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1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Program nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej opracowany jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206),
 rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7),
 rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184),
 rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204),
 rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626),
 rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz. 752),
 rozporządzenie MEN 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 z późn. zm.),
 rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487),
 rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69
z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860
z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników
chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86).
 ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji
i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów (Dz. U. z 2003 r. Nr 116, poz. 1103 z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa (Dz. U.
z 1996 r. Nr 96, poz. 447 z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173),
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rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140,
poz. 1171 z późn. zm.).

2. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
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.
Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego.

3. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Zadania zawodowe technika technologii chemicznej związane są z wytwarzaniem różnego rodzaju produktów, półproduktów lub gotowych wyrobów na drodze procesów
chemicznych i fizykochemicznych oraz nadzorowaniem procesów produkcyjnych przemysłu chemicznego.
Do głównych zadań zawodowych technika technologii chemicznej należy prowadzenie procesu produkcyjnego oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów
chemicznych i fizykochemicznych zarówno poprzez kontrolowanie parametrów przebiegu procesu technologicznego, jak i ocenianie jakości produktów i półproduktów.
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Do obowiązków technika technologii chemicznej należy także prowadzenie dokumentacji produkcji dla obsługiwanego przez niego ciągu technologicznego oraz
współdziałanie z innymi służbami w zakładzie w zakresie nadzorowania procesów i ciągów technologicznych. Technik technologii chemicznej może również wykonywać
samodzielnie niektóre analizy laboratoryjne i międzyoperacyjne.

4. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Zawód technik technologii chemicznej należy do branży chemicznej, która jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego. Przemysł chemiczny w Polsce
zalicza się od wielu lat do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Rozwój nowych technologii wiąże się z mechanizacją i automatyzacją produkcji oraz
z zastosowaniem nowoczesnych technik kontroli parametrów procesowych i metod analitycznych, co daje szanse na znalezienie zatrudnienia średniemu personelowi branży
chemicznej. Dynamicznemu rozwojowi przemysłu chemicznego sprzyja szybki postęp nie tylko w technice, ale i w technologii wytwarzania półproduktów i produktów.
Technik technologii chemicznej może być zatrudniony w następujących działach przemysłu chemicznego:
 przemysł petrochemiczny;
 przemysł sodowy;
 przemysł kwasu siarkowego;
 przemysł nawozów sztucznych;
 przemysł tworzyw sztucznych;
 przemysł włókien sztucznych;
 przemysł farmaceutyczny;
 przemysł kosmetyczny;
 przemysł środków pomocniczych - środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin itp.;
 przemysł gumowy;
 przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych;
 przemysł farb i lakierów.

5. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Z INNYMI ZAWODAMI
Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych
potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu operator urządzeń przemysłu
chemicznego wyodrębniona została kwalifikacja A.6., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik technologii chemicznej. Inną grupą wspólnych efektów
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dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(A.d). Zawody, które mają wspólny PKZ(A.d) to operator
urządzeń przemysłu chemicznego i technik technologii chemicznej. Zawody, które maja wspólny PKZ(A.z) to technik technologii chemicznej i technik analityk.
Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód

813134

Operator urządzeń przemysłu chemicznego

311603

Technik technologii chemicznej

Elementy wspólne

A.6.

Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

A.56.

Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle

311603

Technik technologii chemicznej

OMZ
PKZ(A.d)
PKZ(A.z)

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do
badań analitycznych
Wykonywanie badań analitycznych

311103

Technik analityk

OMZ
PKZ(A.z)

A.59.
A.60.

PKZ(A.d)

6. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii chemicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych;
2) obsługiwania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
3) organizowania i kontrolowania procesów technologicznych przemysłu chemicznego;
4) wykonywania badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik technologii
chemicznej:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, KPS, JOZ, OMZ),
2) efekty kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik technologii chemicznej PKZ(A.d) oraz PKZ(A.z);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.6. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego oraz A.56. Organizacja i kontrolowanie procesów
technologicznych w przemyśle chemicznym wyodrębnionych w zawodzie technik technologii chemicznej.
Kształcenie zgodne z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.
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7. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM
W programie nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej uwzględniono przedmioty ogólnokształcące, takie jak: chemia i matematyka realizowane w zakresie
rozszerzonym.

8. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA
OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie
i najnowsze koncepcje nauczania.
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności ponadprzedmiotowych zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej
umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1) umiejętność rozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego
uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na
obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8) umiejętność pracy zespołowej.
W programie nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów
kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów, jak:
matematyka, chemia, fizyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa.
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9. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na
kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 735 godzin, a na kształcenie zawodowe
praktyczne 735 godzin.
W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik technologii chemicznej minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów
kształcenia i wynosi:
 800 godzin na realizację kwalifikacji A.6.,
 250 godzin na realizację kwalifikacji A.56.,
 300 godzin na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia.
Tabela. Plan nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej
Klasa
Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

I
I

Liczba godzin w okresie nauczania*

II
II

I

III
II

IV

I

II

4

4

2

2

1

1

I

II

tygodniowo

łącznie

9

270

9

270

5

150

1

30

1

30

25

750

9

270

8

240

8

240

25

750

Kształcenie zawodowe teoretyczne
1

Maszyny i urządzenia w przemyśle chemicznym

2

Procesy technologiczne w przemyśle chemicznym

3

Planowanie i nadzór produkcji chemicznej

4

Język obcy zawodowy w branży chemicznej

5

Działalność gospodarcza w branży chemicznej

5

5

4

4

5

5

1
Łączna liczba godzin

5

3

3

1
10

7

3

Kształcenie zawodowe praktyczne **
6

Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

7
8

Pomiary techniczne i technologiczne w przemyśle chemicznym

3

3

6

6

3

3

Badania laboratoryjne w przemyśle chemicznym
Łączna liczba godzin

3

9

5

5

4

4
9

4

4
4
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Klasa
Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

I

II

I
Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe

Liczba godzin w okresie nauczania*

II

I

8

III
II

I

19

Praktyki zawodowe

IV
II

16

I

II

tygodniowo

łącznie

50

1500

7

4 tygodnie

160

* do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego.
** zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.6. odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.56. odbywa się po zakończeniu klasy czwartej.
Tabela. Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu technik technologii chemicznej
Nazwa obowiązujących zajęć edukacyjnych

Nazwa działu programowego
1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

1.

Maszyny i urządzenia w przemyśle chemicznym
(270 godzin)

Liczba godzin
przeznaczona na dział
30

1.2. Dokumentacja techniczna

60

1.3. Podstawy maszynoznawstwa z elementami części maszyn

180

Procesy technologiczne w przemyśle
chemicznym (270 godzin)

2.1. Zasady prowadzenia procesów produkcyjnych

70

2.2. Wytwarzanie podstawowych półproduktów i produktów przemysłu chemicznego

200

3.

Planowanie i nadzór produkcji chemicznej
(150 godzin)

3.1. Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem

20

3.2. Organizowanie i nadzorowanie produkcji chemicznej

130

4.

Język obcy zawodowy w branży chemicznej
(30 godzin)
Działalność gospodarcza w branży chemicznej
(30 godzin)
Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu
chemicznego
(270 godzin)

4.1. Język obcy zawodowy w branży chemicznej

30

5.1. Działalność gospodarcza w branży chemicznej

30

6.1. Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń

100

6.2. Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym

170

2.

5.
6.

Program nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej 311603 o strukturze przedmiotowej
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Nazwa obowiązujących zajęć edukacyjnych
7.

8.

Pomiary techniczne i technologiczne
w przemyśle chemicznym
(240 godzin)
Badania laboratoryjne w przemyśle chemicznym
(240 godzin)

Nazwa działu programowego

Liczba godzin
przeznaczona na dział

7.1. Pomiary techniczne i technologiczne w przemyśle chemicznym

240

8.1. Przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych

60

8.2. Kontrolowanie jakości surowców, półproduktów, produktów i materiałów
pomocniczych przemysłu chemicznego

180

Praktyki zawodowe
(160 godzin)

160

Program nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej 311603 o strukturze przedmiotowej
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10. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
W programie nauczania zastosowano taksonomię celów ABC B. Niemierko.

1. Maszyny i urządzenia w przemyśle chemicznym
1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
1.2. Dokumentacja techniczna
1.3. Podstawy maszynoznawstwa z elementami części maszyn
1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

BHP(1)1 wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy;
BHP(1)2 wyjaśnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową oraz ochroną
środowiska;
BHP(1)3 wyjaśnić pojęcia związane z ergonomią;
BHP(2)1 wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony
środowiska w Polsce;
BHP(2)2 określić zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy
i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(2)3 określić uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony
pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(3)1 wskazać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy;
BHP(3)2 wskazać prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy;
BHP(3)3 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania praw i obowiązków
pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

P

B

P

B

P

B

P

A

P

B

P

B

P

A




P

A



P

B

Materiał nauczania





Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska w zakładach chemicznych.
Organizacja stanowisk pracy zgodnie
z wymogami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska
w zakładzie chemicznym.
Instytucje i służby działające w zakresie
ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce.
Przepisy dotyczące ochrony środowiska.
Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe
i niebezpieczne występujące podczas
wykonywania zadań zawodowych.
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1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
BHP(4)1 określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaniem
zadań zawodowych;
BHP(4)2 określić zagrożenia dla mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań
zawodowych;
BHP(4)3 zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka związanym
zwykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(4)4 zapobiegać zagrożeniom dla mienia i środowiska związanym z wykonywaniem
zadań zawodowych;
BHP(5)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy;
BHP(5)2 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych
czynników w środowisku pracy;
BHP(5)3 zapobiegać zagrożeniom wynikającym z wykonywania zadań zawodowych;



P

B

P

B

P

C

P

C

P

B



P

C



P

C

BHP(6)1 wskazać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
BHP(6)2 scharakteryzować skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm
człowieka
KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej;

P

A

P

C

P

C

KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej;

P

C

KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności
zawodowych.

P

C

P

D






Zagrożenia występujące przy obsłudze
maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym.
Czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka
występujące w zakładach chemicznych.
Zagrożenia pożarowe.
Zagrożenia dotyczące urządzeń elektrycznych.
Udzielanie pierwszej pomocy w stanach
zagrożenia życia i zdrowia.
Pierwsza pomoc w przypadku porażenia
prądem elektrycznym.
Pierwsza pomoc w przypadku urazów
mechanicznych.

Planowane zadania
Wskazanie i charakteryzowanie zagrożeń występujących na opisanym w karcie pracy, typowym dla branży chemicznej stanowisku
Wymień i scharakteryzuj zagrożenia występujące na opisanym w karcie pracy, typowym dla branży chemicznej stanowisku. Zaplanuj, jak zapobiegać tym zagrożeniom. Zadanie wykonaj
w grupie 3–4-osobowej. Każda z grup otrzymuje inne stanowisko, a wyniki pracy przedstawią liderzy grup na forum klasy w formie prezentacji multimedialnej.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Dział programowy „Bezpieczeństwo i higiena pracy” obejmuje treści istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy w przemyśle chemicznym, dlatego powinny być kształtowane
umiejętności analizowania i selekcjonowania informacji z zakresu bhp, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej. Uczniowie powinni nabyć umiejętność praktycznej aplikacji
wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej niezbędnej podczas wykonywania zadań zawodowych. Zajęcia powinny się odbywać
w pracowni wyposażonej w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz w urządzenia multimedialne.
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1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Środki dydaktyczne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny znajdować się: rozporządzenia i inne akty prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska,
ochrony przeciwpożarowej oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, karty pracy, czasopisma branżowe i publikacje elektroniczne, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące
zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi maszyn i urządzeń w branży chemicznej.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Bezpieczeństwo i higiena pracy” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody sytuacyjnej, metody przypadków oraz
dyskusji dydaktycznej. Do realizacji ćwiczeń praktycznych szczególnie przydatna będzie metoda tekstu przewodniego. Wykonywane ćwiczeń należy poprzedzić szczegółowym instruktażem,
a następnie zwracać uwagę na właściwe wykorzystywanie instrukcji ćwiczeniowych.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym lub grupowo. Ćwiczenia praktyczne uczniowie wykonują indywidualnie lub w zespołach 3–4-osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie realizacji efektów kształcenia będzie prowadzone na podstawie obserwacji pracy uczniów z materiałami przewodnimi, aktami prawnymi i instrukcjami postępowania oraz
podczas prezentacji rozwiązań otrzymanych zadań/problemów. Ocenie powinna podlegać umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji, interpretacji otrzymanych materiałów i danych
oraz poprawność wnioskowania. Należy również zastosować karty obserwacji aktywności uczniów w czasie prowadzonych dyskusji dydaktycznych.
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie sprawdzianu ustnego, testu pisemnego, rozwiązywanie problemu na podstawie opisu przypadku. Ocena
powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne: wartość merytoryczną posługiwanie się terminologią zawodową, poprawność formułowania wniosków, umiejętność rozwiązywania
problemów. W procesie oceniania należy uwzględnić wszystkie efekty kształcenia przewidziane do realizacji w dziale „Bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz szczególną uwagę należy zwrócić
na: umiejętność interpretacji przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, umiejętność identyfikowania zagrożeń dla życia i zdrowia
człowieka związanych z wykonywaniem zadań zawodowych, umiejętność stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej
podczas obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym, kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne
stopnie szkolne powinien ustalić nauczyciel prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne uczniów.
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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1.2. Dokumentacja techniczna
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

P

B

P

C

P

C

P

C



P

C



P

C

P

D



P

B




P

B

P

B




P

C



P

C



PP

D

PKZ(A.d)(1)1 wyjaśnić zasady szkicowania figur płaskich, brył geometrycznych oraz
elementów maszyn;
PKZ(A.d)(1)2 wykonać szkice brył geometrycznych stosując zasady rzutowania
prostokątnego i aksonometrycznego;
PKZ(A.d)(1)3 wykonać szkice części maszyn odwzorowujące kształty zewnętrzne
i wewnętrzne;
PKZ(A.d)(1)4 zwymiarować szkice typowych części maszyn;
PKZ(A.d)(1)5 zastosować uproszczenia rysunkowe do wykonania szkicu maszyny;
PKZ(A.d)(10)1 skorzystać z norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn,
materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
PKZ(A.d)(10)2 zanalizować schematy strukturalne, funkcjonalne i zasadnicze maszyn
i urządzeń;
PKZ(A.d)(10)3 odczytać charakterystyki i parametry techniczne maszyn i urządzeń
z dokumentacji technicznej;
PKZ(A.d)(10)4 wyjaśnić znaczenie dokumentacji technicznej i technologicznej
maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym;
PKZ(A.d)(10)5 rozpoznać na schematach usytuowanie armatury i urządzeń do
pomiarów, regulacji i sterowania;
PKZ(A.d)(11)1 sporządzić rysunki techniczne z wykorzystaniem programów
komputerowych;
PKZ(A.d)(11)2 zastosować programy komputerowe wspomagające sporządzanie
dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń;
PKZ(A.d)(11)3 posłużyć się programami komputerowymi do symulacji przebiegu
procesów technologicznych przemysłu chemicznego;
KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej;

P

C

KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej;

P

C

KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się

P

C

Materiał nauczania




Zasady szkicowania figur płaskich, brył
geometrycznych oraz elementów maszyn
i urządzeń.
Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne.
Symbole, oznaczenia i uproszczenia stosowane na
szkicach.
Wymiarowanie i opisywanie przedmiotów na
rysunkach.
Sporządzanie rysunków wykonawczych,
złożeniowych, zestawieniowych, montażowych,
zabiegowych i operacyjnych.
Normalizacja w rysunku technicznym
maszynowym.
Oznaczenia połączeń rozłącznych i nierozłącznych.
Programy komputerowe stosowane do
wykonywania rysunków technicznych.
Dokumentacja techniczna i technologiczna.
Katalogowanie i archiwizacja dokumentacji
technicznej.
Oznaczenia na schematach armatury oraz urządzeń
do pomiarów, regulacji i sterowania.
Komputerowe wspomaganie tworzenia
dokumentacji technicznej.
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1.2. Dokumentacja techniczna
i doskonalenia zawodowego;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności
zawodowych.

P

D

Planowane zadania
Wykonanie rzutów prostokątnych modelu przedmiotu i jego zwymiarowanie
Wykonaj rzuty prostokątne otrzymanego modelu przedmiotu w formacie A4. Zastosuj podziałkę rysunkową zgodną z PN, a następnie zwymiaruj model zgodnie z zasadami wymiarowania.
W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: przygotowanie rzutu w formacie A4 zgodnie z PN, wykonanie rzutu prostokątnego przedmiotu w odpowiedniej podziałce i właściwe
zwymiarowanie, zgodne z obowiązującymi zasadami. Zadanie wykonujesz indywidualnie.
Schematy technologiczne w dokumentacji technicznej
Na otrzymanym schemacie technologicznym danego procesu, po jego przeanalizowaniu, wskaż i nazwij wszystkie aparaty i urządzenia znajdujące się na rysunku. Następnie określ miejsca
i parametry procesu podlegające pomiarowi, regulacji i sterowaniu. Zadanie wykonujesz indywidualnie, a otrzymany schemat przeanalizujesz na forum grupy.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni rysunku technicznego i projektowania, wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu,
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, uproszczone schematy technologiczne, modele maszyn i urządzeń przemysłu
chemicznego, katalogi handlowe maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego, normy dotyczące rysunku technicznego. W trakcie realizacji treści kształcenia należy wprowadzać metody
podające oraz problemowe. Wskazane jest również zastosowanie prezentacji multimedialnych dotyczących wykonywania rysunków technicznych oraz posługiwania się dokumentacja
techniczną.
Środki dydaktyczne
W pracowni rysunku technicznego i projektowania, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny znajdować się: programy komputerowe do symulacji przebiegu procesów
technologicznych przemysłu chemicznego, plansze z rysunkami symboli graficznych urządzeń i aparatów przemysłu chemicznego, plansze z rysunkami prostych i bardziej skomplikowanych
schematów technologicznych typowych procesów przemysłu chemicznego, norma do oznaczeń symboli graficznych aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego, schematy technologiczne
procesów przemysłu chemicznego oraz przybory kreślarskie, a także zestawy ćwiczeń, karty pracy i aktualna baza literatury.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Dokumentacja techniczna” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń praktycznych, metody przypadków,
metody tekstu przewodniego oraz dyskusji dydaktycznej. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Wykonywane ćwiczeń
należy poprzedzić szczegółowym instruktażem, a następnie zwracać uwagę na właściwe wykorzystywanie instrukcji ćwiczeniowych.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych oraz w zespołach 3–4-osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
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1.2. Dokumentacja techniczna
Sprawdzanie realizacji efektów kształcenia będzie prowadzone na podstawie obserwacji uczniów podczas wykonywania ćwiczeń oraz prezentacji rozwiązań zadań proponowanych przez
uczniów. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie sprawdzianu ustnego, testu pisemnego. Ocenie powinna podlegać umiejętność rozwiązywania
problemu na podstawie analizy przypadku. Ocena powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne: wartość merytoryczną, posługiwanie się terminologią zawodową, poprawność
formułowania wniosków, umiejętność rozwiązywania problemów, wytrwałość w wykonywaniu ćwiczeń. Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić
nauczyciel prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne uczniów.
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. Podstawy maszynoznawstwa z elementami części maszyn
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

P

B

P

C

P

C



P

C

P

C





P

B

P

B

P

B

PKZ(A.d)(6)1 wskazać przyczyny powodujące zużycie maszyn i urządzeń;

P

A

PKZ(A.d)(6)2 scharakteryzować rodzaje zniszczeń korozyjnych wywołanych

P

C

PKZ(A.d)(4)1 rozpoznać znormalizowane symbole i oznaczenia graficzne stosowane
na schematach aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego;
PKZ(A.d)(4)2 scharakteryzować budowę i wyjaśnić zasadę działania maszyn
i urządzeń przemysłu chemicznego;
PKZ(A.d)(4)3 określić własności urządzeń i układów automatyki na podstawie
dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi;
PKZ(A.d)(4)4 określić prawa i zasady mechaniki technicznej, elektrotechniki,
elektroniki i automatyki;
PKZ(A.d)(5)1 sklasyfikować maszyny urządzenia stosowane w przemyśle
chemicznym;
PKZ(A.d)(5)2 rozróżnić przeznaczenie części maszyn i urządzeń;
PKZ(A.d)(5)3 rozróżnić połączenia konstrukcyjne stosowane w przemyśle
chemicznym;
PKZ(A.d)(5)4 rozróżnić stosowane w przemyśle chemicznym uszczelnienia;

Materiał nauczania








Klasyfikacja maszyn i urządzeń przemysłu
chemicznego.
Metale, stopy metali oraz materiały niemetaliczne
– właściwości fizyczne, chemiczne, mechaniczne
i technologiczne.
Odporność materiałów konstrukcyjnych na czynniki
mechaniczne i chemiczne.
Budowa i zasada działania maszyn i urządzeń.
Bilanse energetyczne i materiałowe procesów.
Techniczna obsługa maszyn i urządzeń. Przeglądy,
naprawy i konserwacje oraz dozór techniczny.
Znormalizowane symbole maszyn i urządzeń
przemysłu chemicznego.
Transport surowców, półproduktów, produktów
i materiałów pomocniczych.
Podstawy elektrotechniki.
Elementy elektryczne i elektroniczne.
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1.3. Podstawy maszynoznawstwa z elementami części maszyn
eksploatacją maszyn i urządzeń;
PKZ(A.d)(6)3 scharakteryzować metody ochrony maszyn i urządzeń przed
nadmiernym zużyciem;
PKZ(A.d)(6)4 określić sposoby zapobiegania korozji materiałów konstrukcyjnych
maszyn i urządzeń;
PKZ(A.d)(6)5 scharakteryzować powłoki ochronne i ich zastosowanie;




P

C

P

B

P

C





PKZ(A.d)(7)1 opisać budowę i zasadę działania silników elektrycznych;
PKZ(A.d)(7)2 odczytać parametry silników elektrycznych umieszczone na tabliczkach
znamionowych oraz w instrukcjach i katalogach;
PKZ(A.d)(7)3 rozpoznać rury, rozgałęźniki, złączki i puszki instalacji elektrycznych, po
ich wyglądzie zewnętrznym i oznaczeniach na nich stosowanych;
PKZ(A.d)(8)1 scharakteryzować budowę układów regulacji i sterowania
stosowanych w maszynach i urządzeniach;
PKZ(A.d)(8)2 rozróżnić znormalizowane symbole urządzeń sterowania i regulacji;

P

B



P

A

P

B

P

C

P

B

PKZ(A.d)(8)3 rozpoznać na schematach urządzenia sterowania i regulacji;
PKZ(A.d)(8)4 określić zastosowanie urządzeń sterowania i regulacji w
podstawowych procesach fizycznych i chemicznych przemysłu chemicznego;
PKZ(A.d)(8)5 scharakteryzować zastosowanie układów regulacji i sterowania
w procesach technologicznych;
PKZ(A.d)(8)6 wykorzystać programy komputerowe symulujące działanie układów
sterowania maszyn i urządzeń,
PKZ(A.d)(9)1 scharakteryzować zasadę działania układów regulacji i sterowania;

P

B

P

B

P

C

PP

D

PKZ(A.d)(9)2 określić zasady eksploatacji urządzeń automatyki przemysłowej;
PKZ(A.d)(9)3 posłużyć się dokumentacją techniczną układów automatyki
przemysłowej;
PKZ(A.d)(9)4 określić własności urządzeń i układów automatyki na podstawie
dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi;
A.6.1(1)1 scharakteryzować i rozpoznać materiały stosowane w konstrukcji maszyn
i urządzeń przemysłu chemicznego;
A.6.1(1)2 scharakteryzować właściwości fizyczne, chemiczne, mechaniczne

P

C

P

B

P

C

P

B

P

C

P

C

Elementy automatyki przemysłowej.
Sterowanie pracą maszyn i urządzeń w przemyśle
chemicznym.
Układy automatycznej regulacji.
Sterowniki w układach sterowania.
Sterowanie podstawowymi procesami fizycznymi
i chemicznymi.
Automatyzacja i robotyzacja procesów
technologicznych.
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1.3. Podstawy maszynoznawstwa z elementami części maszyn
i technologiczne materiałów stosowanych w konstrukcji maszyn i urządzeń
przemysłu chemicznego;
A.6.1(1)3 porównać zastosowanie metali, stopów metali, metali nieżelaznych i ich
stopów oraz materiałów niemetalicznych do budowy maszyn i urządzeń przemysłu
chemicznego;
A.6.1(1)4 określić odporność materiałów konstrukcyjnych na czynniki mechaniczne
i chemiczne w warunkach eksploatacji maszyn i urządzeń;
A.6.1(1)5 rozpoznać materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach
i urządzeniach przemysłu chemicznego;
A.6.1(2)1 rozpoznać na podstawie dokumentacji technicznej elementy składowe
maszyn lub urządzeń;
A.6.1(2)2 określić znaczenie normalizacji w procesach produkcji maszyn i urządzeń;
A.6.1(2)3 scharakteryzować na podstawie dokumentacji technicznej elementy
konstrukcyjne maszyn i urządzeń;
A.6.1(2)4 porównać zastosowanie połączeń: osi i wałów, łożysk, sprzęgieł,
hamulców, przekładni mechanicznych;
A.6.1(2)5 wyjaśnić budowę i zasadę działania napędów hydraulicznych
i pneumatycznych;
A.6.1(3)1 określić przeznaczenie elementów konstrukcyjnych aparatów i urządzeń
przemysłu chemicznego;
A.6.1(3)2 dobrać maszyny i urządzenia do procesów technologicznych;
A.6.1(3)3 scharakteryzować warunki eksploatacji maszyn i urządzeń;
A.6.1(3)4 ocenić zagrożenia dla środowiska pracy powstające w czasie eksploatacji
podstawowych maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
A.6.1(6)1 sklasyfikować maszyny i urządzenia stosowane w procesach
jednostkowych i w ciągach technologicznych;
A.6.1(6)2 określić zastosowanie aparatury pomiarowej w sterowaniu procesami
technologicznymi;
A.6.1(6)3 rozróżnić znormalizowane symbole aparatów i urządzeń przemysłu
chemicznego;
A.6.1(6)4 określić zasady obsługi podstawowych aparatów i urządzeń do operacji

P

C

P

B

P

B

P

B

P

B

P

C

P

C

P

B

P

B

P

C

P

C

P

D

P

C

P

B

P

C

P

B
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1.3. Podstawy maszynoznawstwa z elementami części maszyn
i procesów jednostkowych;
A.6.1(6)5 wyjaśnić mechanizm i określić warunki prowadzenia operacji
jednostkowych przemysłu chemicznego;
A.6.1(7)1 wyjaśnić zasady bezpiecznego transportu chemikaliów;
A.6.1(7)2 rozróżnić maszyny i urządzenia do transportu i dozowania ciał stałych oraz
określić warunki ich eksploatacji;
A.6.1(7)3 scharakteryzować sposób transportu ciał stałych, w zależności od rodzaju
transportowanych materiałów i warunków procesu technologicznego;
A.6.1(7)4 zastosować zasady oznakowywania materiałów, w tym substancji
niebezpiecznych;
A.6.1(7)5 dobrać urządzenia do transportu i dozowania ciał stałych;

P

B

P

B

P

C

P

C

P

C

P

C

KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej;

P

KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej;

P

KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności
zawodowych.

