
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

E W ZAWODZIE

OGR.04. Organizacja prac

technik architektury krajobrazu

zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji OGR.03. 

krajobrazu:

a)

b) opracowyw obiektach architektury krajobrazu,

c) krajobrazu;

2) w zakresie kwalifikacji OGR.04. 

architektury krajobrazu:

a) architektur

b) opracowyw

c)

I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTÓW

zawodowych w zakresie kwalifikacji OGR.03. 

:

OGR.03. Projektowanie

OGR.03.1.

Kryteria weryfikacji

1) 1)

i

2)

i

3) warunki organ

4)

w

5)

6)

stosowania 

2) charakteryzuje zadania i uprawnienia 

zakresie ochrony pracy i ochrony 

1) wymienia instytucje oraz

2) wymienia zadania i

ochrony 

3) opisuje prawa

oraz pracodawcy w zakresie 

higieny pracy

1) wskazuje w zakresie 

higieny pracy

2) wskazuje zakresie 

higieny pracy

3)

wypadkowi przy pracy

4)

pracy 

5) wskazuje prawa i 



4) opisuje 

szkodliwych na organizm

1) wskazuje 

2) wskazuje

3) wskazuje

4) wskazuje

5) opisuje 

5)

indywidualnej i zbiorowej podczas 

1)

2) dobiera zbiorowej do 

3) do rodzaju prac 

wykonywanych 

4)

resie 

6) ocenia wybrane stanowisko pracy zgodnie 

z wymogami ergonomii oraz przepisami 

i

1)

stanowisk pracy 

2) organizuje wybrane stanowisko pracy zgodnie 

z wymogami ergonomii oraz przepisami 

higieny pracy, ochrony 

3) organizuje dz

stanowisku pracy

7) udziela pierwszej pomocy w stanach 1)

2) ocenia sytuacj

3) zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce 

wypadku 

4)

5)

6) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych 

stanach , np. krwotok, 

7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w 

nieurazowych stanach ,

8) wykonuje resuscytac o-o

fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady 
Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji

OGR.03.2. Podstawy architektury krajobrazu

Kryteria weryfikacji

1)

ozdobnych stosowanych w architekturze 

krajobrazu

1)

dwuletnich i

2)

2) charakteryzuje 

z

ogrodowo-parkowych

1) definiuje , takie jak: 

rewaloryzacja, adaptacja, modernizacja konserwacja, 

rewitalizacja, renowacja

2)

konserwatorskiej zaby -

parkowych



3) dokumenty 

, w tym krajobrazu kulturowego, np. 

Kart Weneck 1), Kart Florenck 2)

3) charakteryzuje zasady tworzenia 

kompozycji przestrzennych

1) przestrzennych 

w architekturze krajobrazu

2)

krajobrazowych

3)

krajobrazowym

4) stosuje zasady rysunku technicznego 1)

rysunku technicznego

2) i

3) stosuje linie rysunkowe i kreskowania zgodnie 

z normami

4)

5)

6) stosuje zasady wymiarowania

7) odczytuje oznaczenia graficzne

5) charakteryzuje metody waloryzacji 

krajobrazu

1) -krajobrazowe 

2) -

krajobrazowych

3) -krajobrazowe

6) korzysta z 1)

wsi i rolnictwa

2)

i

3) opisuje zakres 

i

w

7) charakteryzuje zasady korzystania 
ze

1)

2)

8)

ogrodniczego

1) biznesplanu

2)

biznesplanu

3)

ogrodniczego

4)

9)

zawodowych

1) cele normalizacji krajowej

2)

3)

europejskiej i krajowej

4)

i

Kryteria weryfikacji

1) Karta Wenecka – –

w 1964 r. 
2) Karta Florencka – –

- dniu 21 maja 1981 r. we Florencji, zatwierdzony 

Miejsc Historycznych (International Council on Monuments and Sites –

ICOMOS) w dniu 15 grudnia 1981 r.



