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1. PODSTAWA PRAWNA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

Program nauczania dla zawodu technik żeglugi śródlądowej opracowany został zgodnie z: 
 

- Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. 
zm.)  

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, z późn. 
zm.); 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);  

- Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 
2016 r. poz. 64 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz.622), 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 860), 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 204 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 
(Dz.U. poz. 356); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie 
praktycznej nauki zawodu (Dz.U. poz. 1626 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 1591); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69 z późn. zm.)  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
o charakterze ogólnym – poziomy 1–4 (Dz.U. poz. 520); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz.U. poz. 537); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. 
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu 
jej stosowania (Dz.U. poz. 1145 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie 
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. poz. 481); 
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- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. poz. 1663); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 977 z późn. zm.); 

- Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, 
wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzona w Londynie dnia 
7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202, z 1999 r. Nr 30, poz. 286 oraz 
z 2013 r. poz. 1092 i 1093), zwana „Konwencją STCW”; 

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 
181); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 
sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 167); 

- Ustawa o pracy na morzu z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 616); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie 
ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich  (Dz. U. poz. 
239 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie 
ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu 
maszynowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 775). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 
2017 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz 
szczegółowych warunków przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich  
jednostkach edukacyjnych (Dz. U. poz. 223); 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 lutego 
2016 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu 
egzaminacyjnego i obsługi administracyjnej egzaminu (Dz. U. poz. 323); 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków  
zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim 
(Dz. U. poz. 2105); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 
listopada 2016 r. w sprawie wzorów książek praktyk w dziale pokładowym i dziale 
maszynowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 84); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 
2017 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych (Dz. U. poz. 222); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w 
sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 
poz. 1686); 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2128 z 
późn. zm.). 
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2. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy 
zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy w warunkach 
współczesnego świata. 

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 ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ  

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żeglugi śródlądowej jest przygotowany 
do eksploatacji statków żeglugi śródlądowej, oraz do pracy na statkach morskich zgodnie 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 
2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich na poziomie 
pomocniczym na stanowisku motorzysty wachtowego. 

W trakcie czteroletniej nauki w technikum kształcenie jest realizowane, na podstawie 

obowiązujących ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy 
działu maszynowego na świadectwo motorzysty wachtowego.  

Przed odbyciem praktyk zawodowych w klasie drugiej uczeń otrzymuje świadectwa 
przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, które są niezbędne do zajmowania 
stanowiska praktykanta na statkach. 
Świadectwo to potwierdza przeszkolenia w zakresie: 

- indywidualnych technik ratunkowych; 

- ochrony przeciwpożarowej; 
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- elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej; 

- bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej; 

- zakresie problematyki ochrony na statku; 
 

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują:  
- wydawane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej świadectwo marynarza żeglugi 

śródlądowej; 
- wydawane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej świadectwo motorzysty żeglugi 

śródlądowej; 
- wydawane przez Urząd Morski świadectwo motorzysty wachtowego, uprawniające do 

zajmowania stanowiska motorzysty wachtowego na każdym statku (warunkiem jest 
ukończenie szkolenia na poziomie pomocniczym na świadectwo motorzysty wachtowego, 
oraz posiadanie 2 miesięcznej praktyki pływania na statku morskim w dziale maszynowym). 

 

4. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ŻEGLUGI 

ŚRÓDLĄDOWEJ  

W najbardziej rozwiniętych krajach Europy udział transportu wodnego wynosi kilkanaście 
procent wszystkich przewozów. Polityka europejska w zakresie transportu zmierza do 
proporcjonalnego rozdziału go na poszczególne środki transportu. Coraz większy rozwój 
logistyki i spedycji przyczynia się do tworzenia nowych centrów logistycznych, które są 
przygotowywane do transportu intermodalnego – realizującego przewóz ładunków 
z wykorzystaniem więcej niż jednej gałęzi transportu. 

Kształcenie w zawodzie technik żeglugi śródlądowej daje możliwość pracy na statkach 
żeglugi śródlądowej i morskiej oraz we większości służb administracyjnych obsługujących 
transport i szlaki wodne. Bardzo gwałtownie wzrasta również rozwój przemysłu turystyki 
wodnej, gdzie zdobyte umiejętności dają duży wachlarz możliwości zarobkowania, dlatego 
kształcenie w zawodzie technik żeglugi śródlądowej jest konieczne. 

 

5. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ Z INNYMI 

ZAWODAMI 

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym 
uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy oraz własnych 
potrzeb i ambicji. Zawód technik żeglugi śródlądowej nie ma wspólnych kwalifikacji z innymi 
zawodami. Ma natomiast wspólne efekty kształcenia stanowiące podbudowę dla zawodów: 
technik nawigator morski oraz technik rybołówstwa morskiego PKZ(AU.r). 
 

6. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ŻEGLUGI 

ŚRÓDLĄDOWEJ  

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żeglugi śródlądowej powinien być 
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1. planowania i wykonywania prac związanych z prowadzeniem bezpiecznej żeglugi; 

2. obsługiwania maszyn i urządzeń na statku 
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Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie 
zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (KPS, OMZ, BHP, JOZ, PDG); 

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-

usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie zawodów technik 

nawigator morski, technik żeglugi śródlądowej, technik rybołówstwa morskiego 

PKZ(AU.r); 

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji AU.39. Planowanie i prowadzenie żeglugi 

po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych oraz AU.40. 

Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych 

wyodrębnionych w zawodzie technik żeglugi śródlądowej. 

 

7. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM 

W programie nauczania dla zawodu technik żeglugi śródlądowej uwzględniono przedmioty 
ogólnokształcące: geografia i matematyka, których nauka odbywać się będzie na poziomie 
rozszerzonym. 

 

8. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ŻEGLUGI 

ŚRÓDLĄDOWEJ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

Program nauczania dla zawodu technik żeglugi śródlądowej 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 ponad 
przedmiotowych zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej 
umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 

1) umiejętność zrozumienia, 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. 
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W programie nauczania dla zawodu technik żeglugi śródlądowej 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 i geografia, 
a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa.  
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9. PLAN NAUCZANIA 

Ramowy plan nauczania określa liczby godzin, które szkoła powinna przeznaczyć na realizacje 
zajęć zawodowych: 
Kształcenie zawodowe teoretyczne – 735 godz. 
Kształcenie zawodowe praktyczne –  765 godz. 
Łącznie – 1500 godz.. 
 
W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik żeglugi śródlądowej minimalna 
liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia w ramach 
kwalifikacji i wynosi: 
- AU.39. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich 
wodach wewnętrznych 300 godz. 
- AU.40. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych 
minimum 440 godz. 
- Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla 
zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do 
kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 290 godz. 

 

Tabela 1. Plan nauczania dla zawodu technik żeglugi śródlądowej. 

Lp
. 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

Klasa 
Liczba godzin  

w okresie nauczania* 

I II III IV 
tygodniowo łącznie 

I II I II I II I II 

Kształcenie zawodowe teoretyczne 

1 Nautyka 1 1 5 5         6 180 

2 Budowa i wyposażenie pokładowe statku 1 1 2 2         3 90 

3 Siłownie okrętowe i urządzenia pomocnicze         6 6 7   9,5 285 

4 Techniczne podstawy zawodu 1 1 2 2         3 90 

5 Organizowanie transportu wodnego 1 1 2 2         3 90 

Łączna liczba godzin 4 4 11 11 6 6 7 0 25 735 

Kształcenie zawodowe praktyczne** 

6 Eksploatacja maszyn i urządzeń okrętowych         2 2 3   3,5 105 

7 Język angielski dla marynarzy     1 1 2 2     3 90 

8 Język niemiecki dla marynarzy      1         0,5 15 

9 
Eksploatacja wyposażenia pokładowego 
statku 

6 6             6 180 

10 Praktyki zawodowe***     1 7 5 5  2   10 300 

11 Kursy bezpieczeństwa żeglugi   5      2,5 75 

Łączna liczba godzin 6 6 8 8 9 9 5 0 25 765 

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe 10 10 19 19 15 15 12 0 50 1500 

Praktyki zawodowe  5 tyg. 5 tyg. 2 tyg.  480 

* do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego. 
** Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, w zewnętrznych laboratoriach oraz 
na statkach w warunkach morskich i portowych na podstawie podpisanych umów. 
***w przypadku praktyk realizowanych w wymiarze ponad 4 tygodnie. 
 
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację AU.39. odbywa się pod koniec klasy drugiej. 
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację AU.40. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy 
czwartej. 
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Tabela 2. Wykaz działów programowych dla zawodu technik żeglugi śródlądowej 
Nazwa obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych 
Nazwa działu programowego 

Liczba godzin  
przeznaczona na dział 

Kwalifikacja 

Nautyka       (180 godzin) 

1.1. Podstawy żeglugi śródlądowej 26 K1  

1.2. Locja dróg wodnych 30 K1  

1.3. Nawigacja śródlądowa i morska 80 K1  

1.4. Urządzenia techniczne stosowane 
w prowadzeniu nawigacji 

32 K1  

1.5. Manewrowanie statkiem  12 K1  

Budowa i wyposażenie pokładowe 
statku        (90 godzin) 

2.1. Budowa i typy statków 19 K1 K2 

2.2. Pływalność, stateczność, 
niezatapialność 

18 K1  

2.3. Wiedza okrętowa 45 K1  

2.4. Ochrona środowiska 8 K1 K2 

Siłownie okrętowe i urządzenia 
pomocnicze     (285 godzin) 

3.1. Silniki okrętowe 75  K2 

3.2. Siłownie okrętowe 90  K2 

3.3. Statkowe maszyny i urządzenia 
pomocnicze.  

90  K2 

3.4 Elektrotechnika i elektronika 
okrętowa 

30  K2 

Techniczne podstawy zawodu  
(90 godzin) 

4.1. Rysunek techniczny 60 K1  

4.2. Geometria kadłuba 30 K1  

Organizowanie transportu wodnego  
(90 godzin) 

5.1. Pojęcie i zakres ładunkoznawstwa. 
Klasyfikacja ładunków 

25 K1  

5.2. Technologia przewozów ładunków 30 K1  

5.3. Przewóz pasażerów 20 K1  

5.4. Bezpieczna eksploatacja statku 15 K1  

Eksploatacja maszyn i urządzeń 
okrętowych  
(105 godzin) 

6.1. Obsługa i remonty siłowni okrętowej 15  K2 

6.2. Obsługa i remonty urządzeń 
pomocniczych 

30  K2 

6.3. Obsługa urządzeń chłodniczych i 
klimatyzacji 

15  K2 

6.4 Symulator siłowni okrętowej 45  K2 

Język angielski dla marynarzy 
(90 godzin) 

7.1. Posługiwanie się językiem angielskim 
w określaniu konstrukcji 
i wyposażenia pokładowego i 
maszynowego statku 

60 K1 K2 

7.2. Komunikacja w służbie pokładowej 
i maszynowej 

30 K1 K2 

Język niemiecki dla marynarzy  
(15 godzin) 

8.1. Posługiwanie się językiem 
niemieckim w określaniu konstrukcji 
i wyposażenia pokładowego i 
maszynowego statku 

7 K1  

8.2. Komunikacja w służbie pokładowej 
i maszynowej 

8 K1  

Eksploatacja wyposażenia 
pokładowego statku  
(180 godzin) 

9.1. Wiedza marynarska 60 K1  

9.2. Nawigacja techniczna i łączność 60 K1  

9.3. Manewrowanie łodzią motorową 60 K1  

Praktyki zawodowe  
(480 godzin +soboty i niedziele) 

10.1. Praktyka pływania śródlądowa 
(1 miesiąc) 

160+soboty i niedziele K1  

10.2. Wachta maszynowa portowa i 
morska pod nadzorem (2 miesiące) 

320+soboty i niedziele  K2 

10.3. Przewóz towarów i ładunków   K1 K2 
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będący częścią praktyki pływania 
śródlądowej lub maszynowej (wachta 
maszynowa pod nadzorem) 

Kursy bezpieczeństwa żeglugi 
(75 godzin) 

11.1 Indywidualne techniki ratunkowe 
20 

K1 K2 

11.2 Ochrona przeciwpożarowa- stopień 

podstawowy 
17 

K1 K2 

11.3 Elementarne zasady udzielania 

pierwszej pomocy medycznej 
12 

K1 K2 

11.4  Bezpieczeństwo własne i 

odpowiedzialność wspólna 
21 

K1 K2 

11.5 Problematyki ochrony na statku 
5 

K1 K2 
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Tabela zbieżności realizowanego programu z programami wynikającymi z Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów 
szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz. U. poz. 536) z 
późniejszymi zmianami 
 
 
 

           Nazwa przedmiotu  
 
S - wg programu szkolnego                  
R - wg Rozporządzenia 
(motorzysta wachtowy)                                       

Godzin pracy 

Zespół Szkół Morskich w Gdańsku                            
Technik żeglugi śródlądowej            

      Motorzysta wachtowy 

Rok szkolny 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 1020/2021 

 w tym klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 

Suma w  c l w  c l w  c l w  c l w  c l 

S Język angielski dla marynarzy 90   90           30      60        

R Język angielski. 20  20      20        

S 
Budowa i wyposażenie 
pokładowe statku 

90 90    30     60                

R Teoria i budowa okrętu 14 14      14         

R 
Ochrona środowiska 
morskiego 

6 6      6         

S 
Organizowanie transportu 
wodnego. 

90 90     30     60          

R 
Bezpieczna eksploatacja 
statku 

7 7      7         

S 
Siłownie okrętowe i 
urządzenia pomocnicze      

285 285         180   105   

R Okrętowe silniki tłokowe 10 10         10      

R Siłownie okrętowe 10 10         10      

R 
Maszyny i urządzenia 
okrętowe 

17 17         17      

R Kotły okrętowe 10 10            10   

R 
Elektrotechnika i 
elektronika okrętowa 

7 7         7      

S 
Eksploatacja maszyn i 
urządzeń okrętowych 

105 30  75       30  30   45 

R Technologia remontów 18 10  8       10  8    

R Okrętowe silniki tłokowe 2   2         2    

R Siłownie okrętowe 14S   14S            14S 

R 
Maszyny i urządzenia 
okrętowe 

8   8         8    

R Kotły okrętowe 2   2S            2S 
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10. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 

W ZAWODZIE TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

 
1. Nautyka   
1.1. Podstawy żeglugi śródlądowej 
1.2. Locja dróg wodnych 
1.3. Nawigacja śródlądowa i morska 
1.4. Urządzenia techniczne stosowane w prowadzeniu nawigacji 
1.5. Manewrowanie statkiem  

1.1. Podstawy żeglugi śródlądowej 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

AU.39.1(5)1 scharakteryzować poszczególne zjawiska 
meteorologiczne; 

P B 
Woda w atmosferze. Wody 
powierzchniowe. Siły wywołujące 
poziomy i pionowy ruch 
powietrza. Pomiary parametrów 
wiatru. Wiatr rzeczywisty 
i pozorny. Skala Beauforta. 
Prognozowanie pogody. 
Pomiary opadów. Wielkość 
i rozkład przepływu w korytach 
otwartych.  
Erozja, ruch rumowiska i formacje 
denne.  
Zalodzenie. 
Komunikaty meteorologiczne.  
Regulacja i kanalizacja rzek.  
Budowle hydrotechniczne.  
Wyznaczanie i oznakowanie szlaku 
żeglownego. 
Oznakowanie morskich torów 
wodnych. Znaki kardynalne IALA. 
Opory ruchu statków.  
Kwalifikacje i obowiązki załogi 
statku.  
Dokumenty załogi i statku. 

AU.39.1(5)2 scharakteryzować podstawowe przyrządy 
meteorologiczne; 

P B 

AU.39.1(5)3 dokonać obserwacji stanów wód 
powierzchniowych; 

P B 

AU.39.1(5)4 określić siłę wiatru i stan akwenu według 
skali Beauforta; 

P B 

AU.39.1(5)5 scharakteryzować elementy hydrologii 
rzecznej; 

P A 

AU.39.1(5)6 określić przyczyny i rodzaje erozji, ruch 
rumowiska i formacje denne w rzekach; 

P A 

AU.39.1(5)7 scharakteryzować zjawisko zlodzenia rzek 
i jezior; 

P C 

AU.39.1(5)8 wykorzystać komunikaty i prognozy 
pogody radiowe i telewizyjne do przewidywania zmian 
w pogodzie i sytuacji stanu wód na rzekach; 

P C 

AU.39.1(1)1 określić zasady regulacji rzek; P B 

AU.39.1(1)2 scharakteryzować budowle 
hydrotechniczne; 

P C 

AU.39.1(1)3 opisać budowę kanałów żeglownych; P A 

AU.39.1(2)1 scharakteryzować szlak żeglowny; P C 

AU.39.1(2)2 wykonać pomiary głębokości szlaku 
żeglownego;  

P C 

AU.39.1(2)3 wskazać czynniki wpływające na ruch 
statku; 

P C 

AU.39.1(3)1 wyznaczyć szlak żeglowny; P C 

AU.39.1(3)2 rozpoznać znaki żeglugowe określające 
przebieg szlaku żeglownego; 

P B 

AU.39.1(3)3 scharakteryzować oznakowanie morskich 
torów wodnych;  

P B 

AU.39.1(3)4 scharakteryzować system kardynalny 
oznakowania przeszkód podwodnych; 

P B 

AU.39.3(2)2 określić obowiązki kierownika statku 
i załogi; 

P C 

KPS(1)1 stosować zasady kultury osobistej, P  

KPS(1)2 stosować zasady etyki zawodowej. P  

Planowane zadania 

Oznakowanie przebiegu szlaku żeglownego 
Na akwenie otwartym znajduje się miejsce płytkie, niebezpieczne dla żeglugi. Wykonaj oznakowanie szlaku żeglownego 
z uwzględnieniem obejścia tego miejsca od strony zachodniej. 
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1.1. Podstawy żeglugi śródlądowej 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Realizacja materiału kształcenia zawartego w tym dziale powinna odbywać się w pracowni nawigacji i locji, której 
wyposażenie powinno składać się między innymi z: stanowiska ćwiczeniowego obejmującego materiały poglądowe 
z hydrologii rzecznej, modele znaków żeglugowych.  

