, a także postawy odpowiedzialności za 

działanie niezgodne z przepisami prawa. Zadanie powinno być wykonywane w grupach.  

Środki dydaktyczne. 

W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności 

gospodarczej i prawa pracy.  

Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.  

Zalecane metody dydaktyczne 

Dominującą metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbierania i 

analizowanie informacji dotyczących zakładanie własnej działalności gospodarczej oraz metoda projektu. Uczeń powinien otrzymać 

pytania prowadzące i formularze do wypełnienia, wzory dokumentów. Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi wymaga 

przygotowania materiałów jak tekst przewodni instrukcja do metody projektów, karty instrukcyjne do samokształcenia, instrukcje do 

wykonania ćwiczeń, instrukcje stanowiskowe. 

Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 4 - 5 

osobowe. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 

Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać poprzez ocenę prezentacji wyników. Ocenie podlegają wypełnione 

formularze niezbędne przy zakładaniu działalności gospodarczej. 

 

Formy indywidualizacji pracy uczniów: 
 - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 

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

 

 

 



Planowane zadanie 

Opracuj w grupie (3-5 osób) strategię marketingową nowego wyrobu koszykarsko-plecionkarskiego. Wyszukaj niszę rynkową, 

mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia na rynku. Uwzględnij różne nośniki reklamy, dostosuj strategię do lokalnych warunków. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  

W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory prawa w zakresie działalności 

gospodarczej i prawa pracy, dział ten wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty 

kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania do funkcjonowania na rynku pracy jako, przedsiębiorcy.  

Powinny być kształtowane umiejętności analizowania przepisów prawa, a także postawy odpowiedzialności za działanie niezgodne z 

przepisami prawa. 

Środki dydaktyczne 

W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności 

gospodarczej i prawa pracy. Komputer z dostępem do Internetu , urządzenia multimedialne. 

Zalecane metody dydaktyczne 

Dominująca metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i 

analizowanie informacji dotyczących zakładania własnej działalności handlowej, oraz metoda projektu. 

Zalecana jest metoda ćwiczeń i case study. 

Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 4-5 

osobowe. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 

Ocenę osiągnięć edukacyjnych uczniów należy przeprowadzić oceniając wykonany projekt strategii marketingowej. Ponadto ocenie 

podlega  

sposób prezentacji rezultatów pracy. Uczniowie mogą dokonać samooceny. 

 

Formy indywidualizacji pracy uczniów: 
 - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 

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

 

 

 

5. JĘZYK OBCY ZAWODOWY 
5.1 Porozumiewanie się z klientem i współpracownikami w języku obcym. 



5.2. Znajomość języka obcego w piśmie 

  

4.1 Porozumiewanie się z klientem i współpracownikami w języku obcym. 

 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia  

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 
 

 

 

 

Poziom 

wymagań 

programow

ych (P lub 

PP) 
 

 

Kategoria 

taksonomi

czna 
 

 

 

 

Materiał nauczania 

 

 

 

JOZ.(1)1. udzielić ogólnych informacji o osobach, miejscach, 

przedmiotach związanych z wykonywanym zawodem; 

P C -Słownictwo związane z wykonywaniem 

zadań  

zawodowych.  

-Nazwy maszyn, urządzeń i narzędzi 

(łuparka, taśmiarka, sekator itp.)  

-Zasady obsługi maszyn i urządzeń.  

-Terminologia związana zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

-Terminologia ogólnotechniczna w branży 

koszykarsko-plecionkarskiej.  

JOZ(1)2. zastosować nazwy maszyn , urządzeń i narzędzi (łuparka, 

taśmiarka, sekator itp.); 

P C 

JOZ(1)3. posługiwać się terminologią związaną z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

P C 

JOZ(1)4. posługiwać się terminologią ogólnotechniczną w branży 

koszykarsko-plecionkarskiej; 

P C 

JOZ(1)5. porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując 

słownictwo ogólne i strategie kompensacyjne; 

P C 

JOZ(2)1. zrozumieć i zastosować się do ustnie wypowiedzianych 

informacji dotyczących obowiązków i oczekiwań pracodawcy; 

P C 

JOZ(2)2. zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady 

związane z obsługą maszyn i urządzeń do produkcji taśmy wiklinowej; 

P C 

JOZ(2)3. określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania 

czynności zawodowych; 

P C 

JOZ(4)2. zabrać głos w dyskusji i argumentować własne poglądy 

dotyczące wykonywania zawodu; 

P D 

JOZ(4)3. wyrazić swoje opinie i pomysły związane z wykonywaną 

pracą; 

P C 



JOZ(4)4. prowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym w 

zakresie wykonywania zadań zawodowych; 

P C 

 

 

Planowane zadania 

Wysłuchaj fragmentu tekstu zawodowego i uzupełnij brakujące w tekście wyrazy. Sporządź notatkę. Wysłuchaj fragmentu tekstu zawodowego, 

a następnie wykonaj ćwiczenia polegające na uzupełnieniu brakujących wyrazów w tekście i napisz krótką notatkę. Wydaj koledze polecenie 

związane z wykonywaniem zadań zawodowych. Przetłumacz na język angielski. Sporządź notatkę z tekstu słuchanego i czytanego. Wyjaśnij 

sposób wykonania określonego zadania zawodowego otrzymanego w języku polskim. Sposób wykonania zadania wyjaśnij koledze. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do 

sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko 

dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), plansze ilustrujące przebieg procesów 

technologicznych, normy dotyczące materiałów i wyrobów.  