1) charakteryzuje prace rewaloryzacyjne 1)

2)

3)

4) konserwatorskie w historycznych 

5)

-

parkowych

6)

i

7) , np. bioindykacja, 

waloryzacja przyrodnicza

8) Rzeczypospolitej

Polskiej obszary 

Natura 2000

9)

Rzeczypospolitej Polskiej

2) 1)

i

2) , np. lasy 

3)

4) opisuje zbiorowiska krzewiaste

5) opisuje zbiorowiska wodne i przywodne oraz 

torfowiskowe

6) opisuje zbiorowiska trawiaste

3)

w obiektach architektury krajobrazu

1)

2)

ozdobnych stosowanych w architekturze krajobrazu

3)

4)

i polska) stosowanych w architekturze krajobrazu

5)

w architekturze

, np. jednorocznych, dwuletnich, bylin, 

6)

architektury krajobrazu

4) charakteryzuje gleby 

w Rzeczypospolitej Polskiej

1)

2) w Rzeczypospolitej 

Polskiej

3)

4)

5) dobiera gatunki

architektury krajobrazu do rodzaju gleby

5)

uprawowych w obiektach architektury 

krajobrazu

1)

w architekturze krajobrazu

2)

3)

4) stosuje przepisy przy 

6) charakteryzuj

w architekturze krajobrazu

1)

2) wskazanych 



7) charakteryzuje sposób prowadzenia 

w architekturze krajobrazu

1)

2) ,

np. w gruncie, w pojemnikach

3)

w

4) do sposobu prowadzenia 

5)

8)

w

1)

ozdobnych wykorzystywanych w architekturze 

krajobrazu

2)

ozdobnych wykorzystywanych w architekturze 

krajobrazu

3)

ozdobnych i 

4) ów 

5) d

9)

w obiektach architektury krajobrazu

1)

i

2)

pokarmowych w 

3)

4) charakteryzuje rodzaje nawozów 

5)

w obiektach architektury krajobrazu

6)

7) stosuje zasady podczas 

nawo

10) charakteryzuje chwasty, choroby 
i

stosowanych w architekturze krajobrazu

1)
w

2)

3)

i szkodników 

4) programem ochrony r ozdobnych

5)

chorób i szkodni

obiektach architektury krajobrazu

6) stosuje zasady b podczas 

11) , 

i e

w

ozdobnych w architekturze krajobrazu

1) maszyn, 

i

2)

stosowane

3) dobiera 

krajobrazu

4)

wykorzystywany w

obiektów w architekturze krajobrazu

12) charaktery

stosowane w architekturze krajobrazu

1)

2)

3)

4)

5)

w



Kryteria weryfikacji

1)

w

krajobrazu

1)

2)

w

3) -architektoniczne

4)

2)

w obiektach architektury krajobrazu

1)

w architekturze krajobrazu

2) przedstawia etapy projektowania koncepcyjnego 

3) architekturze 

krajobrazu

4) przedstawia etapy projektowania koncepcyjnego muraw

5)

w architekturze krajobrazu

6) przedstawia etapy projektowania koncepcyjnego form 

kwiatowych w architekturze krajobrazu 

7)

8)

9)

3)

w obiektach architektury krajobrazu

1) stosuje techniki barwne 

2)

i perspektywicznych

3)

w projektach 

4)

5)

6)

7) opracowuje projekt koncepcyjny i wykonawczy 

8) opracowuje dokumentacj pr

wykonywanych w terenach zieleni

9)

10)

4)

zwi

i

1)

2) definiuje przedmiar i obmiar

3)

4)

pracy maszyn, 

5)

OGR.03.5

Kryteria weryfikacji

1) 1)

2)

3)

4)

2) sadzeniem 

i przesadzaniem drzew i

ozdobnych

1)



2) dobiera sposoby przygotowania terenu pod nasadzenia 

do rodzaju sadzonki oraz terminu sadzenia

3) dobiera termin sadzenia drzew i krzewów ozdobnych do 

rodzaju sadzonki oraz terenu

4)