P
P

Planowane zadania
Rozpoznawanie połączeń i elementów budowy maszyn
Na podstawie otrzymanych modeli zespołów maszyn rozpoznaj rodzaje zastosowanych połączeń oraz elementy składowe maszyn. Ponadto opisz sposób użytkowania maszyn i ich
konserwacji. W karcie pracy zapisz wyniki rozpoznania oraz opisz sposób użytkowania maszyn i ich konserwacji. Uwzględnij wykaz: połączeń rozłącznych i nierozłącznych, części
znormalizowanych i nieznormalizowanych, nazwy elementów składowych maszyn oraz opis sposobu użytkowania i konserwacji maszyn. Zadanie wykonujesz indywidualnie lub w zespole
2-osobowym.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni rysunku technicznego i projektowania wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu,
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, uproszczone schematy technologiczne, modele maszyn i urządzeń przemysłu
chemicznego, katalogi handlowe maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego, normy dotyczące rysunku technicznego.
Dział programowy „Podstawy maszynoznawstwa z elementami części maszyn” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, gdyż zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia
przygotowują ucznia do zapoznania się z budową, zasadami działania oraz warunkami eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach technologicznych przemysłu

Program nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej 311603 o strukturze przedmiotowej
21

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1.3. Podstawy maszynoznawstwa z elementami części maszyn
chemicznego.
Środki dydaktyczne
W pracowni rysunku technicznego i projektowania, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny znajdować się: programy komputerowe do symulacji przebiegu procesów
technologicznych przemysłu chemicznego, zestawy ćwiczeń, instrukcje do wykonywania ćwiczeń, pakiety edukacyjne i karty pracy dla uczniów, filmy i prezentacje multimedialne z zakresu
budowy maszyn i urządzeń, warunków ich pracy w ciągu technologicznym oraz sposobów zabezpieczeń przed nadmiernym zużyciem i zasad konserwacji, plansze i rysunki obrazujące
elementy maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym, modele i eksponaty maszyn i urządzeń, przekroje maszyn i urządzeń obrazujące zastosowane połączenia
i uszczelnienia, części maszyn i urządzeń z różnymi postaciami zużycia, zestawy próbek metali i stopów z objawami zniszczeń korozyjnych, środki oraz narzędzia do oczyszczania
i konserwacji oraz przykładowe instrukcje obsługi i konserwacji.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Podstawy maszynoznawstwa z elementami części maszyn” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem: metody pokazu
z instruktażem, pokazu z objaśnieniem, ćwiczeń praktycznych, metody przypadków, metody tekstu przewodniego oraz metody projektów. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne
do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Wykonywane ćwiczeń należy poprzedzić szczegółowym instruktażem, a następnie zwracać uwagę na właściwe wykorzystywanie
instrukcji ćwiczeniowych. Dominującą metoda powinna być metoda projektów, która sprzyja samodzielnemu rozwiązywaniu problemów oraz głębszemu rozpoznaniu wybranej tematyki.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupie do 15 osób, a ćwiczenia praktyczne uczniowie wykonują indywidualnie lub z zespołach 2-osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie realizacji efektów kształcenia będzie prowadzone na podstawie obserwacji uczniów podczas wykonywania ćwiczeń oraz prezentacji rozwiązań zadań i problemów
proponowanych przez uczniów. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie sprawdzianu pisemnego i ustnego oraz sprawdzianu praktycznego. Ocenie
powinna podlegać umiejętność rozwiązywania problemu na podstawie analizy przypadku.
Ocena powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne: wartość merytoryczna, posługiwanie się terminologią zawodową, poprawność formułowania wniosków, umiejętność
rozwiązywania problemów, wytrwałość w wykonywaniu ćwiczeń, a w przypadku sprawdzianu praktycznego również: organizację pracy, stopień samodzielności ucznia, jakość wykonanej
pracy. Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić nauczyciel prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne
uczniów.
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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2. Procesy technologiczne w przemyśle chemicznym
2.1. Zasady prowadzenia procesów produkcyjnych
2.2. Wytwarzanie podstawowych półproduktów i produktów przemysłu chemicznego
2.1. Zasady prowadzenia procesów produkcyjnych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

P

B

P

C

P

B

P

C

P

C

P

B

P

B

P

B

P

C



P

B



P

C

P

D

PKZ(A.d)(2)1 rozróżnić zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodzące
w procesach technologicznych;
PKZ(A.d)(2)2 scharakteryzować podstawowe reakcje chemiczne stosowane
w procesach wytwarzania substancji organicznych i nieorganicznych;
PKZ(A.d)(2)3 określić warunki prowadzenia reakcji chemicznych stosowanych
w procesach technologicznych przemysłu chemicznego;
PKZ(A.d)(2)4 rozpoznać zagrożenia wynikające ze stosowania substancji palnych,
wybuchowych, toksycznych i szkodliwych dla zdrowia;
PKZ(A.d)(3)1 scharakteryzować podstawowe procesy jednostkowe;
PKZ(A.d)(3)2 rozróżnić procesy jednostkowe prowadzone w skali laboratoryjnej;
PKZ(A.d)(3)3 wyjaśnić mechanizm i określić warunki prowadzenia operacji
jednostkowych przemysłu chemicznego;
PKZ(A.d)(3)4 wyjaśnić zasady przygotowywania bilansów materiałowych
i energetycznych aparatów i urządzeń do operacji i procesów jednostkowych;
PKZ(A.d)(3)5 obliczyć efekty cieplne towarzyszące poszczególnym reakcjom oraz
wydajność procesu;
A.6.1(4)1 wyjaśnić zasady sporządzania roztworów i mieszanin na podstawie
procedur technologicznych;
A.6.1(4)2 posłużyć się normami i procedurami technologicznymi podczas
sporządzania roztworów i mieszanin;
A.6.1(4)3 zaplanować etapy sporządzania roztworów i mieszanin zgodnie
z procedurą technologiczną lub wytycznymi norm;
KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej;

Materiał nauczania







Uwarunkowania procesowe, w tym: kinetyka,
przepływ masy i ciepła, podstawowe typy
procesów chemicznych, skład mieszaniny,
wydajność, idealne reaktory.
Analiza jednostki procesowej, układów z reakcją
chemiczną i równoczesne bilanse materiałowe
i energetyczne.
Koncepcja chemiczna, w tym: wybór reakcji
chemicznych, analiza stechiometryczna,
termodynamiczna i kinetyczna procesu, wybór
reaktora chemicznego.
Koncepcja technologiczna (podstawy, procesy
i operacje jednostkowe, bilanse, zasady i reguły
technologiczne, zasady doboru procesów i ich
parametrów, wskaźniki techniczno-ekonomiczne.
Aparaty i urządzenia do operacji i procesów
jednostkowych.
Roztwory i mieszaniny sporządzane na bazie
procedur technologicznych i norm.

P
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2.1. Zasady prowadzenia procesów produkcyjnych
KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej;

P

KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności
zawodowych.

P
P

Planowane zadania
Wykonanie projektu schematu ideowego i technologicznego procesu produkcyjnego
Wykonaj projekt schematu ideowego i technologicznego dla wybranego procesu produkcyjnego, a następnie przeprowadź analizę rozwiązań potwierdzających uwzględnienie zasad
technologicznych. Projekt powinien zawierać: schemat ideowy, schemat technologiczny, równania reakcji chemicznych zachodzących podczas otrzymywania danego produktu,
zastosowanie danego produktu, opisane procesy jednostkowe, opisane zasady technologiczne, opisane elementy aparatury. Zadanie wykonujesz w zespole 3–4-osobowym.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni fizykochemicznej wyposażonej w: sprzęt i urządzenia do prowadzenia prac preparatywnych, procesów jednostkowych w skali
laboratoryjnej, urządzenia do: rozdrabniania i mieszania, destylacji i rektyfikacji, ogrzewania i chłodzenia, ekstrakcji i absorpcji, badań właściwości fizykochemicznych substancji oraz
instrukcje do wykonywania prac preparatywnych i procesów jednostkowych w skali laboratoryjnej, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin, środki ochrony
indywidualnej, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla czterech uczniów) z oprogramowaniem do rejestracji i opracowywania wyników badań oraz drukarką sieciową.
Środki dydaktyczne
W pracowni fizykochemicznej, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny znajdować się: programy komputerowe do symulacji przebiegu procesów technologicznych
przemysłu chemicznego, plansze obrazujące schematy ideowe, uproszczone schematy technologiczne, fragmenty schematów technologicznych oraz opisy technologiczne w wersji
elektronicznej, normy badań, normy surowców, normy produktów, teksty przewodnie do ćwiczeń, karty pracy dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Zasady prowadzenia procesów produkcyjnych” wymaga stosowania aktywizujących i podających metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektów,
metody ćwiczeń praktycznych, metody przypadków, metody tekstu przewodniego oraz dyskusji dydaktycznej. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania,
a uczniowie pracują samodzielnie lub w zespołach 3–4-osobowych. Wykonywane ćwiczeń należy poprzedzić szczegółowym instruktażem, a następnie zwracać uwagę na właściwe
wykorzystywanie instrukcji ćwiczeniowych.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych oraz w zespołach 3–4-osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie realizacji efektów kształcenia, będzie prowadzone na podstawie obserwacji uczniów podczas wykonywania ćwiczeń oraz prezentacji rozwiązań zadań i problemów
proponowanych przez uczniów. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie sprawdzianu pisemnego i ustnego oraz sprawdzianu praktycznego. Ocenie
powinna podlegać umiejętność rozwiązywania problemu na podstawie analizy przypadku. Ocena powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne: wartość merytoryczną, posługiwanie się
terminologią zawodową, poprawność formułowania wniosków, umiejętność rozwiązywania problemów, wytrwałość w wykonywaniu ćwiczeń, a w przypadku sprawdzianu praktycznego
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2.1. Zasady prowadzenia procesów produkcyjnych
również: organizację pracy, stopień samodzielności ucznia i jakość wykonanej pracy.
Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić nauczyciel prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne uczniów.
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. Wytwarzanie podstawowych półproduktów i produktów przemysłu chemicznego
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

P

D

P

B

P

C

P

A

P

B

P

D

P

C

P

C

A.6.2(1)1 posłużyć się uproszczonymi schematami technologicznymi procesów
wytwarzania półproduktów i produktów nieorganicznych;
A.6.2(1)2 posłużyć się uproszczonymi schematami technologicznymi procesów
wytwarzania podstawowych półproduktów i produktów organicznych;
A.6.2(1)3 opracować uproszczony schemat technologiczny procesu wytwarzania
produktu przemysłu chemicznego;
A.6.2(2)1 rozróżnić surowce i materiały pomocnicze stosowane do produkcji
półproduktów i produktów przemysłu chemicznego;
A.6.2(2)2 przygotować surowce do wytwarzania półproduktów i produktów
przemysłu chemicznego;
A.6.2(2)3 wymienić czynniki wpływające na wybór chemicznej i technologicznej
koncepcji procesu wytwarzania półproduktów i produktów przemysłu chemicznego;
A.6.2(2)4 opisać koncepcje chemiczne i technologiczne procesu wytwarzania
półproduktów i produktów przemysłu chemicznego;
A.6.2(2)5 zaplanować czynności związane z wytwarzaniem półproduktów
i produktów na podstawie dokumentacji technologicznej;
A.6.2(2)6 zastosować dokumentację systemów zarządzania jakością
w prowadzonych procesach technologicznych;
A.6.2(3)1 porównać różne technologie wytwarzania produktu pod kątem potrzeb
surowcowych i energetycznych oraz uwarunkowań ekologicznych;

Materiał nauczania











Chemiczna i technologiczna koncepcja procesów
przemysłu chemicznego.
Czynniki wpływające na wybór koncepcji
technologicznej.
Schematy technologiczne: blokowy,
technologiczny, technologiczno-pomiarowy.
Dokumentacja technologiczna.
Surowce pierwotne i wtórne dla syntezy
chemicznej.
Transport i magazynowanie surowców,
półproduktów, produktów i materiałów
pomocniczych. Dokumentacja obiegu materiałów.
Gospodarka energetyczna w przemyśle
chemicznym.
Zasady bezpieczeństwa procesowego.
Zasady kontroli jakości surowców, półproduktów,
produktów i materiałów pomocniczych.
Pobieranie, sporządzanie i przechowywanie próbek
do analiz środowiskowych i procesowych.

Program nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej 311603 o strukturze przedmiotowej
25

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2.2. Wytwarzanie podstawowych półproduktów i produktów przemysłu chemicznego
A.6.2(3)2 określić wpływ zmiany parametrów procesowych na przebieg procesów
wytwarzania produktów przemysłu chemicznego;
A.6.2(3)3 zastosować zasady technologiczne prowadzenia procesu chemicznego;
A.6.2(3)4 dobrać sposoby magazynowania surowców, półproduktów, produktów
i materiałów pomocniczych;
A.6.2(3)5 zastosować przepisy i dokumentację dotyczące transportu,
magazynowania i oznakowania substancji;
A.6.2(3)6 wykonać prace związane z transportem i magazynowaniem materiałów;
A.6.2(3)7 opisać gospodarkę energetyczną w zakładach przemysłu chemicznego;
A.6.2(3)8 określić wpływ stosowanych procesów technologicznych na środowisko
przyrodnicze;
A.6.2(3)9 zdefiniować systemy zarządzania jakością;
A.6.2(4)1 rozpoznać na schematach punkty pobierania próbek do kontroli ruchowej
i międzyoperacyjnej;
A.6.2(4)2 dobrać narzędzia i przyrządy do pobierania próbek w zależności od stanu
skupienia próbki;
A.6.2(4)3 scharakteryzować zasady pobierania próbek do kontroli ruchowej
i międzyoperacyjnej;
A.6.2(4)4 zastosować zasady zabezpieczania, znakowania przechowywania,
konserwowania oraz archiwizacji próbek;
A.6.2(4)5 zastosować zasady przygotowywania reprezentatywnych próbek
materiałów do badań laboratoryjnych;
A.6.2(5)1 scharakteryzować i dobrać klasyczne metody analizy jakościowej
i ilościowej próbek materiałów;
A.6.2(5)2 wykonać pomiar parametrów procesów chemicznych i nadzorować
zgodność przebiegu procesów z instrukcją technologiczną;
A.6.2(5)3 zaplanować tok analizy ruchowej lub międzyoperacyjnej;
A.6.2(5)4 zinterpretować wyniki przeprowadzonych analiz ruchowych
i międzyoperacyjnych;
A.6.2(8)1 prowadzić dokumentację przebiegu procesów technologicznych;



P

B

P

C

P

C





P

C



P

C

P

B

P

B

P

C

P

B

P

C

P

C

P

D

P

D

P

C

P

C

P

D

P

D

P

C

Metody pomiaru właściwości fizykochemicznych
substancji.
Metody analizy chemicznej.
Dokumentacja procesów kontroli jakości.
Ocena przebiegu procesu technologicznego na
podstawie wyników analiz.
Monitoring stanu środowiska pracy i jego okolicy.
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2.2. Wytwarzanie podstawowych półproduktów i produktów przemysłu chemicznego
A.6.2(8)2 zebrać i opracować wyniki przebiegu i monitoringu procesów
technologicznych;
A.6.2(8)3 wykorzystać programy komputerowe do opracowania i archiwizowania
wyników przebiegu i monitoringu procesów technologicznych;
KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;

P

D

P

C

P

KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;

P

KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;

P

KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;

P

KPS(3)1 zanalizować rezultaty działań;

P

KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;

P

KPS(4)1 zanalizować zmiany zachodzące w branży;

P

KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;
KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik
pracy;
KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;

P

KPS(5)2 stosować sposoby radzenia sobie ze stresem;

P

KPS(5)3 określić skutki stresu;

P

KPS(7)1 przyjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;

P

KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;

P

KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;

P

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

P

KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;

P

KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;

P

KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

P

KPS(10)2 uwzględnić opinie i pomysły innych członków zespołu;

P

KPS(10)3 modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko;

P

P
P
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2.2. Wytwarzanie podstawowych półproduktów i produktów przemysłu chemicznego
KPS(10)4 rozwiązać konflikty w zespole.

P

Planowane zadania
Charakterystyka procesu jednostkowego w syntezie organicznej
W reaktorach chemicznych, które są stosowane w procesach technologicznych, często zachodzą reakcje niekontrolowane. W świetle badań awarie reaktorów najczęściej są związane
z reakcjami polimeryzacji, nitrowania, sulfonowania, zobojętniania oraz chlorowania. Określ przyczyny, które mogłyby spowodować powstanie niekontrolowanej reakcji: a) nitrowania
toluenu, b) chlorowania toluenu. Skorzystaj z poznanej metody Ishikawy. Wyszukaj w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące sulfonowania, chlorowania, nitrowania oraz
polimeryzacji, określi przyczyny mogące doprowadzić do powstania niekontrolowanej reakcji nitrowania toluenu i uzupełnij wykres Ishikawy. Analizę problemu wraz z wykresem zamieść
w karcie pracy.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni technologicznej wyposażonej w: urządzenia do prowadzenia procesów jednostkowych w skali ułamkowo-technicznej, urządzenia
do: filtracji, destylacji, rektyfikacji, ekstrakcji, absorpcji i adsorpcji, procesów cieplnych oraz reaktory procesowe, urządzenia do poboru próbek, stanowisko do analiz ruchowych, urządzenia
do pomiaru i regulacji parametrów procesowych (temperatury, ciśnienia, natężenia przepływu, gęstości, lepkości, pH, konduktancji, składu chemicznego), katalogi elementów i urządzeń
stosowanych w układach automatycznej regulacji, instrukcje obsługi oraz dokumentacje techniczne elementów i urządzeń automatyki, instrukcje wykonywania procesów jednostkowych
w skali ułamkowo-technicznej, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin, środki ochrony indywidualnej.
Środki dydaktyczne
W pracowni technologicznej, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny znajdować się: prezentacje multimedialne obrazujące urządzenia i aparaty do prowadzenia procesów
technologicznych, plansze obrazujące schematy ideowe, uproszczone schematy technologiczne w formie prezentacji multimedialnych, fragmenty schematów technologicznych oraz opisy
technologiczne w wersji elektronicznej, modele aparatów niezbędnych do prowadzenia procesów technologicznych, próbki surowców stosowanych w procesach wytwarzania
półproduktów i produktów przemysłu chemicznego, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, instrukcje obsługi i konserwacji przyrządów oraz urządzeń, normy badań,
podstawowy sprzęt laboratoryjny, zestawy odczynników chemicznych, normy surowców, normy produktów, teksty przewodnie i instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Wytwarzanie podstawowych półproduktów i produktów przemysłu chemicznego” wymaga stosowania aktywizujących i podających metod kształcenia, ze szczególnym
uwzględnieniem metody tekstu przewodniego, pokazu z objaśnieniem oraz metody ćwiczeń praktycznych. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania,
a uczniowie pracują samodzielnie lub w zespołach 3–4-osobowych. Wykonywane ćwiczeń należy poprzedzić szczegółowym instruktażem, a następnie zwracać uwagę na właściwe
wykorzystywanie instrukcji ćwiczeniowych.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie (podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych) oraz w zespołach 3–4-osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie realizacji efektów kształcenia będzie prowadzone na podstawie obserwacji uczniów podczas wykonywania ćwiczeń oraz prezentacji rozwiązań zadań i problemów
opracowanych przez uczniów. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie sprawdzianu pisemnego i ustnego oraz sprawdzianu praktycznego. Ocenie
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powinna podlegać umiejętność rozwiązywania problemu na podstawie analizy przypadku. Ocena powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne: wartość merytoryczną, posługiwanie się
terminologią zawodową, poprawność formułowania wniosków, umiejętność rozwiązywania problemów, wytrwałość w wykonywaniu ćwiczeń, a w przypadku sprawdzianu praktycznego
również: organizację pracy, stopień samodzielności ucznia i jakość wykonanej pracy. Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić nauczyciel
prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne uczniów.
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. Planowanie i nadzorowanie produkcji chemicznej
3.1. Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem
3.2. Organizowanie i nadzorowanie produkcji chemicznej
3.1. Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

P

B

P

B

P

A

P

C

P

B

P

C




P

C



P

B

PKZ(A.z)(1)1 dokonać klasyfikacji metod pomiarowych stosowanych w badaniach
laboratoryjnych;
PKZ(A.z)(1)2 określić zakres stosowania metod pomiarowych w badaniach
laboratoryjnych;
PKZ(A.z)(2)1 posłużyć się terminologią z zakresu teorii błędów;
PKZ(A.z)(2)2 określić rodzaje błędów powstających podczas wykonywania pomiarów
i oznaczeń;
PKZ(A.z)(2)3 opisać sposób obliczania błędów;
PKZ(A.z)(2)4 określić sposoby unikania błędów podczas wykonywania pomiarów
i oznaczeń;
PKZ(A.z)(2)5 określić zakres zastosowań testów statystycznych w analizie
chemicznej;
PKZ(A.z)(2)6 obliczyć błędy pomiarowe w analizie chemicznej;
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Podstawowe pojęcia z zakresu normalizacji.
Zadania normalizacji.
Metody pomiarowe w badaniach laboratoryjnych.
Teoria błędów.
Typy norm. Testy zgodności.
Normy jako systemy zarządzania.
System normalizacji w Polsce. Ustawa
o Normalizacji.
Podstawowe pojęcia dotyczące jakości.
Jakość jako sfera prac prawno-organizacyjnych
w przedsiębiorstwie.
Wdrażanie systemu jakości w przedsiębiorstwie.
Dokumentacja systemu zapewnienia jakości.
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3.1. Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem
PKZ(A.z)(3)1 posłużyć się pojęciami z zakresu normalizacji;

P

B

PKZ(A.z)(3)2 wskazać podstawowe obszary działalności normalizacyjnej;
PKZ(A.z)(3)3 określić rolę i znaczenie międzynarodowych i europejskich organizacji
normalizacyjnych;
PKZ(A.z)(3)4 opisać istotę działalności normalizacyjnej w obszarze systemów
zarządzania jakością wyrobów, procesów i usług;
PKZ(A.z)(3)5 określić zakres stosowania konkretnych norm przedmiotowych;
PKZ(A.z)(5)1 opisać koncepcję zintegrowanego zarządzania jakością produktów
chemicznych;
PKZ(A.z)(5)2 wskazać normy dotyczące zarządzania jakością produktów
chemicznych;
PKZ(A.z)(5)3 zastosować właściwe metody i techniki zarządzania jakością
w laboratorium przemysłowym branży chemicznej;
PKZ(A.z)(5)4 wymienić korzyści wynikające z wdrożenia znormalizowanego systemu
zarządzania jakością w laboratorium przemysłowym branży chemicznej;
PKZ(A.z)(5)5 wyjaśnić rolę audytów;
PKZ(A.z)(5)6 określić zadania systemu zarządzania bezpieczeństwem w odniesieniu
do produktów chemicznych;
PKZ(A.z)(5)7 wymienić podstawowe elementy systemu bezpieczeństwa w zakresie
produkcji, transportu i magazynowania chemikaliów;
PKZ(A.z)(5)8 opisać standardy zarządzania środowiskowego;
PKZ(A.z)(5)9 opisać zadania systemu zarządzania środowiskiem w zakresie
produkcji, transportu i magazynowania chemikaliów;
PKZ(A.z)(5)10 zastosować dokumentację systemów zarządzania jakością,
bezpieczeństwem i środowiskiem;
KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;

P

B

P

C

P

B

P

C

P

B

P

B

P

C

P

A

P

B

P

B












Certyfikacja systemów zapewnienia jakości.
Idea koncepcji jakości w normach PN – ISO serii
9000.
Kompleksowe zarządzanie przez jakość (TQM).
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
i procesowym. Normy PN-18001:1999.
Zakłady chemiczne jako zakłady dużego ryzyka.
Bezpieczne systemy pracy i obsługi instalacji
przemysłowych.
Karty oceny ryzyka zawodowego.
Zarządzanie środowiskowe, zadania systemu
zarządzania.
Normy serii ISO 14000.
Zintegrowane systemy zarządzania jakością.

P
P
P
P

KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;
KPS(3)1 analizować rezultaty działań;

P

KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;

P
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3.1. Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem
KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności
zawodowych;
KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

P

KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;

P

KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań.

P

P
P

Planowane zadania
Zadania systemu zarządzania środowiskiem działającego w przedsiębiorstwie z branży chemicznej
Na podstawie analizy załączonych materiałów (teksty przewodnie) określ zadania systemu zarządzania środowiskiem w zakresie produkcji, transportu i magazynowania chemikaliów.
Przedstaw korzyści wynikające z wdrażania tego systemu w przedsiębiorstwie Xeles produkującym wyroby z tworzyw sztucznych. Efekty pracy przedstaw w formie prezentacji
multimedialnej.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Aby osiągnąć zamierzone efekty kształcenia, zajęcia powinny odbywać się w pracowni rysunku technicznego i projektowania wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela
podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,
z oprogramowaniem do wykonywania dokumentacji technicznej, uproszczonych schematów technologicznych, symulacji przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego,
drukarki, skanery i plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), modele maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego, katalogi handlowe maszyn i urządzeń przemysłu
chemicznego, normy dotyczące rysunku technicznego.
Środki dydaktyczne
W pracowni rysunku technicznego i projektowania, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny znajdować się: Normy – seria ISO 9001, PN-EN ISO/IEC 17025, ISO 14001, PN-EN
18001, PN-EN 19011, rozporządzenia i inne akty prawne z zakresu normalizacji, ochrony środowiska, bezpieczeństwa produktów, bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące systemu oceny
zgodności oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i mieszanin, czasopisma branżowe i publikacje elektroniczne, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zintegrowanych
systemów zarządzania jakością i prowadzenia audytów.
Zalecane metody dydaktyczne
Podczas realizacji działu programowego „Zarządzanie jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem” powinny być stosowane aktywizujące metody kształcenia, ze
szczególnym uwzględnieniem metody tekstu przewodniego, metody sytuacyjnej, metody przypadków oraz dyskusji dydaktycznej. Do realizacji ćwiczeń praktycznych szczególnie przydatna
będzie metoda tekstu przewodniego.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form, w grupie maksymalnie 15-osobowej, natomiast ćwiczenia praktyczne uczniowie wykonują indywidualnie lub
w zespole 2-osobowym.