Środki dydaktyczne 
Tablica, rzutnik, komputer i projektor multimedialny ekran, prezentacje multimedialne, plansze budowy koryta rzeki, 
modele znaków żeglugowych, znaki kardynalne, symulator znaków żeglugowych, przepisy żeglugowe. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Wykład informacyjny, pokaz z użyciem komputera oraz ćwiczenia praktyczne na planszach. 

Formy organizacyjne 
Podstawowa forma organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: zbiorowa jednolita. 
Ćwiczenia powinny odbywać się w grupach, których liczebność powinna wynosić do 15 uczniów. Dominująca forma 
organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: indywidualna zróżnicowana. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu 
praktycznego obejmującego oznakowanie szlaku żeglownego. 

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

 

1.2. Locja dróg wodnych 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

AU.39.1(1)4 sklasyfikować śródlądowe drogi wodne 
Polski; 

P C 
Parametry klasyfikujące 
śródlądowe drogi wodne. Podział 
dróg wodnych na klasy. 
Międzynarodowe drogi wodne.  
Locja rzeki Odry. Locja Kanału 
Gliwickiego. Locja rzeki Wisły. 
Locja delty Wisły. Locja drogi 
wodnej Wisła–Odra. Locja drogi 
wodnej Kanał Bydgoski  
– rzeka Warta. Locja rzeki Narwi 
i jej dorzecza. Systemat jezior 
Warmińskich. Locja Zalewu 
Szczecińskiego. Locja Zalewu 
Wiślanego. 
Połączenie dróg wodnych Polski 
z Europejską siecią dróg wodnych 
i ich kilometraż.  
Mapy i schematy sieci dróg 
wodnych Europy.  
Wody przybrzeżne morskie 
Południowego Bałtyku i Morza 
Północnego.  
Administracja dróg wodnych. 
Urzędy Morskie. 

AU.39.1(1)5 scharakteryzować europejską sieć dróg 
wodnych; 

PP C 

AU.39.1(1)6 scharakteryzować europejskie morskie 
wody wewnętrzne;  

PP D 

AU.39.1(1)7 obliczyć kilometraż drogi wodnej; P C 

AU.39.1(1)8 określić zadania administracji morskiej 
i gospodarki wodnej;  

P C 

AU.39.1(1)9 zaplanować podróż po śródlądowych 
drogach wodnych i przybrzeżnych morskich, 

P C 

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

P  

Planowane zadania 

Planowanie podróży statkiem 
Zaplanuj podróż statkiem z miejscowości A do miejscowości B. Oblicz odległość i czas podróży. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Realizacja materiału kształcenia zawartego w tym dziale powinna odbywać się w pracowni nawigacji i locji, której 
wyposażenie powinno składać się między innymi z: stanowiska ćwiczeniowego obejmującego: stół nawigacyjny 
z kompletem śródlądowych map, map przybrzeżnych morskich, schematów i planów, przyborów nawigacyjnych oraz 
informatorów śródlądowych dróg wodnych i wydawnictw nawigacyjnych.  
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1.2. Locja dróg wodnych 

Środki dydaktyczne 
Tablica, rzutnik, komputer i projektor multimedialny, ekran, prezentacje multimedialne, mapa śródlądowych dróg 
wodnych Polski, mapa europejskiej sieci dróg wodnych, mapy morskie Południowego Bałtyku i Morza Północnego, plany 
portów, schematy dróg wodnych, informatory śródlądowych dróg wodnych, wydawnictwa nawigacyjne. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Wykład informacyjny, pokaz z użyciem komputera oraz ćwiczenia praktyczne na mapie. 

Formy organizacyjne 
Podstawowa forma organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: zbiorowa jednolita.  
Ćwiczenia powinny odbywać się w grupach, których liczebność powinna wynosić do 15 uczniów. Dominująca forma 
organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: indywidualna zróżnicowana. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu 
praktycznego obejmującego znajomość szlaków żeglownych– śródlądowych dróg wodnych i morskich torów 
podejściowych. 

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. Nawigacja śródlądowa i morska 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

AU.39.3(2)1 określić przepisy prawne regulujące ruch 
na drogach i torach wodnych;  

P C 
Kształt i wymiary Ziemi oraz 
współrzędne geograficzne. 
Morskie jednostki miar. 
Określanie kierunku, kurs, namiar i 
kąt kursowy oraz systemy ich 
wyrażania. 
Oddziaływanie prądu i wiatru na 
statek. Pojęcia: kąt drogi nad 
dnem (KDd), kąt drogi po wodzie 
(KDw), kurs rzeczywisty (KR), dryf, 
znos. 
Magnetyzm Ziemi i statku, 
deklinacja, dewiacja, całkowita 
poprawka. 
Kursy i namiary kompasowe, 
magnetyczne i żyrokompasowe, 
poprawka żyrokompasu.  
Zasady sterowania. Komendy na 
ster. 
Morskie oznakowanie 
nawigacyjne. 
Systemy oznakowania. 
Charakterystyki świateł 
nawigacyjnych. 
System oznakowania 
nawigacyjnego IALA. 
Odległość do widnokręgu, zasięgi 
widoczności świateł 
nawigacyjnych i obiektów. 
Przepisy żeglugowe regulujące 
ruch na drogach wodnych 
i przybrzeżnych morskich.  
Znaki żeglugowe.  
Sygnalizacja wzrokowa 
i dźwiękowa statków. 

AU.39.3(3)1 scharakteryzować znaki żeglugowe; P C 

AU.39.3(3)2 scharakteryzować wzrokową sygnalizację 
statków; 

P C 

AU.39.3(3)3 rozpoznać sygnały dźwiękowe nadawane 
przez statki; 

P C 

AU.39.3(2)3 określić zasady ruchu statków, zestawów 
pchanych, holowanych i sprzężonych; 

P C 

AU.39.3(2)4 analizować lokalne przepisy żeglugowe; PP D 

AU.39.3(2)5 analizować międzynarodowe przepisy o 
zapobieganiu zderzeniom na morzu;  

P D 

AU.39.3(2)6 zastosować przepisy portowe;  PP D 

PKZ(AU.r)(1)1 sklasyfikować mapy i wydawnictwa 
nawigacyjne; 

P C 

PKZ(AU.r)(1)2 posłużyć się mapami nawigacyjnymi; P C 

PKZ(AU.r)(1)3 posłużyć się wydawnictwami 
nawigacyjnymi; 

PP D 

AU.39.1(4)1 rozpoznawać znaki i skróty stosowane na 
mapach i planach nawigacyjnych; 

P C 

AU.39.1(4)2 określić rodzaje kierunków, kursów 
i namiarów stosowanych w nawigacji morskiej; 

P C 

AU.39.1(4)3 odczytać kierunki na mapach 
nawigacyjnych; 

P C 

AU.39.1(4)4 określić pozycję statku na podstawie 
obliczeń, z uwzględnieniem prądu wody i wiatru; 

PP D 

AU.39.1(4)7 zaplanować podróż na wodach 
przybrzeżnych morskich; 

P D 

AU.39.1(4)8 scharakteryzować przypływy i odpływy 
morskie; 

PP D 

KPS(2)1 zaproponować sposoby rozwiązywania 
problemów; 

P D 

KPS(2)2 dążyć wytrwale do celu; P C 
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KPS(2)3 zrealizować działania zgodnie z własnymi 
pomysłami. 

P D 

Zasady ruchu żeglugowego.  
Podstawy nawigacji morskiej. 
Jednostki miary stosowane 
w nawigacji morskiej. Kierunki na 
morzu. Deklinacja magnetyczna 
i dewiacja kompasu. Określanie 
pozycji. Ustalanie kursu statku 
z uwzględnieniem poprawki na 
prąd i wiatr.  
Mapy morskie. Pomoce 
i wydawnictwa nawigacyjne. Znaki 
i skróty stosowane na mapach 
morskich. Planowanie podróży na 
mapie morskiej.  
Przepisy portowe.  
Systemy radionawigacyjne.  
Pływy i prądy pływowe - 

podstawowe pojęcia. 
Przepisy o zapobieganiu 
zderzeniom na morzu 
Międzynarodowe prawo drogi 
morskiej (COLREG) – 
postanowienia ogólne, definicje i 
określenia. 
 Światła i znaki statków. 
Sygnały dźwiękowe i świetlne. 
Sygnały wzywania pomocy. 
Obserwacja. Cel, zakres, rodzaje i 
sposoby prowadzenia obserwacji 
w różnych warunkach 
widzialności. 
Wachta morska, podział 
obowiązków. 
Obsada wachty morskiej w 
zależności od warunków 
hydrometeorologicznych. 
 Zasady pełnienia wachty 
nawigacyjnej. Objęcie i 
przekazywanie wachty. 
Zasady efektywnego 
komunikowania się na mostku. 
Meldowanie 
zaobserwowanych sytuacji. 
Sytuacje awaryjne w czasie wachty 
– procedury. 
Praca zespołowa na mostku 
nawigacyjnym. 

Planowane zadania 

Wykonywanie oznakowania nocnego zestawu pchanego z czterema barkami łączonymi po dwie burta w burtę 
Wykonaj oznakowanie wzrokowe statku przewożącego ładunki niebezpieczne – wybuchowe w nocy. Nadaj sygnał 
dźwiękowy statku przecinającego drogę wodną.  

Praca na mapie nawigacyjnej 
Mając dane współrzędne punktu A i B, nanieść na mapę nawigacyjną te dwie pozycje statku. Określ odległość między nimi 
w Mm i Km. Odczytaj kurs kompasowy z punktu A do punktu B.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Realizacja materiału kształcenia zawartego w tym dziale powinna odbywać się w pracowni nawigacji i locji, której 
wyposażenie powinno składać się między innymi z: stanowiska ćwiczeniowego obejmującego komplet znaków 
żeglugowych regulujących ruch na drogach wodnych, symulator świateł nawigacyjnych, symulator oznakowania 
wzrokowego statków, symulator sygnałów dźwiękowych. Stół nawigacyjny z kompletem map przybrzeżnych morskich, 
schematów i planów, przyborów nawigacyjnych i wydawnictw nawigacyjnych. Symulator programowy nawigacyjno-
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radarowy. 

Środki dydaktyczne 
Tablica, rzutnik, komputer i projektor multimedialny, ekran, prezentacje multimedialne, modele znaków żeglugowych, 
symulator świateł nawigacyjnych, mapy przybrzeżne morskie Południowego Bałtyku i Morza Północnego, plany portów, 
przyrządy i przybory nawigacyjne, wydawnictwa nawigacyjne. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Wykład informacyjny, pokaz z użyciem komputera oraz ćwiczenia praktyczne na symulatorze i mapie. 

Formy organizacyjne 
Podstawowa forma organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: zbiorowa jednolita.  
Ćwiczenia powinny odbywać się w grupach, których liczebność powinna wynosić do 15 uczniów. Dominująca forma 
organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: indywidualna zróżnicowana. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu 
praktycznego obejmującego znajomość znaków żeglownych, oznakowania wzrokowego statków, sygnalizacji dźwiękowej, 
praca z mapą. 

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

 

1.4. Urządzenia techniczne stosowane w prowadzeniu nawigacji 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

AU.39.1(6)1 scharakteryzować budowę i zasadę 
działania radaru nawigacyjnego; 

P C 
Radar nawigacyjny, budowa 
i zasada działania.  
Strojenie i obsługa radaru.  
Pomiary odległości i kierunków za 
pomocą radaru.  
Identyfikacja echa na ekranie 
radarowym.  
Analiza ruchu innego statku na 
podstawie przemieszczania jego 
echa na ekranie oraz działania 
zapobiegające zderzeniom.  
Określanie pozycji statku.  
Systemy nawigacji satelitarnej. 
Ćwiczenia w prowadzeniu 
i manewrowaniu statkiem na 
symulatorze radarowym lub 
radarze nawigacyjnym.  
Kompas magnetyczny i 
żyrokompas – wiadomości ogólne. 
Echosonda.  
Logi.  
Łączność MORSKA między 
statkami.  
Międzynarodowy Kod Sygnałowy 
(MKS) – sygnalizacja flagami, 
użycie sygnałów literowych – 
wykorzystanie MKS 
Morskie systemy bezpieczeństwa 
i dla zapewnienia bezpieczeństwa.  
Urządzenia łączności wewnętrznej 
i radiokomunikacyjnej. 
Urządzenia do lokalizacji w akcjach 
poszukiwania i ratownictwa 
(EPIRB, 
SART, AIS-SART) oraz sygnały 

AU.39.1(6)2 dokonać analizy ruchu innego statku na 
podstawie przemieszczania się echa; 

PP D 

AU.39.1(6)3 poprowadzić statek na podstawie 
informacji radarowych; uwzględniając ograniczenia 
radaru;  

PP C 

AU.39.1(6)4 scharakteryzować elektroniczne mapy 
nawigacyjne; 

P C 

AU.39.1(6)5 opisać budowę wskaźników kierunku; P C 

AU.39.1(6)6 opisać budowę i zasadę działania 
wskaźników głębokości; 

P C 

AU.39.1(4)5 określić pozycję statku z zastosowaniem 
radaru;  

PP C 

AU.39.1(4)6 określić pozycję statku z wykorzystaniem 
urządzeń satelitarnych; 

P C 

AU.39.1(6)7 określić zasadę działania wskaźników 
prędkości; 

P C 

AU.39.1(6)8 posłużyć się urządzeniami łączności 
radiokomunikacyjnej i łączności wewnętrznej, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
komunikacji na statku; 

PP C 

AU.39.4(2)1 wymienić systemy, podsystemy 
i urządzenia radiowe GMDSS; 

P C 

AU.39.4(2)2 określić regulaminy służby 
radiokomunikacyjnej morskiej; 

PP D 

PKZ(AU.r)(4)1 posłużyć się statkowymi środkami 
łączności bezprzewodowej; 

P C 

PKZ(AU.r)(4)2 posłużyć się urządzeniami łączności 
przewodowej w korespondencji wewnątrz-statkowej. 

P D 
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wzywania pomocy. 
Unikanie fałszywych alarmów 
wzywania pomocy. Postępowanie 
w wypadku ich przypadkowego 
wywołania. 
Obsługa autopilotów – 
przełączanie z automatycznego 
pilota na sterowanie ręczne lub 
odwrotnie. 
Sterowanie awaryjne. 
Systemy radionawigacyjne 
1. EPIRB, SART  
2. AIS-SART, BNWAS, LRIT –  
3 RADIOLOKACJA –wykorzystanie 

urządzeń radarowych 

Planowane zadania 

Uruchamianie radaru i określanie pozycji statku 
Określ głębokość za pomocą echosondy. Przeprowadź rozmowę radiową VHF w sprawie wpłynięcia do portu. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Materiał nauczania powinien być realizowany w pracowni nawigacji i locji w grupach 15-osobowych z podziałem na 
zespoły 2–3-osobowe, szczególnie podczas ćwiczeń związanych z wykonywaniem pomiarów oraz obsługą urządzeń 
stosowanych w nawigacji. 

Środki dydaktyczne 
Tablice poglądowe, radar nawigacyjny, komputerowe programy symulacyjne, echosonda, logi, żyrokompas, radiotelefon 
VHF, Navtex, urządzenia do odbioru satelitarnych sygnałów określających pozycje statku. 

Zalecane metody dydaktyczne 
W procesie nauczania należy stosować następujące metody: pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem, metodę tekstu 
przewodniego i ćwiczeń praktycznych. Przed przystąpieniem do ćwiczeń nauczyciel powinien przeprowadzić pokaz 
z objaśnieniem, wykorzystując pomoce i wydawnictwa nawigacyjne, programy symulacyjne, filmy dydaktyczne. 

Formy organizacyjne 
Podstawowa forma organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: zbiorowa jednolita.  
Ćwiczenia powinny odbywać się w grupach, których liczebność powinna być dostosowana do liczby stanowisk 
ćwiczeniowych przy symulatorze. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: indywidualna 
zróżnicowana. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
W trakcie realizacji programu jednostki należy oceniać osiągnięcia uczniów na podstawie: sprawdzianów ustnych, 
sprawdzianów pisemnych, testów wielokrotnego wyboru. Podczas obserwacji pracy uczniów w trakcie wykonywania 
ćwiczeń szczególną uwagę należy zwracać na: posługiwanie się przyrządami i urządzeniami nawigacyjnymi, określanie 
pozycji, wyznaczanie kursu statku, prowadzenie nakresów, prowadzenie rozmów radiotelefonicznych zgodnie 
z procedurą, wykonywanie pomiarów prędkości przepływu i głębokości wody oraz przebytej odległości. 