5) dobiera sposoby transportu i przechowywania drzew 

i krzewów ozdobnych

6) przesadzaniem 

drzew oraz krzewów ozdobnych

7)

z

projektowanie 

8)

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie 

prowadzenia prac budowlanych

9) wykonuje prace 

przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia prac 

budowlanych

10)

3)

drzew i krzewów ozdobnych

1)

ozdobnych

2)

krzewów ozdobnych

3)

krzewów 

ozdobnych

4) wów 

ozdobnych

5)

ozdobnych

6)

z

4)

i

specjalnych

1)

specjalnych

2)

specjalnych

3)

z

4) dobiera , 

5) , w tym

projektowanie

6)

7)

8)

specjalnych

9)

specjalnych

10) oceni

z



5) -

przyczep

1)

i przyczepy

stanu ogumienia

2)

rolniczego i przyczepy

3)

6)

drogowego w zakresie niez
do uzyskania prawa jazdy kategorii T

1)

rolniczych po drogach
2) stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy osobom 

3) stosuje zasady ruchu drogow

i

rolniczym z

4) wykonuje manewry w ruchu drogowym podczas jazdy 

rolniczym wymagane 

do uzyskania prawa jazdy kategorii T

7) z

i

1)

w ogrodnictwie 

2)

3) zyny lub 

4)

5)

6)

7)

8) zego 

i przyczepy

9)

rolniczego i przyczepy

10)

zimowego

Efekty Kryteria weryfikacji

1) charakteryzuje przepisy prawa 1) wskazuje wymagania w zakresie obrotu

konfekcjonowania i stosowania, 

2)

w zakresie obrotu 

konfekcjonowania 

3)

w ramach nadzoru nad 

obrotem stosowaniem 

4)

5)

o

6)

7)

8) dokumentuje zabiegi oc



9)

2) 1)

2)

3) wskazuje okres karencji i okres prewencji

4)

5)

a)

(bakteriocydy)

kodniki (atraktanty)

b)

organizmy szkodliwe:

kontaktowe

inhalacyjne

fungitoksyczne

fungistatyczne

c)

powierzchniowe

systemiczne 

6)

a)

b) termin przeprowadzenia zabiegu

c)

d) warunki atmosferyczne

e)

3) stosuje 1)

szkodliwych, w tym:

a)

b)

c)

2)

3)

ekologicznego, w tym:

a) ograni

szkodliwych przez:



stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych 

poddanego ocenie zgodnie z przepisami 

nasiennictwa

nawadnianie

przestrzeganie zasad higieny fitosanitarnej

miodnej

b)

liwych

programy wspomagania decyzji w ochronie 

doradztwo

c)

4)

5)

rolno-

6)

zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie,

7)

8) przygotowuje opryskiwacz do pracy, w tym:

a)

opryskiwacza pod 

wykonania zabiegu,

b) kalibruje opryskiwacz,

c) dobiera parametry pracy i reguluje opryskiwacz

d) dobiera rozpylacze

9) zapobiega znoszeniu cieczy roboczej podczas

zabiegu 

10)

zego

11)

12) sadowniczy 

zgodnie z przepisami prawa

4) 1)

na 

– wskazuje sposoby ograniczania ryzyka

2)

ograniczania tych zmian

3)

pitnej, w tym:

a)

b)

c) omawia st

w

uzdrowisk



d)

zabiegu

4)

zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy 

5) charakteryzuje zasady b
i

i

1)

konfekcjonowania i stosowania 

2)

3) ndywidualnej i zasady ich 

4)

i

5) opisuje zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie
b)

c)

oraz

toksykologicznych

6)

7)

a)

b)

8)

9) opisuje zasady ochrony pracy kobiet i ochrony pracy 

Efekty Kryteria weryfikacji

1)

a) ze stanowiskiem pracy i jego 

b)

stosowanymi w danym zawodzie

c)

zawodem

d)

zawodzie

1)

a)

w

i higieny pracy

b)

c)

zawodowych

d)

e)