Program nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej 311603 o strukturze przedmiotowej
31

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie prowadzone na podstawie obserwacji uczniów podczas wykonywania ćwiczeń oraz prezentacji rozwiązań zadań i problemów proponowanych przez
uczniów. Na zakończenie proponuje się przeprowadzenie sprawdzianu praktycznego. Ocena powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne: wartość merytoryczna, posługiwanie się
terminologią z zakresu zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem, poprawność wnioskowania, zastosowanie właściwych rozwiązań w obszarze systemów
zarządzania jakością, umiejętność rozwiązywania problemów, dokładność i staranność wykonanej pracy, sprawność wykonania zadania, organizację pracy, stopień samodzielności,
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa procesowego i ochrony środowiska. W procesie oceniania należy uwzględnić wszystkie efekty kształcenia przewidziane w dziale. Szczegółowe kryteria
oceniania na poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne uczniów.
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. Organizowanie i nadzorowanie produkcji chemicznej
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

P

A

P

B

P

B

P

D

P

C

P

C

P

C

P

C

PKZ(A.z)(9)1 wskazać położenia węzłów analitycznych na schematach
technologicznych;
PKZ(A.z)(9)2 rozróżnić procesy jednostkowe realizowane w węźle technologicznym;
PKZ(A.z)(9)3 rozróżnić znormalizowane symbole graficzne aparatów i urządzeń
przemysłu chemicznego;
PKZ(A.z)(9)4 zanalizować przebieg procesu technologicznego;
PKZ(A.z)(10)1 wykorzystać programy komputerowe w interpretacji wyników analizy
chemicznej;
PKZ(A.z)(10)2 wykorzystać programy komputerowe do obliczania błędów
pomiarowych i określania dokładności pomiarów;
PKZ(A.z)(10)3 wykorzystać zasoby sieci internetowej do wyszukiwania informacji
dotyczących prac laboratoryjnych;
PKZ(A.z)(10)4 wykorzystać zasoby sieci internetowej do wyszukiwania informacji
dotyczących wyposażenia pomiarowego i pomocniczego stosowanego
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Procesy technologiczne przemysłowej syntezy
nieorganicznej i organicznej.
Procesy petrochemiczne i rafineryjne.
Dokumentacja technologiczna. Dokumentacja
techniczno-ruchowa.
Bilanse materiałowe i cieplne procesów
technologicznych. Zasady technologiczne.
Ciąg technologiczny. Węzły technologiczne.
Analiza kinetyczna procesu chemicznego: szybkość
procesów technologicznych, równanie kinetyczne,
kinetyka procesów homogenicznych
i heterogenicznych.
Obliczanie właściwości fizykochemicznych
reagentów i ich mieszanin.
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w laboratorium;
A.56.1(1)1 wyjaśnić chemiczne i technologiczne koncepcje procesów przemysłowej
syntezy organicznej, nieorganicznej, przetwórstwa petrochemiczno-rafineryjnego;
A.56.1(1)2 zinterpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu chemii
technicznej;
A.56.1(1)3 określić rodzaj procesu realizowanego w węźle technologicznym;
A.56.1(1)4 rozróżnić zasady technologiczne stosowane w poszczególnych procesach
przemysłowej syntezy organicznej, nieorganicznej, przetwórstwa
petrochemiczno-rafineryjnego;
A.56.1(1)5 zastosować zasady technologiczne w procesach przemysłowej syntezy
organicznej, nieorganicznej, przetwórstwa petrochemiczno-rafineryjnego;
A.56.1(2)1 sporządzić bilans materiałowy procesu technologicznego;

P

B



P

C



P

C

P

B




P

B

P

C

A.56.1(2)2 sporządzić uproszczony bilans energetyczny ciągu technologicznego;

P

C

A.56.1(2)3 przedstawić bilans materiałowy i energetyczny na wykresie Sankeya;

P

C

A.56.1(2)4 zinterpretować przedstawić bilans energetyczny na wykresie Sankeya;

p

C

A.56.1(3)1 zinterpretować wielkości charakteryzujące proces technologiczny;

P

B

A.56.1(3)2 określić parametry procesu technologicznego;

P

C



A.56.1(3)3 dobrać parametry procesu technologicznego;

P

C



A.56.1(3)4 określić zasady prowadzenia obiegu wody produkcyjnej;
A.56.1(3)5 omówić sposoby przygotowania wody do wskazanych celów
produkcyjnych;
A.56.1(3)6 omówić wymagania jakościowe dla wody technologicznej, zasilającej
kotły, używanej do celów chłodniczych;
A.56.1(3)7 wykorzystać znajomość wartości parametrów do oceny przebiegu
procesu technologicznego;
A.56.1(4)1 rozpoznać symbole maszyn i urządzeń na schematach technologicznych;

P

C

P

B

P

B

P

C

P

C

A.56.1(4)2 dobrać maszyny i urządzenia do procesu technologicznego;

P

C

A.56.1(4)3 obsłużyć maszyny i urządzenia w procesie technologicznym;

P

C








Reaktory chemiczne: bilans masowy i cieplny
reaktora chemicznego.
Eksploatacja aparatów, maszyn i urządzeń
w ciągach technologicznych.
Karty oceny ryzyka zawodowego. Parametry oceny
zagrożenia.
Systemy jakości w przemyśle chemicznym.
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas
obsługi stanowisk pracy w ciągu technologicznym.
Magazynowanie cieczy, ciał stałych i gazów.
Transport cieczy, ciał stałych, gazów.
Opakowania i oznakowania materiałów, w tym
substancji niebezpiecznych.
Dokumentacja obiegu materiałów.
Rodzaje energii stosowanej w zakładzie, ich źródła.
Sposoby poboru wody i jej uzdatniania. Obieg
wody produkcyjnej.
Gospodarka ściekami, sposoby ich neutralizacji
i odprowadzania.
System zarządzania środowiskowego w zakładzie
produkcyjnym przemysłu chemicznego.
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A.56.1(4)4 skontrolować prawidłowość działania maszyn i urządzeń podczas
procesu technologicznego;
A.56.1(5)1 omówić zasadę najlepszego wykorzystania energii;
A.56.1(5)2 zanalizować zadania gospodarki energetycznej podczas przebiegu
procesu technologicznego;
A.56.1(6)1 rozpoznać na schematach węzły i ciągi technologiczne;
A.56.1(6)2 określić zasady eksploatacji aparatów, maszyn i urządzeń w ciągach
technologicznych;
A.56.1(7)1 zorganizować pracę zespołu w procesie technologicznym;
A.56.1(7)2 przydzielić zadania pracownikom w zespole podczas przebiegu procesu
technologicznego;
A.56.1(7)3 kierować zespołem pracowników prowadzących proces technologiczny;
A.56.1(8)1 scharakteryzować sposoby kontroli procesów technologicznych;
A.56.1(8)2 zorganizować stanowisko pracy do kontrolowania pomiarów i regulacji
parametrów procesowych;
A.56.1(9)1 sprawdzić zgodność procesu technologicznego z dokumentacją
technologiczną i normami;
A.56.1(9)2 zanalizować wyniki pomiarów parametrów i analiz ruchowych
i międzyoperacyjnych;
A.56.1(9)3 ocenić zgodność wyników pomiarów parametrów i analiz ruchowych
i międzyoperacyjnych z normami;
A.56.1(10)1 zinterpretować przepisy bhp, ppoż. i ochrony środowiska podczas prac
związanych z gospodarką materiałową i transportem na wydziale produkcyjnym;
A.56.1(10)2 dobrać urządzenia do magazynowania i transportu materiałów;
A.56.1(10)3 rozróżnić urządzenia do transportu, dozowania ciał stałych i określić
warunki ich eksploatacji;
A.56.1(11)1 zmonitorować krytyczne punkty kontroli w procesach technologicznych
pod kątem zapewnienia jakości;
A.56.1(11)2 wprowadzić działania korygujące w przypadku nieprawidłowego
przebiegu procesu technologicznego;
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A.56.1(12)1 wypełnić dokumentację przebiegu procesu technologicznego;

P

C

A.56.1(12)2 zanalizować zapisy w dokumentacji procesu technologicznego;
A.56.1(12)3 dokonać zapisów parametrów technologicznych w wyznaczonych
punktach kontroli;
BHP(4)1 określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaniem
zadań zawodowych;
BHP(4)2 określić zagrożenia dla mienia i środowiska związane z wykonywaniem
zadań zawodowych;
BHP(4)3 zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka związanym
z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(4)4 zapobiegać zagrożeniom dla mienia i środowiska związanym
z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(5)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy;
BHP(5)2 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych
czynników w środowisku pracy;
BHP(5)3 zapobiegać zagrożeniom wynikającym z wykonywania zadań zawodowych;
BHP(6)1 wskazać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm
człowieka;
BHP(6)2 scharakteryzować skutki oddziaływania czynników szkodliwych na
organizm człowieka;
BHP(9)1 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji zadań
zawodowych;
BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska podczas prac w laboratorium analizy
chemicznej;
BHP(9)3 ocenić rozwiązania stosowane w laboratoriach analizy chemicznej
ograniczające lub eliminujące emisję zanieczyszczeń do środowiska;
KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej;
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D

P

B

P

C

P

D

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej;

P

KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;

P

P
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KPS(3)1 zanalizować rezultaty działań;

P

KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;

P

KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności
zawodowych;
KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

P

KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;

P

KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;

P

KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

P

KPS(10)2 uwzględnić opinie i pomysły innych członków zespołu;

P

OMZ(1)1 dokonać analizy przydzielonych zadań;

P

OMZ(1)2 zaplanować pracę zespołu;

P

OMZ(2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;

P

OMZ(2)2 rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;

P

OMZ(3)1 mobilizować współpracowników do wykonywania zadań;

P

OMZ(3)2 wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;

P

OMZ(4)1 monitorować jakość wykonywanych zadań;

P

OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów;
OMZ(5)1 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę
wydajności i jakości pracy;
OMZ(5)2 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę
wydajności i jakości pracy;
OMZ(6)1 słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników;

P

OMZ(6)2 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami;

P

OMZ(6)3 stosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych.

P

P
P

P
P
P

Planowane zadania
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3.2. Organizowanie i nadzorowanie produkcji chemicznej
Sporządzenie bilansu energetycznego otrzymywania kwasu azotowego (V)
Na podstawie bilansu materiałowego otrzymywania kwasu azotowego (V) sporządź bilans energetyczny otrzymywania tego kwasu. Efekty pracy przedstaw w postaci planszy (schematu).
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
W celu osiągnięcia zamierzonych efektów zajęcia powinny być prowadzone w pracowni rysunku technicznego i projektowania wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela
podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,
z oprogramowaniem do wykonywania dokumentacji technicznej, uproszczonych schematów technologicznych, symulacji przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego,
drukarki, skanery i plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), modele maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego, katalogi handlowe maszyn i urządzeń przemysłu
chemicznego, normy dotyczące rysunku technicznego.
Środki dydaktyczne
Stanowisko komputerowe (jedno na ucznia) z zainstalowanym pakietem biurowym, poradnik fizykochemiczny, teksty źródłowe, schematy ideowe na planszach, uproszczone schematy
technologiczne w wersji elektronicznej, fragmenty schematów technologicznych, opisy technologiczne, filmy obrazujące procesy technologiczne w branży chemicznej, programy
komputerowe symulujące przebieg procesów technologicznych.
Zalecane metody dydaktyczne
Problemowy charakter tematyki działu przedmiotowego wymaga organizacji procesu kształcenia z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania, np. burzy mózgów, dyskusji
dydaktycznej.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach maksymalnie 16-osobowych, z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz zespołowo. Zespoły maksymalnie 3-osobowe.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie realizacji efektów kształcenia będzie prowadzone na podstawie obserwacji pracy uczniów z materiałami przewodnimi i instrukcjami postępowania oraz podczas prezentacji
rozwiązań otrzymanych zadań/problemów. Ocenie powinna podlegać: umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji, interpretacja otrzymanych materiałów i danych oraz poprawność
wnioskowania. Należy również zastosować karty obserwacji aktywności uczniów w czasie prowadzonych dyskusji dydaktycznych. Na zakończenie działu proponuje się przeprowadzenie
testu wielokrotnego wyboru oraz sprawdzianu praktycznego. Ocena powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne: wartość merytoryczną, posługiwanie się terminologią zawodową,
poprawność formułowania wniosków, umiejętność rozwiązywania problemów, a w przypadku sprawdzianu praktycznego również: organizację pracy, stopień samodzielności ucznia, jakość
wykonanej pracy. Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić nauczyciel prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości
edukacyjne uczniów.
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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4. Język obcy zawodowy w branży chemicznej
4.1. Język obcy zawodowy w branży chemicznej
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

D

P

D

P

B

P

B

P

C

P

C

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

P

C

JOZ(4)1 prowadzić korespondencję formalną, nieformalną i mailową;
JOZ(4)2 zabrać głos w dyskusji i argumentować własne poglądy dotyczące
wykonywania zawodu;
JOZ(4)3 wyrazić swoje opinie i pomysły związane z wykonywaną pracą;

P

C

P

C

P

C

JOZ(1)1 udzielić ogólnych informacji o osobach, miejscach, przedmiotach
związanych z wykonywanym zawodem;
JOZ(1)2 zastosować nazwy maszyn, urządzeń i narzędzi;
JOZ(1)3 posługiwać się terminologią związaną z zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy;
JOZ(1)4 posługiwać się terminologią ogólnotechniczną w branży chemicznej;
JOZ(1)5 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo
ogólne i strategie kompensacyjne;
JOZ(2)1 zrozumieć i zastosować się do ustnie wypowiedzianych informacji
dotyczących obowiązków i oczekiwań pracodawcy;
JOZ(2)2 zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą
maszyn i urządzeń w branży chemicznej;
JOZ(2)3 określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności
zawodowych;
JOZ(3)1 zinterpretować polecenia pisemne dotyczące wykonywania czynności
zawodowych;
JOZ(3)2 odczytać i analizować podane w sposób pisemny instrukcje obsługi maszyn
i urządzeń;
JOZ(3)3 rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu;

Materiał nauczania













Terminologia ogólnotechniczna: maszyny
i urządzenia techniczne, stanowiska i miejsca
pracy, określanie miary, wagi, ilości, czynności
techniczne, wielkości fizyczne i ich parametry,
procesy technologiczne przemysłu chemicznego.
Terminologia związana z wykonywaniem zadań
zawodowych technika technologii chemicznej.
Bezpieczeństwo i higiena pracy w miejscu pracy:
zagrożenia i wypadki, środki ochrony
indywidualnej, czynniki szkodliwe, przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwsza
pomoc.
Dokumentacja zawodowa: normy, instrukcje
obsługi, schematy technologiczne, czasopisma
branżowe, poradniki.
Organizacja stanowiska pracy.
Poszukiwanie i podejmowanie pracy zawodowej.
Korespondencja w języku obcym z wykorzystaniem
terminologii stosowanej
w branży chemicznej.
Informacje na tabliczkach znamionowych,
instrukcjach obsługi, prospektach maszyn
i urządzeń.
Oferty szkoleniowe w języku obcym.
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4.1. Język obcy zawodowy w branży chemicznej
JOZ(4)4 prowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym w zakresie wykonywania
zadań zawodowych;
JOZ(5)1 skorzystać ze słowników jedno- i dwujęzycznych ogólnych i branżowych;
JOZ(5)2 odszukać w prasie, literaturze fachowej i na stronach internetowych
potrzebne informacje związane z wykonywaniem zawodu;
JOZ(5)3 przekazać w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu
w języku obcym;
JOZ(5)4 zrozumieć informacje dotyczące wykonywanego zawodu usłyszane
w mediach obcojęzycznych.

P

C

P

B

P

B

P

B

P

C

Planowane zadania
Opisanie w języku obcym procesu technologicznego
Opisz proces technologiczny. Wykorzystaj terminologię zawodową, słowniki oraz zasoby internetowe. Zadanie zaprezentuj na forum klasy oraz przygotuj w formie wydruku do oceny.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowniach językowych. Uczeń powinien mieć komputer z dostępem do Internetu oraz inne urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Słowniki, zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje
multimedialne tematycznie związane z wykonywaniem zadań zawodowych technika technologii chemicznej.
Zalecane metody dydaktyczne
Zalecanymi metodami są aktywizujące metody kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej. Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń.
Formy organizacyjne
Zajęcia należy prowadzić w grupach maksymalnie 15-osobowych. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna lub w zespołach 2-osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Ocena osiągnięć edukacyjnych powinna odbywać się na bieżąco w ramach wykonywanych ćwiczeń i wypowiedzi ustnych. Podczas wykonywania ćwiczeń i zadań należy również uwzględnić
efekt ich wykonania, a także aktywność, zaangażowanie i dokładność ucznia w trakcie wykonywanie poszczególnych zadań. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się
również przeprowadzenie testu (np. wielokrotnego wyboru).
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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5. Działalność gospodarcza w branży chemicznej
5.1. Działalność gospodarcza w branży chemicznej
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

B

P

D

P

B

P

C

P

B

P

C

P

B

P

B

P

D

P

D

P

C



P

C

P

D





PDG(1)1 określić działania mechanizmów rynkowych właściwych dla branży
chemicznej;
PDG(1)2 rozróżnić podmioty gospodarcze funkcjonujące w branży chemicznej;
PDG(2)1 zanalizować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony
danych osobowych, przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(2)2 określić skutki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów prawa
o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa
autorskiego;
PDG(3)1 zastosować przepisy prawa dotyczące podejmowania działalności
gospodarczej w branży chemicznej;
PDG(3)2 określić przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
w branży chemicznej;
PDG(4)1 dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw i instytucji występujących w branży
chemicznej;
PDG(4)2 wyjaśnić powiązania między przedsiębiorstwami, instytucjami
funkcjonującymi w branży chemicznej;
PDG(5)1 wskazać czynniki wpływające na działania związane z funkcjonowaniem
przedsiębiorstw w branży chemicznej;
PDG(5)2 zanalizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne;
PDG(6)1 zaplanować współpracę z innymi przedsiębiorstwami z branży chemicznej;
PDG(6)2 zorganizować współpracę w ramach wspólnych przedsięwzięć z innymi
przedsiębiorstwami z branży chemicznej;
PDG(7)1 wyznaczyć kolejne etapy czynności mających na celu ustanowienie
działalności gospodarczej w branży chemicznej;
PDG(7)2 skonstruować spójny i realistyczny biznesplan dla działalności gospodarczej
w branży chemicznej;

Materiał nauczania
















Podstawy działalności gospodarczej.
Zasady planowania określonej działalności
gospodarczej.
Formy organizacyjno-prawne działalności
przedsiębiorstwa.
Formy pozyskiwania kapitału.
Rejestrowanie firmy.
Dokumentacja dotycząca podejmowania
działalności gospodarczej.
Opodatkowanie działalności gospodarczej.
Wydajność pracy.
Systemy wynagrodzeń pracowników.
Obowiązki pracodawcy dotyczące ubezpieczeń
społecznych.
Ubezpieczenia gospodarcze.
Etyka w biznesie.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.
Badanie potrzeb klientów.
Działania w małej firmie branży chemicznej. Źródła
przychodów i kosztów w firmie branży chemicznej.
Zasady współpracy firmy branży chemicznej
z otoczeniem.
Zasady obsługi urządzeń biurowych.
Zasady ergonomii.
Programy komputerowe wspomagające
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5.1. Działalność gospodarcza w branży chemicznej
PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności
gospodarczej w branży chemicznej;
PDG(7)4 sporządzić dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności
gospodarczej w branży chemicznej;
PDG(8)1 wykonać czynności związane prowadzeniem korespondencji w różnej
formie;
PDG(8)2 sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

P

C

P

C

P

C

P

C

PDG(9)1 posługiwać się urządzeniami biurowymi;
PDG(9)2 skorzystać z programów komputerowych wspomagających prowadzenie
działalności gospodarczej;
PDG(10)1 opracować plan marketingowy dla prowadzonej działalności
gospodarczej;
PDG(10)2 dobrać instrumenty marketingowe do prowadzonych działań;
PDG(10)3 podejmować współpracę z przedsiębiorstwami funkcjonującymi w branży
marketingowej;
PDG(11)1 dokonać analizy kosztów i przychodów prowadzonej działalności
gospodarczej;
PDG(11)2 oceniać efektywność prowadzonych działań w zakresie kosztów
i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(11)3 wskazać możliwości optymalizacji kosztów i przychodów prowadzonej
działalności gospodarczej;
KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej;

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

D

P

D

P

D

KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej;

P

KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;

P

KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;

P

KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;

P

KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;

P

KPS(3)1 zanalizować rezultaty działań;

P

KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;

P



prowadzenie działalności gospodarczej.
Zasady formułowania pism urzędowych.

P
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5.1. Działalność gospodarcza w branży chemicznej
KPS(4)1 zanalizować zmiany zachodzące w branży;

P

KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;
KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik
pracy;
KPS(9)1 stosować techniki negocjacyjne;

P

KPS(9)2 zachować się asertywnie;

P

KPS(9)3 zaproponować konstruktywne rozwiązania.

P

P
P

Planowane zadania
Opracowanie procedury postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej
Opracuj procedurę postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Zadanie wykonaj w grupie 2-osobowej pod kierunkiem wybranego lidera. Po zakończeniu pracy
przedstawcie swoje opracowania w formie prezentacji multimedialnej. Na podsumowanie przeprowadźcie dyskusję pod kierunkiem eksperta (nauczyciela lub eksperta zewnętrznego)
w celu zweryfikowania przedstawionych propozycji i ustalenia wspólnej procedury. Na podstawie opracowanej procedury opracujcie poradnik „Krok po kroku – zakładam własną działalność
gospodarczą w branży chemicznej”, który powinien zawierać projekt planowanej działalności gospodarczej i wypełnione dokumenty niezbędne do jej założenia.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Dział programowy „Działalność gospodarcza w branży chemicznej” 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. Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu.
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 (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), urządzenia multimedialne oraz zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominującą metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących zakładania i prowadzenia
własnej działalności gospodarczej oraz metoda projektu.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach do 15 osób i indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać poprzez ocenę prezentacji poradnika z procedurami jak zakładać własną firmę oraz wypełnienia dokumentacji niezbędnej do
założenia własnej działalności gospodarczej.
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5.1. Działalność gospodarcza w branży chemicznej
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.
Nauczyciel powinien:
 udzielać wskazówek i służyć pomocą w trakcie uczenia się,
 pomóc ustalić cele uczenia się i oceniać uzyskane efekty,
 stosować materiały i pomoce dydaktyczne odwołujące się do różnych zmysłów,
 zadawać prace związane z zainteresowaniami uczniów,
 wyszukiwać mocne strony uczniów i na nich opierać nauczanie,
 motywować uczniów do pracy,
 w ocenie wyników nauczania uwzględniać również zaangażowanie uczniów podczas wykonywania zadań.

6. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
6.1. Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń
6.2. Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym
6.1. Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

P

B

P

D

Materiał nauczania


BHP(4)5 scharakteryzować zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia
i środowiska powstałe podczas eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłu
chemicznego;
BHP(4)6 zastosować środki minimalizujące zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
oraz mienia i środowiska zidentyfikowane w procesie eksploatacji maszyn
i urządzeń przemysłu chemicznego;
BHP(7)1 określić obowiązujące wymagania ergonomii, przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska dotyczące
organizacji stanowisk pracy do eksploatacji maszyn i urządzeń;
BHP(7)2 dokonać analizy wymagań z zakresu ergonomii, przepisów bezpieczeństwa




Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas
eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłu
chemicznego.
Identyfikacja zagrożeń występujących podczas
eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłu
chemicznego.
Organizowanie stanowisk pracy zgodnie
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej ochrony środowiska
oraz z obowiązującymi wymogami ergonomii.
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6.1. Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń


i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska związanych
z organizacja stanowisk pracy;
BHP(7)3 zastosować zasady ergonomii, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas organizacji stanowiska do
eksploatacji maszyn i urządzeń;
BHP(8)1 rozróżnić środki ochrony indywidualnej stosowane podczas eksploatacji
maszyn i urządzeń;
BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej do prac związanych z eksploatacją
maszyn i urządzeń;
BHP(9)1 zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii, podczas
eksploatacji maszyn i urządzeń;
BHP(9)2 ocenić rozwiązania stosowane podczas eksploatacji maszyn urządzeń
eliminujące emisję zanieczyszczeń do środowiska;
BHP(9)3 przewidzieć konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny podczas eksploatacji maszyn i urządzeń;
BHP(9)4 scharakteryzować sposoby likwidacji lub ograniczenia zagrożeń związanych
z występowaniem czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla
zdrowia podczas eksploatacji maszyn i urządzeń;
BHP(9)5 reagować w przypadku zagrożenia pożarowego zgodnie z zasadami
ochrony przeciwpożarowej;
BHP(10)1 zidentyfikować stany zagrożenia życia i zdrowia występujące podczas
eksploatacji maszyn i urządzeń;
BHP(10)2 zastosować zasady ABC przy udzielaniu pierwszej pomocy w stanach
zagrożenia zdrowia i życia występujących podczas eksploatacji maszyn i urządzeń;
KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;

P

C


P

B

P

C

P

C

P

D

P

C

P

C

P

C

P

B

P

C

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
stosowane podczas wykonywania prac związanych
z eksploatacją maszyn i urządzeń przemysłu
chemicznego.
Pierwsza pomoc z wypadkach przy pracy oraz
w stanach zagrożenia życia i zdrowia,
występujących podczas eksploatacji maszyn
i urządzeń przemysłu chemicznego.

P

KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;

P

KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;

P

KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;

P

KPS(4)1 zanalizować zmiany zachodzące w branży;

P
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KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;
KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik
pracy;
KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;

P

KPS(5)2 stosować sposoby radzenia sobie ze stresem;

P

KPS(5)3 określić skutki stresu;

P

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

P

KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;

P

KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;

P

KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

P

KPS(10)2 uwzględnić opinie i pomysły innych członków zespołu;

P

KPS(10)3 modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko;

P

KPS(10)4 rozwiązać konflikty w zespole.