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

 

1.5. Manewrowanie statkiem 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

AU.39.3(1)1 określić komendy manewrowe; P C Komendy manewrowe. 
Alarmy statkowe. 
Sterowność; zwrotność 
i stateczność kursowa. 
Systemy holowania i pchania 
statków. 
Manewrowanie i prowadzenie 
statku w różnych warunkach 

AU.39.3(1)2 określić komendy alarmowe; P C 

AU.39.3(1)3 wykonać procedury komend 
manewrowych; 

P C 

AU.39.3(1)4 wykonać procedury komend alarmowych;  PP C 

AU.39.3(4)1 określić sterowność, zwrotność 
i stateczność kursową; 

P C 
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AU.39.3(4)2 rozróżnić systemy holowania i pchania; P C hydrologicznych 
i meteorologicznych. 
Rejony pływania. 
Manewrowanie statkiem, łodzią 
ratunkową podczas akcji 
ratowania ludzi i mienia. 
Procedury przeciwpowodziowe 
w żegludze. 
Akcja lodołamania. 
Udział statku w ochronie 
środowiska wodnego. 

AU.39.3(5)1 określić cechy manewrowe statków 
i oddziaływanie czynników wewnętrznych 
i zewnętrznych na manewrowanie i prowadzenie 
statku;  

P C 

AU.39.3(5)2 scharakteryzować manewry statkiem 
w portach i na szlakach żeglugowych; 

P C 

AU.39.3(8)1 zaplanować żeglugę statkiem 
z uwzględnieniem warunków nawigacyjnych; 

P D 

AU.39.3(8)2 analizować warunki hydrologiczne 
i meteorologiczne; 

PP D 

AU.39.3(8)3 analizować rejony pływania; PP D 

AU.39.4(3)1 opisać manewry statkiem lub łodzią 
ratunkową podczas akcji ratowania ludzi i ratowania 
statków; 

P D 

AU.39.4(3)2 określić procedury akcji 
przeciwpowodziowych, lodołamania oraz ochrony 
czystości środowiska wodnego; 

PP D 

KPS(3)1 analizować rezultaty działań; P  

KPS(3)2 uświadomić sobie konsekwencje działań. P  

Planowane zadania 

Manewr dochodzenia i odchodzenia statkiem dwuśrubowym do nabrzeża przy wietrze dopychającym 
Wykonaj manewr dochodzenia i odchodzenia statkiem dwuśrubowym do nabrzeża przy wietrze dopychającym. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Realizacja materiału kształcenia zawartego w tym dziale powinna odbywać się w pracowni oraz na symulatorze 
umożliwiającym manewrowanie statkiem w różnych sytuacjach i warunkach hydrometeorologicznych. Zajęcia te powinny 
być prowadzone w formie pokazu z użyciem komputera. 

Środki dydaktyczne 
Tablica, rzutnik, komputer i projektor multimedialny ekran, prezentacje multimedialne. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującą metodą będzie wykład informacyjny, pokaz z użyciem komputera oraz ćwiczenia praktyczne na symulatorze. 

Formy organizacyjne 
Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: zbiorowa jednolita. Zajęcia na symulatorze powinny 
odbywać się w grupach. Liczba uczniów uczestniczących w ćwiczeniach na symulatorze powinna być dostosowana do 
liczby stanowisk ćwiczeniowych, które posiada symulator. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów na tych 
zajęciach: indywidualna zróżnicowana. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz wykonanie 
ćwiczenia praktycznego na symulatorze związanego ze wykonywaniem manewrów statkiem śródlądowym.  

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. Budowa i wyposażenie pokładowe statku 

2.1. Budowa i typy statków 
2.2. Pływalność, stateczność, niezatapialność 
2.3. Wiedza okrętowa 
2.4. Ochrona przeciwpożarowa statku 
2.5. Ochrona środowiska 

2.1. Budowa i typy statków  

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych 

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

PKZ(AU.r)(2)1 scharakteryzować różne rodzaje P C Typy statków śródlądowych, 



  

21 

 

2.1. Budowa i typy statków  

statków; wymiary główne i podstawowe 
charakterystyki eksploatacyjne 
statku. 
Podstawowe elementy 
konstrukcyjne statku 
śródlądowego i ich nazewnictwo. 
Podział kadłuba na przedziały 
wodoszczelne. 
Wytrzymałość kadłuba. 
Analiza planu ogólnego statku 
śródlądowego.  
Analiza przepisów instytucji 
klasyfikacyjnych w zakresie 
wymagań odnośnie 
wodoszczelności 
i strugoszczelności zamknięć. 
Stateczność kursowa.  
Typy statków morskich, ich 
rozplanowanie przestrzenne. 
Geometria kadłuba statku 

morskiego: 
a) wymiary główne i przekroje, 
b) linie teoretyczne, 
c) stosunki wymiarów głównych, 

współczynniki pełnotliwości 
kadłuba, 

d) wolna burta, linia ładunkowa. 
Sposoby sterowania statkiem: 
a) pędniki: 
− rodzaje i zasada działania, 
− współpraca śruby z kadłubem 

statku, 
− sprawności śruby i kadłuba, 
− siła naporu i moc 

zapotrzebowana napędu, 
b) stery, budowa i zasada 

działania, 
c) utrzymywanie i zmiana kursu, 
d) manewrowanie. 
Konstrukcja kadłuba: 
a) rysunki konstrukcyjne kadłuba, 
b) wiązania wewnętrzne, 
c) połączenia elementów wiązań, 
d) konstrukcja dna, 
e) konstrukcja burt, 
f) konstrukcja pokładów, 
g) grodzie wodoszczelne, 
h) ładownie, 
i) konstrukcje rufy i dziobu, 
j) zbiorniki (denne, burtowe, 

balastowe, paliwowe itd.), 
typowe wyposażenie, 

k) poszycie kadłuba. 
Materiały konstrukcyjne kadłuba, 

ochrona przeciwkorozyjna. 
 Wyposażenie pokładowe statku. 
Wyposażenie ratunkowe statku. 
Stateczność statku, cel i skutki 

balastowania. 
Skalowanie zbiorników, pomiar 

ilości ładunku. 
Rozkłady awaryjne, sprzęt 

AU.39.2(1)1 scharakteryzować typy statków ze 
względu na rozplanowanie przestrzenne; 

P C 

AU.39.2(1)2 scharakteryzować konstrukcję kadłuba 
statku i jego geometrię; 

P C 

AU.39.2(1)3 rozróżnić typy wiązań kadłuba i elementy 
konstrukcji statku; 

PP B 

AU.39.2(1)4 rozpoznać materiały konstrukcyjne 
stosowane do budowy statku; 

P A 

AU.39.2(1)5 scharakteryzować sposoby łączenia blach 
poszycia i usztywnień;  

P C 

AU.39.2(1)6 scharakteryzować znak wolnej burty oraz 
linii ładunkowych; 

P C 

AU.39.2(1)7 obliczyć wyporność, nośność i pojemność 
statku; 

P C 

AU.39.2(1)8 określić objętość ładowni i współczynniki 
załadowania; 

PP C 

AU.39.2(1)9 scharakteryzować sterowność, zwrotność 
i stateczność kursową oraz rozkład sił na sterze; 

P C 

AU.39.2(1)10 scharakteryzować elementy i zespoły 
sterujące statkiem; 

P C 

AU.39.2(1)11 sklasyfikować urządzenia sterowe 
i rodzaje sterów; 

P C 

AU.39.2(1)12 scharakteryzować rodzaje pędników. P C 
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2.1. Budowa i typy statków  

awaryjny. 
Działalność IMO i instytucji 

klasyfikacyjnych. 
 

Planowane zadania 

Typy statków śródlądowych i morskich z podaniem ich wymiarów głównych, podstawowych charakterystyk 
eksploatacyjnych i konstrukcyjnych i posługiwanie się odpowiednim nazewnictwem 
Twoim zadaniem jest scharakteryzowanie typów statków śródlądowych i morskich z podaniem ich wymiarów głównych, 
podstawowych charakterystyk eksploatacyjnych i konstrukcyjnych oraz posługiwanie się odpowiednim nazewnictwem. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Realizacja materiału kształcenia zawartego w tym dziale powinna odbywać się w pracowni wiedzy okrętowej. 

Środki dydaktyczne 
Tablica tradycyjna, rzutnik, komputer i projektor multimedialny, ekran, prezentacje multimedialne, plany statków 
śródlądowych i morskich, materiały poglądowe obrazujące rozmieszczenie wręg statku śródlądowego i morskiego, 
podstawowe materiały konstrukcyjne, rozmieszczenie przedziałów wodoszczelnych i grodzi. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującą metodą będzie wykład informacyjny, pokaz z użyciem komputera. 

Formy organizacyjne 
Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: zbiorowa jednolita.  
Ćwiczenia laboratoryjne powinny odbywać się w grupach, których liczebność została określona w rozporządzeniu. 
Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: indywidualna zróżnicowana. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Oceny uczniów należy dokonywać na podstawie: 
ustnych i pisemnych sprawdzianów poziomu wiadomości, 
testów wielokrotnego wyboru, 
obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania zadań. 

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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2.2. Pływalność, stateczność, niezatapialność 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

AU.39.2(7)1 scharakteryzować pływalność, 
niezatapialność i stateczność początkową; 

P C 
Stateczność początkowa.  
Stateczność kształtu i ciężaru.  
Próba przechyłów. 
Stateczność przy dużych kątach 
przechyłu.  
Kryteria stateczności statycznej 
PRS. 
Stateczność dynamiczna. 
Kryterium pogodowe PRS. 
Stateczność wzdłużna.  

AU.39.2(7)2 określić moment wychylający; PP C 

AU.39.2(7)3 określić moment prostujący; PP C 

AU.39.2(7)4 scharakteryzować stateczność 
dynamiczną. 

P C 

Planowane zadania 

Przeprowadzanie obliczeń pływalności statku 
Mając podane wymiary statku, dokonaj obliczeń jego pływalności. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Realizacja materiału kształcenia zawartego w tym dziale powinna odbywać się w pracowni wiedzy okrętowej. 

Środki dydaktyczne 
Tablica, rzutnik, komputer i projektor multimedialny, ekran, prezentacje multimedialne, plany statków śródlądowych i 
morskich, materiały poglądowe obrazujące rozmieszczenie wręg statku śródlądowego i morskiego, plansze określające 
pływalność, stateczność i niezatapialność. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującą metodą będzie wykład informacyjny, pokaz z użyciem komputera. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia prowadzone w formie wykładów powinny odbywać się w pracowni z całością klasy. Dominująca forma 
organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: zbiorowa jednolita.  

Ćwiczenia laboratoryjne powinny odbywać się w grupach, których liczebność została określona w rozporządzeniu. 
Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: indywidualna zróżnicowana. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Oceny uczniów należy dokonywać na podstawie: 
ustnych i pisemnych sprawdzianów poziomu wiadomości, 
testów wielokrotnego wyboru, 
obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania zadań. 

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

 
 

2.3. Wiedza okrętowa 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

AU.39.3(6)1 opisać wyposażenie cumownicze statku; P C Wyposażenie kadłuba, zamknięcia 
ładowni i międzypokładów. 
Urządzenia kotwiczne, 
zabezpieczanie kotwic. 
Urządzenia cumownicze, łańcuchy, 
liny. 
Sposoby cumowania statków w 
tym barek. 
Sposoby holowania statków  w 
tym barek  
Sposoby łączenia barek 
Prace linowe, węzły. 

AU.39.3(6)2 opisać wyposażenie kotwiczne statku; P C 

AU.39.3(6)3 scharakteryzować wyposażenie 
sczepiające statków; 

P C 

AU.39.3(6)4 określić sposoby cumowania barek 
i statku; 

P C 

AU.39.3(6)5 określić sposoby łączenia barek; P C 

AU.39.3(6)6 opisać sposoby holowania barek 
i statków; 

P C 

AU.39.3(7)1 określić urządzenia do przyjmowania 
i zdawania pilota; 

PP C 
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2.3. Wiedza okrętowa 

AU.39.3(7)2 opisać mechaniczne wciągi pilota; PP C Wyposażenie cumownicze; 
Windy kotwiczne i kabestany 
elektryczne i hydrauliczne; 
budowa i eksploatacja. 
Windy ładunkowe, budowa, 
obsługa i eksploatacja.  
Dźwigi hydrauliczne, budowa 
i obsługa. 
Urządzenia do przyjmowania 
pilota  
Budowa i obsługa mechanizmów 
wind łodziowych.  
Środki ratunkowe i ratownicze.  
Wyposażenie awaryjne.  
Zbiorniki. 
Zasilanie z lądu. 
Sterowanie awaryjne. 
Zagrożenia i awaryjne statkowe. 
 

AU.39.3(9)1 opisać zasady wykładania urządzeń do 
kontaktów z lądem 

P C 

AU.39.3(9)2 opisać zasady obsługi urządzeń 
cumowniczych, kotwicznych i sczepiających; 

P C 

AU.39.3(9)3 sformułować zasady pracy ze sprzętem 
do przeładunku; 

P A 

AU.39.4(4)1 scharakteryzować zagrożenia i awarie 
statkowe; 

PP C 

AU.39.4(4)2 opisać procedury postępowania 
w przypadku przebicia kadłuba statku; 

PP C 

AU.39.4(4)3 opisać procedury awaryjnego sterowania; P C 

AU.39.4(5)1 rozróżnić indywidualne i zbiorowe środki 
ratunkowe; 

P B 

AU.39.4(5)2 opisać wyposażenie zbiorowych środków 
ratunkowych; 

PP C 

AU.39.4(6)1 scharakteryzować urządzenia do 
wodowania i podnoszenia łodzi i tratw ratunkowych; 

P C 

AU.39.4(6)2 opisać zasady konserwacji i przeglądów 
urządzeń do wodowania i podnoszenia łodzi i tratw 
ratunkowych; 

PP C 

AU.39.2(11)1 rozpoznać zbiorniki usytuowane na 
statku; 

P A 

AU.39.2(11)2 wyjaśnić zasady sondowania zbiorników, P C 

AU.39.2(11)3 przewidzieć zagrożenia występujące 
przy bunkrowaniu zbiorników. 

PP D 

Planowane zadania 

Dokonanie charakterystyki urządzeń pokładowych statku 
Na przykładzie pchacza „Bizon” dokonaj charakterystyki następujących urządzeń pokładowych statku: kotwicznych, 
cumowniczych i spinających. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Realizacja materiału kształcenia zawartego w tym dziale powinna odbywać się w pracowni wiedzy okrętowej. 

Środki dydaktyczne 
Tablice poglądowe przedstawiające urządzenia pokładowe, filmy dydaktyczne dotyczące obsługi wyposażenia 
pokładowego i awaryjnego statku, liny stosowane na statkach, łańcuchy, klamry, ściągacze, haki, szekle, bloki, talie, 
osprzęt stały i ruchomy statku, osprzęt cumowniczy i holowniczy, kotwice i łańcuchy kotwiczne, urządzenia do łączenia 
zestawów pchanych, urządzenia do sygnalizacji dźwiękowej statków, różne rodzaje i typy statków śródlądowych i 
morskich – modele, trap, łódź ratunkowa, wyposażenie awaryjne i przeciwpożarowe statku, indywidualne środki 
ratunkowe. 

Zalecane metody dydaktyczne 
W procesie nauczania należy stosować następujące metody: wykład informacyjny, pokaz z objaśnieniem, pokaz 
z instruktażem.  

Formy organizacyjne 
Ćwiczenia należy realizować w grupach 5–6-osobowych na statku szkolnym. Uczniowie powinni mieć możliwość 
wykonywania czynności związanych z obsługą urządzeń stanowiących wyposażenie statku. Należy również organizować 
wycieczki dydaktyczne do stoczni i na statki żeglugi śródlądowej lub statki morskie oraz zapewnić uczniom dostęp do 
literatury zawodowej oraz Internetu. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Oceny uczniów należy dokonywać na podstawie: 
ustnych i pisemnych sprawdzianów poziomu wiadomości oraz umiejętności,  
testów wielokrotnego wyboru, 
obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania zadań. 

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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2.4. Ochrona przeciwpożarowa statku  

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

AU.39.4(7)1 wymienić obszary zagrożenia pożarowego 
statku; 

P A 
− Obszary zagrożenia 

pożarowego.  

− Pożar.  

− Sprzęt przeciwpożarowy.  

− Urządzenia i systemy 
gaśnicze.  

− Metody gaszenia pożarów.  

− Procedury alarmowe. 

AU.39.4(7)2 określić przyczyny powstawania pożarów; P C 

AU.39.4(7)3 opisać proces palenia; PP C 

AU.39.4(7)4 scharakteryzować zabezpieczenie 
pożarowe statku; 

P C 

AU.39.4(7)5 opisać organizację ochrony 
przeciwpożarowej na statku; 

PP C 

AU.39.4(7)6 scharakteryzować metody gaszenia 
pożarów; 

P C 

AU.39.4(8)1 scharakteryzować wyposażenie statku 
w sprzęt przeciwpożarowy; 

P C 

AU.39.4(8)2 zastosować sprzęt i urządzenia gaśnicze 
do walki z pożarem; 

PP D 

AU.39.4(8)3 opisać procedury alarmu pożarowego. P C 

Planowane zadania 

Charakterystyka przeciwpożarowa statku 
Na przykładzie statku dokonaj jego charakterystyki przeciwpożarowej. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Realizacja materiału kształcenia zawartego w tym dziale powinna odbywać się w pracowni wiedzy okrętowej i statku. 