Środki dydaktyczne  
Testy diagnostyczne. Zestaw ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych. Dwujęzyczne słowniki. Materiały do ćwiczeń w formie tekstowej i 

elektronicznej. Specjalistyczne materiały audiowizualne o tematyce zawodowej. Nagrania tekstów z zakresu języka obcego ogólnego, 

technicznego i specjalistycznego. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy uczniów.  

Zalecane metody dydaktyczne  
Zalecane metody to: metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej, metody symulacyjne. Uczniowie powinni aktywnie odgrywać różne role, ćwiczyć 

dialogi z kolegami.  

Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach 

do 15 osób. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie porównania wykonanego zadania z otrzymanym wzorcem i w procesie 

samooceny prawidłowości wykonania zadania. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,  

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

 

 



 

 

5.2. Znajomość języka obcego w piśmie 

 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia  

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 
 

 

 

 

Poziom 

wymagań 

programo

wych (P 

lub PP) 
 

 

Kategoria 

taksonomi

czna 
 

 

 

 

Materiał nauczania 

 

 

 

JOZ(3)1. zinterpretować polecenia pisemne dotyczące wykonywania 

czynności zawodowych; 

P D Zadania i czynności zawodowe.  

-Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń.  

-Korespondencja formalna, nieformalna, 

mailowa.  

-Słowniki jedno i dwujęzyczne ogólne i 

branżowe. 

JOZ(3)2. odczytać i analizować podane w sposób pisemny instrukcje 

obsługi 

P D 

JOZ(3)3. rozpoznawać związki pomiędzy poszczególnymi częściami 

tekstu; 

P B 

JOZ(3)4. przełożyć język instrukcji na czynności wykonywania zadań 

zawodowych; 

P C 

JOZ(4)1. prowadzić korespondencję formalną, nieformalną i mailową; P C 

JOZ (5)1. korzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych i 

branżowych; 

P C 

JOZ(5)2. odszukać w prasie, literaturze fachowej i na stronach 

internetowych potrzebne informacje związane z wykonywaniem 

zawodu; 

P C 

JOZ(5)3. przekazać w języku polskim główne myśli lub wybrane 

informacje z tekstu w języku obcym; 

P C 

JOZ(5)4. zrozumieć informacje dotyczące wykonywanego zawodu 

usłyszane w mediach obcojęzycznych. 

P 

 

C 

 

 

 

Planowane zadania 



Przetłumacz na język polski instrukcję obsługi taśmiarki. Wykonaną pracę porównaj ze wzorcem i dokonaj samooceny.  

Odpowiedz na mail w języku angielskim zgodnie z instrukcją. Wykonaną pracę uczniowie porównaj ze wzorcem i dokonaj samooceny.  

Scharakteryzuj wybrane, egzotyczne materiały plecionkarskie. Przygotuj zgodnie z instrukcją, charakterystyki wybranych ,egzotycznych 

surowców plecionkarskich. Rezultat pracy porównaj ze wzorcem i dokonaj samooceny. 

 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  
W pracowni w której będą prowadzone zajęcia edukacyjne powinny się znajdować materiały plecionkarskie, instrukcje obsługi maszyn i 

urządzeń, komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów), urządzenia multimedialne.  

Środki dydaktyczne  
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, instrukcje obsługi maszyn 

i urządzeń..  

Zalecane metody dydaktyczne  
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotują ucznia do wykonywania zadań zawodowych koszykarza-plecionkarza. Powinny być 

zatem kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu działalności koszykarsko-plecionkarskiej, 

porozumiewania się w języku angielskim oraz prowadzenia korespondencji handlowej w tym języku. Zalecane metody to: metody ćwiczeń, 

dyskusji dydaktycznej, metody symulacyjne.  

Formy organizacyjne  
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach 

do 15 osób. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Dominującą metodą będą aktywizujące metody kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji dydaktycznej, inscenizacji, odgrywania 

ról w różnych kontekstach komunikacyjnych, symulacja różnych sytuacji, gier językowych. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,  

– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.  
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Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiągnięć uczniów 

Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się na podstawie ustalonych kryteriów.  

Ocena osiągnięć szkolnych powinna aktywizować i mobilizować do pracy 

zarówno ucznia, jak i nauczyciela. 

Proces oceniania powinien obejmować: 

–  diagnozę stanu wiadomości  i umiejętności uczniów  pod kątem założonych celów kształcenia oraz rozpoznawanie trudności w osiąganiu 

założonych celów kształcenia, 

–  sprawdzanie wiadomości i umiejętności ucznia po zrealizowaniu treści kształcenia.  

W trakcie realizacji programu nauczania należy dokonywać oceny osiągnięć uczniów   

na podstawie: ustnych sprawdzianów, pisemnych sprawdzianów ,obserwacji ucznia podczas wykonywania ćwiczeń. 

Obserwując czynności ucznia podczas ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy, należy zwrócić uwagę na: rozpoznawanie próbek materiałów,  

rozróżnianie grup materiałów poligraficznych, określanie przeznaczenia materiałów, charakteryzowanie właściwości materiałów. 

W ocenie osiągnięć ucznia należy uwzględnić wyniki sprawdzianów oraz poziom wykonania ćwiczeń. Ocenianie osiągnięć uczniów powinno być 

dokonywane zgodnie z obowiązującą skalą ocen. 

 

Sposób i forma zaliczenia przedmiotów 

Zaliczanie przedmiotów w zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży w tym dla młodocianych pracowników odbywa się zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, 

poz. 906 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz. 1097, a także Dz..U. z 2009r. Nr 58 poz. 475)  



W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczestnik turnusu dokształcania młodocianych lub słuchacz kursu kwalifikacyjnego może przystąpić 

do egzaminu  poprawkowego w innym terminie niż tym ,który został podany w §21 ust.4 wyżej wymienionego rozporządzenia. 

 

 