P

P
P

Planowane zadania
Omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagrożeń podczas eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego w procesie wytwarzania kwasu siarkowego (VI) z siarki
1. Omów zasady bezpiecznej eksploatacji pieca wtryskowego do spalania ciekłej siarki z wbudowanym kotłem parowym.
2. Rozpoznaj zagrożenia wypadkowe występujące podczas przesyłania siarki ogrzanej parą wodną z topielnika za pomocą pompy zanurzeniowej, przez filtr i ogrzany zbiornik do dyszy pieca
wtryskowego.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni fizykochemicznej wyposażonej w: sprzęt i urządzenia do prowadzenia prac preparatywnych, procesów jednostkowych w skali
laboratoryjnej, urządzenia do: rozdrabniania i mieszania, destylacji i rektyfikacji, ogrzewania i chłodzenia, ekstrakcji i absorpcji, badań właściwości fizykochemicznych substancji oraz
instrukcje do wykonywania prac preparatywnych i procesów jednostkowych w skali laboratoryjnej, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin, środki ochrony
indywidualnej, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla czterech uczniów) z oprogramowaniem do rejestracji i opracowywania wyników badań, drukarkę sieciową. Uczniowie
powinni nabyć umiejętność praktycznej aplikacji wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej niezbędnej podczas eksploatacji maszyn
i urządzeń przemysłu chemicznego.
Środki dydaktyczne
W pracowni fizykochemicznej, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny znajdować się: rozporządzenia i inne akty prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, karty pracy, czasopisma branżowe i publikacje elektroniczne, filmy i prezentacje
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multimedialne dotyczące zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi maszyn i urządzeń w branży chemicznej, plansze i rysunki obrazujące elementy maszyn i urządzeń
stosowanych w przemyśle chemicznym, modele i eksponaty maszyn i urządzeń. Przekroje maszyn i urządzeń obrazujące zastosowane połączenia i uszczelnienia.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody sytuacyjnej, metody
przypadków oraz dyskusji dydaktycznej. Do realizacji ćwiczeń praktycznych szczególnie przydatna będzie metoda tekstu przewodniego. Wykonywane ćwiczeń należy poprzedzić
szczegółowym instruktażem, a następnie zwracać uwagę na właściwe wykorzystywanie instrukcji ćwiczeniowych.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach 15 osobowych i indywidualnie. Ćwiczenia praktyczne uczniowie wykonują indywidualnie lub w zespołach 3–4-osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie realizacji efektów kształcenia będzie prowadzone na podstawie obserwacji pracy uczniów z materiałami przewodnimi, aktami prawnymi i instrukcjami postępowania oraz
podczas prezentacji rozwiązań otrzymanych zadań/problemów. Ocenie powinna podlegać umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji, interpretacji otrzymanych materiałów i danych
oraz poprawność wnioskowania. Należy również zastosować karty obserwacji aktywności uczniów w czasie prowadzonych dyskusji dydaktycznych.
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie sprawdzianu ustnego, testu pisemnego, rozwiązywanie problemu na podstawie opisu przypadku. Ocena
powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne: wartość merytoryczną, posługiwanie się terminologią zawodową, poprawność formułowania wniosków, umiejętność rozwiązywania
problemów. W procesie oceniania należy uwzględnić wszystkie efekty kształcenia przewidziane do realizacji w dziale „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Szczególną uwagę należy zwrócić
na: umiejętność interpretacji przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, umiejętność identyfikowania zagrożeń dla życia i zdrowia
człowieka związanych z wykonywaniem zadań zawodowych, umiejętność stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej
podczas obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym, kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne
stopnie szkolne powinien ustalić nauczyciel prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne uczniów.
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.
Nauczyciel powinien:
 udzielać wskazówek i służyć pomocą w trakcie uczenia się,
 pomóc ustalić cele uczenia się i oceniać uzyskane efekty,
 stosować materiały i pomoce dydaktyczne odwołujące się do różnych zmysłów,
 zadawać prace związane z zainteresowaniami uczniów,
 wyszukiwać mocne strony uczniów i na nich opierać nauczanie,
 motywować uczniów do pracy,
 w ocenie wyników nauczania uwzględniać również zaangażowanie uczniów podczas wykonywania zadań.
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Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

B

PKZ(A.d)(5)7 wyjaśnić zasadę działania napędów pneumatycznych i hydraulicznych;
PKZ(A.d)(5)8 określić na podstawie dokumentacji technicznej elementy składowe
maszyn lub urządzeń;
PKZ(A.d)(6)6 wykonać prace związane z montażem i obsługą maszyn i urządzeń
przemysłu chemicznego;
PKZ(A.d)(6)7 wykonać prace związane z konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń
przemysłu chemicznego;
PKZ(A.d)(6)8 zaproponować metody ochrony maszyn i urządzeń przed nadmiernym
zużyciem;
PKZ(A.d)(6)9 ocenić zagrożenie dla środowiska pracy powstające podczas
eksploatacji maszyn i urządzeń;
PKZ(A.d)(9)5 rozróżnić znormalizowane symbole urządzeń automatyki
przemysłowej;
PKZ(A.d)(9)6 rozróżnić na schematach urządzenia sterowania i regulacji;

P

B

P

B

P

C

P

C

P

D

P

D

P

B

P

B

A.6.1(5)1 wskazać przyczyny powodujące zużycie maszyn i ich części;
A.6.1(5)2 scharakteryzować metody ochrony maszyn i urządzeń przed nadmiernym
zużyciem;
6.1(5)3 porównać różne rodzaje zniszczeń wywołanych eksploatacją maszyn
i urządzeń oraz zaproponować sposoby ich minimalizowania;
A.6.1(5)4 scharakteryzować metody oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń;
A.6.1(5)5 przeprowadzić ocenę stanu technicznego maszyny lub urządzenia
i sporządzić raport;

P

B

P

C




P

D



P

C

P

D

PKZ(A.d)(5)5 określić zastosowanie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle
chemicznym;
PKZ(A.d)(5)6 rozpoznać części i mechanizmy maszyn i urządzeń;

Materiał nauczania












Eksploatacja i konserwacja maszyn i urządzeń
w przemyśle chemicznym.
Eksploatacja urządzeń automatyki przemysłowej.
Sterowanie procesami fizycznymi i chemicznymi.
Zabezpieczenia, sygnalizacje i blokady stosowane
w maszynach i urządzeniach oraz w układach
regulacji.
Systemy sterowania i ostrzegania o zaistnieniu
odstępstw od zadanych wartości parametrów
procesowych.
Dokumentacja technologiczna, instrukcje obsługi
oraz katalogi handlowe maszyn i urządzeń.
Zużycie maszyn i urządzeń w instalacjach
chemicznych.
Metody zapobiegania nadmiernemu zużyciu
maszyn i urządzeń.
Przeglądy techniczne.
Sposoby oczyszczania, konserwacji i napraw
maszyn i urządzeń.
Służby techniczne i remontowe.
Ekologiczne i techniczne bezpieczeństwo
eksploatacji maszyn i urządzeń.
Gospodarka substancjami i czynnikami
energetycznymi.
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A.6.1(6)6 zastosować zasady regulacji podstawowych parametrów procesowych;

P

C

A.6.1(6)7 dobrać aparaty i urządzenia do określonego procesu technologicznego;
A.6.1(6)8 posłużyć się urządzeniami i aparaturą stosowaną w instalacjach
chemicznych;
A.6.1(6)9 zastosować zasady racjonalnej gospodarki substancjami i czynnikami
energetycznymi;
A.6.1(10)1 wykonać bieżące przeglądy maszyn i urządzeń;
A.6.1(10)2 rozpoznać różne rodzaje zniszczeń w eksploatowanych maszynach
i urządzeniach;
A.6.1(10)3 wykonać czynności mające na celu przygotowanie maszyn i urządzeń do
konserwacji i remontów;
A.6.1(11)1 scharakteryzować metody konserwacji i odnowy maszyn;
A.6.1(11)2 określić zakres zastosowań podstawowych materiałów stosowanych
w procesach konserwacji maszyn i urządzeń oraz armatury;
A.6.1(11)3 zaplanować proces konserwacji maszyny;

P

C

P

C

P

C

P

C

P

B

P

C

P

C

P

B

P

D

A.6.1(11)4 sporządzić dokumentację powykonawczą;

P

C

KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;

P

KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;

P

KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;

P

KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;

P

KPS(3)1 zanalizować rezultaty działań;

P

KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;

P

KPS(4)1 zanalizować zmiany zachodzące w branży;

P

KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;
KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik
pracy;
KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;

P
P
P
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KPS(5)2 stosować sposoby radzenia sobie ze stresem;

P

KPS(5)3 określić skutki stresu;

P

KPS(7)1 przyjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;

P

KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;

P

KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;

P

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

P

KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;

P

KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;

P

KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

P

KPS(10)2 uwzględnić opinie i pomysły innych członków zespołu;

P

KPS(10)3 modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko;

P

KPS(10)4 rozwiązać konflikty w zespole.

P

Planowane zadania
Rodzaje zużyć maszyn i urządzeń w instalacjach chemicznych i ich identyfikowanie oraz sposoby zapobiegania nadmiernemu zużyciu
Na podstawie wyglądu zewnętrznego, zidentyfikuj rodzaje zużyć elementów maszyn i urządzeń.
W tym celu:
1) zgromadź materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia,
2) zorganizuj stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomii pracy,
3) zaplanuj tok postępowania,
4) ustali z nauczycielem zestaw zużytych detali maszyn i urządzeń, dla których będzie wykonane ćwiczenie,
5) dokonaj makroskopowo oględzin detali, analizując, które z powierzchni uległy zużyciu,
6) posługując się lupą, suwmiarką i mikrometrem określ wielkość i rodzaje występujących zużyć, dokonaj analizy, w jakich warunkach te zużycia wystąpiły, dokonaj kwalifikacji do grupy
zużyć normalnych i awaryjnych, określ rodzaj zużycia,
7) dla każdego z detali przedstaw sposób podwyższenia trwałości,
8) wynik przedstaw w formie tabeli:
Detal
Zużycie
Sposób podwyższenia trwałości
1.
2.
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3 itd.
9) dokonaj analizy ćwiczenia, a następnie zaprezentuj pracę.
Ćwiczenie wykonujesz indywidualnie lub w zespole 2–3-osobowym.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Najlepszymi warunkami zapewniającymi osiągnięcie założonych efektów kształcenia jest prowadzenie zajęć (lub przynajmniej części z nich) w rzeczywistych warunkach pracy w zakładzie
chemicznym. Zajęcia edukacyjne powinny być również prowadzone w warsztatach szkolnych wyposażonych w: stanowiska do obróbki ręcznej (jedno stanowisko dla jednego ucznia)
wyposażone w: stół ślusarski z imadłem, zestaw narzędzi do obróbki ręcznej, zestaw przyrządów pomiarowych oraz narzędzia do gwintowania ręcznego, stanowiska do obróbki
mechanicznej skrawaniem (jedno stanowisko dla trzech uczniów) wyposażone w: wiertarkę, tokarkę, frezarkę, szlifierkę, stanowiska montażu instalacji, mechanizmów i maszyn (jedno
stanowisko dla trzech uczniów) wyposażone w: urządzenia do łączenia materiałów przez lutowanie, spawanie, zgrzewanie, klejenie, skręcanie.
Dział programowy „Użytkowanie maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, gdyż zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia
przygotowują ucznia do zapoznania się z zasadami działania oraz warunkami eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach technologicznych przemysłu chemicznego oraz
z obsługą maszyn i urządzeń.
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone także w pracowni technologicznej wyposażonej w: urządzenia do prowadzenia procesów jednostkowych w skali ułamkowo-technicznej,
urządzenia do: filtracji, destylacji, rektyfikacji, ekstrakcji, absorpcji i adsorpcji, procesów cieplnych oraz reaktory procesowe, urządzenia do poboru próbek, stanowisko do analiz ruchowych,
urządzenia do pomiaru i regulacji parametrów procesowych (temperatury, ciśnienia, natężenia przepływu, gęstości, lepkości, pH, konduktancji, składu chemicznego), katalogi elementów
i urządzeń stosowanych w układach automatycznej regulacji, instrukcje obsługi oraz dokumentacje techniczne elementów i urządzeń automatyki, instrukcje wykonywania procesów
jednostkowych w skali ułamkowo-technicznej, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin, środki ochrony indywidualnej.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do wykonywania ćwiczeń, pakiety edukacyjne i karty pracy dla uczniów, filmy i prezentacje multimedialne z zakresu budowy maszyn i urządzeń, warunków ich
pracy w ciągu technologicznym oraz sposobów zabezpieczeń przed nadmiernym zużyciem i zasad konserwacji, plansze i rysunki obrazujące elementy maszyn i urządzeń stosowanych
w przemyśle chemicznym, modele i eksponaty maszyn i urządzeń, przekroje maszyn i urządzeń obrazujące zastosowane połączenia i uszczelnienia, części maszyn i urządzeń z różnymi
postaciami zużycia., zestawy próbek metali i stopów z objawami zniszczeń korozyjnych, środki oraz narzędzia do oczyszczania i konserwacji oraz przykładowe instrukcje obsługi
i konserwacji.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem
metody pokazu z instruktażem, pokazu z objaśnieniem, ćwiczeń praktycznych, metody przypadków, metody tekstu przewodniego oraz metody projektów. Metody te zawierają opisy
czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Wykonywane ćwiczeń należy poprzedzić szczegółowym instruktażem, a następnie zwracać uwagę na
właściwe wykorzystywanie instrukcji ćwiczeniowych. Dominującą metoda powinna być metoda ćwiczeń praktycznych, która pozwala na zdobycie umiejętności bezpiecznego użytkowania
maszyn i urządzeń, sprzyja samodzielnemu rozwiązywaniu problemów oraz głębszemu rozpoznaniu wybranej tematyki.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupie do 15 osób, a ćwiczenia praktyczne uczniowie wykonują indywidualnie lub z zespołach 2-osobowych.
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Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie realizacji efektów kształcenia będzie prowadzone na podstawie obserwacji uczniów podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych oraz prezentacji rozwiązań zadań
i problemów proponowanych przez uczniów. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie sprawdzianu pisemnego i ustnego oraz sprawdzianu
praktycznego. Ocenie powinna podlegać umiejętność rozwiązywania problemu na podstawie analizy przypadku. Ocena powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne: wartość
merytoryczna, posługiwanie się terminologią zawodową, poprawność formułowania wniosków, umiejętność rozwiązywania problemów, wytrwałość w wykonywaniu ćwiczeń,
a w przypadku sprawdzianu praktycznego również: organizację pracy, stopień samodzielności ucznia, jakość wykonanej pracy.
Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić nauczyciel prowadzący zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne uczniów. Po
zakończeniu realizacji programu działu proponuje się zastosowanie sprawdzianu teoretycznego. Zadania w teście mogą być otwarte (krótkiej odpowiedzi, z luką) lub zamknięte (wyboru
wielokrotnego, na dobieranie, typu prawda-fałsz). W końcowej ocenie należy uwzględnić wyniki wszystkich stosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć uczniów. Podstawą
do uzyskania przez ucznia pozytywnej oceny jest poprawne i samodzielne wykonanie ćwiczeń.
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.

7. Pomiary techniczne i technologiczne w przemyśle chemicznym
7.1. Pomiary techniczne i technologiczne w przemyśle chemicznym
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

P

C

P

C

P

C

P

B

Materiał nauczania


BHP(4)7 scharakteryzować zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia
i środowiska powstałe podczas wykonywania pomiarów technicznych
i technologicznych;
BHP(4)8 zastosować środki minimalizujące zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
oraz mienia i środowiska zidentyfikowane na stanowiskach do wykonywania
pomiarów technicznych i technologicznych;
BHP(7)4 zastosować zasady ergonomii, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas organizacji stanowiska do
wykonywania pomiarów technicznych i technologicznych;
BHP(8)3 rozróżnić środki ochrony indywidualnej stosowane podczas wykonywania






Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas
wykonywania pomiarów technicznych
i technologicznych.
Identyfikacja zagrożeń.
Organizowanie stanowisk pracy do wykonywania
pomiarów technicznych i technologicznych zgodnie
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej ochrony środowiska
oraz z obowiązującymi wymogami ergonomii.
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
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pomiarów technicznych i technologicznych;
BHP(8)4 dobrać środki ochrony indywidualnej do wykonywania pomiarów
technicznych i technologicznych;
BHP(9)6 zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii, podczas
wykonywania pomiarów technicznych i technologicznych;
BHP(9)7 przewidzieć konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny podczas wykonywania pomiarów technicznych i technologicznych;
BHP(9)8 scharakteryzować sposoby likwidacji lub ograniczenia zagrożeń związanych
z występowaniem czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia
podczas wykonywania pomiarów technicznych i technologicznych;
BHP(10)3 zidentyfikować stany zagrożenia życia i zdrowia występujące podczas
wykonywania pomiarów technicznych i technologicznych;
BHP(10)4 zastosować zasady ABC przy udzielaniu pierwszej pomocy w stanach
zagrożenia zdrowia i życia występujących podczas wykonywania pomiarów
technicznych i technologicznych.
PKZ(A.d)(3)6 dobrać aparaty i urządzenia do operacji jednostkowych przemysłu
chemicznego;
PKZ(A.d)(3)7 dobrać reaktory do prowadzonych procesów jednostkowych
w przemyśle chemicznym
PKZ(A.d)(3)8 ocenić warunki prowadzenia operacji jednostkowych przemysłu
chemicznego;
PKZ(A.d)(3)9 sporządzić bilanse materiałowe i energetyczne aparatów i urządzeń do
operacji i procesów jednostkowych;
PKZ(A.d)(9)7 określić przemysłowe zastosowanie urządzeń regulacji i sterowania;
PKZ(A.d)(9)8 zastosować urządzenia regulacji i sterowana w podstawowych
procesach fizycznych i chemicznych przemysłu chemicznego;
PKZ(A.d)(9)9 zaproponować proces regulacji parametrów procesowych w procesie
technologicznym;
PKZ(A.d)(11)3 zinterpretować wyniki pomiarów parametrów procesowych
wykorzystując programy komputerowe;

P

C



P

c




P

D


P

C

P

C


P

C

P

C

P

C

P

D

P

C

P

B

P

C

P

D




P

C












stosowane podczas wykonywania pomiarów
technicznych i technologicznych.
Pierwsza pomoc z wypadkach przy pracy oraz
stanach zagrożenia życia i zdrowia.
Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.
Podstawowe procesy jednostkowe w technologii
chemicznej: periodyczne, półciągłe, ciągłe,
katalityczne, wysokotemperaturowe, ciśnieniowe.
Wybrane procesy technologiczne: przemysłowej
syntezy nieorganicznej i organicznej,
elektrochemiczne, destruktywnego przerobu ropy
naftowej, petrochemiczne, lekkiej syntezy,
w zakresie chemii gospodarczej.
Metody i narzędzia pomiarowe stosowane
w procesach technologicznych.
Obliczenia procesowe w technologii chemicznej
nieorganicznej i organicznej.
Procesy regulacji parametrów procesowych.
Systemy jakości w przemyśle chemicznym.
Gospodarka surowcami, półproduktami,
produktami i materiałami pomocniczymi przemysłu
chemicznego.
Zasady bezpieczeństwa procesowego.
Produkty uboczne i odpady przemysłu
chemicznego.
Zasady efektywnego gospodarowania surowcami,
energią i woda w procesach technologicznych.
Transport surowców, półproduktów i produktów.
Ocena przebiegu procesu technologicznego na
podstawie wyników analiz.
Dokumentacja procesów kontroli jakości.

Program nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej 311603 o strukturze przedmiotowej
52

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7.1. Pomiary techniczne i technologiczne w przemyśle chemicznym
PKZ(A.d)(11)4 sporządzić dokumentację pomiarową wykorzystując programy
komputerowe;
PKZ(A.d)(11)5 opracować wyniki kontroli jakości surowców przy użyciu programów
komputerowych;
PKZ(A.d)(11)6 prowadzić gospodarkę magazynową surowców, półproduktów
i produktów przy użyciu programów komputerowych;
A.6.1(7)5 dobrać urządzenia do transportu i dozowania ciał stałych;

P

C

P

C

P

C

P

C

A.6.1(7)6 wyjaśnić zasady obiegu dokumentacji magazynowej;

P

B

A.6.1(8)1 określić warunki eksploatacji rurociągów;

P

C

A.6.1(8)2 rozróżnić elementy systemów rurociągowych;

P

B

A.6.1(8)3 skontrolować prawidłowość działania systemów rurociągowych;
A.6.1(9)1 zastosować zasady pakowania i znakowania surowców, półproduktów
i produktów;
A.6.1(9)2 wykonać prace z zakresu oznakowywania, magazynowania i transportu
surowców, półproduktów i produktów na wydziale produkcyjnym;
A.6.1(9)3 scharakteryzować zasady przechowywania surowców, półproduktów
i produktów;
A.6.2(6)1 wyjaśnić zasady pomiarów parametrów procesowych;

P

C

P

C

P

C

P

C

P

B

A.6.2(6)2 zastosować zasady użytkowania przyrządów kontrolno-pomiarowych;

P

C

A.6.2(6)3 dobrać przyrządy do pomiaru określonych parametrów badanego układu;

P

C

A.6.2(6)4 opracować wyniki pomiarów i obliczyć błędy;
A.6.2(7)1 określić zastosowanie automatycznych układów regulacji w procesach
technologicznych;
A.6.2(7)2 posłużyć się przemysłowymi automatycznymi układami regulacji
w procesach technologicznych;
A.6.2(7)3 zastosować zasady regulacji podstawowych parametrów procesowych;

P

C

P

C

P

C

P

C

A.6.2(7)4 opisać czujniki chemiczne stosowane w analizach procesowych;

P

B

KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;

P







Rurociągi – sposoby połączeń, elementy
rurociągów.
Analizatory przemysłowe i urządzenia kontrolnopomiarowe.
Automatyczne układy regulacji w procesach
technologicznych.
Obliczanie i szacowanie błędów pomiarowych.
Oddziaływanie procesów technologicznych na
środowisko naturalne.
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KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;

P

KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;

P

KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;

P

KPS(3)1 zanalizować rezultaty działań;

P

KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;

P

KPS(4)1 zanalizować zmiany zachodzące w branży;

P

KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;
KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik
pracy;
KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;

P

KPS(5)2 stosować sposoby radzenia sobie ze stresem;

P

KPS(5)3 określić skutki stresu;

P

KPS(7)1 przyjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;

P

KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;

P

KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;

P

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

P

KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;

P

KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;

P

KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

P

KPS(10)2 uwzględnić opinie i pomysły innych członków zespołu;

P

KPS(10)3 modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko;

P

KPS(10)4 rozwiązać konflikty w zespole.

P

P
P

Planowane zadania
Prowadzenie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
Na otrzymanym schemacie technologicznym procesu technologicznego rozpoznaj urządzenia do wymiany ciepła oraz do magazynowania i transportu materiałów. Narysuj schemat ideowy
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przedstawiający odzyskiwanie ciepła w danym procesie technologicznym. Ponadto: odszukaj odpowiednie urządzenia na schemacie technologicznym, nazwij te urządzenia, wymień sposoby
odzyskiwania ciepła w procesach technologicznych, narysuj schemat ideowy. Pracę wykonaj indywidualnie.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Najlepszymi warunkami zapewniającymi osiągnięcie założonych efektów kształcenia, jest prowadzenie zajęć (lub przynajmniej części z nich) w rzeczywistych warunkach pracy w zakładzie
produkcyjnym branży chemicznej.
Zajęcia edukacyjne powinny być również prowadzone w warsztatach szkolnych wyposażonych w: stanowiska do obróbki ręcznej (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w: stół
ślusarski z imadłem, zestaw narzędzi do obróbki ręcznej, zestaw przyrządów pomiarowych oraz narzędzia do gwintowania ręcznego, stanowiska do obróbki mechanicznej skrawaniem
(jedno stanowisko dla trzech uczniów) wyposażone w: wiertarkę, tokarkę, frezarkę, szlifierkę, stanowiska montażu instalacji, mechanizmów i maszyn (jedno stanowisko dla trzech uczniów)
wyposażone w: urządzenia do łączenia materiałów przez lutowanie, spawanie, zgrzewanie, klejenie, skręcanie.
Dział programowy „Pomiary techniczne i technologiczne w przemyśle chemicznym” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, gdyż zaplanowane do osiągnięcia efekty
kształcenia przygotowują ucznia do zapoznania się z rzeczywistymi warunkami prowadzenia pomiarów technicznych i technologicznych przemysłu chemicznego oraz wykonywania tychże
pomiarów.
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone również w pracowni technologicznej wyposażonej w: urządzenia do prowadzenia procesów jednostkowych w skali ułamkowo-technicznej,
urządzenia do: filtracji, destylacji, rektyfikacji, ekstrakcji, absorpcji i adsorpcji, procesów cieplnych oraz reaktory procesowe, urządzenia do poboru próbek, stanowisko do analiz ruchowych,
urządzenia do pomiaru i regulacji parametrów procesowych (temperatury, ciśnienia, natężenia przepływu, gęstości, lepkości, pH, konduktancji, składu chemicznego), katalogi elementów
i urządzeń stosowanych w układach automatycznej regulacji, instrukcje obsługi oraz dokumentacje techniczne elementów i urządzeń automatyki, instrukcje wykonywania procesów
jednostkowych w skali ułamkowo-technicznej, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin, środki ochrony indywidualnej.
Środki dydaktyczne
W pracowni technologicznej, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny znajdować się: prezentacje multimedialne obrazujące rzeczywiste warunki prowadzenia pomiarów
technicznych i technologicznych przemysłu chemicznego oraz wykonywania pomiarów, plansze obrazujące schematy ideowe, uproszczone schematy technologiczne w formie prezentacji
multimedialnych, fragmenty schematów technologicznych oraz opisy technologiczne w wersji elektronicznej, modele aparatów niezbędnych do prowadzenia procesów technologicznych,
próbki surowców stosowanych w procesach wytwarzania półproduktów i produktów przemysłu chemicznego, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i ich mieszanin, normy
badań, podstawowy sprzęt laboratoryjny, zestawy odczynników chemicznych, normy surowców, normy produktów, teksty przewodnie i instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Pomiary techniczne i technologiczne w przemyśle chemicznym” wymaga stosowania aktywizujących i podających metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem
pokazu z objaśnieniem oraz metody ćwiczeń praktycznych. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w zespołach
2–3-osobowych. Wykonywane ćwiczeń należy poprzedzić szczegółowym instruktażem, a następnie zwracać uwagę na właściwe wykorzystywanie instrukcji ćwiczeniowych.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób, z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie (podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych) oraz w zespołach
2–3-osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Program nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej 311603 o strukturze przedmiotowej
55

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7.1. Pomiary techniczne i technologiczne w przemyśle chemicznym
Sprawdzanie realizacji efektów kształcenia będzie prowadzone na podstawie obserwacji uczniów podczas wykonywania ćwiczeń oraz prezentacji rozwiązań zadań i problemów
proponowanych przez uczniów. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie sprawdzianu pisemnego i ustnego oraz sprawdzianu praktycznego. Ocenie
powinna podlegać umiejętność rozwiązywania problemu na podstawie analizy przypadku. Ocena powinna uwzględniać następujące kryteria ogólne: wartość merytoryczna, posługiwanie się
terminologią zawodową, poprawność formułowania wniosków, umiejętność rozwiązywania problemów, wytrwałość w wykonywaniu ćwiczeń, a w przypadku sprawdzianu praktycznego
również: organizację pracy, stopień samodzielności ucznia, jakość wykonanej pracy. Szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne powinien ustalić nauczyciel prowadzący
zajęcia, uwzględniając treści programowe oraz możliwości edukacyjne uczniów.
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.