Środki dydaktyczne 
Tablice poglądowe przedstawiające schematy dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenia środków przeciwpożarowych, filmy 
dydaktyczne, rozkłady alarmowe, sprzęt i urządzenia gaśnicze, statek. 

Zalecane metody dydaktyczne 
W procesie nauczania-uczenia się należy stosować następujące metody: wykład informacyjny, pokaz z objaśnieniem, 
pokaz z instruktażem.  

Formy organizacyjne 
Zajęcia prowadzone w formie zbiorowej jednolitej. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Oceny uczniów należy dokonywać na podstawie: 

− ustnych i pisemnych sprawdzianów poziomu wiadomości 

− testów wielokrotnego wyboru, 

− obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania zadań. 

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. 

 
 

2.5. Ochrona środowiska 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

AU.39.2(13)1 opisać procedury zapobiegania 
zanieczyszczeniom olejami przez statki; 

P C 
Prawna ochrona wód morskich 
przed zanieczyszczeniami ze 
statków: 
Konwencja MARPOL, 
Konwencja DUMPING, 
Konwencja HELCOM, 
Ustawa o zapobieganiu 
zanieczyszczeniu morza przez 

AU.39.2(13)2 opisać procedury zapobiegania 
zanieczyszczeniom ładunkami chemicznymi i innymi 
szkodliwymi substancjami przewożonymi luzem; 

PP C 

AU.39.2(13)3 opisać procedury zapobiegania 
zanieczyszczeniom ładunkami chemicznymi i innymi 
szkodliwymi substancjami przewożonymi 

PP C 
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2.5. Ochrona środowiska 

w opakowaniach; statki. 
Zapobieganie zanieczyszczeniu 
mórz olejami (Konwencja 
MARPOL). 
Zapobieganie zanieczyszczaniu 
atmosfery toksycznymi 
składnikami spalin z silników, 
kotłów i spalarek okrętowych, 
sposoby ograniczenia emisji 
toksycznych składników spalin. 
Statek jako źródło zanieczyszczeń, 
rodzaje i ilości eksploatacyjnych 
zanieczyszczeń pochodzących ze 
statków 
Wpływ zanieczyszczeń 
eksploatacyjnych na środowisko. 
Metody i środki zapobiegania 
zanieczyszczeniom środowiska 
przez statek. 
Rola członków załogi w 
proaktywnej działalności 
zapobiegania 
zanieczyszczeniom morza. 
Zasady właściwej gospodarki 
odpadami na statku. 

AU.39.2(13)4 opisać procedury zapobiegania 
zanieczyszczeniom ściekami sanitarnymi; 

P C 

AU.39.2(13)5 opisać procedury zapobiegania 
zanieczyszczeniom środowiska wodnego śmieciami; 

P C 

AU.39.2(12)1 rozróżnić i segregować odpady na 
statku; 

P B 

AU.39.2(12)2 opisać sposoby przechowywania 
odpadów na statku; 

P B 

AU.39.2(12)3 scharakteryzować techniki bezpiecznego 
pozbywania się śmieci. 

PP C 

Planowane zadania 

Przygotowanie ładowni statku do przyjęcia ładunku 
Statek przewoził ładunki niebezpieczne dla środowiska. Opisz przygotowanie ładowni statku do przyjęcia zboża na statek. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Realizacja materiału kształcenia zawartego w tym dziale powinna odbywać się w pracowni wiedzy okrętowej. 

Środki dydaktyczne 
Tablica, rzutnik, komputer i projektor multimedialny ekran, prezentacje multimedialne, Konwencje MARPOL, HELCOM, 
CLC oraz akty prawne i przepisy dotyczące ochrony środowiska morskiego. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującą metodą będzie wykład informacyjny oraz pokaz z użyciem komputera. 

Formy organizacyjne 
Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: zbiorowa jednolita. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Oceny uczniów należy dokonywać na podstawie: 
ustnych i pisemnych sprawdzianów poziomu wiadomości 
testów wielokrotnego wyboru, 
obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania zadań. 

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. Siłownie okrętowe i urządzenia pomocnicze 
3.1. Silniki okrętowe 
3.2. Siłownie okrętowe 
3.3. Statkowe maszyny i urządzenia pomocnicze. 
3.4. Elektrotechnika i elektronika okrętowa. 

 

3.1. Silniki okrętowe 
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Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

 
Podział silników spalinowych,  
Zasada działania tłokowego  
silnika spalinowego  
dwusuwowego i czterosuwowego. 
Obiegi cieplne silników. 
Doładowanie: 
a) cel i sposoby realizacji  
procesów doładowania, 
b) wykorzystanie energii spalin  
wylotowych: system  
impulsowy i stałociśnieniowy, 
c) parametry powietrza  
doładowującego, chłodzenie,  
wykraplanie pary wodnej, 
d) wpływ czynników 
 eksploatacyjnych na parametry  
pracy układów doładowania. 
 
Elementy konstrukcyjne silnika.  
Budowa, wykonanie i materiały  
podstawowych elementów  
silnika: 
a) podstawa, 
b) skrzynia korbowa, 
c) blok cylindrowy, 
d) tuleja cylindrowa, 
e) głowica, 
f) śruby ściągowe, 
g) śruby fundamentowe 
h) Kadłub silnika 
 
Układ tłokowo-korbowy silnika. 
Budowa, wykonanie i materiały  
podstawowych elementów  
układu korbowo-tłokowego: 
a) tłoki, 
b) sworznie tłoka, 
c) pierścienie tłokowe, 
d) trzon tłoka, 
e) wodzik, korbowód, 
f) wał korbowy, 
g) łożyska układu korbowego. 
 
Układ rozrządu silnika.  
Budowa i działanie zaworowego 
mechanizmu rozrządu: 
a) elementy układu rozrządu:  
krzywka, popychacz, laska  
popychacza, 
dźwignia zaworowa, zespół  
zaworu grzybkowego ze  
sprężyną, 
b) hydrauliczny układ napędu  
zaworu wylotowego, 
c) pojęcie luzu zaworowego i jego  
regulacja. 
 
 
Układ zasilania silników  

AU.40.1(1)1 objaśniać zasadę działania cztero- 
i dwusuwowego silnika spalinowego; 

P B 

AU.40.1(1)2 sklasyfikować układy występujące 
w silniku; 

P A 

AU.40.1(1)3 scharakteryzować układy występujące 
w silniku; 

P B 

AU.40.1(1)4 nazywać elementy konstrukcyjne silnika 
głównego; 

P A 

AU.40.1(1)5 określić funkcję elementów konstrukcji 
silnika; 

P C 

AU.40.1(1)6 scharakteryzować materiały 
konstrukcyjne w budowie silnika; 

PP B 

AU.40.1(2)1 scharakteryzować obiegi opisujące 
działanie silnika spalinowego z zapłonem 
samoczynnym; 

PP B 

AU.40.1(2)2 zdefiniować podstawowe wskaźniki 
i charakterystyki silnika spalinowego; 

P A 

AU.40.1(2)3 zdefiniować podstawowe obciążenia 
mechaniczne i cieplne silnika; 

P A 

AU.40.1(4)1 przedstawiać zasady obsługi silnika 
głównego; 

P A 

AU.40.1(4)2 przedstawić zasady obsługi silnika 
pomocniczego; 

P A 

AU.40.1(4)3 objaśniać parametry pracy silnika; P C 

AU.40.1(8)1 zorganizować obsługę silnika. P C 
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z zapłonem samoczynnym. 
Instalacja zasilania paliwem: 
a) wymagane właściwości paliwa  
okrętowego na dolocie do silnika  
(lepkość i czystość), 
b) budowa układu napędzanego  
mechanicznie i zasada sterowania  
dawką paliwa, 
c) budowa i działanie pomp 

wtryskowych, 
d) budowa wtryskiwaczy, 
e) budowa układu  
zasobnikowego i zasada   
sterowania dawką paliwa, 
f) przewody wysokociśnieniowe 

paliwa, 
g) zasada sterowania dawką  
paliwa w silnikach  
dwupaliwowych. 
 
Układ chłodzenia. 
 Instalacje chłodzenia silnika: 
a) cel chłodzenia i zadanie  
czynnika chłodzącego, 
b) parametry czynników  
chłodzących. 
 
Układ smarowania. 
 Instalacja smarowania silnika: 
a) funkcje oleju smarowego w  
silniku, 
b) instalacja smarowania silnika. 
 
Układ rozruchowo-nawrotny. 
 System rozruchu i sterowanie  
pracą silnika: 
a) zasady tworzenia momentu  
napędowego w czasie rozruchu 
pneumatycznego, działanie  
elementów w pneumatycznej  
instalacji rozruchu, działanie  
rozdzielacza i zaworu  
rozruchowego, 
b) zasady przesterowania wału  
korbowego w czasie rozruchu w  
dwóch kierunkach obrotów  
silnika (nawrotność), 
c) zabezpieczenia w systemie 

sterowania silnikiem, 
d) działanie układu sterowania  
podczas manewrowania  
silnikiem. 
 
Urządzenia kontrolne pracy  
silnika. 
Sterowanie i kontrola pracy  
zespołów prądotwórczych. 
 
Czynności obsługowe silnika  
spalinowego (napęd główny i  
pomocniczy): 
a) przygotowanie do ruchu, 
b) nadzór w czasie pracy, 
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3.2. Siłownie okrętowe 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

AU.40.1(3)1 wyszczególniać rodzaje siłowni; P A Ogólna charakterystyka siłowni  
okrętowych: pojęcie siłowni  
okrętowej, klasyfikacja i typy  
siłowni, budowa siłowni, układu  
napędowego i elektrowni 
okrętowej. 
Budowa podstawowych instalacji  

AU.40.1(3)2 sklasyfikować instalacje występujące 
w siłowni; 

P A 

AU.40.1(3)3 scharakteryzować instalacje występujące 
w siłowni; 

P B 

AU.40.1(3)4 nazywać elementy instalacji głównych 
siłowni; 

P A 

c) nadzór w czasie manewrów, 
d) zatrzymanie silnika. 
 
Podstawowe zagadnienia  
eksploatacyjne okrętowego  
spalinowego silnika tłokowego: 
a) układ tłokowo-korbowy, 
b) układ wtryskowy, 
c) układ smarowania, 
d) układ smarowanie gładzi 

cylindrowej, 
e) układ rozruchowy i rozruchowo-

nawrotny, 
f) układ doładowania silnika. 
Procedury postępowania w  
awaryjnych stanach pracy silnika  
okrętowego. 

Planowane zadania 

Opis podstawowych elementów układu tłokowo-korbowego silnika  
Otrzymałeś zadanie sporządzenia tabeli zawierającej w pierwszej kolumnie nazwy podstawowych elementów układu 
tłokowo-korbowego silnika oraz w kolejnych kolumnach następujące informacje: materiał wykonania elementu i jego 
podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne, sposoby technologii wytwarzania, obciążenia na jakie narażony jest 
element. Zadanie wykonujesz w 4-osobowej grupie, korzystając z dostępnych poradników, podręczników, katalogów 
części oraz modeli przedstawiających elementy układu tłokowo-korbowego silnika. Do dyspozycji masz flipchart, pisaki, 
stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni przedmiotów zawodowych – pracowni silników spalinowych lub pracowni 
mechanizmów i urządzeń statkowych. W pracowni powinny znajdować się modele silników i ich elementów, rzeczywiste 
elementy silnika, katalogi części silnikowych.  

Środki dydaktyczne 
Poradnik mechanika okrętowego, katalogi części, instrukcje serwisowe silników spalinowych, literatura z zakresu budowy 
i obsługi silników spalinowych, modele silników tłokowych, części układu tłokowo korbowego silnika (tłok, korbowód, 
pierścienie tłokowe, sworzeń tłokowy, śruby korbowodu, łożyska).  

Zalecane metody dydaktyczne 
Na etapie przygotowania zadań zaleca się wykorzystanie metod praktycznych nauczania (najlepiej metoda projektów). Do 
prezentacji projektów należy wykorzystać problemowe metody nauczania w postaci dyskusji dydaktycznej.  

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia prowadzone w formie 
wykładów powinny odbywać się w oddziałach klasowych w systemie klasowo-lekcyjnym z całością klasy. Dominująca 
forma organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: zbiorowa jednolita oraz indywidualna zróżnicowana. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie efektów kształcenia odbędzie się na podstawie przygotowanej przez ucznia prezentacji, ocenie aktywności 
ucznia podczas przygotowania projektu oraz przeprowadzenie testu 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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3.2. Siłownie okrętowe 

AU.40.1(3)5 określić funkcję elementów instalacji 
głównych siłowni; 

P C 
statku i siłowni: 
a) instalacje chłodzenia silników: 
− chłodzenie cylindrów, układy  
chłodzenia cylindrów silników 
wolnoobrotowych i  
średnioobrotowych, 
− parametry ruchowe systemu i  
ich regulowanie, 
− instalacja chłodzenia cylindrów  
z ciśnieniowym zbiornikiem 
wyrównawczym, 
b) instalacje chłodzenie tłoków  
silników wodą słodką, 
c) instalacje chłodzenia wody  
morskiej, 
d) centralne instalacje  
chłodzenia, 
e) instalacje paliwowe, 
f) instalacje transportowe paliwa, 
g) instalacje oczyszczania paliwa, 
h) instalacje zasilania paliwem  
silników, 
i) instalacje transportu i poboru  
olejów smarowych, 
j) instalacje oczyszczania  
smarowych olejów silnikowych, 
k) instalacje obiegowe  
smarowania silników tłokowych, 
l) instalacje smarowania tulei  
cylindrowych, 
m) instalacje obiegowe  
smarowania, przekładni,  
turbosprężarek, wałów  
śrubowych i pośrednich, 
n) instalacje parowo-wodne  
pomocnicze, 
o) instalacje utylizacji energii strat  
cieplnych, 
p) instalacje spalin wylotowych  
silników i kotłów, 
q) instalacje zęzowe, 
r) instalacje balastowe, 
s) instalacja sprężonego  
powietrza, 
t) instalacje wody słodkiej. 
Napęd główny statków: 
a) opór kadłuba statku, 
b) układy napędowe: 
− awarie silników napędu  
głównego, zasady postępowania. 
Nadzór i obsługiwanie tłokowych 
silników spalinowych napędowych 
w czasie pracy: 
a) parametry i wskaźniki pracy  
silników, 
b) ograniczenia eksploatacyjne  
minimalnych i maksymalnych  
obciążeń silników. 
Wprowadzenie – działanie  
symulatora siłowni okrętowej.. 
Kodeks ISM. 
 

AU.40.1(3)6 nazywać elementy instalacji 
pomocniczych siłowni; 

P A 

AU.40.1(3)7 określić funkcję elementów instalacji 
pomocniczych siłowni; 

P C 

AU.40.1(5)1 objaśniać procesy kotłowe; P B 

AU.40.1(5)2 scharakteryzować budowę i zasadę 
działania pomocniczych kotłów okrętowych; 

P C 

AU.40.1(5)3 scharakteryzować budowę i zasadę 
działania głównych kotłów okrętowych; 

P C 

AU.40.1(5)4 określić aparaturę kotłową; PP B 

AU.40.1(5)5 opisywać obsługę systemu chłodzenia 
wodą; 

P C 

AU.40.1(5)6 zinterpretować wskazania aparatury 
pomiarowej wody chłodzącej; 

P D 

AU.40.1(5)7 opisywać obsługę systemu smarowego; P C 

AU.40.1(5)8 zinterpretować wskazania aparatury 
pomiarowej systemu smarowego; 

PP D 

AU.40.1(5)9 opisywać obsługę systemu paliwowego 
siłowni; 

P C 

AU.40.1(5)10 zinterpretować wskazania aparatury 
pomiarowej systemu paliwowego; 

PP D 

AU.40.1(5)11 opisywać obsługę systemu sprężonego 
powietrza; 

P C 

AU.40.1(5)12 zinterpretować wskazania aparatury 
pomiarowej systemu sprężonego powietrza; 

PP D 

AU.40.1(5)13 scharakteryzować działanie instalacji 
spalin wylotowych; 

P B 

AU.40.1(10)1 zdefiniować podstawowe określenia 
kodeksu ISM; 

P A 

AU.40.1(10)2 określić obowiązki motorzysty związane 
z zarządzaniem bezpieczną eksploatacją statku. 

PP A 
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3.2. Siłownie okrętowe 

Planowane zadania 

Omówić przykładową instalację paliwową  dla statku wyposażonego w jeden zespół napędowy 
Otrzymałeś zadanie przedstawienie przykładowej instalacji paliwowej dla statku wyposażonego w jeden zespół 
napędowy. Zespół napędowy wyposażony jest w silnik średnioobrotowy, sprzęgło i przekładnię hydrauliczną oraz śrubę 
nastawną. Silnik ma możliwość pracy na paliwie lekkim MDO oraz paliwie ciężkim HFO. Narysuj schemat ideowy instalacji 
paliwowej, uwzględniając konieczność magazynowania, transportowania i oczyszczania paliwa. Do dyspozycji masz 
stanowisko do wykreślenia schematu (kreślenie na papierze lub w komputerze), literaturę techniczną, przykładowe 
schematy instalacji paliwowej. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni siłowni okrętowych, wyposażonej w: urządzenia biurowe, rzutnik 
multimedialny, tablice prezentujące schematy podstawowych systemów siłowni okrętowej, literaturę techniczną. 