2) rozumie proste wypowiedzi ustne 

obcego

a

w , w zakresie 

zawodowych:

1) lub

fragmentu wypowiedzi lub tekstu

2)

informacje

3)

tekstu

4)



a) rozumie proste wypowiedzi ustne 

komunikaty, instrukcje lub filmy 

inst

w

b) rozumie proste wypowiedzi pisemne 

(np. napisy, broszury, instrukcje 

3) kie, proste, 

i

w

a)

i logiczne wypowiedzi ustne 

(np. polecenie, komunikat,

b)

i logiczne wypowiedzi pisemne 

(np. komunikat, e-

zawodem – w g wzoru)

1)

z

2)

3)

4)

charakterze

5) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi 

adekwatnie do sytuacji

4) uczestniczy w rozmowie w typowych

zawodowych –

adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, 

ustnie lub w formie prostego tekstu:

a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy 

z innym pracownikiem, klientem, 

kontrahentem, w tym rozmowy 

telefonicznej) w typowych sytuacjach 

b) reaguje w formie prostego tekstu 

e-

z wykonywanym zawodem) 

w

z

zawodowych

1)

2) uzyskuje i przekazuje informacje i

3) opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, 

4)

zawodowymi

5)

6) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

5) go lub 

pisem

z

1)

symbolach, piktogramach, schematach) oraz 

audio

2)

3)

4) przedstawia publicznie w 



6)

a) wykorzystuje techniki samodzielnej 

b) grupie

c)

w

d) stosuje strategie komunikacyjne 

i kompensacyjne

1)

2)

3)

technologii informacyjno-komunikacyjnych

4)

5)

w

6)

nieznane

niewerbalne

Kryteria weryfikacji

1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki 

zawodowej

1)

2)

zawodowe

3)

4)

zawodzie 

5)

2) planuje wykonanie zadania 1)

2)

3)

4)

5)

6) dokonuje samooceny wykonanej pracy

3) 1) , w tym 

skutki prawne

2)

3) ocenia 

4)

niebezpiecznymi substancjami

eksploatacji

4)

na zmiany

1)

2)

skutki jej wprowadzenia

3)

ych z

nieprzewidywalnych warunkach

5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem 1)

zawodowych

2) wybiera techniki radzenia sobie ze stresem odpowiednio 

do sytuacji

3) wskazuje 

pracy zawodowej

4)

5)

6)

6) 1)



2)

w wykonywaniu zawodu 

3)

4)

5) planuje

6)

7) stosuje zasady komunikacji 
interpersonalnej

1)
2)

3) prowadzi dyskusje

4) udziela informacji zwrotnej

8) 1) charakteryzuje

negocjacji

2)

porozumienia

9) 1) problemom w zespole 

2)

3)

10) 1)

zadania

2)

w zespole

3)

4) modyfikuje zachowania,

OGR.03.9. Organizacja pracy m

Kryteria weryfikacji

1) 1)

2)

3)

4)

zadania

5) e

6)

7)

z harmonogramem planowanych prac

2) dobiera osoby do wykonania 1)

do wykonania zadania

2) kompetencji 

3) kieruje wykonaniem przydzielonych 1)

z harmonogramem prac

2)

3)

4)

zadania

5) monitoruje proces 

6)

4) 1)

2)

prac



3)

5) 1)

i

2) organizacyjne 

w zakresie kwalifikacji OGR.04. 

oraz konserwa

:

OGR.04. 

