
 

 

TECHNIK PROGRAMISTA. 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu - BHP 

(w oparciu o podstawę programową z 2019 r. dla zawodu technik programista) 

Szkoła: ETI w Nowym Sączu 

Liczba godzin: 1 godzina tygodniowo 

Klasa, zawód, nr zawodu: 2, technik programista, 351406 Rok szkolny: 2022/2023- 

Liczba lat nauki: technikum 5 letnie 

 

OCENĘ NIEDOSTAECZNĄ 

Otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagania na ocenę dopuszczającą, nie opanował podstawowej wiedzy i umiejętności wynikających z 

efektów kształcenia umiejętności opisanych w podstawie programowej - nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania 

nauki na wyższym poziomie. 

WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ 

Ocena śródroczna Ocena roczna Uwagi 

UCZEŃ UCZEŃ 
 



 

 

Ocena śródroczna Ocena roczna Uwagi 

✓ rozpoznaje symbole związane z bezpieczeństwem 

i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska, ochroną 

antystatyczną, 

✓ Z rozpoznaje znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne i ochrony 

przeciwpożarowej, 

✓ wskazuje przepisy prawa związane z bezpieczeństwem 

i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną antystatyczną, ochroną 

środowiska, 

✓ wymienia podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, 

ochroną antystatyczną, 

✓ dostrzega różnice dotyczące ochrony przeciwpożarowej 

oraz ochrony środowiska, 

✓ wskazuje rozwiązania ergonomiczne podczas doboru narzędzi i organizacji 

stanowiska pracy, 

✓ ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów 

obserwowanych u poszkodowanego zabezpiecza siebie, 

poszkodowanego i miejsce wypadku, 

✓ układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, 

✓ powiadamia odpowiednie służby, 

✓ prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego 

zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, 

złamanie, oparzenie, 

✓ prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach 

nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar, 

✓ wykonuje resuscytację krążeniowo- oddechową na fantomie zgodnie z 

wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady 

Resuscytacji, 

✓ bierze aktywny udział w lekcji, 

 

 

 

WYMAGANIA NA OCENĘ DOSTATECZNĄ 

Uczeń spełnił wymagania na ocenę dopuszczającą i ponadto: 

Ocena śródroczna Ocena roczna Uwagi 

UCZEŃ UCZEŃ 
 

✓ wymienia instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony 

środowiska, 

✓ wymienia zadania i uprawnienia instytucji i służb działających w zakresie ochrony 

pracy i ochrony środowiska, 

✓ wymienia obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

✓ wymienia obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

✓ wskazuje prawa i obowiązki pracownika, który uległ wypadkowi przy 

pracy, wynikające z przepisów prawa, 

✓ wskazuje rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, 

 

 

WYMAGANIA NA OCENĘ DOBRĄ 



 

 

Uczeń spełnił wymagania na ocenę dostateczną i ponadto: 

Ocena śródroczna Ocena roczna Uwagi 

UCZEŃ UCZEŃ 
 

✓ zna podstawowe pojęcia, zadania i rodzaje ergonomii, wymienia zasady

 zatrudniania kobiet chronionych, 

✓ umie wskazać zasady zatrudniania młodocianych, 

✓ rozpoznaje zagrożenia dla środowiska związane z pracą w zawodzie, 

✓ wymienia sposoby postępowania w stanach nagłego 

zagrożenia zdrowotnego, 

✓ zna zasady postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego, 

 

 

WYMAGANIA NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ 

Uczeń spełnił wymagania na ocenę dobrą i ponadto: 

Ocena śródroczna Ocena roczna Uwagi 

UCZEŃ UCZEŃ 
 

✓ wymienia czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy działające na 
organizm człowieka, 

✓ wskazuje źródła czynników szkodliwych w miejscu pracy, 
✓ rozróżnia sposoby przeciwdziałania czynnikom szkodliwym, 

✓ wymienia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane 

podczas wykonywania zadań, 

✓ umiejętnie dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do 

rodzaju wykonywanej pracy, 

✓ rozróżnia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej na danym 

stanowisku pracy, 

 

  



 

 

WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ 

Uczeń spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą i ponadto: 

Ocena śródroczna Ocena roczna Uwagi 

UCZEŃ UCZEŃ 
 

✓ określa warunki i organizację pracy zapewniające wymagany poziom ochrony 

zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy, 

✓ opisuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie 

ochrony pracy i ochrony środowiska, 

✓ opisuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

✓ określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm 

człowieka, 

✓ wskazuje środki techniczne i ochrony zbiorowej podczas wykonywania 

zadań zawodowych, 

✓ udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

 

 

  