Środki dydaktyczne 
Poradnik mechanika okrętowego, katalogi części, instrukcje serwisowe silników spalinowych, literatura z zakresu siłowni 
okrętowych, czasopisma branżowe, schematy instalacji siłowni okrętowej. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Nauczyciel, dobierając metodę kształcenia, powinien zwrócić uwagę na kształtowanie umiejętności rozróżniania 
elementów instalacji oraz funkcji, jakie pełnią w układzie. Należy również zwrócić uwagę na umiejętność definiowania 
zależności wpływu działania elementów układu na siebie i całość systemu. Dominującymi metodami powinny być metody 
problemowe i praktyczne.  

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia prowadzone w formie 
wykładów powinny odbywać się w oddziałach klasowych w systemie klasowo-lekcyjnym z całością klasy. Dominująca 
forma organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: zbiorowa jednolita oraz indywidualna zróżnicowana. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie efektów kształcenia odbędzie się na podstawie oceny przygotowanej przez ucznia dokumentacji (należy 
uwzględnić prawidłowe oznaczenia elementów instalacji, spełnienie wszystkich wymagań oraz prawidłowość działania 
instalacji), ocenie aktywności ucznia podczas jej przygotowania, techniki wykonania schematu (dodatkowa punktacja za 
wykorzystanie technik komputerowych). 

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. 

 

3.3. Statkowe maszyny i urządzenia pomocnicze 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

AU.40.1(4)13 scharakteryzować filtry i wirówki; P B Urządzenia chłodnicze  
i klimatyzacyjne. 
Budowa i zasada działania oraz 
zasady bezpiecznej eksploatacji: 
a) pomp, strumienic, sprężarek, 
b) urządzeń do oczyszczania paliw  
i olejów, 
c) wymienników ciepła, 
d) urządzeń do uzyskiwania wody  
słodkiej z wody morskiej, 
e) urządzenia do odolejania wód  
zęzowych, 
f) urządzeń do oczyszczania  
ścieków sanitarnych. 
Hydrauliczne instalacje okrętowe. 
Urządzenia sterowe statku. 
Śruby nastawne. 
Obsługa kotłów okrętowych. 
Procesy robocze zachodzące  
w kotle.  

AU.40.1(4)15 objaśniać budowę i zastosowanie 
sprężarek; dmuchaw i wentylatorów; 

P C 

AU.40.1(4)17 określić rodzaje okrętowych 
wymienników ciepła; 

P B 

AU.40.1(4)19 scharakteryzować urządzenia stosowane 
do ochrony środowiska;  

P B 

AU.40.1(9)1 sklasyfikować statkowe układy 
napędowe; 

P A 

AU.40.1(9)2 wskazywać zastosowanie pędników; P C 

AU.40.2(1)1 scharakteryzować urządzenia sterowe; P B 

AU.40.2(1)2 scharakteryzować urządzenia 
hydrauliczne; 

PP B 

AU.40.2(1)3 scharakteryzować urządzenia 
przeciwprzechyłowe; 

PP B 

AU.40.2(1)4 scharakteryzować pompy okrętowe; P B 

AU.40.2(1)5 scharakteryzować sprężarki okrętowe; P B 

AU.40.2(1)6 scharakteryzować urządzenia dźwigowe 
statku; 

P B 
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3.3. Statkowe maszyny i urządzenia pomocnicze 

AU.40.2(2)1 sklasyfikować pompy okrętowe; P A  Klasyfikacja i budowa 
pomocniczych kotłów okrętowych. 
Wielkości charakterystyczne, 
parametry i wskaźniki 
współczesnych kotłów 
okrętowych pomocniczych. 
Budowa i zasada działania kotłów 
utylizacyjnych. 
Armatura i osprzęt kotłowy. 
Instalacje kotłowe. 
Instalacje zasilania paliwem. 
 Palniki kotłowe. 
Automatyka kotłów pomocniczych 
i utylizacyjnych. 
Obsługa kotłów okrętowych. 
Instalacje bezpieczeństwa kotła, 
bezpieczeństwo obsługi kotłów 
okrętowych i procedury awaryjne. 
Urządzenia przeciw przechyłowe. 

AU.40.2(2)2 objaśnić budowę i zasadę działania pomp 
okrętowych 

P B 

AU.40.2(2)3 sklasyfikować sprężarki okrętowe; P B 

AU.40.2(2)4 objaśnić budowę i zasadę działania 
sprężarek okrętowych; 

P B 

AU.40.2(2)5 scharakteryzować urządzenia sterowe; P B 

AU.40.2(2)6 objaśnić budowę i zasadę działania 
urządzeń sterowych; 

P B 

AU.40.2(2)7 scharakteryzować urządzenia 
hydrauliczne; 

PP B 

AU.40.2(2)8 scharakteryzować urządzenia dźwigowe; P B 

AU.40.2(2)14 scharakteryzować urządzenia chłodnicze 
i klimatyzacyjne; 

P B 

AU.40.2(3)1 zorganizować konserwację i remont 
pompy okrętowej; 

P C 

AU.40.2(3)3 zorganizować konserwację i remont 
urządzenia hydraulicznego; 

P C 

AU.40.2(4)1 scharakteryzować proces zużycia części; PP B 

AU.40.2(4)2 wyszczególniać typowe niedomagania 
urządzeń pomocniczych; 

P D 

AU.40.2(5)1 zdefiniować podstawowe obowiązki 
podczas pełnienia wachty maszynowej. 

P B 

AU.40.1(6)1 objaśnić podział kotłów; P A 

AU.40.1(6)2 opisywać procesy zachodzące w kotłach 
okrętowych; 

PP B 

AU.40.1(6)3 scharakteryzować kotły główne; P B 

AU.40.1(6)4 scharakteryzować kotły pomocnicze; P B 

AU.40.1(6)5 określić funkcje aparatury pomiarowej 
kotłów; 

P C 

AU.40.1(6)6 objaśnić budowę aparatury pomiarowej 
kotłów; 

P C 

AU.40.1(6)7 objaśnić działanie układów automatyki 
sterowania kotła okrętowego. 

PP D 

Planowane zadania 

Opracowanie w formie schematu ideowego przykładowej instalacji wody morskiej chłodzącej zespół prądotwórczy  
Instalacja jest utworzona indywidualnie dla tego zespołu i nie ma połączenia z innymi instalacjami wody morskiej. W 
projekcie uwzględnij konieczność zapewnienia odpowiedniej temperatury następującym czynnikom: wodzie słodkiej 
obiegu wewnętrznego silnika, olejowi silnikowemu, zespołowi turbosprężarkowemu, powietrzu doładowującemu oraz 
spalinom wylotowym. Obieg cieczy musi być wymuszony.  

Opracowanie prezentacji przedstawiającej kontrolę stanu wody w kotle okrętowym podczas jego pracy.  

W prezentacji należy przedstawić przykładowy schemat układu kontroli poziomu cieczy oraz opisać odmiany 
konstrukcyjne podstawowych jej elementów wraz z zasadą działania. Do zadania możesz wykorzystać opis symulatora 
kotła pomocniczego, zasoby internetowe, literaturę techniczną, stanowisko komputerowe 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni urządzeń pomocniczych wyposażonej w urządzenia biurowe, rzutnik 
multimedialny, tablice prezentujące schematy podstawowych instalacji statkowych, modele maszyn i urządzeń 
statkowych, literaturę techniczną. 

Środki dydaktyczne 
Pakiety edukacyjne dla uczniów, poradnik mechanika okrętowego, katalogi części, instrukcje serwisowe urządzeń 
pomocniczych, literatura z zakresu budowy i zasady działania urządzeń pomocniczych, czasopisma branżowe, schematy 
instalacji statkowych (np.: wody sanitarnej, sprężonego powietrza, pożarowa). Schematy instalacji systemu parowego, 
symulator pomocniczego kotła okrętowego. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Nauczyciel, dobierając metodę kształcenia, powinien zwrócić uwagę na kształtowanie umiejętności czytania ze 
zrozumieniem zadania, rozróżniania elementów instalacji oraz funkcji jakie pełnią w układzie. Należy również zwrócić 
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3.3. Statkowe maszyny i urządzenia pomocnicze 

uwagę na umiejętność definiowania zależności wpływu działania elementów układu na siebie i całość systemu. 
Dominującymi metodami powinny być metody problemowe i praktyczne.  

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia prowadzone w formie 
wykładów powinny odbywać się w oddziałach klasowych w systemie klasowo-lekcyjnym z całością klasy. Dominująca 
forma organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: zbiorowa jednolita oraz indywidualna zróżnicowana. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie efektów kształcenia odbędzie się na podstawie oceny przygotowanej przez ucznia dokumentacji (należy 
uwzględnić prawidłowe oznaczenia elementów instalacji, spełnienie wszystkich wymagań oraz prawidłowość działania 
instalacji), ocenie aktywności ucznia podczas jej przygotowania, techniki wykonania schematu (dodatkowa punktacja za 
wykorzystanie technik komputerowych). 

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. 

 
 

3.4. Elektrotechnika i elektronika okrętowa. 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

BHP(4)1 określić zagrożenia dla zdrowia i życia 
człowieka związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

P B 
Podstawowe pojęcia  
Elektrotechniki: 
a) prąd stały,  
b) prąd przemienny,  
c) jednostki układu SI. 
Źródła i odbiorniki prądu. 
Podstawy elektrotechniki  
okrętowej – wytwarzanie  
energii elektrycznej. 
Zasady bezpiecznej pracy z  
urządzeniami elektrycznymi  
na statku. 

BHP(10)3 udzielić pierwszej pomocy porażonemu 
prądem elektrycznym; 

P b 

Planowane zadania 

Opracowanie w formie schematu ideowego schematu okrętowej instalacji elektrycznej. 
Stosowanie zasad bezpiecznej pracy z urządzeniami elektrycznymi. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni elektrotechniki. 

Środki dydaktyczne 
Pakiety edukacyjne dla uczniów,  

Zalecane metody dydaktyczne 
Nauczyciel, dobierając metodę kształcenia, powinien zwrócić uwagę na kształtowanie umiejętności czytania ze 
zrozumieniem zadania, rozróżniania elementów instalacji oraz funkcji jakie pełnią w układzie. Należy również zwrócić 
uwagę na umiejętność definiowania zależności wpływu działania elementów układu na siebie i całość systemu. 
Dominującymi metodami powinny być metody problemowe i praktyczne.  

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia prowadzone w formie 
wykładów powinny odbywać się w oddziałach klasowych w systemie klasowo-lekcyjnym z całością klasy. Dominująca 
forma organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: zbiorowa jednolita oraz indywidualna zróżnicowana. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie efektów kształcenia odbędzie się na podstawie oceny przygotowanej przez ucznia dokumentacji (należy 
uwzględnić prawidłowe oznaczenia elementów instalacji, spełnienie wszystkich wymagań oraz prawidłowość działania 
instalacji), ocenie aktywności ucznia podczas jej przygotowania, techniki wykonania schematu (dodatkowa punktacja za 
wykorzystanie technik komputerowych). 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 
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3.4. Elektrotechnika i elektronika okrętowa. 

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

 
 

4. Techniczne podstawy zawodu 
4.1. Rysunek techniczny 
4.2. Geometria kadłuba 

4.1. Rysunek techniczny 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

BHP(1)3 wyjaśnić pojęcia związane z ergonomią; P B Ergonomia w biurach  
projektowych i stoczniach. 
Programy komputerowe  
stosowane w budownictwie  
okrętowym. 
Rysunek techniczny: rodzaje  
i zasady wykonywania rysunku. 
Części maszyn. 
Schematy instalacji statkowych. 

PKZ(AU.r)(8)1 wskazać programy komputerowe 
wspomagające wykonywanie zadań; 

P A 

PKZ(AU.r)(8)2 korzystać z programów komputerowych 
wspomagających wykonywanie zadań; 

P C 

PKZ(AU.r)(8)3 skorzystać z komputerowych baz 
danych podczas nadzoru oraz dokumentowania prac 
prowadzonych na statku; 

P D 

AU.39.2(2)1 scharakteryzować rodzaje i zasady 
wykonywania rysunków technicznych; 

P B 

AU.39.2(2)2 posłużyć się przyborami kreślarskimi; P C 

AU.39.2(2)3 odczytać oznaczenia na rysunkach 
technicznych; 

P A 

AU.39.2(2)4 opisać i zwymiarować rysunki techniczne; P C 

AU.39.2(2)5 wykonać rysunki techniczne części 
maszyn, 

P D 

AU.39.2(2)6 odczytać schematy instalacji statkowych. P B 

Planowane zadania 

Wykonanie rysunku koła pasowego pompy wody zaburtowej w wersji elektronicznej  
Do odwzorowania wymiarów posłuży Ci model koła pasowego oraz suwmiarka. Rysunek wykonaj w wersji elektronicznej 
i następnie wydrukuj na papierze. Średnicę osadzenia koła na wale oraz rowek wpustowy należy pasować zgodnie 
z przyjętymi normami. Wartość chropowatości – tak jak dla elementu toczonego. Pozostałe wymiary w tolerancji 
warsztatowej dla obróbki skrawaniem.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni rysunku technicznego, wyposażonej w: stanowiska komputerowe, odpowiednie 
oprogramowanie oraz urządzenia do wykonywania dokumentacji w wersji papierowej.  

Środki dydaktyczne 
Stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem typu CAD, urządzenia plotujące lub drukarki wyższych 
formatów od A4, pakiety edukacyjne, literatura techniczna, normy techniczne, modele elementów maszyn i urządzeń, 
przyrządy pomiarowe (suwmiarka, liniał, mikrometry). 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującymi metodami ze względu na wykorzystywane środki dydaktyczne będą metody programowe i praktyczne. W 
celu utrwalenia umiejętności pracy na programach wspomagających komputerowe wykonywanie dokumentacji zaleca się 
metodę ćwiczeniową poprzez wykonanie kilku rysunków technicznych..  

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w grupach 15-osobowych, podzielonych na indywidualne stanowiska. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie efektów kształcenia odbędzie się na podstawie: oceny umiejętności obsługi programów komputerowych, 
stosowania norm rysunku technicznego, poprawny dobór oznaczeń i ich wartości, poprawną obsługę urządzeń 
plotujących i drukujących.  

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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4.1. Geometria kadłuba 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

BHP(1)1 wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem 
i higieną pracy; 

P C 
Bezpieczeństwo i higiena pracy  
w stoczniach. 
Ochrona przeciwpożarowa  
i ochrona środowiska  
w stoczniach. 
Kadłub statku. 
Współczynnik pełnotliwości  
kadłuba statku. 
Krzywe hydrostatyczne. 

BHP(1)2 wyjaśnić pojęcia związane z ochroną 
przeciwpożarową oraz ochroną środowiska; 

P C 

AU.39.2(2)7 określić płaszczyzny kadłuba statku;  P C 

AU.39.2(2)8 charakteryzować linie teoretyczne 
kadłuba;  

PP D 

AU.39.2(2)9 określić współczynnik pełnotliwości 
kadłuba statku;  

P D 

AU.39.2(2)10 posłużyć się arkuszem krzywych 
hydrostatycznych. 

PP D 

Planowane zadania 

Obliczanie wyporu i określenie położenia konstrukcyjnej linii wodnej statku. 
Określ współczynnik pełnotliwości kadłuba i dokonaj obliczeń. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni wiedzy okrętowej wyposażonej w niezbędne pomoce dydaktyczne. 

Środki dydaktyczne 
Pakiety edukacyjne dla uczniów, literatura techniczna, tablica, rzutnik multimedialny, plansze linii teoretycznych 
kadłubów statków. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującą metodą będzie wykład z pokazem. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się z całością klasy, natomiast do wykonywania zadań uczniów można podzielić na podgrupy. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie efektów kształcenia należy dokonywać na podstawie: 
ustnych i pisemnych sprawdzianów poziomu wiadomości, 
obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania zadań. 

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

 

5. Organizowanie transportu wodnego  
5.1. Pojęcie i zakres ładunkoznawstwa. Klasyfikacja ładunków 
5.2. Technologia przewozów ładunków 
5.3. Przewóz pasażerów 
5.4. Bezpieczna eksploatacja statku 

  

5.1. Pojęcie i zakres ładunkoznawstwa. Klasyfikacja ładunków  

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

PKZ(AU.r)(3)1 określić rodzaje towarów i ładunków; P C Pojęcie i zakres ładunkoznawstwa.  
Klasyfikacja ładunków.  
Podział statków towarowych.  
Podstawowe parametry 
techniczno-eksploatacyjne statku.  
Przepisy przewozowe.  
Obowiązki przewoźnika.  
Rodzaje przewozów towarowych. 