Kryteria weryfikacji

1) opisuje 1) wskazuje 

2) wskazuje 

3) wskazuje

4) wskazuje

5) opisuje ików 

2)

indywidualnej i zbiorowej podczas 

1) zbiorowej 

2) dobiera zbiorowej do 

3)

4)

zakresie za

3) ocenia wybrane stanowisko pracy zgodnie z 

wymogami ergonomii oraz przepisami 

ochrony 

1)

stanowisk pracy 

2) organizuje wybrane stanowisko pracy zgodnie 

z wymogami ergonomii oraz przepisami

3)

stanowisku pracy

4) udziela pierwszej pomocy w stanach 1) stany 

2)

3) zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce 

wypadku 

4)

5)

6) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych 

stanach , np. 

oparzenie

7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w 

nieurazowych stanach 

zdrowotnego,



8) -oddechow na 

fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady 

Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji

OGR.04.2. Podstawy architektury krajobrazu

Kryteria weryfikacji

1)

ozdobnych stosowanych w architekturze 

krajobrazu

1)

dwuletnich i bylin) oraz drzew i krzewów

2)

2)

z

ogrodowo-parkowych

1) definiuje , takie jak: 

rewaloryzacja, adaptacja, modernizacja konserwacja,

rewitalizacja, renowacja

2)

konserwatorskiej zabytkowych -

parkowych

2)

, w tym krajobrazu kulturowego,

np. Kart Weneck , Kart Florenck

3) charakteryzuje zasady tworzenia 

kompozycji przestrzennych 

1) przestrzennych 

w architekturze krajobrazu

2)

krajobrazowych

3)

krajobrazowym

4) stosuje zasady rysunku technicznego 1)

rysunku technicznego

2)

3) stosuje linie rysunkowe i kreskowania zgodnie 

z normami

4)

geometrycznych

5)

przekrojów

6) stosuje zasady wymiarowania

7) odczytuje oznaczenia graficzne

5) charakteryzuje metody waloryzacji 

krajobrazu

1) -krajobrazowe 

2) -

krajobrazowych

3) -krajobrazowe

6) korzysta z 1)

wsi i rolnictwa

2)

3)

7) charakteryzuje zasady korzystania ze 1)

wiejskich

2)

wiejskich

8)

ogrodniczego

1) opisuje 

2)

biznesplanu

3)

ogrodniczego

4)



9)

zawodowych

1) cele normalizacji krajowej

2) ,

3)

europejskiej i  krajowej

4)

zieleni

Kryteria weryfikacji

1)

krajobrazu

1)

2)

w architekturze krajobrazu

3)

4)

5) wymienia

(np. staw, sadzawka, zbiorniki naturalne, sztuczne)

6) m 

przelewowe)

7) wymienia

8)

9) wskazuje

arc obiektach 

rowery, karmniki)

2) charakteryzuje elementy zabawowe na  

placach zabaw 

1) ach

zabaw

2) architektury krajobrazu 

stosowane na placach zabaw do koncepcji placu

3) 1) obiektach 

architektury krajobrazu

2) obiektach 

architektury krajobrazu

3)

krajobrazu

4) charakteryzuje prace rewaloryzacyjne 

krajobrazu

1)

rchitektury krajobrazu 

2) definiuje takie jak:

rewaloryzacja, adaptacja, modernizacja konserwacja, 

krajobrazu

3)

i

architektury krajobrazu

OGR.04.4.

Kryteria weryfikacji

1) 1) projektowo-

technicznej

2)

3)

przestrzennego

4) -

2) 1)



2) dobiera instrumenty geodezyjne (np. dalmierz, 

niwelator, tachimetr, elektroniczny system nawigacji 

satelitarnej, teodolit) do wykonania pomiarów

3)

w architekturze krajobrazu

4) stosuje techniki geodezyjne w architekturze krajobrazu

5)

6)

3)

architektury krajobrazu

1)

ej architektury krajobrazu

2)

3)

4)

stosowane w architekturze krajobrazu

1) aprobaty stosowane 

w architekturze krajobrazu

2)

w architekturze krajobrazu

3)

4)

5)

architektury krajobrazu

5) architekturze 

krajobrazu

1)

architektury krajobrazu

2) analizuje schemat przebiegu procesu inwestycyjnego,

np. ogrodu przydomowego, skweru, ogrodu 

przyszkolnego  

3)

i

4) podaje zasady organizacji placu budowy

5) wymienia dokumenty prowadzenia budowy ogrodu 

6) wskazuje

przyrodniczych

7)

ziemnych

8)