8. Badania laboratoryjne w przemyśle chemicznym
8.1. Przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych
8.2 Kontrolowanie jakości surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego
8.1. Przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

P

A

P

C

P

B

P

C

P

D

P

C

P

C

PKZ(A.z)(6)1 wymienić działania związane z wzorcowaniem i przygotowaniem do
legalizacji wyposażenia pomiarowego;
PKZ(A.z)(6)2 dokonać konserwacji wyposażenia pomiarowego;
PKZ(A.z)(7)1 wyjaśnić zasady sporządzania roztworów o określonym stężeniu;
PKZ(A.z)(7)2 obliczyć masę i objętość substancji potrzebnych do sporządzenia
roztworów o określonym stężeniu procentowym i molowym;
PKZ(A.z)(7)3 zaplanować etapy sporządzania roztworu o określonym stężeniu
molowym i procentowym;
PKZ(A.z)(7)4 dobrać sprzęt laboratoryjny do sporządzenia roztworów o określonym
stężeniu molowym i procentowym;
PKZ(A.z)(8)1 sporządzić roztwory wodne o określonym stężeniu;

Materiał nauczania









Wzorcowanie, sprawdzanie i legalizacja
przyrządów pomiarowych.
Zasady pobierania próbek ogólnych.
Narzędzia i przyrządy do pobierania próbek.
Zabezpieczanie, konserwowanie i archiwizowanie
próbek.
Zasady przygotowywania reprezentatywnych
próbek materiału.
Rozpuszczanie i roztwarzanie materiału.
Mineralizacja próbek.
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony
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8.1. Przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych
PKZ(A.z)(8)2 dobrać środki ochrony osobistej niezbędne podczas sporządzania
roztworów;
A.56.2(1)1 zaplanować czynności związane z przygotowaniem przyrządów do
poboru próbek;
A.56.2(1)2 przestrzegać zasad pobierania próbek w warunkach ciągłego procesu
technologicznego;
A.56.2(1)3 pobrać próbki substancji gazowych, ciekłych i stałych zgodnie
z obowiązującymi zasadami;
A.56.2(2)1 wyjaśnić procedurę poboru próbek (etykietowanie, utrwalenie,
transport);
A.56.2(2)2 oznakować pobrane próbki substancji gazowych, ciekłych i stałych;
A.56.2(2)3 zabezpieczyć pobrane próbki przed zmianą składu podczas transportu
i przechowywania;
A.56.2(2)4 przechowywać pobrane próbki zgodnie z wytycznymi wg obowiązujących
norm;
A.56.2(3)1 wymienić metody przygotowania próbek do analiz;
A.56.2(3)2 przeprowadzić operacje rozdrabniania, mielenia, suszenia próbki do
badań;
A.56.2(3)3 przeprowadzić proces mineralizacji próbki do badań;

P

C

P

D

P

C

P

C

P

B

P

C

P

C

P

C

P

A

P

C

P

C

A.56.2(4)1 wyjaśnić pojęcie próbka laboratoryjna;

P

B

A.56.2(4)2 wymienić ogólne zasady przygotowywania próbek laboratoryjnych;
A.56.2(4)3 sporządzić dokumentację laboratoryjną prac związanych
z przygotowaniem próbek;
A.56.2(6)1 przygotować roztwory mianowane do oznaczeń ilościowych;

P

A

P

C

P

C

A.56.2(6)2 zastosować roztwory mianowane do oznaczeń ilościowych;

P

A.56.2(10)1 wyjaśnić zasady konserwacji sprzętu i aparatury laboratoryjnej;




przeciwpożarowej obowiązujące przy pobieraniu
i przygotowywanie próbek.
Przygotowywanie i przechowywanie odczynników
do analiz.
Przygotowywanie roztworów o określonych
stężeniach.

C
B

A.56.2(10)2 dokonać oceny stanu technicznego sprzętu i aparatury laboratoryjnej;
A.56.2(10)3 wykonać wzorcowanie i sprawdzenie laboratoryjnych przyrządów
pomiarowych;

P

C

P

C
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8.1. Przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych
BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy laboratoryjnej z uwzględnieniem przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(7)2 zastosować wymagania z zakresu ergonomii, przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska związanych
z organizacją stanowisk pracy w zakładzie branży chemicznej;
BHP(7)3 dobrać sprzęt i materiały do wykonywanych zadań zawodowych;
BHP(9)1 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji zadań
zawodowych;
BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska podczas prac w laboratorium analizy
chemicznej;
KPS(3)1 zanalizować rezultaty działań;

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;

P

KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności
zawodowych;
KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

P

KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;

P

KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań.

P

P
P

Planowane zadania
3

Sporządzanie i mianowanie roztworu kwasu solnego o stężeniu około 0,1 mol/dm
3
3
Zaplanuj tok postępowania związany z przygotowaniem 0,5 dm kwasu solnego o stężeniu około 0,1 mol/dm . Następnie zmianuj roztwór kwasu solnego przy użyciu węglanu sodu
(substancja podstawowa). Sprządź sprawozdanie z wykonanego zadania zawierające: przygotowanie stanowiska pracy, wykonanie czynności analitycznych, likwidację stanowiska pracy,
wykaz sprzętu z uwzględnieniem pojemności naczyń laboratoryjnych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w pracowni.
Przygotowanie próbki produktu naftowego do badań laboratoryjnych
Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 228:2006 pobierz próbki produktu naftowego, jakim jest benzyna Eurosuper 95, do badań laboratoryjnych. Przygotuj próbki reprezentatywne do badań,
zabezpiecz je i przygotuj dokumentację. Sprządź sprawozdanie w wykonanego zadania zawierające: opracowanie metodologii pobierania próbek benzyny Eurosuper 95, przygotowanie
stanowiska pracy, wykonanie czynności analitycznych, likwidację stanowiska pracy, wykaz sprzętu oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w pracowni.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
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8.1. Przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych
Najlepszymi warunkami zapewniającymi osiągnięcie założonych efektów kształcenia jest prowadzenie zajęć (lub przynajmniej części z nich) w rzeczywistych warunkach pracy w zakładzie
produkcyjnym branży chemicznej. Dział programowy „Przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, gdyż zaplanowane do
osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do zapoznania się z rzeczywistymi warunkami przygotowania próbek do badań laboratoryjnych, niezbędnych odczynników oraz z samym
procesem przygotowania niezbędnych odczynników, poborem próbek i przygotowaniem ich do badań. Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone również w pracowni technologicznej
wyposażonej w: urządzenia do prowadzenia procesów jednostkowych w skali ułamkowo-technicznej, urządzenia do: filtracji, destylacji, rektyfikacji, ekstrakcji, absorpcji i adsorpcji,
procesów cieplnych oraz reaktory procesowe, urządzenia do poboru próbek, stanowisko do analiz ruchowych, urządzenia do pomiaru i regulacji parametrów procesowych (temperatury,
ciśnienia, natężenia przepływu, gęstości, lepkości, pH, konduktancji, składu chemicznego), katalogi elementów i urządzeń stosowanych w układach automatycznej regulacji, instrukcje
obsługi oraz dokumentacje techniczne elementów i urządzeń automatyki, instrukcje wykonywania procesów jednostkowych w skali ułamkowo-technicznej, karty charakterystyk substancji
niebezpiecznych i ich mieszanin, środki ochrony indywidualnej.
Środki dydaktyczne
W pracowni technologicznej, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny znajdować się: prezentacje multimedialne obrazujące rzeczywiste warunki poboru i przygotowania
próbek do badań laboratoryjnych, plansze obrazujące narzędzia do pobierania próbek, uproszczone schematy technologiczne w formie prezentacji multimedialnych, fragmenty schematów
technologicznych oraz opisy technologiczne w wersji elektronicznej, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i ich mieszanin, normy badań, podstawowy sprzęt laboratoryjny,
zestawy odczynników chemicznych, normy surowców, normy produktów, teksty przewodnie i instrukcje do ćwiczeń, karty pracy dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych” wymaga stosowania aktywizujących i podających metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem pokazu
z objaśnieniem oraz metody ćwiczeń praktycznych. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie lub w zespołach 2–3osobowych. Wykonywane ćwiczeń należy poprzedzić szczegółowym instruktażem, a następnie zwracać uwagę na właściwe wykorzystywanie instrukcji ćwiczeniowych.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób, z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie (podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych) oraz w zespołach 2–3osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie poprawności wykonanych zadań oraz uzupełnienia kart pracy. Ocenie powinny podlegać czynności, takie jak:
przygotowanie stanowiska pracy, pobieranie i przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych, wykonanie czynności analitycznych, likwidację stanowiska pracy, wykaz sprzętu
z uwzględnieniem pojemności naczyń laboratoryjnych oraz przepisów bhp obowiązujących w pracowni, przedstawienie wyników przeprowadzonych analiz oraz zasady przygotowania
i archiwizacji dokumentacji laboratoryjnej.
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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8.2. Kontrolowanie jakości surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

PKZ(A.z)(1)3 dobrać warunki oznaczenia do stosowanych metod pomiarowych;
PKZ(A.z)(4)1 wyjaśnić ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji
laboratoriów chemicznych;
PKZ(A.z)(4)2 wyjaśnić wymagania akredytacyjne;
PKZ(A.z)(4)3 określić warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji laboratoriom
analitycznym;
PKZ(A.z)(4)4 wyjaśnić zasady prowadzenia oceny laboratoriów analiz chemicznych
i fizykochemicznych w procesach akredytacji i nadzoru;
PKZ(A.z)(4)5 określić proces certyfikacji wyrobów;

P

C



P

B



P

B

P

B

P

B

P

C

PKZ(A.z)(4)6 wymienić korzyści wynikające z akredytacji jednostek certyfikujących;

P

A

PKZ(A.z)(4)7 określić zespół czynności obejmujących proces walidacji metody;

P

C

PKZ(A.z)(4)8 wyjaśnić, na czym polega szacowanie niepewności pomiaru;

P

B

PKZ(A.z)(4)9 opisać zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej;
PKZ(A.z)(4)10 zastosować zasady wdrażania i funkcjonowania systemów akredytacji
i certyfikacji w laboratoriach branży chemicznej;
PKZ(A.z)(9)5 wskazać punkty kontroli analitycznej na schematach technologicznych;
PKZ(A.z)(9)6 dokonać analizy graficznego przedstawienia procesu technologicznego
i określić położenie węzłów analitycznych;
A.56.2(5)1 scharakteryzować metody klasyczne stosowane w badaniach surowców,
półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;
A.56.2(5)2 wymienić metody instrumentalne stosowane w badaniach surowców,
półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;
A.56.2(5)3 dobrać metodę badania w zależności od rodzaju surowca;
A.56.2(5)4 zróżnicować zakres zastosowań metod klasycznej i instrumentalnej
analizy ilościowej;

P

A

P

C

P

B

P

D

P

C

P

A

P

C

P

C

Materiał nauczania












Klasyczne metody analizy jakościowej i ilościowej
substancji nieorganicznych.
Metody instrumentalne w badaniach właściwości
fizycznych i fizykochemicznych substancji
nieorganicznych.
Analiza techniczna surowców, półproduktów,
produktów, materiałów pomocniczych przemysłu
chemicznego.
Techniki komputerowe do prowadzenia analiz
instrumentalnych, rejestracji wyników,
sporządzania wykresów i standardowych obliczeń.
Normy jakościowe surowców, półproduktów,
produktów i materiałów pomocniczych przemysłu
chemicznego.
Dokumentacja kontroli jakości badań
laboratoryjnych surowców, półproduktów,
produktów, materiałów pomocniczych przemysłu
nieorganicznego.
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas
prac związanych z wykonywaniem analiz
jakościowych i ilościowych.
Akredytacja i certyfikacja laboratoriów.
Akredytacja laboratoriów wg normy PN-EN ISO/IEC
17025.
Certyfikacja, wykaz wyrobów podlegających
certyfikacji.
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8.2. Kontrolowanie jakości surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego
A.56.2(7)1 wykonać analizę jakościową surowca, półprodukty, produktu i materiału
pomocniczego przemysłu chemicznego;
A.56.2(7)2 wykonać analizę ilościową surowca, półproduktu, produktu i materiału
pomocniczego przemysłu chemicznego;
A.56.2(7)3 sporządzić schemat postępowania analitycznego związany z wykonaniem
oznaczenia;
A.56.2(7)4 zapisać równania reakcji zachodzących w czasie wykonywania analiz
surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu
chemicznego;
A.56.2(7)5 wyjaśnić zasady oznaczeń ilościowych w metodach zobojętnienia,
redoksymetrycznych, strąceniowych, kompleksometrycznych;
A.56.2(8)1 zastosować podstawowe techniki laboratoryjne do oceny właściwości
fizycznych i fizykochemicznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów
pomocniczych przemysłu chemicznego;
A.56.2(8)2 zmierzyć podstawowe wielkości fizyczne i fizykochemiczne
charakteryzujące substancje;
A.56.2(8)3 określić dokładność wykonanych pomiarów właściwości fizycznych
i fizykochemicznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów
pomocniczych przemysłu chemicznego;
A.56.2(8)4 zaplanować ciąg postępowania związany z badaniem laboratoryjnym
surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu
chemicznego;
A.56.2(9)1 dobrać metody kontroli jakości surowców, półproduktów, produktów
i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;
A.56.2(9)2 określić przydatność surowców, półproduktów, produktów i materiałów
pomocniczych przemysłu chemicznego, paliwowego, farmaceutycznego
i biotechnologicznego na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych;
A.56.2(9)3 dokonać oceny jakości surowców, półproduktów, produktów
i materiałów pomocniczych na podstawie wyników analiz;
A.56.2(11)1 sporządzić dokumentację z przeprowadzonych badań surowców,
półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego,
paliwowego, farmaceutycznego i biotechnologicznego, na podstawie otrzymanych
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Procedury analityczne i ich walidacja.
Audyt – planowanie, organizacja, realizacja oraz
dokumentacja.
Audytowanie systemów zarządzania jakością lub
środowiskowego wg PN-EN 19011.
Dobra praktyka laboratoryjna.
Dokumentacja technologiczna.
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wyników badań laboratoryjnych;
A.56.2(11)2 zewidencjonować i zarchiwizować wyniki badań laboratoryjnych
surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu
chemicznego;
A.56.2(11)3 zastosować programy komputerowe do ewidencjonowania
i archiwizowania wyników badań laboratoryjnych surowców, półproduktów,
produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;
BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy laboratoryjnej z uwzględnieniem przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(7)2 zastosować wymagania z zakresu ergonomii, przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska związanych
z organizacją stanowisk pracy w zakładzie branży chemicznej;
BHP(7)3 dobrać sprzęt i materiały do wykonywanych zadań zawodowych;
BHP(8)5 rozróżnić środki ochrony indywidualnej stosowane podczas kontroli
surowców, półproduktów i produktów przemysłu chemicznego;
BHP(8)6 dobrać środki ochrony indywidualnej do wykonywania kontroli surowców,
półproduktów i produktów przemysłu chemicznego;
BHP(9)1 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji zadań
zawodowych;
BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska podczas prac w laboratorium analizy
chemicznej;
BHP(9)3 ocenić rozwiązania stosowane w laboratoriach analizy chemicznej
ograniczające lub eliminujące emisję zanieczyszczeń do środowiska;
BHP(9)4 przewidzieć konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(9)5 opisać sposoby likwidacji lub ograniczenia zagrożeń związanych
z występowaniem w procesach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych
i uciążliwych dla zdrowia;
KPS(3)1 zanalizować rezultaty działań;
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KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;

P
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KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności
zawodowych;
KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

P

KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;

P

KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań.

P

P
P

Planowane zadania
Ocena jakości handlowego produktu naftowego
Przeprowadź ocenę jakości handlowego produktu naftowego, jakim jest benzyna Eurosuper 98. Omów zasadę oznaczenia takich parametrów benzyny, jak: badawcza liczba oktanowa RON,
motorowa liczba oktanowa MON, zawartość ołowiu, zawartość siarki oraz gęstość w temperaturze 15C.
Oznacz w otrzymanych próbkach benzyny Eurosuper 98 badawczą liczbę oktanową RON oraz motorową liczbę oktanową MON zgodnie z procedurą opisaną w PN-EN ISO 5164. Wykonaj
obliczenia, a następnie na podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych oraz analizy wymagań normy PN-EN 228:2006 oceń, które próbki benzyny spełniają wymogi norm.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Najlepszymi warunkami zapewniającymi osiągnięcie założonych efektów kształcenia jest prowadzenie zajęć (lub przynajmniej części z nich) w rzeczywistych warunkach pracy w zakładzie
produkcyjnym branży chemicznej.
Zajęcia edukacyjne mogą być realizowane w pracowni fizykochemicznej wyposażonej w: sprzęt i urządzenia do prowadzenia prac preparatywnych, procesów jednostkowych (w skali
laboratoryjnej), badań laboratoryjnych (metodami klasycznymi i instrumentalnymi), urządzenia do: rozdrabniania i mieszania, destylacji i rektyfikacji, ogrzewania i chłodzenia, ekstrakcji
i absorpcji, badań właściwości fizykochemicznych substancji oraz instrukcje do wykonywania prac preparatywnych i procesów jednostkowych w skali laboratoryjnej, karty charakterystyk
substancji niebezpiecznych i ich mieszanin, środki ochrony indywidualnej, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla czterech uczniów) z oprogramowaniem do rejestracji
i opracowywania wyników badań, drukarkę sieciową.
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone również w pracowni technologicznej wyposażonej w: urządzenia do prowadzenia procesów jednostkowych w skali ułamkowo-technicznej,
urządzenia do: filtracji, destylacji, rektyfikacji, ekstrakcji, absorpcji i adsorpcji, procesów cieplnych oraz reaktory procesowe, urządzenia do poboru próbek, stanowisko do analiz ruchowych,
urządzenia do pomiaru i regulacji parametrów procesowych (temperatury, ciśnienia, natężenia przepływu, gęstości, lepkości, pH, konduktancji, składu chemicznego), katalogi elementów
i urządzeń stosowanych w układach automatycznej regulacji, instrukcje obsługi oraz dokumentacje techniczne elementów i urządzeń automatyki, instrukcje wykonywania procesów
jednostkowych w skali ułamkowo-technicznej, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i ich mieszanin, środki ochrony indywidualnej.
Środki dydaktyczne
Sprzęt i aparatura stanowiąca wyposażenie pracowni fizykochemicznej, instrukcje do ćwiczeń, zestawy norm, odczynniki chemiczne, teksty przewodnie, tablice poglądowe.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaleca się zajęcia prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych.
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Formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w grupie liczącej nie więcej niż 15 osób, w miarę potrzeb z podziałem na 2–3-osobowe zespoły. Ćwiczenia praktyczne uczniowie wykonują indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie:
1. Testu wielokrotnego wyboru zawierającego zestaw pytań z czterema odpowiedziami, w tym jedną poprawną. Pytania powinny dotyczyć umiejętności ćwiczonych podczas wykonywania
zadania. Liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi pozwala określić stopień opanowania efektów kształcenia.
2. Testu praktycznego, zgodnego z planowanym zadaniem i opisem pracy. Kryteriami oceny zadania są: dobór metody, sprzętu i odczynników niezbędnych do wykonania analizy,
umiejętność wykonania oznaczenia, dokładność przeprowadzonej analizy, opracowanie wyników badań.
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.

Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna
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PKZ(A.d)(7)2 odczytać parametry silników elektrycznych umieszczone na tabliczkach
znamionowych oraz w instrukcjach i katalogach;
PKZ(A.d)(7)3 rozpoznać rury, rozgałęźniki, złączki i puszki instalacji elektrycznych, po
ich wyglądzie zewnętrznym i oznaczeniach na nich stosowanych;
PKZ(A.d)(10)1 skorzystać z norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn,
materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
PKZ(A.d)(10)2 zanalizować schematy strukturalne, funkcjonalne i zasadnicze maszyn
i urządzeń;
PKZ(A.d)(10)3 odczytać charakterystyki i parametry techniczne maszyn i urządzeń
z dokumentacji technicznej;
PKZ(A.d)(10)5 rozpoznać na schematach usytuowanie armatury i urządzeń do

Materiał nauczania








Analiza chemizmu procesów, bilansów
materiałowych i energetycznych.
Posługiwanie się dokumentacja technologiczną.
Analiza organizacji wydziału produkcji.
Zastosowanie zasad technologicznych w procesach
produkcyjnych.
Systemy zarządzania środowiskowego w zakładzie
pracy.
Kontrolowanie parametrów procesowych.
Kontrolowanie stanu technicznego maszyn
i urządzeń.
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pomiarów, regulacji i sterowania;
A.6.2(2)6 zastosować dokumentację systemów zarządzania jakością
w prowadzonych procesach technologicznych;
A.6.2(4)1 rozpoznać na schematach punkty pobierania próbek do kontroli ruchowej
i międzyoperacyjnej;
A.6.2(5)2 wykonać pomiar parametrów procesów chemicznych i nadzorować
zgodność przebiegu procesów z instrukcją technologiczną;
A.56.1(3)7 wykorzystać znajomość wartości parametrów do oceny przebiegu
procesu technologicznego;
A.56.1(5)2 zanalizować zadania gospodarki energetycznej podczas przebiegu
procesu technologicznego;
A.56.1(6)1 rozpoznać na schematach węzły i ciągi technologiczne;
A.56.1(6)2 określić zasady eksploatacji aparatów, maszyn i urządzeń w ciągach
technologicznych;
A.56.1(7)1 zorganizować pracę zespołu w procesie technologicznym;
A.56.1(9)1 sprawdzić zgodność procesu technologicznego z dokumentacją
technologiczną i normami;
A.56.1(9)2 zanalizować wyniki pomiarów parametrów i analiz ruchowych
i międzyoperacyjnych;
BHP(4)4zapobiegaćzagrożeniom dla mienia i środowiska związanym
z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(5)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy;
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KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;

P

KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;

P

KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;

P

KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;

P

KPS(3)1 zanalizować rezultaty działań;

P

KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;

P

KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;

P

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska na
stanowiskach pracy.
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KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności
zawodowych;
KPS(7)1 przyjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;

P
P

KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;

P

KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;

P

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

P

KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;

P

KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;

P

KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

P

KPS(10)2 uwzględnić opinie i pomysły innych członków zespołu;

P

KPS(10)3 modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko;

P

KPS(10)4 rozwiązać konflikty w zespole;

P

OMZ(1)1 dokonać analizy przydzielonych zadań;

P

OMZ(1)2 zaplanować pracę zespołu;

P

OMZ(2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;

P

OMZ(2)2 rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;

P

OMZ(3)1 mobilizować współpracowników do wykonywania zadań;

P

OMZ(3)2 wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;

P

OMZ(4)1 monitorować jakość wykonywanych zadań;

P

OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów;
OMZ(5)1 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę
wydajności i jakości pracy;
OMZ(5)2 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę
wydajności i jakości pracy;
OMZ(6)1 słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników;

P

OMZ(6)2 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami;

P

P
P
P
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OMZ(6)3 zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych.

P

Planowane zadania
Opracowanie raportu zmianowego procesu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych na podstawie otrzymanych danych produkcyjnych
W pierwszym etapie wykonania zadania wybierzcie lidera, który podzieli grupę na zespoły oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne dane produkcyjne procesów produkcji wyrobów
z tworzyw sztucznych, dla których będziecie opracowywać raport zmianowy procesu produkcji.
Na podstawie otrzymanej instrukcji ze wskazówkami do wykonania zadania opracujcie raport zmianowy produkcji przydzielony Waszemu zespołowi.
Otrzymane dane produkcyjne pogrupujcie pod kątem kolejności etapów produkcji. Następnie określcie czasy trwania etapów produkcyjnych i ich wpływ na potokowość procesu produkcji.
W raporcie oszacujcie ilości odpadów generowane na poszczególnych etapach produkcji wyrobu z tworzywa sztucznego, a w szczególności określcie etap produkcji, na którym występuje
największy odpad. Podczas wykonywania zadania, na podstawie dostępnych środków dydaktycznych, przeanalizujcie rozwiązanie pod względem efektywności procesu produkcji wyrobu
z tworzywa sztucznego oraz dokonajcie oceny równolegle pracujących zespołów i omówcie zadania na forum. Po wykonaniu ćwiczenia dokonajcie samooceny prawidłowości wykonania
zadania.
Dobór materiału dla wybranego wyrobu z tworzywa sztucznego formowanego za pomocą różnych metod
Na podstawie charakterystyki materiałów podanej w materiałach pomocniczych określ według kryterium użytkowego najlepszy materiał i jego zamiennik na wskazany przez opiekuna
praktyk wyrób z tworzywa sztucznego. Uzupełnij tabelę 1 i przedstaw opiekunowi praktyk.
Tabela 1. Dobór optymalnego tworzywa
Parametry eksploatacyjne
parametr
wartość
maks. temp. ciągłej pracy
rodzaj obciążenia i naprężenia maks.
twardość
udarność
odporność elektryczna
odkształcenie przy zerwaniu
klasa niepalności
chłonność wody
Uzasadnienie wyboru:
Nazwa wyrobu

jednostka

Tworzywo najlepsze
(polimer 1)

Tworzywo dopuszczalne
(polimer 2)

Wybierz metodę formowania wyrobu i określ optymalne parametry technologiczne formowania dla przykładowego wyrobu.
Na podstawie literatury dokonaj wyboru technologii formowania przykładowego wyrobu i określ podstawowe parametry technologiczne procesu formowania. Uzupełnij tabelę 2
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i przedstaw opiekunowi praktyk.
Tabela 2. Parametry technologiczne procesu formowania
Nazwa
wyrobu