PKZ(AU.r)(3)2 określić właściwości towarów 
i ładunków; 

PP C 

PKZ(AU.r)(5)1 posłużyć się terminologią z zakresu 
eksploatacji portów i terminali; 

P B 

PKZ(AU.r)(5)2 scharakteryzować rodzaje portów 
i terminali; 

P C 

PKZ(AU.r)(6)1 posłużyć się terminologią z zakresu P B 
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5.1. Pojęcie i zakres ładunkoznawstwa. Klasyfikacja ładunków  

usług wykonywanych w portach morskich; Organizacja przewozów.  
Przewóz ładunków 
niebezpiecznych 
i ponadgabarytowych. Przepisy 
ADN  
– europejskiej umowy dotyczącej 
międzynarodowego przewozu 
ładunków niebezpiecznych 
w transporcie wodnym. 
Organizacja i dokumentacja 
przewozów.  
Armator i kapitan statku 
śródlądowego jako jednoosobowa 
instytucja prowadząca działalność 
związaną z transportem wodnym. 
Dokumentacja niezbędna do 
uruchomienia działalności 
gospodarczej w branży żeglugi 
śródlądowej. 
Zasady bhp na statkach 
Wymagania prawne w zakresie  
bezpieczeństwa w czasie pracy na  
statku. 
Opieka nad pasażerami w  
sytuacjach zagrożenia. 
 Zachowanie się w sytuacjach  
zagrożenia, zasady alarmowania  
załogi. 
Wyposażenie w środki ochrony  
indywidualnej. 
Wypadki przy pracy – procedura  
postępowania. 
Czynnik zmęczenia a  
bezpieczeństwo statku. 
Plan postępowania w sytuacjach  
zagrożenia, obowiązki alarmowe  
członków załogi. 

PKZ(AU.r)(6)2 scharakteryzować rodzaje usług 
wykonywanych w portach morskich; 

P C 

PDG(1)1 określić działania mechanizmów rynkowych 
właściwych dla gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej; 

P C 

PDG(1)2 rozróżnić podmioty gospodarcze 
funkcjonujące dla gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej; 

P B 

PDG(2)1 analizować przepisy prawa pracy, przepisy o 
ochronie danych osobowych, przepisy prawa 
podatkowego i prawa autorskiego; 

PP D 

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

PP C 

PDG(3)1 stosować przepisy prawa dotyczące 
podejmowania działalności gospodarczej 
w gospodarce morskiej i żeglugi śródlądowej;  

P C 

PDG(3)2 określić przepisy dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej w gospodarce morskiej 
i żeglugi śródlądowej;  

P C 

PDG(4)1 dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw 
i instytucji występujących w gospodarce morskiej 
i żeglugi śródlądowej;  

P D 

PDG(4)2 wyjaśnić powiązania między 
przedsiębiorstwami, instytucjami funkcjonującymi 
w gospodarce morskiej i żeglugi śródlądowej;  

PP D 

PDG(5)1 wskazywać czynniki wpływające na działania 
związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw 
w gospodarce morskiej i żeglugi śródlądowej;  

P C 

PDG(5)2 analizować działania prowadzone przez 
przedsiębiorstwa konkurencyjne; 

PP D 

PDG(6)1 zaplanować współpracę z innymi 
przedsiębiorstwami z gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej; 

PP C 

PDG(6)2 zorganizować współpracę w ramach 
wspólnych przedsięwzięć z innymi przedsiębiorstwami 
z gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej;  

P C 

PDG(7)1 wyznaczyć kolejne etapy czynności mających 
na celu ustanowienie działalności gospodarczej 
w gospodarce morskiej i żeglugi śródlądowej;  

PP D 

PDG(7)2 skonstruować spójny i realistyczny biznesplan 
dla działalności gospodarczej w gospodarce morskiej 
i żeglugi śródlądowej;  

PP D 

PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do 
uruchomienia działalności gospodarczej w gospodarce 
morskiej i żeglugi śródlądowej;  

P D 

PDG(8)1 wykonać czynności związane prowadzeniem 
korespondencji w różnej formie; 

P C 

PDG(8)2 sporządzić pisma związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej; 

P C 

PDG(9)1 posłużyć się urządzeniami biurowymi; P C 

PDG(9)2 korzystać z programów komputerowych 
wspomagających prowadzenie działalności 
gospodarczej; 

PP C 

PDG(10)1 opracować plan marketingowy dla 
prowadzonej działalności gospodarczej; 

PP D 

PDG(10)2 dobrać instrumenty marketingowe do 
prowadzonych działań; 

P D 
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5.1. Pojęcie i zakres ładunkoznawstwa. Klasyfikacja ładunków  

PDG(10)3 podejmować współpracę 
z przedsiębiorstwami funkcjonującymi w branży 
marketingowej; 

PP D 

PDG(11)1 dokonać analizy kosztów i przychodów 
prowadzonej działalności gospodarczej; 

P C 

PDG(11)2 oceniać efektywność działań w zakresie 
kosztów i przychodów prowadzonej działalności 
gospodarczej;  

PP C 

PDG(11)3 wskazać możliwości optymalizacji kosztów 
i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej; 

PP C 

BHP(1)1 wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem 
i higieną pracy; 

P C 

BHP(1)2 wyjaśnić pojęcia związane z ochroną 
przeciwpożarową oraz ochroną środowiska; 

P C 

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

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

P A 

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

P C 

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

P C 

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

P C 

BHP(3)2 wskazać prawa i obowiązki pracodawcy 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

P C 

BHP(3)3 określić konsekwencje wynikające 
z nieprzestrzegania praw i obowiązków pracownika 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

P C 

BHP(4)1 określić zagrożenia dla zdrowia i życia 
człowieka związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

P C 

BHP(4)2 określić zagrożenia dla mienia i środowiska 
związane z wykonywaniem zadań zawodowych; 

P C 

BHP(4)3 zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i życia 
człowieka związanym z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

P C 

BHP(4)4 zapobiegać zagrożeniom dla mienia 
i środowiska związanym z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

P C 

BHP(5)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe 
występujące w środowisku pracy; 

P A 

BHP(5)2 scharakteryzować zagrożenia związane 
z występowaniem szkodliwych czynników 
w środowisku pracy; 

P C 

BHP(5)3 zapobiegać zagrożeniom wynikającym 
z wykonywania zadań zawodowych; 

P C 

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

P C 

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

P C 

BHP(7)1 zorganizować stanowisko pracy zgodnie 
z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy;  

P C 

BHP(7)2 zorganizować stanowisko pracy zgodnie 
z wymogami, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska; 

P C 

BHP(7)3 zastosować zasady organizacji stanowiska PP C 
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5.1. Pojęcie i zakres ładunkoznawstwa. Klasyfikacja ładunków  

pracy; 

BHP(8)1 zidentyfikować środki ochrony indywidualnej 
i zbiorowej; 

P A 

BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej do 
wykonywanych zadań zawodowych w różnym terenie; 

P B 

BHP(8)3 zidentyfikować system pomocy medycznej 
w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz sposoby 
powiadamiania; 

PP A 

BHP(9)1 dokonać analizy przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska pod 
kątem wykonywania prac pokładowych; 

PP D 

BHP(9)2 przestrzegać wszystkich zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania 
prac pokładowych; 

P C 

BHP(10)1 powiadomić system pomocy medycznej 
w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia 
i życia przy wykonywaniu prac pokładowych; 

P C 

BHP(10)2 zapobiegać zagrożeniom życia i zdrowia 
w miejscu wykonywania prac pokładowych; 

P C 

BHP(10)3 zidentyfikować stany zagrożenia zdrowia 
i życia podczas wykonywania prac pokładowych; 

PP C 

BHP(10)4 zidentyfikować polski system pomocy 
medycznej w stanach zagrożenia zdrowia lub życia 
oraz sposoby powiadamiania; 

PP C 

BHP(10)5 udzielić pomocy przedmedycznej w stanach 
zagrożenia życia i zdrowia zgodnie z zasadami; 

PP D 

AU.39.2(4)1 wyjaśnić pojęcia z zakresu 
ładunkoznawstwa; 

P C 

AU.39.2(4)2 określić zakres ładunkoznawstwa 
i sklasyfikować ładunki według określonych kryteriów;  

P C 

AU.39.2(4)3 określić podatność transportową 
ładunku; 

P C 

AU.39.2(4)4 określić rodzaje statków towarowych; P C 

AU.39.2(4)5 określić podstawowe parametry 
techniczno-eksploatacyjne statku; 

P C 

AU.39.2(4)6 określić rodzaje przewozów towarowych; P C 

AU.39.2(4)7 zastosować przepisy przewozowe;  PP D 

AU.39.2(4)8 określić obowiązki przewoźnika; PP D 

AU.39.2(4)9 oznakować ładunek do przewozu; P C 

AU.39.2(3)1 określić zasady przewozu towarów 
sypkich, płynnych ponadgabarytowych; 

P C 

AU.39.2(3)2 dobrać parametry powietrza w ładowni 
zależnie od fizykochemicznych właściwości ładunku; 

P C 

AU.39.2(3)3 zapewnić wymianę powietrza w ładowni; P C 

AU.39.2(3)4 zorganizować przewóz kontenerów; P C 

AU.39.2(3)5 sporządzić plan rozmieszczenia 
pasażerów na pokładzie i plan ewakuacji. 

PP D 

Planowane zadania 

Rodzaje ładunków przewożonych luzem i warunki ich przewozu 
Omów rodzaje ładunków przewożonych luzem i warunki ich przewozu. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni wiedzy okrętowej. 

Środki dydaktyczne 
Tablica tradycyjna, rzutnik, komputer i projektor multimedialny ekran, prezentacje multimedialne. 

Zalecane metody dydaktyczne 
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5.1. Pojęcie i zakres ładunkoznawstwa. Klasyfikacja ładunków  

Dominującą metodą będzie wykład informacyjny, pokaz z użyciem komputera.  

Formy organizacyjne 
Zajęcia prowadzone w formie wykładów powinny odbywać się w pracowni z całością klasy. Dominująca forma 
organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: zbiorowa jednolita. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testu 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. 

 
 

5.2. Technologia przewozów ładunków 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

AU.39.2(5)1 sporządzić plan załadunku, 
rozmieszczenia towarów i wyładunku statku;  

P C 
Materiały sztauerskie i 
separacyjne, sprzęt do mocowania 
ładunków, 
zasady mocowania. 
Statkowe urządzenia i osprzęt 
przeładunkowy, rodzaje i 
przeznaczenie, 
obsługa urządzeń, instrukcje; BHP 
przy przeładunkach. 
Środki ostrożności przy 
wchodzeniu do pomieszczeń 
zamkniętych lub 
zanieczyszczonych i podczas pracy 
w tych pomieszczeniach. 
Plan załadunku; rozmieszczenia 
towarów i wyładunku statku.  
Technologia przewozów 
ładunków.  
Rozliczanie ilości ładunku na 
podstawie zanurzenia statku.  
Rozliczanie ilości ładunków 
płynnych na zbiornikowcach. 
Przeładunek oraz zabezpieczanie 
ładunku przed uszkodzeniem. 
Przewóz ładunków 
niebezpiecznych 
i ponadgabarytowych. Przepisy 
ADN – europejskiej umowy 
dotyczącej międzynarodowego 
przewozu ładunków 
niebezpiecznych w transporcie 
wodnym. 
Organizacja i dokumentacja 
przewozów. Umowy 
w transporcie. Sposób zawierania 
umów.  
Międzynarodowe i krajowe 
dokumenty transportowe.  
Zasady opracowywania 
dokumentów transportowych; 
spedycyjnych; celnych.  
Ubezpieczenie ładunku statku.  
Szkody ładunkowe – określanie 

AU.39.2(5)2 obliczyć ilość ładunku na podstawie skali 
zanurzenia statku; 

PP C 

AU.39.2(5)3 przeprowadzić przeładunek oraz 
zabezpieczyć ładunek przed przemieszczaniem się 
i warunkami atmosferycznymi; 

P C 

AU.39.2(6)1 opisać materiały sztauerskie; P C 

AU.39.2(6)2 scharakteryzować sprzęt do mocowania; P C 

AU.39.2(6)3 określić metody sztauowania 
i mocowania drobnicy; 

P C 

AU.39.2(6)4 określić sposoby mocowania ładunków 
tocznych; 

P C 

AU.39.2(6)5 opisać mocowanie kontenerów; P B 

AU.39.2(9)1 określić zasady wietrzenia ładowni; P C 

AU.39.2(9)2 sprawdzić szczelność ładowni; P C 

AU.39.2(10)1 określić podatność transportową 
ładunków; 

PP C 

AU.39.2(10)2 określić podatność przeładunkową; PP C 

AU.39.2(10)3 wymienić cechy fizyczno-chemiczne 
ładunków; 

PP A 

AU.39.2(8)1 określić zagrożenia wynikające 
z przewozów ładunków niebezpiecznych; 

P C 

AU.39.2(8)2 zorganizować przewóz materiałów 
niebezpiecznych; 

PP D 

AU.39.2(8)3 zastosować przepisy ADN; PP D 

AU.39.2(14)1 określić rodzaje międzynarodowych 
i krajowych dokumentów transportowych; 

P C 

AU.39.2(14)3 określić szkody i straty ładunkowe; P C 

AU.39.2(14)4 zastosować przewozowe taryfy 
towarowe; 

PP C 

AU.39.2(14)5 określić rodzaje usług portowych; P C 

AU.39.2(14)6 wykorzystać urządzenia załadunkowe 
i wyładunkowe pracujące w portach; 

P A 

AU.39.2(14)7 zastosować przepisy portowe oraz 
przepisy dotyczące przystani pasażerskich. 

P C 
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5.2. Technologia przewozów ładunków 

szkód i strat.  
Ubezpieczenia w transporcie 
śródlądowym.  
Urządzenia portowe.  
Usługi portowe.  
Usługi na rzecz statku.  
Opłaty za usługi portowe.  
Przepisy portowe.  
Przepisy celne dotyczące odpraw 
towarów i osób. 

Planowane zadania 

Opracowanie planu załadunku kontenerów 
Opracuj plan załadunku ładunków sypkich na statku posiadającym pięć przedziałów ładowni. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni wiedzy okrętowej. 

Środki dydaktyczne 
Należy zastosować pedagogiczne środki pracy takie jak tablica, rzutnik, komputer i projektor multimedialny ekran, 
prezentacje multimedialne. Dokumentacja ładunkowa. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującą metodą będzie wykład informacyjny, pokaz z użyciem komputera.  

Formy organizacyjne 
Zajęcia prowadzone w formie wykładów powinny odbywać się w pracowni z całością klasy. Dominująca forma 
organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: zbiorowa jednolita. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testu 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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5.3. Przewóz pasażerów 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

AU.39.2(5)4 przeprowadzić zaokrętowanie, przewóz 
i wyokrętowanie pasażerów;  

P C 
Rodzaje przewozów osobowych.  
Statki pasażerskie – ogólna 
charakterystyka.  
Przystanie pasażerskie.  
Dokumenty przejazdowe – bilety; 
sposoby rozliczania.  
Koszty eksploatacji statku. 
Rozkłady jazdy statków 
pasażerskich.  
Regulaminy przepisy i instrukcje 
porządkowe związane 
z bezpieczeństwem pasażerów.  
Obsługa pasażerów. 
Procedury udzielania pomocy 
pasażerom w przypadku 
zagrożenia. 
Promocja żeglugi. 
 

AU.39.2(5)5 dokonać przewozu osób zgodnie 
z przepisami; 

P C 

AU.39.2(5)6 zapoznać pasażerów z planem 
pomieszczeń na statku oraz z systemem alarmowym; 

P C 

AU.39.2(5)7 sporządzić plan rozmieszczenia środków 
ratunkowych i pierwszej pomocy; 

P C 

AU.39.2(5)8 udzielić pomocy pasażerom w przypadku 
zagrożenia; 

PP D 

AU.39.2(14)8 sporządzić rozkłady jazdy statków 
pasażerskich; 

P C 

AU.39.2(14)9 zastosować zasady obsługi pasażerów; P C 

AU.39.2(14)10 określić koszty eksploatacji statku; P C 

AU.39.2(14)11 zaprezentować ofertę usług 
przewozowych. 

PP D 

Planowane zadania 

Zaplanowanie wycieczki statkiem pasażerskim SP 150 z rzeki Noteć na rzekę Brdę  
Oblicz odległość i czas podróży. Oszacuj koszty i ustal cenę biletu dla jednej osoby.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni wiedzy okrętowej. 

Środki dydaktyczne 
Tablica, rzutnik, komputer i projektor multimedialny ekran, prezentacje multimedialne, rozkłady rejsów, plany statków 
pasażerskich. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującą metodą będzie wykład informacyjny, pokaz z użyciem komputera.  

Formy organizacyjne 
Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: zbiorowa jednolita. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testu 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. 