9)

6) 1)

2)

3)

wykop pod 

7)

e do 

krajobrazu

1)

2) wymienia

architektury krajobrazu

3)

architektury krajobrazu 

4) przechowywania 

z

8) przygotowuje projekty koncepcyjne  

i

krajobrazu

1)

architektury krajobrazu



2) ie 

z

3) stosuje oznaczenia zgodni

normami 

4)

i konserwacji 

5) stosuje zasady kompozycji w projektowaniu 

6)

7) wykonuje projekty koncepcyjne i wykonawcze 

ury krajobrazu,

9)

i

i

krajobrazu

1) definiuje przedmiar i obmiar

2)

3)

10) wykorzystuje programy komputerowe 

w projektowaniu architektury krajobrazu

1) stosuje programy komputerowe w projektowaniu 

2) stosuje programy komputerowe w etapach koncepcji, 

projektu i wizualizacji

3)

4)

architektury krajobrazu

OGR.04.5. Budowanie i 

Kryteria weryfikacji

1) korzysta z dokumentacji projektowej 1)

krajobrazu

2) czyta 

2)

architektury krajobrazu 

1) wykonuje pomiary geodezyjne

2)

3)

krajobrazu

4)

5)

i udowlanych

6)

7)

8)

9)

3) real 1)

architektury krajobrazu

2)

3) planuje naprawy i konserwacje

architektury krajobrazu

4)

5) konserwacji 



6)

architektury krajobrazu

7)

krajobrazu

8)

krajobrazu i placów zabaw oraz zasady ich 

konserwacji

9)

i konserwacyjnych

Kryteria weryfikacji

1)

a) ze stanowiskiem pracy i jego 

b)

stosowanymi w danym zawodzie

c)

zawodem

d)

zawodzie

1)

w zakresie:

a)

b)

wodowych

c)

d) formularzy, specyfikacji oraz innych 

zawodowych

e)

2) rozumie proste wypowiedzi ustne 

a

w w zakresie 

zawodowych:

a) rozumie proste wypowiedzi ustne 

rozmowy, wi

instrukcje lub

w

b) rozumie proste wypowiedzi pisemne 

przewodniki, 

1) lub tekstu lub

fragmentu wypowiedzi lub tekstu

2) znajduje w wypowiedzi lub 

informacje

3)

tekstu

4)

3) s

i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne 

w w zakresie 

zawodowych: 

a) logiczne 

zawodowych (np. polecenie, 

b) logiczne 

e-

1)

2)

sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, 

3)

4) stosuje zasady konstruowani m

charakterze

5) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi 

adekwatnie do sytuacji



wykonywanym zawodem – w g 

wzoru)

4) uczestniczy w rozmowie w typowych

zawodowych –

adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, 

ustnie lub w formie prostego tekstu:

a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy 

z innym pracownikiem, klientem, 

kontrahentem, w tym rozmowy 

telefonicznej) w typowych sytuacjach 

b) reaguje w formie prostego tekstu 

e-

z wykonywanym zawodem) 

w

z

zawodowych

1)

2) uzyskuje i przekazuje informacje i

3) opinie, 

4)

zawodowymi

5)

6) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

5)

pisem

1)

symbolach, piktogramach, schematach) oraz 

2)

3)

obcym no

6)

a) wykorzystuje techniki samodzielnej 

b)

c)

d) stosuje strategie komunikacyjne 

i kompensacyjne

1)

i
2)

3)

-komunikacyjnych

4)

5)

6)

niewerbalne

OGR.0

Kryteria weryfikacji

1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki 

zawodowej

1)

2) przyjmuje 

informacje zawodowe

3)

ej z wykonywanym zawodem i miejscem 

pracy

4)

zawodzie 

5) etycznych w zawodzie 

2) planuje wykonanie zadania 1)