Polimer

Temperatura tworzywa

Temperatura
formy lub głowicy

Podstawowe parametry technologiczne
Ciśnienie
Czas
formowania
chłodzenia/grzania

Pozostałe

Pozostałe

1
2
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Praktyka zawodowa powinna być przeprowadzona w zakładzie produkcyjnym branży chemicznej, gdzie uczeń zetknie się z rzeczywistymi warunkami pracy właściwymi dla zawodu technika
technologii chemicznej.
Środki dydaktyczne
Instrukcje stanowiskowe, normy branżowe, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Praktyka zawodowa powinna być prowadzona metodą ćwiczeń praktycznych. Ćwiczenia powinny zawierać opisy czynności niezbędnych do wykonania zadań, a uczniowie powinni pracować
samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny się odbywać w formie grupowej, zróżnicowanej, w grupach 2–3-osobowych, zaś ćwiczenia praktyczne uczniowie wykonują indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie ćwiczeń lub zadań praktycznych, w których uczniowie będą sporządzali raporty lub karty pracy oraz będą
omawiali wykonane zadania praktyczne z odpowiednim pracownikiem huty, opiekunem praktyk w odpowiednim dziale produkcyjnym.
Zaliczenie praktyki. W czasie odbywania praktyk uczniowie mają obowiązek prowadzenia dzienniczka praktyk, w którym dokonują zapisu codziennych czynności i spostrzeżeń. Na
zakończenie praktyk uczniowie przygotowują sprawozdanie z praktyki. Opiekun praktyk omawia z uczniami jej przebieg i dokonuje oceny praktyki każdego ucznia. Na zakończenie uczniowie
dokonują rozliczenia z pobranego sprzętu, odzieży, materiałów, literatury i dokumentów zakładowych. Po powrocie z praktyki uczniowie składają dzienniki i sprawozdania w celu zaliczenia
praktyki przez szkołę. Uwagi i spostrzeżenia z praktyk powinny być wykorzystane podczas zajęć z przedmiotów zawodowych. Omówienie spostrzeżeń z praktyk może być tematem zajęć
z tych przedmiotów.
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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ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY
PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH
ZAŁĄCZNIK 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
ZAŁĄCZNIK 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
ZAŁĄCZNIK 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY
PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH
Efekty kształcenia
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
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PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)
JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
Kompetencje personalne i społeczne (KPS)
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS(8) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;
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KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS(10) współpracuje w zespole.
Organizacja pracy małych zespołów (OMZ)
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
PKZ(A.d)
PKZ(A.d)(1) sporządza szkice i rysunki techniczne części maszyn i urządzeń;
PKZ(A.d)(2) wyjaśnia zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodzące w procesach technologicznych przemysłu chemicznego;
PKZ(A.d)(3) prowadzi i kontroluje procesy jednostkowe w skali laboratoryjnej;
PKZ(A.d)(4) posługuje się wiedzą z zakresu mechaniki technicznej i elektrotechniki;
PKZ(A.d)(5) rozpoznaje części maszyn i urządzeń oraz określa ich zastosowanie;
PKZ(A.d)(6) przestrzega zasad eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń;
PKZ(A.d)(7) rozróżnia silniki elektryczne i elementy instalacji elektrycznych;
PKZ(A.d)(8) rozróżnia elementy sterowania oraz układy automatyki w maszynach i urządzeniach;
PKZ(A.d)(9) przestrzega zasad eksploatacji urządzeń automatyki przemysłowej;
PKZ(A.d)(10) posługuje się dokumentacją techniczną;
PKZ(A.d)(11) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
PKZ(A.z)
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PKZ(A.z)(1) klasyfikuje metody pomiarowe stosowane w badaniach laboratoryjnych i pomiarach przemysłowych;
PKZ(A.z)(2) klasyfikuje i oblicza błędy pomiarowe;
PKZ(A.z)(3) określa cele i zadania normalizacji;
PKZ(A.z)(4) przestrzega zasad wdrażania i funkcjonowania systemów akredytacji, certyfikacji i dobrej praktyki laboratoryjnej;
PKZ(A.z)(5) charakteryzuje systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem;
PKZ(A.z)(6) wykonuje czynności związane z wzorcowaniem, konserwacją, przygotowaniem do legalizacji wyposażenia pomiarowego;
PKZ(A.z)(7) wykonuje obliczenia związane ze sporządzaniem roztworów;
PKZ(A.z)(8) sporządza roztwory o różnych stężeniach;
PKZ(A.z)(9) rozpoznaje znormalizowane symbole urządzeń i położenie węzłów analitycznych i punktów pomiarowych na schematach technologicznych;
PKZ(A.z)(10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie
A.6. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
A.6.1(1) rozróżnia rodzaje i określa właściwości materiałów stosowanych w konstrukcji maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
A.6.1(2) rozpoznaje elementy konstrukcyjne maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym;
A.6.1(3) określa rodzaje, zastosowanie i warunki eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
A.6.1(4) przygotowuje roztwory i mieszaniny na podstawie procedur technologicznych;
A.6.1(5) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym;
A.6.1(6) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach jednostkowych i w ciągach technologicznych przemysłu chemicznego;
A.6.1(7) obsługuje maszyny i urządzenia do transportu i dozowania ciał stałych;
A.6.1(8) monitoruje działanie systemów rurociągowych do przesyłania mediów technologicznych;
A.6.1(9) wykonuje czynności związane z pakowaniem, oznakowaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów oraz produktów przemysłu chemicznego;
A.6.1(10) przygotowuje maszyny i urządzenia do konserwacji i remontów bieżących;
A.6.1(11) wykonuje czynności związane z konserwacją maszyn i urządzeń oraz armatury;
A.6.2(1) odczytuje schematy technologiczne procesów wytwarzania półproduktów i produktów przemysłu chemicznego;
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A.6.2(2) wykonuje czynności związane z wytwarzaniem półproduktów i produktów przemysłu chemicznego zgodnie z zasadami technologicznymi;
A.6.2(3) przestrzega zasad technologicznych procesów wytwarzania półproduktów i produktów przemysłu chemicznego;
A.6.2(4) pobiera próbki materiałów do kontroli ruchowej i międzyoperacyjnej;
A.6.2(5) wykonuje analizy ruchowe i międzyoperacyjne;
A.6.2(6) obsługuje analizatory przemysłowe oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe stosowane w przemyśle chemicznym;
A.6.2(7) obsługuje przemysłowe automatyczne układy regulacyjne stosowane w procesach technologicznych przemysłu chemicznego;
A.6.2(8) dokumentuje przebieg i wyniki monitoringu procesów technologicznych przemysłu chemicznego.
A.56. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
A.56.1(1) charakteryzuje procesy technologiczne przemysłowej syntezy organicznej i nieorganicznej, przetwórstwa petrochemiczno-rafineryjnego;
A.56.1(2) sporządza bilanse materiałowe i energetyczne procesów technologicznych;
A.56.1(3) określa parametry procesu technologicznego i wymagania dotyczące jakości mediów technologicznych;
A.56.1(4) dobiera maszyny i urządzenia do poszczególnych procesów wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych;
A.56.1(5) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki czynnikami energetycznymi podczas produkcji;
A.56.1(6) organizuje stanowiska obsługi ciągu technologicznego;
A.56.1(7) opracowuje harmonogramy prac i kieruje zespołami pracowników prowadzących procesy technologiczne;
A.56.1(8) kontroluje wykonywanie pomiarów i regulacji parametrów procesowych;
A.56.1(9) kontroluje przebieg procesów produkcyjnych na podstawie wyników pomiarów parametrów i analiz ruchowych i międzyoperacyjnych;
A.56.1(10) organizuje i nadzoruje prace związane ze znakowaniem, magazynowaniem i transportem materiałów na wydziale produkcyjnym przemysłu chemicznego;
A.56.1(11) kontroluje przestrzeganie procedur systemu jakości i stosowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony
środowiska w procesie produkcyjnym;
A.56.1(12) prowadzi dokumentację przebiegu procesu produkcyjnego;
A.56.2(1) pobiera próbki substancji gazowych, ciekłych i stałych do badań laboratoryjnych;
A.56.2(2) znakuje, zabezpiecza i przechowuje pobrane próbki materiałów;
A.56.2(3) dobiera metody i techniki przygotowywania materiału do badań laboratoryjnych;
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A.56.2(4) przygotowuje próbki laboratoryjne i analityczne;
A.56.2(5) stosuje metody klasyczne i instrumentalne stosowane w badaniach surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;
A.56.2(6) przygotowuje titranty i roztwory pomocnicze;
A.56.2(7) wykonuje analizy jakościowe i ilościowe surowców, półproduktów i produktów przemysłu chemicznego oraz materiałów pomocniczych, metodami klasycznymi
i instrumentalnymi;
A.56.2(8) wykonuje badania właściwości fizycznych i fizykochemicznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;
A.56.2(9) ocenia jakość surowców, półproduktów, produktów, materiałów pomocniczych na podstawie wyników badań laboratoryjnych;
A.56.2(10) wykonuje czynności związane z kalibracją i konserwacją sprzętu i aparatury laboratoryjnej;
A.56.2(11) prowadzi ewidencję i dokumentację badań laboratoryjnych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego.
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Klasa
Efekty kształcenia /umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/
Uczeń:

I

II

I

II

PKZ(A.d)(1) sporządza szkice i rysunki techniczne części maszyn i urządzeń;

x

x

PKZ(A.d)(4) posługuje się wiedzą z zakresu mechaniki technicznej i elektrotechniki;

x

PKZ(A.d)(5) rozpoznaje części maszyn i urządzeń oraz określa ich zastosowanie;

III

I

II

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PKZ(A.d)(7) rozróżnia silniki elektryczne i elementy instalacji elektrycznych;

x

x

x

x

PKZ(A.d)(8) rozróżnia elementy sterowania oraz układy automatyki w maszynach i urządzeniach;

x

x

x

x

x

x

I

IV

II

I

II

Liczba godzin
przeznaczona na
realizację efektów
kształcenia

ZAŁĄCZNIK 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Maszyny i urządzenia w przemyśle chemicznym

PKZ(A.d)(6) przestrzega zasad eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń;

PKZ(A.d)(9) przestrzega zasad eksploatacji urządzeń automatyki przemysłowej;
PKZ(A.d)(10) posługuje się dokumentacją techniczną;
PKZ(A.d)(11) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;
A.6.1(1) rozróżnia rodzaje i określa właściwości materiałów stosowanych w konstrukcji maszyn i urządzeń przemysłu
chemicznego;
A.6.1(2) rozpoznaje elementy konstrukcyjne maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym;
A.6.1(3) określa rodzaje, zastosowanie i warunki eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
A.6.1(6) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach jednostkowych i w ciągach technologicznych przemysłu
chemicznego;
A.6.1(7) obsługuje maszyny i urządzenia do transportu i dozowania ciał stałych;

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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150

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

Klasa
Efekty kształcenia /umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/
Uczeń:

I

II

III

I

II

I

II

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

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

x

x

x

x

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

x

x

x

x

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

x

x

x

x

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

x

x

x

x

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe.

x

x

x

x

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska
i ergonomią;
BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
w Polsce;

I

IV

II

I

II
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20

Łączna liczba godzin

270

Procesy technologiczne w przemyśle chemicznym
PKZ(A.d)(2) wyjaśnia zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodzące w procesach technologicznych
przemysłu chemicznego;

x

x

40

PKZ(A.d)(3) prowadzi i kontroluje procesy jednostkowe w skali laboratoryjnej;

x

x

x

A.6.1(4) przygotowuje roztwory i mieszaniny na podstawie procedur technologicznych;

x

x

x

A.6.2(1) odczytuje schematy technologiczne procesów wytwarzania półproduktów i produktów przemysłu chemicznego;

x

x

x

x

A.6.2(2) wykonuje czynności związane z wytwarzaniem półproduktów i produktów przemysłu chemicznego zgodnie
z zasadami technologicznymi;

x

x

x

x

Program nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej 311603 o strukturze przedmiotowej
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230

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

Klasa
Efekty kształcenia /umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/
Uczeń:

I

I

II

II

I

III

IV

II

I

II

A.6.2(3) przestrzega zasad technologicznych procesów wytwarzania półproduktów i produktów przemysłu chemicznego;

x

x

x

A.6.2(4) pobiera próbki materiałów do kontroli ruchowej i międzyoperacyjnej;

x

x

x

A.6.2(5) wykonuje analizy ruchowe i międzyoperacyjne;

x

x

x

A.6.2(8) dokumentuje przebieg i wyniki monitoringu procesów technologicznych przemysłu chemicznego;

x

x

x

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

x

x

x

x

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

x

x

x

x

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

x

x

x

x

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

x

x

x

x

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

x

x

x

x

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

x

x

x

x

KPS(10) współpracuje w zespole.

x

x

x

I

II
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x
Łączna liczba godzin

270

Planowanie i nadzorowanie produkcji chemicznej
PKZ(A.z)(1) klasyfikuje metody pomiarowe stosowane w badaniach laboratoryjnych i pomiarach przemysłowych;

x

PKZ(A.z)(2) klasyfikuje i oblicza błędy pomiarowe;

x

PKZ(A.z)(3) określa cele i zadania normalizacji;

x

PKZ(A.z)(5) charakteryzuje systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem;

x

PKZ(A.z)(9) rozpoznaje znormalizowane symbole urządzeń i położenie węzłów analitycznych i punktów pomiarowych na

x

Program nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej 311603 o strukturze przedmiotowej
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50

x

x

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

Klasa
Efekty kształcenia /umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/
Uczeń:

I

I

II

II

I

III

II

IV

I

II

I

x

x

x

A.56.1(1) charakteryzuje procesy technologiczne przemysłowej syntezy organicznej i nieorganicznej, przetwórstwa
petrochemiczno-rafineryjnego;

x

x

A.56.1(2) sporządza bilanse materiałowe i energetyczne procesów technologicznych;

x

x

A.56.1(3) określa parametry procesu technologicznego i wymagania dotyczące jakości mediów technologicznych;

x

x

A.56.1(4) dobiera maszyny i urządzenia do poszczególnych procesów wytwarzania półproduktów i produktów
chemicznych;

x

x

A.56.1(5) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki czynnikami energetycznymi podczas produkcji;

x

x

A.56.1(6) organizuje stanowiska obsługi ciągu technologicznego;

x

x

A.56.1(7) opracowuje harmonogramy prac i kieruje zespołami pracowników prowadzących procesy technologiczne;

x

x

A.56.1(8) kontroluje wykonywanie pomiarów i regulacji parametrów procesowych;

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

II
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schematach technologicznych;
PKZ(A.z)(10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

A.56.1(9) kontroluje przebieg procesów produkcyjnych na podstawie wyników pomiarów parametrów i analiz ruchowych
i międzyoperacyjnych;
A.56.1(10) organizuje i nadzoruje prace związane ze znakowaniem, magazynowaniem i transportem materiałów na
wydziale produkcyjnym przemysłu chemicznego;
A.56.1(11) kontroluje przestrzeganie procedur systemu jakości i stosowanie przepisów prawa dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w procesie produkcyjnym;

x

A.56.1(12) prowadzi dokumentację przebiegu procesu produkcyjnego;
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań
zawodowych;

x

x

x

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

x

x

x

Program nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej 311603 o strukturze przedmiotowej
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Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

Klasa
Efekty kształcenia /umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/
Uczeń:

I

I

II

II

I

III

II

IV

I

II

I

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

x

x

x

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

x

x

x

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

x

x

x

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

x

x

x

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

x

x

x

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

x

x

x

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

x

x

x

KPS(10) współpracuje w zespole;

x

x

x

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

x

x

x

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

x

x

x

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

x

x

x

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

x

x

x

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

x

x

x

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

x

x

x

II

Łączna liczba godzin
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150

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

Klasa
Efekty kształcenia /umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/
Uczeń:

I

I

II

II

I

III

II

IV

I

II

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

x

x

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

x

x

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

x

x

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

x

x

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

x

x

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

x

x

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

x

x

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności
gospodarczej;
PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

x

x

x

x

x

x

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;

x

x

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

x

x

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

x

x

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

x

x

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

x

x

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień.

x

x

I

II
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Działalność gospodarcza w branży chemicznej

Łączna liczba godzin
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30

30

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

Klasa
Efekty kształcenia /umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/
Uczeń:

I

I

II

II

III

I

II

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

x

x

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli
i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

x

x

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

x

x

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

x

x

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

x

x

I

IV

II

I

II
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Język obcy zawodowy w branży chemicznej

30

Łączna liczba godzin

30

Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
PKZ(A.d)(5) rozpoznaje części maszyn i urządzeń oraz określa ich zastosowanie;

x

PKZ(A.d)(6) przestrzega zasad eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń;

x

x

x

x

PKZ(A.d)(9) przestrzega zasad eksploatacji urządzeń automatyki przemysłowej;

x

x

x

x

A.6.1(5) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym;

x

x

x

A.6.1(6) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach jednostkowych i w ciągach technologicznych przemysłu
chemicznego;

x

x

x

A.6.1(10) przygotowuje maszyny i urządzenia do konserwacji i remontów bieżących;

x

x

x

A.6.1(11) wykonuje czynności związane z konserwacją maszyn i urządzeń oraz armatury;

x

x

x

Program nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej 311603 o strukturze przedmiotowej
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20

240

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

Klasa
Efekty kształcenia /umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/
Uczeń:

I

II

III

I

II

I

II

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

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

x

x

x

x

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

x

x

x

x

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

x

x

x

x

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

x

x

x

x

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

x

x

x

x

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

x

x

x

x

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

x

x

x

x

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

x

x

x

x

KPS(10) współpracuje w zespole.

x

x

x

x

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań
zawodowych;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

I

IV

II

I

II

Liczba godzin
przeznaczona na
realizację efektów
kształcenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10

Łączna liczba godzin

270

Pomiary techniczne i technologiczne w przemyśle chemicznym
PKZ(A.d)(3) prowadzi i kontroluje procesy jednostkowe w skali laboratoryjnej;

x

x

x

x

PKZ(A.d)(9) przestrzega zasad eksploatacji urządzeń automatyki przemysłowej;
PKZ(A.d)(11) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

x

x

x

x

x

x

x

x

Program nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej 311603 o strukturze przedmiotowej
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Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

Klasa
Efekty kształcenia /umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/
Uczeń:

I

I

II

II

III

IV

I

II

I

II

A.6.1(7) obsługuje maszyny i urządzenia do transportu i dozowania ciał stałych;

x

x

x

x

A.6.1(8) monitoruje działanie systemów rurociągowych do przesyłania mediów technologicznych;

x

x

x

x

A.6.1(9) wykonuje czynności związane z pakowaniem, oznakowaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów oraz
produktów przemysłu chemicznego;

x

x

x

x

A.6.2(6) obsługuje analizatory przemysłowe oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe stosowane w przemyśle chemicznym;

x

x

x

x

A.6.2(7) obsługuje przemysłowe automatyczne układy regulacyjne stosowane w procesach technologicznych przemysłu
chemicznego;

x

x

x

x

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

x

x

x

x

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

x

x

x

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

x

x

x

x

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

x

x

x

x

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

x

x

x

x

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

x

x

x

x

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

x

x

x

x

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

x

x

x

x

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

x

x

x

x

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

x

x

x

x
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184

8

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

Klasa
Efekty kształcenia /umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/
Uczeń:

I

I

II

II

III

IV

I

II

I

II

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

x

x

x

x

KPS(10) współpracuje w zespole.

x

x

x

I

II

Liczba godzin
przeznaczona na
realizację efektów
kształcenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

x
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240

Badania laboratoryjne w przemyśle chemicznym
PKZ(A.z)(1) klasyfikuje metody pomiarowe stosowane w badaniach laboratoryjnych i pomiarach przemysłowych;

x

PKZ(A.z)(4) przestrzega zasad wdrażania i funkcjonowania systemów akredytacji, certyfikacji i dobrej praktyki
laboratoryjnej;

x

x

x

PKZ(A.z)(6) wykonuje czynności związane z wzorcowaniem, konserwacją, przygotowaniem do legalizacji wyposażenia
pomiarowego;

x

x

x

PKZ(A.z)(7) wykonuje obliczenia związane ze sporządzaniem roztworów;

x

x

x

PKZ(A.z)(8) sporządza roztwory o różnych stężeniach;

x

x

x

PKZ(A.z)(9) rozpoznaje znormalizowane symbole urządzeń i położenie węzłów analitycznych i punktów pomiarowych na
schematach technologicznych;

x

A.56.2(1) pobiera próbki substancji gazowych, ciekłych i stałych do badań laboratoryjnych;

x

x

x

A.56.2(2) znakuje, zabezpiecza i przechowuje pobrane próbki materiałów;

x

x

x

A.56.2(3) dobiera metody i techniki przygotowywania materiału do badań laboratoryjnych;

x

x

x

A.56.2(4) przygotowuje próbki laboratoryjne i analityczne;

x

x

x

A.56.2(5) stosuje metody klasyczne i instrumentalne stosowane w badaniach surowców, półproduktów, produktów
i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;

x

x

x

Program nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej 311603 o strukturze przedmiotowej
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Klasa
Efekty kształcenia /umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/
Uczeń:

I

I

II

II

I

III

II

IV

I

II

I

A.56 2(6) przygotowuje titranty i roztwory pomocnicze;

x

x

x

A.56.2(7) wykonuje analizy jakościowe i ilościowe surowców, półproduktów i produktów przemysłu chemicznego oraz
materiałów pomocniczych, metodami klasycznymi i instrumentalnymi;

x

x

x

A.56.2(8) wykonuje badania właściwości fizycznych i fizykochemicznych surowców, półproduktów, produktów
i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;

x

x

x

A.56.2(9) ocenia jakość surowców, półproduktów, produktów, materiałów pomocniczych na podstawie wyników badań
laboratoryjnych;

x

x

x

A.56.2(10) wykonuje czynności związane z kalibracją i konserwacją sprzętu i aparatury laboratoryjnej;

x

x

x

A.56.2(11) prowadzi ewidencję i dokumentację badań laboratoryjnych surowców, półproduktów, produktów
i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

x

x

x

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

x

x

x

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania.

x

x

x

II

Łączna liczba godzin
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Praktyki zawodowe
PKZ(A.d)(7) rozróżnia silniki elektryczne i elementy instalacji elektrycznych;

x
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Klasa
Efekty kształcenia /umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/
Uczeń:

I

I

II

I

II

IV

I

II

PKZ(A.d)(10) posługuje się dokumentacją techniczną;
A.6.2(2) wykonuje czynności związane z wytwarzaniem półproduktów i produktów przemysłu chemicznego zgodnie
z zasadami technologicznymi;
A.6.2(4) pobiera próbki materiałów do kontroli ruchowej i międzyoperacyjnej;
A.6.2(5) wykonuje analizy ruchowe i międzyoperacyjne;

x

x

x

x

x

x

x

x

A.56.1(3) określa parametry procesu technologicznego i wymagania dotyczące jakości mediów technologicznych;

x

x

A.56.1(5) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki czynnikami energetycznymi podczas produkcji;

x

x

A.56.1(6) organizuje stanowiska obsługi ciągu technologicznego;

x

x

A.56.1(7) opracowuje harmonogramy prac i kieruje zespołami pracowników prowadzących procesy technologiczne;

x

x

x

x

x

x

x

x

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

x

x

x

x

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

x

x

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

x

x

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

x

x

KPS(10) współpracuje w zespole;
OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

x

x

x

x

A.56.1(9) kontroluje przebieg procesów produkcyjnych na podstawie wyników pomiarów parametrów i analiz ruchowych
i międzyoperacyjnych;
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań
zawodowych;
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

II

III
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Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

Klasa
Efekty kształcenia /umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/
Uczeń:

I

I

II

II

I

III

II

IV

I

II

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

x

x

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

x

x

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

x

x

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

x

x

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

x

I

II

x
Łączna liczba godzin
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ZAŁĄCZNIK 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Maszyny i urządzenia w przemyśle chemicznym
PKZ(A.d)(1) sporządza szkice i rysunki techniczne części maszyn
i urządzeń;

PKZ(A.d)(1)1 wyjaśnić zasady szkicowania figur płaskich, brył geometrycznych oraz elementów maszyn;
PKZ(A.d)(1)2 wykonać szkice brył geometrycznych stosując zasady rzutowania prostokątnego
i aksonometrycznego;
PKZ(A.d)(1)3 wykonać szkice części maszyn odwzorowujące kształty zewnętrzne i wewnętrzne;
PKZ(A.d)(1)4 zwymiarować szkice typowych części maszyn;
PKZ(A.d)(1)5 zastosować uproszczenia rysunkowe do wykonania szkicu maszyny;

PKZ(A.d)(4) posługuje się wiedzą z zakresu mechaniki technicznej
i elektrotechniki;

PKZ(A.d)(4)1 rozpoznać znormalizowane symbole i oznaczenia graficzne stosowane na schematach aparatów
i urządzeń przemysłu chemicznego;
PKZ(A.d)(4)2 scharakteryzować budowę i wyjaśnić zasadę działania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
PKZ(A.d)(4)3 określić własności urządzeń i układów automatyki na podstawie dokumentacji technicznej
i instrukcji obsługi;
PKZ(A.d)(4)4 określić prawa i zasady mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki;

PKZ(A.d)(5) rozpoznaje części maszyn i urządzeń oraz określa ich
zastosowanie;

PKZ(A.d)(5)1 sklasyfikować maszyny urządzenia stosowane w przemyśle chemicznym;
PKZ(A.d)(5)2 rozróżnić przeznaczenie części maszyn i urządzeń;
PKZ(A.d)(5)3 rozróżnić połączenia konstrukcyjne stosowane w przemyśle chemicznym;
PKZ(A.d)(5)4 rozróżnić stosowane w przemyśle chemicznym uszczelnienia;

PKZ(A.d)(6) przestrzega zasad eksploatacji i konserwacji maszyn
i urządzeń;

PKZ(A.d)(6)1 wskazać przyczyny powodujące zużycie maszyn i urządzeń;
PKZ(A.d)(6)2 scharakteryzować rodzaje zniszczeń korozyjnych wywołanych eksploatacją maszyn i urządzeń;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(A.d)(6)3 scharakteryzować metody ochrony maszyn i urządzeń przed nadmiernym zużyciem;
PKZ(A.d)(6)4 określić sposoby zapobiegania korozji materiałów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń;
PKZ(A.d)(6)5 scharakteryzować powłoki ochronne i ich zastosowanie;

PKZ(A.d)(7) rozróżnia silniki elektryczne i elementy instalacji
elektrycznych;

PKZ(A.d)(8) rozróżnia elementy sterowania oraz układy automatyki
w maszynach i urządzeniach;

PKZ(A.d)(7)1 opisać budowę i zasadę działania silników elektrycznych;
PKZ(A.d)(7)2 odczytać parametry silników elektrycznych umieszczone na tabliczkach znamionowych oraz
w instrukcjach i katalogach;
PKZ(A.d)(7)3 rozpoznać rury, rozgałęźniki, złączki i puszki instalacji elektrycznych, po ich wyglądzie
zewnętrznym i oznaczeniach na nich stosowanych;
PKZ(A.d)(8)1 scharakteryzować budowę układów regulacji i sterowania stosowanych w maszynach
i urządzeniach;
PKZ(A.d)(8)2 rozróżnić znormalizowane symbole urządzeń sterowania i regulacji;
PKZ(A.d)(8)3 rozpoznać na schematach urządzenia sterowania i regulacji;
PKZ(A.d)(8)4 określić zastosowanie urządzeń sterowania i regulacji w podstawowych procesach fizycznych
i chemicznych przemysłu chemicznego;
PKZ(A.d)(8)5 scharakteryzować zastosowanie układów regulacji i sterowania w procesach technologicznych;
PKZ(A.d)(8)6 wykorzystać programy komputerowe symulujące działanie układów sterowania maszyn
i urządzeń,

PKZ(A.d)(9) przestrzega zasad eksploatacji urządzeń automatyki
przemysłowej;

PKZ(A.d)(9)1 scharakteryzować zasadę działania układów regulacji i sterowania;
PKZ(A.d)(9)2 określić zasady eksploatacji urządzeń automatyki przemysłowej;
PKZ(A.d)(9)3 posłużyć się dokumentacją techniczną układów automatyki przemysłowej;

PKZ(A.d)(10) posługuje się dokumentacją techniczną;

PKZ(A.d)(9)4 określić własności urządzeń i układów automatyki na podstawie dokumentacji technicznej
i instrukcji obsługi;
PKZ(A.d)(10)1 skorzystać z norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych
i eksploatacyjnych;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(A.d)(10)2 zanalizować schematy strukturalne, funkcjonalne i zasadnicze maszyn i urządzeń;
PKZ(A.d)(10)3 odczytać charakterystyki i parametry techniczne maszyn i urządzeń z dokumentacji technicznej;
PKZ(A.d)(10)4 wyjaśnić znaczenie dokumentacji technicznej i technologicznej maszyn i urządzeń w przemyśle
chemicznym;
PKZ(A.d)(10)5 rozpoznać na schematach usytuowanie armatury i urządzeń do pomiarów, regulacji i sterowania;

PKZ(A.d)(11) stosuje programy komputerowe wspomagające
wykonywanie zadań;