 

5.4. Bezpieczna eksploatacja statku 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

BHP(1)2 określić pojęcia związane z bezpieczeństwem 
i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną 
środowiska i ergonomią; 

P B 
Podział kompetencji członków 
załogi wymagany przez 
Konwencję STCW. 
a) wymagania konwencji STCW 
dotyczące przeszkoleń na 
poszczególnych 
stanowiskach na statkach 
morskich, 
b) szkolenia obowiązkowe 
członków załóg na  statku po 
zamustrowaniu, 

BHP(1)5 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia 
człowieka oraz mienia i środowiska związane 
z wykonywaniem zadań zawodowych; 

P C 

BHP(1)7 organizuje stanowisko pracy zgodnie z 
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska; 

P B 

BHP(1)78stosuje środki ochrony indywidualnej i   
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5.4. Bezpieczna eksploatacja statku 

zbiorowej podczas wykonywania zadań 
zawodowych; 

c) szkolenie załóg na statkach 
w eksploatacji. 
Struktury organizacyjne załogi 
statku, organizacja działu 
maszynowego, pełnienie wacht 
maszynowych, praca siłowni 
bezwachtowej: 
a) zasady pełnienia wacht 
maszynowych morskich, 
b) zasady pełnienia wacht 
maszynowych manewrowych, 
c) zasady przygotowania 
siłowni do pracy 
bezwachtowej, 
d) zasady nadzoru pracy 
siłowni bezwachtowej. 
Ustawy, konwencje oraz inne 
dokumenty dotyczące 
bezpiecznej eksploatacji 
statku: 
a) konwencja SOLAS. 
b) konwencja MARPOL 
c) standardy ISO. 
Kodeks ISM na statkach 
morskich: 
a) procedury czynności i 
operacji wykonywanych na 
statkach, (prace na 
wysokości, prace w 
zamkniętych przestrzeniach, 
inne), 
b) listy kontrolne (check lists), 
c) procedury postępowania na 
wypadek awarii. 
Kodeks ISPS na statkach 
morskich: 
a) procedury czynności 
członków załogi statku w 
ramach ISPS, 
b) listy sprawdzające. 
- Statkowe plany awaryjne, 
a) zasady zachowania podczas 
alarmów i sytuacji awaryjnych, 
b) obowiązki członków załogi 
statku w sytuacjach 
awaryjnych, 
c) zasady postępowania 
członków załogi maszynowej w 
przypadkach szczególnych np. 
blackout, awaria sterowania 
napędu głównego statku, 
maszyny sterowej. 
 

AU.40.5.4(1).1 analizować błędy popełnione w trakcie 
ewakuacji i ratowania życia na morzu; 

P D 

AU.40.5.4(1).2 ogłosić alarm; P C 

AU.40.5.4(1).3 scharakteryzować podział funkcji w 
trakcie alarmu; 

P C 

AU.40.5.4(1).4  objaśnić wymagania konwencji STCW  P C 

AU.40.5.4(1).5  określić techniki ewakuacji ludzi ze 
statku; 

P C 

AU.40.5.4(1).6 zinterpretować akty prawne dotyczące 
ochrony środowiska morskiego oraz bezpieczeństwa 
statku i załogi; 

P B 

Planowane zadania 

Na podstawie wskazówek i materiałów dostarczonych przez nauczyciela zadaniem uczniów jest stosowanie 
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5.4. Bezpieczna eksploatacja statku 

zdobytej wiedzy w bezpiecznej eksploatacji statku. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Przedstawienie 
Ustawy i konwencje dotyczące bezpiecznej eksploatacji statku. 
Zasad organizacji i nadzoru bezpieczeństwa żeglugi i ratowania życia na morzu 
Zasad wachtowej i bezwachtowej obsługi siłowni okrętowych. 
Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującą metodą będzie wykład informacyjny, pokaz z użyciem komputera.  
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia prowadzone w 
formie wykładów powinny odbywać się w pracowni z całością klasy. Dominująca forma organizacyjna pracy 
uczniów na tych zajęciach: zbiorowa jednolita  
 Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: indywidualna zróżnicowana 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testu 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. 

 
 
 

6. Eksploatacja maszyn i urządzeń okrętowych  
6.1. Obsługa i remonty  siłowni okrętowej 
6.2. Obsługa i remonty urządzeń pomocniczych 
6.3. Obsługa urządzeń chłodniczych i klimatyzacji 
6.4. Symulator siłowni okrętowej 

6.1. Obsługa i remonty siłowni okrętowej 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

OMZ(4)1 monitorować jakość wykonywanych zadań; P  Systemy chłodzenia siłowni 
okrętowej. 

System oleju smarowego. 
System paliwowy. 
System sprężonego powietrza. 
System spalin wylotowych. 
Systemy parowe siłowni 

okrętowej. 
Dmuchawy i wentylatory. 
Urządzenia ochrony środowiska. 
Przygotowanie do uruchomienia 

silnika napędu głównego 
statku. 

Podstawowe czynności  
obsługowe silnika spalinowego  
tłokowego: 
a) przygotowanie instalacji  
obsługujących silnik i silnika do  
ruchu, 
b) uruchomienie silnika, 
c) nadzór w czasie pracy, odczyty  
parametrów i interpretacja, 
d) zatrzymanie silnika. 
Eksploatacja siłowni okrętowej w 

stanach awaryjnych: 

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

P  

OMZ(5)1 proponować zmiany w organizacji pracy 
mające na celu poprawę; wydajności i jakości pracy; 

P  

OMZ(5)2 proponować rozwiązania techniczne mające 
na celu poprawę wydajności i jakości pracy; 

P  

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  

AU.40.1(4)4 przygotować silnik główny do 
uruchomienia; 

P C 

AU.40.1(4)5 uruchomić silnik główny; P C 

AU.40.1(4)6 kontrolować parametry pracy silnika 
w czasie jego działania; 

P D 

AU.40.1(4)7 zatrzymać pracujący silnik; P C 

AU.40.1(4)8 uporządkować silnik główny po 
zatrzymaniu; 

P C 

AU.40.1(4)9 przygotować silnik pomocniczy do 
uruchomienia; 

P C 

AU.40.1(4)10 uruchomić silnik pomocniczy; P C 
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6.1. Obsługa i remonty siłowni okrętowej 

AU.40.1(4)11 kontrolować parametry pracy silnika 
pomocniczego w czasie jego działania; 

P D 
a) awaryjne zatrzymanie systemu 

elektrycznego statku 
(blackout): 

 − najczęstsze przyczyny i 
możliwości zapobiegania, 

 − sposoby przywracania 
właściwości eksploatacyjnej 
statku, 

b) praca silnika napędu głównego 
w stanach awaryjnych, 

 − wyłączenie z ruchu cylindra 
silnika napędu głównego, 

 − wyłączenie z ruchu 
turbosprężarki 

Ogólne zasady bezpieczeństwa  
pracy w trakcie napraw i  
remontów maszyn i 
urządzeń w siłowni okrętowej. 
Podstawy metrologii  
warsztatowej. 
Rodzaje narzędzi stosowanych w  
demontażu i montażu urządzeń. 
Zasady bezpieczeństwa przy  
pracach demontażowych i  
montażowych. 
Wiertarki 
Podstawowe operacje na  
wiertarkach. 
Szlifierki. 
 Podstawowe operacje na  
szlifierkach 
Podstawowe operacje obróbki  
ślusarskiej: trasowanie, cięcie,  
przecinanie, piłowanie,  
skrobanie, szlifowanie,  
docieranie, ostrzenie,  
gwintowanie, zasady 
bezpiecznego postępowania przy  
obsługiwaniu narzędzi ręcznych. 
Podstawowe operacje  
demontażowe i montażowe z  
użyciem narzędzi ręcznych, z  
napędem elektrycznym,  
hydraulicznym i pneumatycznym. 
Czynności pomiarowe z użyciem  
narzędzi pomiarowych. 

AU.40.1(4)12 zatrzymać pracę silnika pomocniczego; P C 

AU.40.1(4)14 użytkować filtry i wirówki; PP D 

AU.40.1(4)16 użytkować sprężarki; dmuchawy 
i wentylatory; 

P C 

AU.40.1(4)18 użytkować okrętowe wymienniki ciepła; P C 

AU.40.1(4)20 kontrolować pracę urządzeń ochrony 
środowiska. 

PP D 

Planowane zadania 

Przygotowanie i uruchomienie silnika głównego na statku żeglugi śródlądowej  
Wykonaj wszystkie czynności przygotowawcze, sprawdź organoleptycznie stan techniczny silnika głównego 
i towarzyszących mu instalacji. Po uruchomieniu silnika sprawdź poprawność jego działania oraz wskazania układu 
kontroli pracy (sygnalizacja alarmowa, wskaźniki temperatur i ciśnień, stopień obciążenia silnika, prędkość obrotowa 
silnika). Wszystkie działania i stan pracy silnika odnotuj w dokumentacji maszynowni statku.  

Praktyka warsztatowa 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w maszynowni statku śródlądowego lub pracowni silnikowej, wyposażonej w silnik 
stacjonarny wraz z podstawowymi instalacjami. Pracownia powinna posiadać narzędzia do obsługi i naprawy silnika, 
materiały eksploatacyjne oraz literaturę techniczną. Współpraca z mechanikiem w zakresie obsługi silników spalinowych 
tłokowych.  

Środki dydaktyczne 
Należy zastosować pedagogiczne środki pracy takie jak statek żeglugi śródlądowej wyposażony w maszynownię oraz 
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6.1. Obsługa i remonty siłowni okrętowej 

szereg urządzeń pomocniczych, narzędzia i przyrządy.  

Zalecane metody dydaktyczne 
W dziale tym powinny być kształtowane umiejętności praktyczne obsługi i podstawowych napraw silników głównych 
i urządzeń pomocniczych. Dominującymi metodami powinny być metody praktyczne pokaz i ćwiczenia.  

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w grupach 6–9-osobowych. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie efektów kształcenia odbędzie się na podstawie oceny ćwiczeń i zadań wykonywanych przez ucznia. W 
ocenianiu należy uwzględnić: stosowanie przepisów bezpieczeństwa pracy, kolejność i poprawność wykonywanych obsług 
i napraw, prawidłowy dobór narzędzi i przyrządów, aktywność ucznia podczas prac. Na podsumowanie każdego efektu 
można przeprowadzić testu 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. 

 

6.2. Obsługa  i remonty urządzeń pomocniczych 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

AU.40.1(9)3 kontrolować pracę pędników; P C Obsługa urządzeń pomocniczych  
siłowni okrętowych: 
a) przygotowanie instalacji, 
b) uruchomienie pod nadzorem, 
c) ocena poprawności pracy, 
d) wyłączenie. 
Czynności obsługowo-naprawcze  
tłokowych silników spalinowych. 
Okrętowe wymienniki ciepła. 
Układy napędowe statku. 
Urządzenia sterowe statku. 
Urządzenia hydrauliczne. 
Pompy okrętowe. 
Sprężarki okrętowe. 
Urządzenia dźwigowe. 
Weryfikacja części. 
Pomocnicze kotły okrętowe. 
Aparatura kontrolno-pomiarowa 

kotłów okrętowych. 
Symulator kotła okrętowego. 

AU.40.1(9)4 wykrywać niedomagania pędników 
statkowych; 

PP D 

AU.40.1(10)4 wypełniać dokumentację motorzysty; P C 

AU.40.2(2)9 użytkować pompy okrętowe; P C 

AU.40.2(2)10 użytkować sprężarki okrętowe; P C 

AU.40.2(2)11 użytkować urządzenia sterowe; P C 

AU.40.2(2)12 użytkować urządzenia hydrauliczne; PP C 

AU.40.2(2)13 użytkować urządzenia dźwigowe; P C 

AU.40.2(2)15 użytkować urządzenia chłodnicze 
i klimatyzacyjne; 

PP C 

AU.40.2(3)1 zorganizować konserwację i remont 
pompy okrętowej; 

P D 

 AU.40.2(3)4 wykonać obsługi remontowe pomp; P D 

AU.40.2(3)5 wykonać obsługi remontowe sprężarek; P D 

AU.40.2(3)6 wykonać obsługi remontowe urządzeń 
hydraulicznych; 

P D 

AU.40.2(4)3 weryfikować stopień zużycia elementów 
maszyn i urządzeń; 

PP D 

AU.40.2(4)4 wykrywać niedomagania urządzeń 
pomocniczych; 

PP D 

AU.40.2(5)3 wypełniać dokumentację statkową. P C 

AU.40.1(6)8 uruchomić kocioł pomocniczy; P C 

AU.40.1(6)9 nadzorować pracę kotła pomocniczego. P D 

Planowane zadania 

Przygotowanie i uruchomienie systemu sprężonego powietrza na statku żeglugi śródlądowej 
Powietrze służy do obsługi sygnalizacji dźwiękowej statku oraz do celów technicznych. Wykonaj obsługę dzienną instalacji, 
uruchom instalację i nadzoruj jej pracę. Zadane ciśnienie robocze powietrza wynosi 0,65 MPa. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w maszynowni statku śródlądowego lub pracowni urządzeń pomocniczych wyposażonej 
w zamodelowaną instalację sprężonego powietrza. Pracownia powinna posiadać narzędzia do obsługi instalacji 
sprężonego powietrza, materiały eksploatacyjne oraz literaturę techniczną. 

Środki dydaktyczne 
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Statek żeglugi śródlądowej wyposażony w instalację pomocnicze, narzędzia i przyrządy.  

Zalecane metody dydaktyczne 
W dziale tym powinny być kształtowane umiejętności praktyczne obsługi urządzeń i instalacji pomocniczych. 
Dominującymi metodami powinny być metody praktyczne pokaz i ćwiczenia.  

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w grupach 6–9-osobowych. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie efektów kształcenia odbędzie się na podstawie oceny ćwiczeń i zadań wykonywanych przez ucznia. W 
ocenianiu należy uwzględnić: stosowanie przepisów bezpieczeństwa pracy, kolejność i poprawność wykonywanych obsług 
i remontów, prawidłowy dobór narzędzi i przyrządów, aktywność ucznia podczas prac. Na podsumowanie każdego efektu 
można przeprowadzić testu 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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6.3. Obsługa urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

AU.40.1(10)3 wykonać obowiązki motorzysty; P C Obsługa urządzenia  
chłodniczego i klimatyzacyjnego. 
a) przygotowanie instalacji, 
b) uruchomienie pod nadzorem, 
c) ocena poprawności pracy, 
d) wyłączenie. 
 

AU.40.1(10)4 wypełniać dokumentację motorzysty; P C 

AU.40.2(2)15 użytkować urządzenia chłodnicze 
i klimatyzacyjne; 

PP C 

AU.40.2(4)3 weryfikować stopień zużycia elementów 
maszyn i urządzeń; 

PP D 

AU.40.2(4)4 wykrywać niedomagania urządzeń 
pomocniczych; 

PP D 

AU.40.2(5)3 wypełniać dokumentację statkową. P C 

Planowane zadania 

Przygotowanie, uruchomienie i nadzór urządzenia chłodniczego i centrali klimatyzacyjnej. 
Wykonaj wszystkie czynności przygotowawcze, uruchom urządzenie chłodnicze doprowadź do pełnej wydajności, a 
następnie kontroluj parametry pracy..  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w maszynowni statku śródlądowego lub pracowni urządzeń pomocniczych wyposażonej 
w chłodnie okrętową i centralę klimatyzacyjną wraz z podstawowymi instalacjami. Pracownia powinna posiadać narzędzia 
do obsługi i naprawy, materiały eksploatacyjne oraz literaturę techniczną.  

Środki dydaktyczne 
Urządzenie chłodnicze, centrala klimatyzacji, narzędzia i przyrządy, symulator urządzenia chłodniczego i centrali 
klimatyzacji. Instrukcja obsługi urządzeń chłodniczych. 

Zalecane metody dydaktyczne 
W dziale tym powinny być kształtowane umiejętności praktyczne obsługi urządzenia chłodniczego i powiązanych z nim 
instalacji. Dominującymi metodami powinny być metody praktyczne: pokaz i ćwiczenia oraz metody programowe. W celu 
utrwalenia umiejętności pracy na symulatorze zaleca się metodą projektów opracowanie przez uczniów własnych 
instrukcji lub list kontrolnych .  

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w grupach 6–9-osobowych. W przypadku wykorzystania symulatora może to być grupa 15-
osobowa, podzielona na indywidualne stanowiska komputerowe. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie efektów kształcenia odbędzie się na podstawie oceny ćwiczeń i zadań wykonywanych przez ucznia. W 
ocenianiu należy uwzględnić: stosowanie przepisów bezpieczeństwa pracy, kolejność i poprawność wykonywanych obsług 
i napraw, prawidłowy dobór narzędzi i przyrządów, aktywność ucznia podczas prac. Na podsumowanie każdego efektu 
można przeprowadzić testu 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. 

 
 

6.4. Symulator siłowni okrętowej 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo
wych  

Kategoria 
taksonomi
czna 

Materiał nauczania 

AU.40.1(7)1 przygotować główne systemy 
siłowni okrętowej z silnikiem średnioobrotowym 
na symulatorze; 

P C 
Symulator zespołów 
prądotwórczych siłowni 
okrętowej. 
Symulator maszyny sterowej. 
Symulator zespołu wirówek. 
Symulator chłodni 
prowiantowej. 