2)

3)

4)

5) dokonuje modyfikacji zaplanowanych 



6) dokonuje samooceny wykonanej pracy

3) 1) , w tym 

skutki prawne

2)

3)

4) przewiduje 

substancjami maszyn i 

4)

na zmiany

1)

2)

skutki jej wprowadzenia

3)

nieprzewidywalnych warunkach

5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem 1)

zawodowych

2) wybiera techniki radzenia sobie ze stresem 

odpowiednio do sytuacji

3)

w pracy zawodowej

4)

5)

6)

6) 1) pozyskuje informacje 

2)

3)

4)

5)

6) podnoszenia kompetencji 

7) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 1)

2)

3) prowadzi dyskusje

4) udziela informacji zwrotnej

8) negocjuje warunki 1) podczas

prowadzenia negocjacji

2)

porozumienia

9) 1)

zadania

2)

3)

10) 1)

2)

zespole

3)

4) modyfikuje zachowania,

z innymi 



Kryteria weryfikacji

1) 1)

2)

3)

4)

zadania

5) e

6)

7)

z harmonogramem planowanych prac

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych 1)

do wykonania zadania

2) kompetencji 

3) 1)

z harmonogramem prac

2)

3)

4)

5)

6) opracowuje dokumen

4) 1)

2)

odbioru prac

3) udziela 

5) 1)

i

2) proponuje organizacyjne 

ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY 

KRAJOBRAZU

zawodzie zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z

technice stosowanej w zawodzie, aby

wykonywania .

:

i

(jedno stanowisko dla , 

wspomagania projektowania, w tym kosztorysowania, rysowania,

,

projekty wykonawcze.

:



stanowisko komputerowe dla nauczyciela z i

zieleni,

programy do projektowania i wizualizacji 3D,

(jedno stanowis

,

,

i

ploterem, skanerem oraz projektorem multimedialnym,

, z 

i 

stanowisko (jedno stanowisko dla jednego ucznia),

przestrzennej,

wzory pisma znormalizowanego,

e

, w tym

polowy i sadowniczy, o podlewania, glebogryzarki, kultywatory, kosiarki, 

ator, aerator, 

.

– nauka jazdy w zakresie kategorii T zgodnie z 

pojazdem silnikowym 

odpowiedniej kategorii

stanowisko komputerowe dla nauczyciela z internetu, , 

biurowych oraz oprogramowaniem do projektowania

wspomagania projektowania, w tym kosztorysowania, rysowania,

tablic interaktywn ,

, niwelator

miernicze),

cyfrowy aparat fotograficzny,

dla dw

dokumentacj geodezyjn

szkice, 

elementy architektoniczne,



zestaw prze

budowlanego.

stanowisko komputerowe dla nauczyciela 

oraz programowaniem do 

skanerem oraz projektorem multimedialnym, 

z 

stanowisko dla jednego ucznia),

trzennej, 

wzory pisma znormalizowanego,

e

,

, wyrzynark , szlifierk ),

katalogi i oferty 

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

oraz biura projektowo-wykonawcze,

wyko

w zawodzie. 

Liczba tygodni tygodni (280 godzin). 

Praktyki powinny wegetacji .

jest 

(Dz

ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI

Liczba godzin

i higiena pracy 30 

OGR.03.2. Podstawy architektury krajobrazu 45

OGR.03.3

krajobrazu 

240

OGR.03.4.

architektury krajobrazu

180

OGR.03.5

architektury krajobrazu

210

z

30



OGR.03.7. 30 

Razem 765

OGR.03.8. 2)

2)

OGR.04. 

Liczba godzin

i higiena pracy 30 

OGR.04.2. Podstawy architektury krajobrazu3) 453)

150

krajobrazu

180

krajobrazu

180

OGR.04.6. 30 

Razem 570+453)

OGR.04.7. 2)

2)

1) W szkole

2)

warunki do nabywania kompetencji persona oraz
3)