A.6.1(1) rozróżnia rodzaje i określa właściwości materiałów stosowanych
w konstrukcji maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;

PKZ(A.d)(11)1 sporządzić rysunki techniczne z wykorzystaniem programów komputerowych;
PKZ(A.d)(11)2 zastosować programy komputerowe wspomagające sporządzanie dokumentacji technicznej
maszyn i urządzeń;
PKZ(A.d)(11)3 posłużyć się programami komputerowymi do symulacji przebiegu procesów technologicznych
przemysłu chemicznego;
A.6.1(1)1 scharakteryzować i rozpoznać materiały stosowane w konstrukcji maszyn i urządzeń przemysłu
chemicznego;
A.6.1(1)2 scharakteryzować właściwości fizyczne, chemiczne, mechaniczne i technologiczne materiałów
stosowanych w konstrukcji maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
A.6.1(1)3 porównać zastosowanie metali, stopów metali, metali nieżelaznych i ich stopów oraz materiałów
niemetalicznych do budowy maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
A.6.1(1)4 określić odporność materiałów konstrukcyjnych na czynniki mechaniczne i chemiczne w warunkach
eksploatacji maszyn i urządzeń;
A.6.1(1)5 rozpoznać materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach przemysłu chemicznego;

A.6.1(2) rozpoznaje elementy konstrukcyjne maszyn i urządzeń
stosowanych w przemyśle chemicznym;

A.6.1(2)1 rozpoznać na podstawie dokumentacji technicznej elementy składowe maszyn lub urządzeń;
A.6.1(2)2 określić znaczenie normalizacji w procesach produkcji maszyn i urządzeń;
A.6.1(2)3 scharakteryzować na podstawie dokumentacji technicznej elementy konstrukcyjne maszyn
i urządzeń;
A.6.1(2)4 porównać zastosowanie połączeń: osi i wałów, łożysk, sprzęgieł, hamulców, przekładni
mechanicznych;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.6.1(2)5 wyjaśnić budowę i zasadę działania napędów hydraulicznych i pneumatycznych;

A.6.1(3) określa rodzaje, zastosowanie i warunki eksploatacji maszyn
i urządzeń przemysłu chemicznego;

A.6.1(3)1 określić przeznaczenie elementów konstrukcyjnych aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego;
A.6.1(3)2 dobrać maszyny i urządzenia do procesów technologicznych;
A.6.1(3)3 scharakteryzować warunki eksploatacji maszyn i urządzeń;

A.6.1(6) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach
jednostkowych i w ciągach technologicznych przemysłu chemicznego;

A.6.1(3)4 ocenić zagrożenia dla środowiska pracy powstające w czasie eksploatacji podstawowych maszyn
i urządzeń przemysłu chemicznego;
A.6.1(6)1 sklasyfikować maszyny i urządzenia stosowane w procesach jednostkowych i w ciągach
technologicznych;
A.6.1(6)2 określić zastosowanie aparatury pomiarowej w sterowaniu procesami technologicznymi;
A.6.1(6)3 rozróżnić znormalizowane symbole aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego;
A.6.1(6)4 określić zasady obsługi podstawowych aparatów i urządzeń do operacji i procesów jednostkowych;
A.6.1(6)5 wyjaśnić mechanizm i określić warunki prowadzenia operacji jednostkowych przemysłu chemicznego;

A.6.1(7) obsługuje maszyny i urządzenia do transportu i dozowania ciał
stałych;

A.6.1(7)1 wyjaśnić zasady bezpiecznego transportu chemikaliów;
A.6.1(7)2 rozróżnić maszyny i urządzenia do transportu i dozowania ciał stałych oraz określić warunki ich
eksploatacji;
A.6.1(7)3 scharakteryzować sposób transportu ciał stałych, w zależności od rodzaju transportowanych
materiałów i warunków procesu technologicznego;
A.6.1(7)4 zastosować zasady oznakowywania materiałów, w tym substancji niebezpiecznych;
A.6.1(7)5 dobrać urządzenia do transportu i dozowania ciał stałych;

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

BHP(1)1 wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy;
BHP(1)2 wyjaśnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska;
BHP(1)3 wyjaśnić pojęcia związane z ergonomią;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

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

BHP(2)1 wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

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

BHP(3)1 wskazać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP(2)2 określić zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
w Polsce;
BHP(2)3 określić uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
w Polsce;

BHP(3)2 wskazać prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(3)3 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania praw i obowiązków pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia
i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP(4)1 określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(4)2 określić zagrożenia dla mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(4)3 zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka związanym z wykonywaniem zadań
zawodowych;
BHP(4)4 zapobiegać zagrożeniom dla mienia i środowiska związanym z wykonywaniem zadań zawodowych;

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

BHP(5)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy;
BHP(5)2 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP(5)3 zapobiegać zagrożeniom wynikającym z wykonywania zadań zawodowych;

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm
człowieka;

BHP(6)1 wskazać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
BHP(6)2 scharakteryzować skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej;
KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej;

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe.

KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych.

Procesy technologiczne w przemyśle chemicznym
PKZ(A.d)(2) wyjaśnia zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne
zachodzące w procesach technologicznych przemysłu chemicznego;

PKZ(A.d)(2)1 rozróżnić zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne zachodzące w procesach
technologicznych;
PKZ(A.d)(2)2 scharakteryzować podstawowe reakcje chemiczne stosowane w procesach wytwarzania substancji
organicznych i nieorganicznych;
PKZ(A.d)(2)3 określić warunki prowadzenia reakcji chemicznych stosowanych w procesach technologicznych
przemysłu chemicznego;
PKZ(A.d)(2)4 rozpoznać zagrożenia wynikające ze stosowania substancji palnych, wybuchowych, toksycznych
i szkodliwych dla zdrowia;

PKZ(A.d)(3) prowadzi i kontroluje procesy jednostkowe w skali
laboratoryjnej;

PKZ(A.d)(3)1 scharakteryzować podstawowe procesy jednostkowe;
PKZ(A.d)(3)2 rozróżnić procesy jednostkowe prowadzone w skali laboratoryjnej;
PKZ(A.d)(3)3 wyjaśnić mechanizm i określić warunki prowadzenia operacji jednostkowych przemysłu
chemicznego;
PKZ(A.d)(3)4 wyjaśnić zasady przygotowywania bilansów materiałowych i energetycznych aparatów i urządzeń
do operacji i procesów jednostkowych;
PKZ(A.d)(3)5 obliczyć efekty cieplne towarzyszące poszczególnym reakcjom oraz wydajność procesu;

A.6.1(4) przygotowuje roztwory i mieszaniny na podstawie procedur
technologicznych;

A.6.1(4)1 wyjaśnić zasady sporządzania roztworów i mieszanin na podstawie procedur technologicznych;
A.6.1(4)2 posłużyć się normami i procedurami technologicznymi podczas sporządzania roztworów i mieszanin;

A.6.2(1) odczytuje schematy technologiczne procesów wytwarzania
półproduktów i produktów przemysłu chemicznego;

A.6.1(4)3 zaplanować etapy sporządzania roztworów i mieszanin zgodnie z procedurą technologiczną lub
wytycznymi norm;
A.6.2(1)1 posłużyć się uproszczonymi schematami technologicznymi procesów wytwarzania półproduktów
i produktów nieorganicznych;
A.6.2(1)2 posłużyć się uproszczonymi schematami technologicznymi procesów wytwarzania podstawowych
półproduktów i produktów organicznych;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

A.6.2(2) wykonuje czynności związane z wytwarzaniem półproduktów
i produktów przemysłu chemicznego zgodnie z zasadami
technologicznymi;

A.6.2(3) przestrzega zasad technologicznych procesów wytwarzania
półproduktów i produktów przemysłu chemicznego;

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.6.2(1)3 opracować uproszczony schemat technologiczny procesu wytwarzania produktu przemysłu
chemicznego;
A.6.2(2)1 rozróżnić surowce i materiały pomocnicze stosowane do produkcji półproduktów i produktów
przemysłu chemicznego;
A.6.2(2)2 przygotować surowce do wytwarzania półproduktów i produktów przemysłu chemicznego;
A.6.2(2)3 wymienić czynniki wpływające na wybór chemicznej i technologicznej koncepcji procesu wytwarzania
półproduktów i produktów przemysłu chemicznego;
A.6.2(2)4 opisać koncepcje chemiczne i technologiczne procesu wytwarzania półproduktów i produktów
przemysłu chemicznego;
A.6.2(2)5 zaplanować czynności związane z wytwarzaniem półproduktów i produktów na podstawie
dokumentacji technologicznej;
A.6.2(2)6 zastosować dokumentację systemów zarządzania jakością w prowadzonych procesach
technologicznych;
A.6.2(3)1 porównać różne technologie wytwarzania produktu pod kątem potrzeb surowcowych
i energetycznych oraz uwarunkowań ekologicznych;
A.6.2(3)2 określić wpływ zmiany parametrów procesowych na przebieg procesów wytwarzania produktów
przemysłu chemicznego;
A.6.2(3)3 zastosować zasady technologiczne prowadzenia procesu chemicznego;
A.6.2(3)4 dobrać sposoby magazynowania surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
A.6.2(3)5 zastosować przepisy i dokumentację dotyczące transportu, magazynowania i oznakowania substancji;
A.6.2(3)6 wykonać prace związane z transportem i magazynowaniem materiałów;
A.6.2(3)7 opisać gospodarkę energetyczną w zakładach przemysłu chemicznego;
A.6.2(3)8 określić wpływ stosowanych procesów technologicznych na środowisko przyrodnicze;
A.6.2(3)9 zdefiniować systemy zarządzania jakością;

A.6.2(4) pobiera próbki materiałów do kontroli ruchowej

A.6.2(4)1 rozpoznać na schematach punkty pobierania próbek do kontroli ruchowej i międzyoperacyjnej;
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Uczeń:
i międzyoperacyjnej;

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.6.2(4)2 dobrać narzędzia i przyrządy do pobierania próbek w zależności od stanu skupienia próbki;
A.6.2(4)3 scharakteryzować zasady pobierania próbek do kontroli ruchowej i międzyoperacyjnej;
A.6.2(4)4 zastosować zasady zabezpieczania, znakowania przechowywania, konserwowania oraz archiwizacji
próbek;
A.6.2(4)5 zastosować zasady przygotowywania reprezentatywnych próbek materiałów do badań
laboratoryjnych;

A.6.2(5) wykonuje analizy ruchowe i międzyoperacyjne;

A.6.2(5)1 scharakteryzować i dobrać klasyczne metody analizy jakościowej i ilościowej próbek materiałów;
A.6.2(5)2 wykonać pomiar parametrów procesów chemicznych i nadzorować zgodność przebiegu procesów
z instrukcją technologiczną;
A.6.2(5)3 zaplanować tok analizy ruchowej lub międzyoperacyjnej;
A.6.2(5)4 zinterpretować wyniki przeprowadzonych analiz ruchowych i międzyoperacyjnych;

A.6.2(8) dokumentuje przebieg i wyniki monitoringu procesów
technologicznych przemysłu chemicznego;

A.6.2(8)1 prowadzić dokumentację przebiegu procesów technologicznych;
A.6.2(8)2 zebrać i opracować wyniki przebiegu i monitoringu procesów technologicznych;
A.6.2(8)3 wykorzystać programy komputerowe do opracowania i archiwizowania wyników przebiegu
i monitoringu procesów technologicznych;

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;
KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;
KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;
KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(3)1 zanalizować rezultaty działań;
KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

KPS(4)1 zanalizować zmiany zachodzące w branży;
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Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;
KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;
KPS(5)2 stosować sposoby radzenia sobie ze stresem;
KPS(5)3 określić skutki stresu;

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS(7)1 przyjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;
KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;
KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;
KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;

KPS(10) współpracuje w zespole.

KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;
KPS(10)2 uwzględnić opinie i pomysły innych członków zespołu;
KPS(10)3 modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko;
KPS(10)4 rozwiązać konflikty w zespole.

Planowanie i nadzór produkcji chemicznej
PKZ(A.z)(1) klasyfikuje metody pomiarowe stosowane w badaniach
laboratoryjnych i pomiarach przemysłowych;

PKZ(A.z)(1)1 dokonać klasyfikacji metod pomiarowych stosowanych w badaniach laboratoryjnych;
PKZ(A.z)(1)2 określić zakres stosowania metod pomiarowych w badaniach laboratoryjnych;

PKZ(A.z)(2) klasyfikuje i oblicza błędy pomiarowe;

PKZ(A.z)(2)1 posłużyć się terminologią z zakresu teorii błędów;
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Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(A.z)(2)2 określić rodzaje błędów powstających podczas wykonywania pomiarów i oznaczeń;
PKZ(A.z)(2)3 opisać sposób obliczania błędów;
PKZ(A.z)(2)4 określić sposoby unikania błędów podczas wykonywania pomiarów i oznaczeń;
PKZ(A.z)(2)5 określić zakres zastosowań testów statystycznych w analizie chemicznej;
PKZ(A.z)(2)6 obliczyć błędy pomiarowe w analizie chemicznej;

PKZ(A.z)(3) określa cele i zadania normalizacji;

PKZ(A.z)(3)1 posłużyć się pojęciami z zakresu normalizacji;
PKZ(A.z)(3)2 wskazać podstawowe obszary działalności normalizacyjnej;
PKZ(A.z)(3)3 określić rolę i znaczenie międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych;
PKZ(A.z)(3)4 opisać istotę działalności normalizacyjnej w obszarze systemów zarządzania jakością wyrobów,
procesów i usług;
PKZ(A.z)(3)5 określić zakres stosowania konkretnych norm przedmiotowych;

PKZ(A.z)(5) charakteryzuje systemy zarządzania jakością,
bezpieczeństwem i środowiskiem;

PKZ(A.z)(5)1 opisać koncepcję zintegrowanego zarządzania jakością produktów chemicznych;
PKZ(A.z)(5)2 wskazać normy dotyczące zarządzania jakością produktów chemicznych;
PKZ(A.z)(5)3 zastosować właściwe metody i techniki zarządzania jakością w laboratorium przemysłowym branży
chemicznej;
PKZ(A.z)(5)4 wymienić korzyści wynikające z wdrożenia znormalizowanego systemu zarządzania jakością
w laboratorium przemysłowym branży chemicznej;
PKZ(A.z)(5)5 wyjaśnić rolę audytów;
PKZ(A.z)(5)6 określić zadania systemu zarządzania bezpieczeństwem w odniesieniu do produktów chemicznych;
PKZ(A.z)(5)7 wymienić podstawowe elementy systemu bezpieczeństwa w zakresie produkcji, transportu
i magazynowania chemikaliów;
PKZ(A.z)(5)8 opisać standardy zarządzania środowiskowego;
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Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(A.z)(5)9 opisać zadania systemu zarządzania środowiskiem w zakresie produkcji, transportu
i magazynowania chemikaliów;
PKZ(A.z)(5)10 zastosować dokumentację systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem;

PKZ(A.z)(9) rozpoznaje znormalizowane symbole urządzeń i położenie
węzłów analitycznych i punktów pomiarowych na schematach
technologicznych;

PKZ(A.z)(9)1 wskazać położenia węzłów analitycznych na schematach technologicznych;
PKZ(A.z)(9)2 rozróżnić procesy jednostkowe realizowane w węźle technologicznym;
PKZ(A.z)(9)3 rozróżnić znormalizowane symbole graficzne aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego;
PKZ(A.z)(9)4 zanalizować przebieg procesu technologicznego;

PKZ(A.z)(10) stosuje programy komputerowe wspomagające
wykonywanie zadań;

A.56.1(1) charakteryzuje procesy technologiczne przemysłowej syntezy
organicznej i nieorganicznej, przetwórstwa petrochemicznorafineryjnego;

PKZ(A.z)(10)1 wykorzystać programy komputerowe w interpretacji wyników analizy chemicznej;
PKZ(A.z)(10)2 wykorzystać programy komputerowe do obliczania błędów pomiarowych i określania dokładności
pomiarów;
PKZ(A.z)(10)3 wykorzystać zasoby sieci internetowej do wyszukiwania informacji dotyczących prac
laboratoryjnych;
PKZ(A.z)(10)4 wykorzystać zasoby sieci internetowej do wyszukiwania informacji dotyczących wyposażenia
pomiarowego i pomocniczego stosowanego w laboratorium;
A.56.1(1)1 wyjaśnić chemiczne i technologiczne koncepcje procesów przemysłowej syntezy organicznej,
nieorganicznej, przetwórstwa petrochemiczno-rafineryjnego;
A.56.1(1)2 zinterpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu chemii technicznej;
A.56.1(1)3 określić rodzaj procesu realizowanego w węźle technologicznym;
A.56.1(1)4 rozróżnić zasady technologiczne stosowane w poszczególnych procesach przemysłowej syntezy
organicznej, nieorganicznej, przetwórstwa petrochemiczno-rafineryjnego;
A.56.1(1)5 zastosować zasady technologiczne w procesach przemysłowej syntezy organicznej, nieorganicznej,
przetwórstwa petrochemiczno-rafineryjnego;

A.56.1(2) sporządza bilanse materiałowe i energetyczne procesów
technologicznych;

A.56.1(2)1 sporządzić bilans materiałowy procesu technologicznego;
A.56.1(2)2 sporządzić uproszczony bilans energetyczny ciągu technologicznego;
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Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.56.1(2)3 przedstawić bilans materiałowy i energetyczny na wykresie Sankeya;
A.56.1(2)4 zinterpretować przedstawić bilans energetyczny na wykresie Sankeya;

A.56.1(3) określa parametry procesu technologicznego i wymagania
dotyczące jakości mediów technologicznych;

A.56.1(3)1 zinterpretować wielkości charakteryzujące proces technologiczny;
A.56.1(3)2 określić parametry procesu technologicznego;
A.56.1(3)3 dobrać parametry procesu technologicznego;
A.56.1(3)4 określić zasady prowadzenia obiegu wody produkcyjnej;
A.56.1(3)5 omówić sposoby przygotowania wody do wskazanych celów produkcyjnych;
A.56.1(3)6 omówić wymagania jakościowe dla wody technologicznej, zasilającej kotły, używanej do celów
chłodniczych;
A.56.1(3)7 wykorzystać znajomość wartości parametrów do oceny przebiegu procesu technologicznego;

A.56.1(4) dobiera maszyny i urządzenia do poszczególnych procesów
wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych;

A.56.1(4)1 rozpoznać symbole maszyn i urządzeń na schematach technologicznych;
A.56.1(4)2 dobrać maszyny i urządzenia do procesu technologicznego;
A.56.1(4)3 obsłużyć maszyny i urządzenia w procesie technologicznym;
A.56.1(4)4 skontrolować prawidłowość działania maszyn i urządzeń podczas procesu technologicznego;

A.56.1(5) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki czynnikami
energetycznymi podczas produkcji;

A.56.1(5)1 omówić zasadę najlepszego wykorzystania energii;
A.56.1(5)2 zanalizować zadania gospodarki energetycznej podczas przebiegu procesu technologicznego;

A.56.1(6) organizuje stanowiska obsługi ciągu technologicznego;

A.56.1(6)1 rozpoznać na schematach węzły i ciągi technologiczne;
A.56.1(6)2 określić zasady eksploatacji aparatów, maszyn i urządzeń w ciągach technologicznych;

A.56.1(7) opracowuje harmonogramy prac i kieruje zespołami
pracowników prowadzących procesy technologiczne;

A.56.1(7)1 zorganizować pracę zespołu w procesie technologicznym;
A.56.1(7)2 przydzielić zadania pracownikom w zespole podczas przebiegu procesu technologicznego;
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.56.1(7)3 kierować zespołem pracowników prowadzących proces technologiczny;

A.56.1(8) kontroluje wykonywanie pomiarów i regulacji parametrów
procesowych;

A.56.1(8)1 scharakteryzować sposoby kontroli procesów technologicznych;
A.56.1(8)2 zorganizować stanowisko pracy do kontrolowania pomiarów i regulacji parametrów procesowych;

A.56.1(9) kontroluje przebieg procesów produkcyjnych na podstawie
wyników pomiarów parametrów i analiz ruchowych i
międzyoperacyjnych;

A.56.1(10) organizuje i nadzoruje prace związane ze znakowaniem,
magazynowaniem i transportem materiałów na wydziale produkcyjnym
przemysłu chemicznego;

A.56.1(9)1 sprawdzić zgodność procesu technologicznego z dokumentacją technologiczną i normami;
A.56.1(9)2 zanalizować wyniki pomiarów parametrów i analiz ruchowych i międzyoperacyjnych;
A.56.1(9)3 ocenić zgodność wyników pomiarów parametrów i analiz ruchowych i międzyoperacyjnych
z normami;
A.56.1(10)1 zinterpretować przepisy bhp, ppoż. I ochrony środowiska podczas prac związanych z gospodarką
materiałową i transportem na wydziale produkcyjnym;
A.56.1(10)2 dobrać urządzenia do magazynowania i transportu materiałów;
A.56.1(10)3 rozróżnić urządzenia do transportu, dozowania ciał stałych i określić warunki ich eksploatacji;

A.56.1(11) kontroluje przestrzeganie procedur systemu jakości i
stosowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w procesie
produkcyjnym;
A.56.1(12) prowadzi dokumentację przebiegu procesu produkcyjnego;

A.56.1(11)1 zmonitorować krytyczne punkty kontroli w procesach technologicznych pod kątem zapewnienia
jakości;
A.56.1(11)2 wprowadzić działania korygujące w przypadku nieprawidłowego przebiegu procesu
technologicznego;
A.56.1(12)1 wypełnić dokumentację przebiegu procesu technologicznego;
A.56.1(12)2 zanalizować zapisy w dokumentacji procesu technologicznego;
A.56.1(12)3 dokonać zapisów parametrów technologicznych w wyznaczonych punktach kontroli;

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

BHP(4)1 określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(4)2 określić zagrożenia dla mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(4)3 zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka związanym z wykonywaniem zadań
zawodowych;
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP(4)4 zapobiegać zagrożeniom dla mienia i środowiska związanym z wykonywaniem zadań zawodowych;

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

BHP(5)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy;
BHP(5)2 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP(5)3 zapobiegać zagrożeniom wynikającym z wykonywania zadań zawodowych;

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm
człowieka;

BHP(6)1 wskazać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
BHP(6)2 scharakteryzować skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

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

BHP(9)1 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji zadań zawodowych;

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej;

BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, ochrony
środowiska podczas prac w laboratorium analizy chemicznej;
BHP(9)3 ocenić rozwiązania stosowane w laboratoriach analizy chemicznej ograniczające lub eliminujące emisję
zanieczyszczeń do środowiska;

KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;
KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;
KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;
KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(3)1 zanalizować rezultaty działań;
KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;
KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;

KPS(10) współpracuje w zespole;

KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;
KPS(10)2 uwzględnić opinie i pomysły innych członków zespołu;
KPS(10)3 modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko;
KPS(10)4 rozwiązać konflikty w zespole;

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(1)1 dokonać analizy przydzielonych zadań;
OMZ(1)2 zaplanować pracę zespołu;

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;
OMZ(2)2 rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(3)1 mobilizować współpracowników do wykonywania zadań;
OMZ(3)2 wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(4)1 monitorować jakość wykonywanych zadań;
OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów;

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające
na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ(5)1 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;
OMZ(5)2 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

OMZ(6)1 słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników;
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
OMZ(6)2 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami;
OMZ(6)3 zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych.

Język obcy zawodowy w branży chemicznej
JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających
realizację zadań zawodowych;

JOZ(1)1 udzielić ogólnych informacji o osobach, miejscach, przedmiotach związanych z wykonywanym
zawodem;
JOZ(1)2 zastosować nazwy maszyn, urządzeń i narzędzi;
JOZ(1)3 posługiwać się terminologią związaną z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
JOZ(1)4 posługiwać się terminologią ogólnotechniczną w branży chemicznej;

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych
czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej
odmianie języka;

JOZ(1)5 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólne i strategie
kompensacyjne;
JOZ(2)1 zrozumieć i zastosować się do ustnie wypowiedzianych informacji dotyczących obowiązków i oczekiwań
pracodawcy;
JOZ(2)2 zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą maszyn i urządzeń w branży
chemicznej;
JOZ(2)3 określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności zawodowych;

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

JOZ(3)1 zinterpretować polecenia pisemne dotyczące wykonywania czynności zawodowych;
JOZ(3)2 odczytać i zanalizować podane w sposób pisemny instrukcje obsługi maszyn i urządzeń;
JOZ(3)3 rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu;
JOZ(3)4 przełożyć język instrukcji na czynności wykonywania zadań zawodowych;

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

JOZ(4)1 prowadzić korespondencję formalną, nieformalną i mailową;
JOZ(4)2 zabrać głos w dyskusji i argumentować własne poglądy dotyczące wykonywania zawodu;
JOZ(4)3 wyrazić swoje opinie i pomysły związane z wykonywaną pracą;

Program nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej 311603 o strukturze przedmiotowej
103

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
JOZ(4)4 prowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym w zakresie wykonywania zadań zawodowych;

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

JOZ(5)1 skorzystać ze słowników jedno- i dwujęzycznych ogólnych i branżowych;
JOZ(5)2 odszukać w prasie, literaturze fachowej i na stronach internetowych potrzebne informacje związane
z wykonywaniem zawodu;
JOZ(5)3 przekazać w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym;
JOZ(5)4 zrozumieć informacje dotyczące wykonywanego zawodu usłyszane w mediach obcojęzycznych.

Działalność gospodarcza w branży chemicznej
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

PDG(1)1 określić działania mechanizmów rynkowych właściwych dla branży chemicznej;
PDG(1)2 rozróżnić podmioty gospodarcze funkcjonujące w branży chemicznej;

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

PDG(2)1 zanalizować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, przepisy
prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(2)2 określić skutki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów prawa o ochronie danych
osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej;

PDG(3)1 zastosować przepisy prawa dotyczące podejmowania działalności gospodarczej w branży chemicznej;
PDG(3)2 określić przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży chemicznej;

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

PDG(4)1 dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw i instytucji występujących w branży chemicznej;
PDG(4)2 wyjaśnić powiązania między przedsiębiorstwami, instytucjami funkcjonującymi w branży chemicznej;

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa
funkcjonujące w branży;

PDG(5)1 wskazać czynniki wpływające na działania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w branży
chemicznej;
PDG(5)2 zanalizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne;

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami
z branży;

PDG(6)1 zaplanować współpracę z innymi przedsiębiorstwami z branży chemicznej;
PDG(6)2 zorganizować współpracę w ramach wspólnych przedsięwzięć z innymi przedsiębiorstwami z branży
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chemicznej;

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

PDG(7)1 wyznaczyć kolejne etapy czynności mających na celu ustanowienie działalności gospodarczej w branży
chemicznej;
PDG(7)2 skonstruować spójny i realistyczny biznesplan dla działalności gospodarczej w branży chemicznej;
PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej w branży chemicznej;
PDG(7)4 sporządzić dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w branży chemicznej;

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności
gospodarczej;

PDG(8)1 wykonać czynności związane prowadzeniem korespondencji w różnej formie;
PDG(8)2 sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

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

PDG(9)1 posługiwać się urządzeniami biurowymi;
PDG(9)2 skorzystać z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej;

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej
działalności gospodarczej;

PDG(10)1 opracować plan marketingowy dla prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(10)2 dobrać instrumenty marketingowe do prowadzonych działań;
PDG(10)3 podejmować współpracę z przedsiębiorstwami funkcjonującymi w branży marketingowej;

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności
gospodarczej;

PDG(11)1 dokonać analizy kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(11)2 oceniać efektywność prowadzonych działań w zakresie kosztów i przychodów prowadzonej
działalności gospodarczej;
PDG(11)3 wskazać możliwości optymalizacji kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej;
KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej;

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;
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KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;
KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;
KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(3)1 zanalizować rezultaty działań;
KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

KPS(4)1 zanalizować zmiany zachodzące w branży;
KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;
KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień.

KPS(9)1 stosować techniki negocjacyjne;
KPS(9)2 zachować się asertywnie;
KPS(9)3 zaproponować konstruktywne rozwiązania.

Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
PKZ(A.d)(5) rozpoznaje części maszyn i urządzeń oraz określa ich
zastosowanie;

PKZ(A.d)(5)5 określić zastosowanie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym;
PKZ(A.d)(5)6 rozpoznać części i mechanizmy maszyn i urządzeń;
PKZ(A.d)(5)7 wyjaśnić zasadę działania napędów pneumatycznych i hydraulicznych;
PKZ(A.d)(5)8 określić na podstawie dokumentacji technicznej elementy składowe maszyn lub urządzeń;

PKZ(A.d)(6) przestrzega zasad eksploatacji i konserwacji maszyn
i urządzeń;

PKZ(A.d)(6)6 wykonać prace związane z montażem i obsługą maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
PKZ(A.d)(6)7 wykonać prace związane z konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
PKZ(A.d)(6)8 zaproponować metody ochrony maszyn i urządzeń przed nadmiernym zużyciem;
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Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(A.d)(6)9 ocenić zagrożenie dla środowiska pracy powstające podczas eksploatacji maszyn i urządzeń;

PKZ(A.d)(9) przestrzega zasad eksploatacji urządzeń automatyki
przemysłowej;

PKZ(A.d)(9)5 rozróżnić znormalizowane symbole urządzeń automatyki przemysłowej;
PKZ(A.d)(9)6 rozróżnić na schematach urządzenia sterowania i regulacji;

A.6.1(5) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych
w przemyśle chemicznym;

A.6.1(5)1 wskazać przyczyny powodujące zużycie maszyn i ich części;
A.6.1(5)2 scharakteryzować metody ochrony maszyn i urządzeń przed nadmiernym zużyciem;
A.6.1(5)3 porównać różne rodzaje zniszczeń wywołanych eksploatacją maszyn i urządzeń oraz zaproponować
sposoby ich minimalizowania;
A.6.1(5)4 scharakteryzować metody oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń;
A.6.1(5)5 przeprowadzić ocenę stanu technicznego maszyny lub urządzenia i sporządzić raport;

A.6.1(6) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach
jednostkowych i w ciągach technologicznych przemysłu chemicznego;

A.6.1(6)6 zastosować zasady regulacji podstawowych parametrów procesowych;
A.6.1(6)7 dobrać aparaty i urządzenia do określonego procesu technologicznego;
A.6.1(6)8 posłużyć się urządzeniami i aparaturą stosowaną w instalacjach chemicznych;
A.6.1(6)9 zastosować zasady racjonalnej gospodarki substancjami i czynnikami energetycznymi;

A.6.1(10) przygotowuje maszyny i urządzenia do konserwacji i remontów
bieżących;

A.6.1(10)1 wykonać bieżące przeglądy maszyn i urządzeń;
A.6.1(10)2 rozpoznać różne rodzaje zniszczeń w eksploatowanych maszynach i urządzeniach;
A.6.1(10)3 wykonać czynności mające na celu przygotowanie maszyn i urządzeń do konserwacji i remontów;

A.6.1(11) wykonuje czynności związane z konserwacją maszyn i urządzeń
oraz armatury;

A.6.1(11)1 scharakteryzować metody konserwacji i odnowy maszyn;
A.6.1(11)2 określić zakres zastosowań podstawowych materiałów stosowanych w procesach konserwacji
maszyn
i urządzeń oraz armatury;
A.6.1(11)3 zaplanować proces konserwacji maszyny;
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Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.6.1(11)4 sporządzić dokumentację powykonawczą;

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

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(4)5 scharakteryzować zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska powstałe podczas
eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
BHP(4)6 zastosować środki minimalizujące zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska
zidentyfikowane w procesie eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
BHP(7)1 określić obowiązujące wymagania ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska dotyczące organizacji stanowisk pracy do eksploatacji maszyn
i urządzeń;
BHP(7)2 dokonać analizy wymagań z zakresu ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska związanych z organizacja stanowisk pracy;
BHP(7)3 zastosować zasady ergonomii, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska podczas organizacji stanowiska do eksploatacji maszyn i urządzeń;

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

BHP(8)1 rozróżnić środki ochrony indywidualnej stosowane podczas eksploatacji maszyn i urządzeń;
BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej do prac związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń;

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

BHP(9)1 zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
oraz wymagania ergonomii, podczas eksploatacji maszyn i urządzeń;
BHP(9)2 ocenić rozwiązania stosowane podczas eksploatacji maszyn urządzeń eliminujące emisję
zanieczyszczeń do środowiska;
BHP(9)3 przewidzieć konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny podczas eksploatacji
maszyn i urządzeń;
BHP(9)4 scharakteryzować sposoby likwidacji lub ograniczenia zagrożeń związanych z występowaniem
czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia podczas eksploatacji maszyn i urządzeń;
BHP(9)5 reagować w przypadku zagrożenia pożarowego zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej;

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

BHP(10)1 zidentyfikować stany zagrożenia życia i zdrowia występujące podczas eksploatacji maszyn i urządzeń;
BHP(10)2 zastosować zasady ABC przy udzielaniu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
występujących podczas eksploatacji maszyn i urządzeń;
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Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;
KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;
KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;
KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(3)1 zanalizować rezultaty działań;
KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

KPS(4)1 zanalizować zmiany zachodzące w branży;
KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;
KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;
KPS(5)2 stosować sposoby radzenia sobie ze stresem;
KPS(5)3 określić skutki stresu;

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS(7)1 przyjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;
KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;
KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;
KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;

KPS(10) współpracuje w zespole.

KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;
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Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
KPS(10)2 uwzględnić opinie i pomysły innych członków zespołu;
KPS(10)3 modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko;
KPS(10)4 rozwiązać konflikty w zespole.

Pomiary techniczne i technologiczne w przemyśle chemicznym
PKZ(A.d)(3) prowadzi i kontroluje procesy jednostkowe w skali
laboratoryjnej;

PKZ(A.d)(3)6 dobrać aparaty i urządzenia do operacji jednostkowych przemysłu chemicznego;
PKZ(A.d)(3)7 dobrać reaktory do prowadzonych procesów jednostkowych w przemyśle chemicznym;
PKZ(A.d)(3)8 ocenić warunki prowadzenia operacji jednostkowych przemysłu chemicznego;
PKZ(A.d)(3)9 sporządzić bilanse materiałowe i energetyczne aparatów i urządzeń do operacji i procesów
jednostkowych;

PKZ(A.d)(9) przestrzega zasad eksploatacji urządzeń automatyki
przemysłowej;

PKZ(A.d)(9)7 określić przemysłowe zastosowanie urządzeń regulacji i sterowania;
PKZ(A.d)(9)8 zastosować urządzenia regulacji i sterowana w podstawowych procesach fizycznych i chemicznych
przemysłu chemicznego;
PKZ(A.d)(9)9 zaproponować proces regulacji parametrów procesowych w procesie technologicznym;

PKZ(A.d)(11) stosuje programy komputerowe wspomagające
wykonywanie zadań;

PKZ(A.d)(11)3 zinterpretować wyniki pomiarów parametrów procesowych wykorzystując programy
komputerowe;
PKZ(A.d)(11)4 sporządzić dokumentację pomiarową wykorzystując programy komputerowe;
PKZ(A.d)(11)5 opracować wyniki kontroli jakości surowców przy użyciu programów komputerowych;
PKZ(A.d)(11)6 prowadzić gospodarkę magazynową surowców, półproduktów i produktów przy użyciu
programów komputerowych;

A.6.1(7) obsługuje maszyny i urządzenia do transportu i dozowania ciał
stałych;

A.6.1(7)5 dobrać urządzenia do transportu i dozowania ciał stałych;
A.6.1(7)6 wyjaśnić zasady obiegu dokumentacji magazynowej;

A.6.1(8) monitoruje działanie systemów rurociągowych do przesyłania

A.6.1(8)1 określić warunki eksploatacji rurociągów;
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Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
mediów technologicznych;

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.6.1(8)2 rozróżnić elementy systemów rurociągowych;
A.6.1(8)3 skontrolować prawidłowość działania systemów rurociągowych;

A.6.1(9) wykonuje czynności związane z pakowaniem, oznakowaniem
i przechowywaniem surowców, półproduktów oraz produktów przemysłu
chemicznego;

A.6.1(9)1 zastosować zasady pakowania i znakowania surowców, półproduktów i produktów;
A.6.1(9)2 wykonać prace z zakresu oznakowywania, magazynowania i transportu surowców, półproduktów
i produktów na wydziale produkcyjnym;
A.6.1(9)3 scharakteryzować zasady przechowywania surowców, półproduktów i produktów;

A.6.2(6) obsługuje analizatory przemysłowe oraz przyrządy kontrolnopomiarowe stosowane w przemyśle chemicznym;

A.6.2(6)1 wyjaśnić zasady pomiarów parametrów procesowych;
A.6.2(6)2 zastosować zasady użytkowania przyrządów kontrolno-pomiarowych;
A.6.2(6)3 dobrać przyrządy do pomiaru określonych parametrów badanego układu;
A.6.2(6)4 opracować wyniki pomiarów i obliczyć błędy;

A.6.2(7) obsługuje przemysłowe automatyczne układy regulacyjne
stosowane w procesach technologicznych przemysłu chemicznego;

A.6.2(7)1 określić zastosowanie automatycznych układów regulacji w procesach technologicznych;
A.6.2(7)2 posłużyć się przemysłowymi automatycznymi układami regulacji w procesach technologicznych;
A.6.2(7)3 zastosować zasady regulacji podstawowych parametrów procesowych;
A.6.2(7)4 opisać czujniki chemiczne stosowane w analizach procesowych;

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

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania zadań zawodowych;

BHP(4)7 scharakteryzować zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska powstałe podczas
wykonywania pomiarów technicznych i technologicznych;
BHP(4)8 zastosować środki minimalizujące zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska
zidentyfikowane na stanowiskach do wykonywania pomiarów technicznych i technologicznych;
BHP(7)4 zastosować zasady ergonomii, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska podczas organizacji stanowiska do wykonywania pomiarów technicznych
i technologicznych;
BHP(8)3 rozróżnić środki ochrony indywidualnej stosowane podczas wykonywania pomiarów technicznych
i technologicznych;
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Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP(8)4 dobrać środki ochrony indywidualnej do wykonywania pomiarów technicznych i technologicznych;

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

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

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

BHP(9)6 zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
oraz wymagania ergonomii, podczas wykonywania pomiarów technicznych i technologicznych;
BHP(9)7 przewidzieć konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny podczas
wykonywania pomiarów technicznych i technologicznych;
BHP(9)8 scharakteryzować sposoby likwidacji lub ograniczenia zagrożeń związanych z występowaniem
czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia podczas wykonywania pomiarów
technicznych i technologicznych;
BHP(10)3 zidentyfikować stany zagrożenia życia i zdrowia występujące podczas wykonywania pomiarów
technicznych i technologicznych;
BHP(10)4 zastosować zasady ABC przy udzielaniu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
występujących podczas wykonywania pomiarów technicznych i technologicznych;
KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;
KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;
KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;
KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(3)1 zanalizować rezultaty działań;
KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

KPS(4)1 zanalizować zmiany zachodzące w branży;
KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;
KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS(5)1 przewidywać sytuacje wywołujące stres;
KPS(5)2 stosować sposoby radzenia sobie ze stresem;
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Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
KPS(5)3 określić skutki stresu;

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS(7)1 przyjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;
KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;
KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;
KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;

KPS(10) współpracuje w zespole.

KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;
KPS(10)2 uwzględnić opinie i pomysły innych członków zespołu;
KPS(10)3 modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko;
KPS(10)4 rozwiązać konflikty w zespole.

Badania laboratoryjne w przemyśle chemicznym
PKZ(A.z)(1) klasyfikuje metody pomiarowe stosowane w badaniach
laboratoryjnych i pomiarach przemysłowych;
PKZ(A.z)(4) przestrzega zasad wdrażania i funkcjonowania systemów
akredytacji, certyfikacji i dobrej praktyki laboratoryjnej;

PKZ(A.z)(1)3 dobrać warunki oznaczenia do stosowanych metod pomiarowych;
PKZ(A.z)(4)1 wyjaśnić ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji laboratoriów chemicznych;
PKZ(A.z)(4)2 wyjaśnić wymagania akredytacyjne;
PKZ(A.z)(4)3 określić warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji laboratoriom analitycznym;
PKZ(A.z)(4)4 wyjaśnić zasady prowadzenia oceny laboratoriów analiz chemicznych i fizykochemicznych
w procesach akredytacji i nadzoru;
PKZ(A.z)(4)5 określić proces certyfikacji wyrobów;
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Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(A.z)(4)6 wymienić korzyści wynikające z akredytacji jednostek certyfikujących;
PKZ(A.z)(4)7 określić zespół czynności obejmujących proces walidacji metody;
PKZ(A.z)(4)8 wyjaśnić, na czym polega szacowanie niepewności pomiaru;
PKZ(A.z)(4)9 opisać zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej;

PKZ(A.z)(6) wykonuje czynności związane z wzorcowaniem, konserwacją,
przygotowaniem do legalizacji wyposażenia pomiarowego;

PKZ(A.z)(4)10 zastosować zasady wdrażania i funkcjonowania systemów akredytacji i certyfikacji
w laboratoriach branży chemicznej;
PKZ(A.z)(6)1 wymienić działania związane z wzorcowaniem i przygotowaniem do legalizacji wyposażenia
pomiarowego;
PKZ(A.z)(6)2 dokonać konserwacji wyposażenia pomiarowego;

PKZ(A.z)(7) wykonuje obliczenia związane ze sporządzaniem roztworów;

PKZ(A.z)(7)1 wyjaśnić zasady sporządzania roztworów o określonym stężeniu;
PKZ(A.z)(7)2 obliczyć masę i objętość substancji potrzebnych do sporządzenia roztworów o określonym stężeniu
procentowym i molowym;
PKZ(A.z)(7)3 zaplanować etapy sporządzania roztworu o określonym stężeniu molowym i procentowym;
PKZ(A.z)(7)4 dobrać sprzęt laboratoryjny do sporządzenia roztworów o określonym stężeniu molowym
i procentowym;

PKZ(A.z)(8) sporządza roztwory o różnych stężeniach;

PKZ(A.z)(8)1 sporządzić roztwory wodne o określonym stężeniu;
PKZ(A.z)(8)2 dobrać środki ochrony osobistej niezbędne podczas sporządzania roztworów;

PKZ(A.z) (9) rozpoznaje znormalizowane symbole urządzeń i położenie
węzłów analitycznych i punktów pomiarowych na schematach
technologicznych;

PKZ(A.z)(9)5 wskazać punkty kontroli analitycznej na schematach technologicznych;

A.56.2(1) pobiera próbki substancji gazowych, ciekłych i stałych do badań
laboratoryjnych;

A.56.2(1)1 zaplanować czynności związane z przygotowaniem przyrządów do poboru próbek;

PKZ(A.z)(9)6 dokonać analizy graficznego przedstawienia procesu technologicznego i określić położenie węzłów
analitycznych;

A.56.2(1)2 przestrzegać zasad pobierania próbek w warunkach ciągłego procesu technologicznego;
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Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.56.2(1)3 pobrać próbki substancji gazowych, ciekłych i stałych zgodnie z obowiązującymi zasadami;

A.56.2(2) znakuje, zabezpiecza i przechowuje pobrane próbki materiałów;

A.56.2(2)1 wyjaśnić procedurę poboru próbek (etykietowanie, utrwalenie, transport);
A.56.2(2)2 oznakować pobrane próbki substancji gazowych, ciekłych i stałych;
A.56.2(2)3 zabezpieczyć pobrane próbki przed zmianą składu podczas transportu i przechowywania;
A.56.2(2)4 przechowywać pobrane próbki zgodnie z wytycznymi wg obowiązujących norm;

A.56.2(3) dobiera metody i techniki przygotowywania materiału do badań
laboratoryjnych;

A.56.2(3)1 wymienić metody przygotowania próbek do analiz;
A.56.2(3)2 przeprowadzić operacje rozdrabniania, mielenia, suszenia próbki do badań;
A.56.2(3)3 przeprowadzić proces mineralizacji próbki do badań;

A.56.2(4) przygotowuje próbki laboratoryjne i analityczne;

A.56.2(4)1 wyjaśnić pojęcie próbka laboratoryjna;
A.56.2(4)2 wymienić ogólne zasady przygotowywania próbek laboratoryjnych;
A.56.2(4)3 sporządzić dokumentację laboratoryjną prac związanych z przygotowaniem próbek;

A.56.2(5) stosuje metody klasyczne i instrumentalne stosowane
w badaniach surowców, półproduktów, produktów i materiałów
pomocniczych przemysłu chemicznego;

A.56.2(5)1 scharakteryzować metody klasyczne stosowane w badaniach surowców, półproduktów, produktów
i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;
A.56.2(5)2 wymienić metody instrumentalne stosowane w badaniach surowców, półproduktów, produktów
i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;
A.56.2(5)3 dobrać metodę badania w zależności od rodzaju surowca;
A.56.2(5)4 zróżnicować zakres zastosowań metod klasycznej i instrumentalnej analizy ilościowej;

A.56.2(6) przygotowuje titranty i roztwory pomocnicze;

A.56.2(6)1 przygotować roztwory mianowane do oznaczeń ilościowych;
A.56.2(6)2 zastosować roztwory mianowane do oznaczeń ilościowych;

A.56.2(7) wykonuje analizy jakościowe i ilościowe surowców,
półproduktów i produktów przemysłu chemicznego oraz materiałów

A.56.2(7)1 wykonać analizę jakościową surowca, półprodukty, produktu i materiału pomocniczego przemysłu
chemicznego;

Program nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej 311603 o strukturze przedmiotowej
115

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
pomocniczych, metodami klasycznymi i instrumentalnymi;

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.56.2(7)2 wykonać analizę ilościową surowca, półproduktu, produktu i materiału pomocniczego przemysłu
chemicznego;
A.56.2(7)3 sporządzić schemat postępowania analitycznego związany z wykonaniem oznaczenia;

A.56.2(8) wykonuje badania właściwości fizycznych i fizykochemicznych
surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych
przemysłu chemicznego;

A.56.2(9) ocenia jakość surowców, półproduktów, produktów,
materiałów pomocniczych na podstawie wyników badań laboratoryjnych;

A.56.2(10) wykonuje czynności związane z kalibracją i konserwacją
sprzętu i aparatury laboratoryjnej;

A.56.2(7)4 zapisać równania reakcji zachodzących w czasie wykonywania analiz surowców, półproduktów,
produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;
A.56.2(7)5 wyjaśnić zasady oznaczeń ilościowych w metodach zobojętnienia, redoksymetrycznych,
strąceniowych, kompleksometrycznych;
A.56.2(8)1 zastosować podstawowe techniki laboratoryjne do oceny właściwości fizycznych i fizykochemicznych
surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;
A.56.2(8)2 zmierzyć podstawowe wielkości fizyczne i fizykochemiczne charakteryzujące substancje;
A.56.2(8)3 określić dokładność wykonanych pomiarów właściwości fizycznych i fizykochemicznych surowców,
półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;
A.56.2(8)4 zaplanować ciąg postępowania związany z badaniem laboratoryjnym surowców, półproduktów,
produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;
A.56.2(9)1 dobrać metody kontroli jakości surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych
przemysłu chemicznego;
A.56.2(9)2 określić przydatność surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu
chemicznego, paliwowego, farmaceutycznego i biotechnologicznego na podstawie otrzymanych wyników
badań laboratoryjnych;
A.56.2(9)3 dokonać oceny jakości surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych na
podstawie wyników analiz;
A.56.2(10)1 wyjaśnić zasady konserwacji sprzętu i aparatury laboratoryjnej;
A.56.2(10)2 dokonać oceny stanu technicznego sprzętu i aparatury laboratoryjnej;
A.56.2(10)3 wykonać wzorcowanie i sprawdzenie laboratoryjnych przyrządów pomiarowych;

A.56.2(11) prowadzi ewidencję i dokumentację badań laboratoryjnych
surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych
przemysłu chemicznego;

A.56.2(11)1 sporządzić dokumentację z przeprowadzonych badań surowców, półproduktów, produktów
i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego, paliwowego, farmaceutycznego i biotechnologicznego, na
podstawie otrzymanych wyników badań laboratoryjnych;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
A.56.2(11)2 zewidencjonować i zarchiwizować wyniki badań laboratoryjnych surowców, półproduktów,
produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;
A.56.2(11)3 zastosować programy komputerowe do ewidencjonowania i archiwizowania wyników badań
laboratoryjnych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego;
BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy laboratoryjnej z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy;
BHP(7)2 zastosować wymagania z zakresu ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska związanych z organizacją stanowisk pracy w zakładzie branży
chemicznej;
BHP(7)3 dobrać sprzęt i materiały do wykonywanych zadań zawodowych;

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

BHP(8)5 rozróżnić środki ochrony indywidualnej stosowane podczas kontroli surowców, półproduktów
i produktów przemysłu chemicznego;
BHP(8)6 dobrać środki ochrony indywidualnej do wykonywania kontroli surowców, półproduktów i produktów
przemysłu chemicznego;

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

BHP(9)1 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji zadań zawodowych;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(3)1 zanalizować rezultaty działań;

BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, ochrony
środowiska podczas prac w laboratorium analizy chemicznej;
BHP(9)3 ocenić rozwiązania stosowane w laboratoriach analizy chemicznej ograniczające lub eliminujące emisję
zanieczyszczeń do środowiska;
BHP(9)4 przewidzieć konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania zadań zawodowych;
BHP(9)5 opisać sposoby likwidacji lub ograniczenia zagrożeń związanych z występowaniem w procesach pracy
czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia;

KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania.

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;
KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań.

Praktyki zawodowe
PKZ(A.d)(7) rozróżnia silniki elektryczne i elementy instalacji
elektrycznych;

PKZ(A.d)(10) posługuje się dokumentacją techniczną;

PKZ(A.d)(7)2 odczytać parametry silników elektrycznych umieszczone na tabliczkach znamionowych oraz
w instrukcjach i katalogach;
PKZ(A.d)(7)3 rozpoznać rury, rozgałęźniki, złączki i puszki instalacji elektrycznych, po ich wyglądzie
zewnętrznym
i oznaczeniach na nich stosowanych;
PKZ(A.d)(10)1 skorzystać z norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych
i eksploatacyjnych;
PKZ(A.d)(10)2 zanalizować schematy strukturalne, funkcjonalne i zasadnicze maszyn i urządzeń;
PKZ(A.d)(10)3 odczytać charakterystyki i parametry techniczne maszyn i urządzeń z dokumentacji technicznej;
PKZ(A.d)(10)5 rozpoznać na schematach usytuowanie armatury i urządzeń do pomiarów, regulacji i sterowania;

A.6.2(2) wykonuje czynności związane z wytwarzaniem półproduktów
i produktów przemysłu chemicznego zgodnie z zasadami
technologicznymi;
A.6.2(4) pobiera próbki materiałów do kontroli ruchowej
i międzyoperacyjnej;
A.6.2(5) wykonuje analizy ruchowe i międzyoperacyjne;
A.56.1(3) określa parametry procesu technologicznego i wymagania
dotyczące jakości mediów technologicznych;
A.56.1(5) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki czynnikami

A.6.2(2)6 zastosować dokumentację systemów zarządzania jakością w prowadzonych procesach
technologicznych;
A.6.2(4)1 rozpoznać na schematach punkty pobierania próbek do kontroli ruchowej i międzyoperacyjnej;
A.6.2(5)2 wykonać pomiar parametrów procesów chemicznych i nadzorować zgodność przebiegu procesów
z instrukcją technologiczną;
A.56.1(3)7 wykorzystać znajomość wartości parametrów do oceny przebiegu procesu technologicznego;
A.56.1(5)2 zanalizować zadania gospodarki energetycznej podczas przebiegu procesu technologicznego;
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Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

energetycznymi podczas produkcji;
A.56.1(6) organizuje stanowiska obsługi ciągu technologicznego;

A.56.1(6)1 rozpoznać na schematach węzły i ciągi technologiczne;
A.56.1(6)2 określić zasady eksploatacji aparatów, maszyn i urządzeń w ciągach technologicznych;

A.56.1(7) opracowuje harmonogramy prac i kieruje zespołami
pracowników prowadzących procesy technologiczne;
A.56.1(9) kontroluje przebieg procesów produkcyjnych na podstawie
wyników pomiarów parametrów i analiz ruchowych
i międzyoperacyjnych;
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia
i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych
czynników w środowisku pracy;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

A.56.1(7)1 zorganizować pracę zespołu w procesie technologicznym;
A.56.1(9)1 sprawdzić zgodność procesu technologicznego z dokumentacją technologiczną i normami;
A.56.1(9)2 zanalizować wyniki pomiarów parametrów i analiz ruchowych i międzyoperacyjnych;
BHP(4)4zapobiegaćzagrożeniom dla mienia i środowiska związanym z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP(5)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy;
KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów;
KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu;
KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami;
KPS(2)4 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(3)1 zanalizować rezultaty działań;
KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań;

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;
KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS(7)1 przyjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;
KPS(7)2 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;

Program nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej 311603 o strukturze przedmiotowej
119

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań;
KPS(8)2 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań;

KPS(10) współpracuje w zespole;

KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;
KPS(10)2 uwzględnić opinie i pomysły innych członków zespołu;
KPS(10)3 modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko;
KPS(10)4 rozwiązać konflikty w zespole;

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(1)1 dokonać analizy przydzielonych zadań;
OMZ(1)2 zaplanować pracę zespołu;

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;
OMZ(2)2 rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu;

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(3)1 mobilizować współpracowników do wykonywania zadań;
OMZ(3)2 wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(4)1 monitorować jakość wykonywanych zadań;
OMZ(4)2 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów;

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające
na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ(5)1 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;
OMZ(5)2 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

OMZ(6)1 słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników;
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Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekty kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
OMZ(6)2 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami;
OMZ(6)3 zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych.

Program nauczania dla zawodu technik technologii chemicznej 311603 o strukturze przedmiotowej
121