AU.40.1(7)2 przygotować systemy pomocnicze 
siłowni okrętowej na symulatorze; 

P C 

AU.40.1(7)3 uruchomić zespół napędowy na 
symulatorze; 

P C 
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AU.40.1(7)4 nadzorować pracę zespołu 
napędowego na symulatorze; 

P C 
Symulator bloku paliwowego. 
Symulator pomp okrętowych. 
Symulator systemu sprężonego 
powietrza. 
Symulator centralnego 
systemu chłodzenia. 
Symulator  obsługi kotłów 
okrętowych. 
Symulator siłowni okrętowej 
z silnikami głównymi 
średnioobrotowymi. 
Uruchomienia i obsługa 
instalacji siłowni statku. 
1. Przygotowanie do 
uruchomienie silnika napędu 
głównego statku. 
2. Nadzór i obsługiwanie 
silników napędowych w czasie 
pracy: 
a) parametry i wskaźniki pracy 
silników, 
b) ograniczenia eksploatacyjne 
minimalnych i maksymalnych 
obciążeń 
silników, 
c) czynniki eksploatacyjne 
wpływające na ograniczenia, 
d) dopuszczalne przeciążenia 
silników głównych. 
Czynności przejęcia, pełnienia i 
zdania wachty maszynowej: 
a) czynności związane z 
przejmowaniem wachty w 
siłowni: czas na przejęcie 
wachty i kontrolę wszystkich 
pracujących maszyn, 
mechanizmów pomocniczych i 
systemów, zapisanie odchyleń 
od normalnych wartości, 
wyjaśnienie przyczyn odchyleń; 
kontrola: poziomu mediów 
roboczych, ważniejszych 
parametrów pracy, kontrola 
stanu zęz siłowni; sprawdzenie 
i kontrola dziennika 
maszynowego; procedura 
przejmowania wachty, 
b) czynności związane z 
pełnieniem wachty: regularna 
kontrola wszystkich 
pracujących mechanizmów i 
urządzeń; kontrola i rejestracja 
ważniejszych parametrów 
pracy silnika głównego i innych 
urządzeń; sprawdzanie stanu 
obciążenia silnika; 
posługiwanie się systemem 

AU.40.1(7)5 zinterpretować i usunąć awarie 
występujące podczas pracy symulatora zespołu 
napędowego. 

PP D 
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7. Język angielski dla marynarzy    
7.1 Posługiwanie się językiem angielskim w określaniu konstrukcji i wyposażenia pokładowego i 

maszynowego statku. 
7.2 Komunikacja w służbie pokładowej i maszynowej 
 

7.1. Posługiwanie się językiem angielskim w określaniu konstrukcji i wyposażenia pokładowego i maszynowego statku 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

PKZ(AU.r)(7)1 prowadzić swobodnie rozmowy o 
sprawach zawodowych i sytuacjach z życia 
codziennego; 

P C 
Nazwy miar długości, objętości, 
wagi.  
Czas: określenie godziny, dnia 
tygodnia, miesiąca, roku, pory 
roku. 
Nazwy narzędzi i materiałów: 
konserwacyjno-malarskich, 
środków czystości i ich własności.  
Terminologia w zakresie: 
a) budowy kadłuba statku, 
b) urządzeń pokładowych, 
c) spalinowych silników  
tłokowych: typy, budowa, zasada  
działania, systemy funkcjonalne,  

JOZ(1)1 prowadzić dialog z uczestnikami procesu 
pracy; 

P C 

JOZ(1)2 wykorzystać kontekst w zrozumieniu 
wypowiedzi z użyciem słownictwa zawodowego; 

P C 

JOZ(1)3 zabrać głos w dyskusji na temat wysłuchanego 
tekstu; 

P C 

JOZ(1)4 określić terminologię ogólnotechniczną 
w branży żeglugowej; 

P C 

JOZ(1)5 zastosować nazwy elementów wyposażenia 
pokładowego statku, maszyn, urządzeń pokładowych. 

P C 

łączności wewnętrznej statku, 
c) czynności związane z 
przekazywaniem wachty 
maszynowej 

Planowane zadania 
Uruchomienie dwóch zespołów prądotwórczych i podłączenie do wspólnej magistrali głównej statku 
Synchronizację obu zespołów przeprowadź w sposób ręczny, nie wykorzystując układu automatycznej 
synchronizacji. Po wykonaniu zadania opracujesz listę kontrolną kolejności wykonania zadania. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni informatyczno-zawodowej, wyposażonej w symulator maszyn 
i urządzeń statkowych w wersji programowej oraz symulatora siłowni z silnikiem lub silnikami 
średnioobrotowymi w wersji sprzętowej.  
Środki dydaktyczne 
Symulator pojedynczych systemów: zespołów prądotwórczych siłowni okrętowej, maszyny sterowej, zespołu 
wirówek, bloku paliwowego, systemu sprężonego powietrza, centralnego systemu chłodzenia, pomp 
okrętowych. Konsola symulatora siłowni okrętowej z silnikami głównymi średnioobrotowymi. Instrukcje 
obsługi poszczególnych programów symulatora.  
Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującymi metodami, ze względu na wykorzystywane środki dydaktyczne, będą metody programowe 
i praktyczne. W celu utrwalenia umiejętności pracy na symulatorze zaleca się metodą projektów opracowanie 
przez uczniów własnych instrukcji lub list kontrolnych dla danego symulatora.  
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w grupach 15-osobowych, podzielonych na indywidualne stanowiska 
komputerowe. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie efektów kształcenia odbędzie się na podstawie oceny umiejętności obsługi poszczególnych 
symulatorów. Przy ocenianiu należy ocenić znajomość trzech głównych obszarów: znajomości zagadnień 
teoretycznych związanych z obsługiwanym urządzeniem lub instalacją, znajomość budowy symulatora oraz 
umiejętności obsługi symulatora i nadzorowania jego pracy. 

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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elementy, parametry pracy, 
d) kotłów okrętowych i instalacji  
parowych, 
e) pomp i układów pompowych, 
f) sprężarek, 
g) wirówek, 
h) urządzeń do produkcji wody  
słodkiej, 
i) urządzeń sterowych, 
j) pędników, 
k) urządzeń do oczyszczania wód  
zęzowych, 
l) urządzeń do oczyszczania  
ścieków sanitarnych, 
m) spalarek odpadów, 
n) instalacji statkowych:  
balastowa, bunkrowania i  
transportu paliwa, wody 
morskiej, wody chłodzącej, wody  
pitnej, zęzowa, pożarowa, 
o) płynów eksploatacyjnych  
stosowanych na statku, 
p) materiałów konstrukcyjnych. 
Terminologia w zakresie  
remontów: 
a) procedury, 
b) narzędzia, 
c) urządzenia. 
Urządzenia i wyposażenie 
kotwiczne, cumownicze, 
ratunkowe, 
urządzenia przeładunkowe. 

Planowane zadania 

Przygotowanie ładowni statku do przyjęcia kontenerów 
Przygotuj pisemnie w języku angielskim zestaw narzędzi, materiałów i urządzeń związanych z przyjęciem kontenerów do 
ładowni statku. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni języka angielskiego (statku szkolnym) wyposażonej w niezbędne środki 
dydaktyczne podane poniżej. 

Środki dydaktyczne 
Podręczniki zawodowe w języku angielskim, nagrania komend i poleceń oraz tekstów o tematyce zawodowej w wersji 
oryginalnej, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń sporządzone w języku angielskim, wzory dokumentów, druków, 
formularzy sporządzonych w języku angielskim, przykładowe raporty, zamówienia, korespondencja w języku obcym, 
zestawy plansz ilustrujących urządzenia i wyposażenie kotwiczne, cumownicze, pokładowe, ratunkowe, części maszyn 
i urządzeń siłowni okrętowej z nazwami w języku angielskim, przepisy i regulaminy bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, w języku angielskim. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującą metodą będą aktywizujące metody kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji dydaktycznej, 
inscenizacji, odgrywania ról w różnych kontekstach komunikacyjnych, symulacja różnych sytuacji, gier językowych. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w grupach do 15 osób. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Oceny uczniów należy dokonywać na podstawie: 
ustnych i pisemnych sprawdzianów poziomu wiadomości, 
testów wielokrotnego wyboru, 
obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania zadań. 

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

 

7.2. Komunikacja w służbie pokładowej i maszynowej 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

PKZ(AU.r)(7)2 wydać komendy związane 
z bezpieczeństwem załogi i statku; 

P C 
Załoga statku – dział pokładowy, 
dział maszynowy 
Procedury łączności, 
Ćwiczenia sytuacyjne związane  
z dialogiem na linii mostek- 
siłownia.  
Listy kontrolne działu 
maszynowego. 
Komunikacja w zakresie obsługi  
siłowni okrętowej: 
a) komunikaty urządzeń  
monitorujących pracę siłowni, 
b) porozumiewanie się z  
członkami załogi. 
Komunikacja w zakresie obsługi  
statku. 
Komunikacja w stanach  
alarmowych i awaryjnych. 
Procedury ISM i ISPS. 

JOZ(1)6 prowadzić korespondencję tradycyjną 
i elektroniczną; 

P C 

JOZ(1)7 przyjąć i potwierdzić komendy i polecenia na 
linii mostek – siłownia; 

P C 

JOZ(2)1 określić miejsca i stanowiska pracy 
w zawodzie marynarza; 

P C 

JOZ(2)2 określić czynności zawodowe w zawodzie 
marynarza; 

P C 

JOZ(2)3 zaplanować rozmowę w języku angielskim 
zawodowym; 

P C 

JOZ(2)4 posłużyć się językiem angielskim w zakresie 
wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych; 

P C 

JOZ(2)5 zinterpretować typowe pytania w języku 
angielskim stawiane podczas realizacji prac 
w zawodzie marynarza; 

P C 

JOZ(2)6 formułować polecenia w języku angielskim 
podczas realizacji prac w zawodzie marynarza; 

P C 

JOZ(2)7 zastosować zwroty grzecznościowe w języku 
angielskim; 

P A 

JOZ(2)8 prowadzić negocjacje w języku angielskim; P C 

JOZ(2)9 opracować w języku angielskim porozumienie 
o współpracy; 

P C 

JOZ(3)1 przetłumaczyć na język angielski 
z zachowaniem podstawowych zasad gramatyki 
i ortografii teksty zawodowe;  

P D 

JOZ(3)2 sporządzić notatkę na temat wysłuchanego 
tekstu;  

P C 

JOZ(3)3 przeczytać i przetłumaczyć angielskojęzyczne 
instrukcje dotyczące zasad obsługi maszyn i urządzeń 
statku; 

P B 

JOZ(3)4 zredagować notatkę w języku angielskim 
z tekstu zawodowego słuchanego i czytanego;  

P C 

JOZ(3)5 konstruować proste instrukcje w języku 
angielskim;  

P B 

JOZ(3)6 odczytać i analizować informację żeglugowe 
w języku angielskim;  

P C 

JOZ(3)7 odczytać i analizować informacje umieszczone 
na opakowaniach części maszyn i urządzeń oraz 
dokumentacje ładunkową; 

P C 

JOZ(4)1 formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi 
dotyczące wykonywania typowych czynności i poleceń 
zawodowych związanych z bezpieczeństwem załogi 
i statku; 

P B 

JOZ(4)2 prowadzić rozmowy biznesowe; P D 

JOZ(4)3 wyrazić i uzasadnić opinie; P D 

JOZ(4)4 uzyskać informacje i wskazówki dotyczące 
spedycji; 

P C 

JOZ(4)5 słuchać wypowiedzi w języku angielskim 
współpracowników zgodnie z zasadami aktywnego 
słuchania; 

P C 
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JOZ(5)1 skorzystać z angielskojęzycznych zasobów 
Internetu związanych z tematyką zawodową; 

P C 

JOZ(5)2 wyszukać w różnych źródłach informacje 
dotyczące działalności gospodarczej; 

P C 

JOZ(5)3 skorzystać z obcojęzycznych portali 
internetowych przy wyszukiwaniu ofert pracy 
i specjalistycznych szkoleń; 

P C 

JOZ(5)4 zgromadzić i przetłumaczyć oferty 
szkoleniowe dla marynarzy. 

P C 

Planowane zadania 

Przeprowadzenie alarmu manewrowego  
Przygotuj i przeprowadź alarm manewrowy w języku angielskim.  

Przygotowanie ładowni statku do przyjęcia kontenerów 
Przygotuj pisemnie w języku angielskim zestaw narzędzi, materiałów i urządzeń z tym związanych. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni języka angielskiego (statku szkolnym) wyposażonej w niezbędne środki 
dydaktyczne podane poniżej. 

Środki dydaktyczne 
Słowniki techniczne i ogólne, podręczniki zawodowe w języku angielskim, nagrania komend i poleceń oraz tekstów o 
tematyce zawodowej w wersji oryginalnej. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń sporządzone w języku angielskim, wzory 
dokumentów, druków, formularzy sporządzonych w języku angielskim, przykładowe raporty, zamówienia, 
korespondencja w języku angielskim, zestawy plansz ilustrujących urządzenia i wyposażenie kotwiczne, cumownicze, 
pokładowe, ratunkowe, części maszyn i urządzeń siłowni okrętowej z nazwami w języku angielskim, przepisy i regulaminy 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, w języku angielskim. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującą metodą będą aktywizujące metody kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji dydaktycznej, 
inscenizacji, odgrywania ról w różnych kontekstach komunikacyjnych, symulacja różnych sytuacji, gier językowych. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w grupach do 15 osób. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Oceny uczniów należy dokonywać na podstawie: 
ustnych i pisemnych sprawdzianów poziomu wiadomości, 
testów wielokrotnego wyboru, 
obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania zadań.  

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.  Język niemiecki dla marynarzy  

8.1. Posługiwanie się językiem niemieckim w określaniu konstrukcji i wyposażenia pokładowego i 
maszynowego statku 

8.2. Komunikacja w służbie pokładowej i maszynowej 

8.1. Posługiwanie się językiem niemieckim w określaniu konstrukcji i wyposażenia pokładowego i maszynowego statku 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

PKZ(AU.r)(7)1 prowadzić swobodnie rozmowy o 
sprawach zawodowych i sytuacjach z życia 
codziennego; 

P C 
Nazwy części maszyn i urządzeń 
siłowni okrętowej. 
Nazwy narzędzi, materiałów 
eksploatacyjnych: konserwacyjno-
malarskich, środków czystości i ich 
własności.  
Budowa, zasady działania, 
eksploatacja i konserwacja maszyn 

JOZ(1)1 prowadzić dialog z uczestnikami procesu 
pracy; 

P C 

JOZ(1)2 wykorzystać kontekst w zrozumieniu 
wypowiedzi z użyciem słownictwa zawodowego; 

P C 

JOZ(1)3 zabrać głos w dyskusji na temat wysłuchanego P C 
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tekstu; oraz urządzeń.  
Komendy manewrowe: 
cumownicze, kotwiczne, alarmowe 
i komendy dla sternika. 
Polecenia związane 
z  bezpieczeństwem załogi i statku. 

JOZ(1)4 określić terminologię ogólnotechniczną 
w branży żeglugowej; 

P C 

JOZ(1)5 zastosować nazwy elementów wyposażenia 
pokładowego statku, maszyn, urządzeń pokładowych. 

P C 

Planowane zadania 

Przygotowanie zamówienia materiałów eksploatacyjnych na okresową wymianę oleju, filtra oleju oraz filtra powietrza  
Przygotuj pisemnie zapytanie ofertowe w języku niemieckim na te materiały. Sporządź pozytywną bądź negatywną 
odpowiedź na złożone zamówienie. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni języka niemieckiego (statku szkolnym) wyposażonej w niezbędne środki 
dydaktyczne podane poniżej. 

Środki dydaktyczne 
Podręczniki zawodowe w języku niemieckim, nagrania komend i poleceń oraz tekstów o tematyce zawodowej w wersji 
oryginalnej, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń sporządzone w języku niemieckim, wzory dokumentów, druków, 
formularzy sporządzonych w języku niemieckim, przykładowe raporty, zamówienia, korespondencja w języku niemieckim, 
zestawy plansz ilustrujących urządzenia i wyposażenie kotwiczne, cumownicze, pokładowe, ratunkowe, części maszyn 
i urządzeń siłowni okrętowej z nazwami w języku niemieckim, przepisy i regulaminy bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, w języku niemieckim. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującą metodą będą aktywizujące metody kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji dydaktycznej, 
inscenizacji, odgrywania ról w różnych kontekstach komunikacyjnych, symulacja różnych sytuacji, gier językowych. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w grupach do 15 osób. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Oceny uczniów należy dokonywać na podstawie: 
ustnych i pisemnych sprawdzianów poziomu wiadomości, 
testów wielokrotnego wyboru, 
obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania zadań. 

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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Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

PKZ(AU.r)(7)2 wydać komendy związane 
z bezpieczeństwem załogi i statku; 

P C 
Załoga statku – dział pokładowy, 
dział maszynowy 
Ćwiczenia sytuacyjne związane  
z dialogiem na linii mostek- 
siłownia.  
Listy kontrolne działu 
maszynowego. 
Komunikacja w zakresie obsługi  
siłowni okrętowej: 
a) komunikaty urządzeń  
monitorujących pracę siłowni, 
b) porozumiewanie się z  
członkami załogi. 
Komunikacja w zakresie obsługi  
statku. 
Komunikacja w stanach  
alarmowych i awaryjnych. 
Procedury ISM i ISPS. 

JOZ(1)6 prowadzić korespondencję tradycyjną 
i elektroniczną; 

P C 

JOZ(1)7 przyjąć i potwierdzić komendy i polecenia na 
linii mostek – siłownia; 

P C 

JOZ(2)1 określić miejsca i stanowiska pracy 
w zawodzie marynarza; 

P C 

JOZ(2)2 określić czynności zawodowe w zawodzie 
marynarza; 

P C 

JOZ(2)3 zaplanować rozmowę w języku niemieckim 
zawodowym; 

P C 

JOZ(2)4 posłużyć się językiem niemieckim w zakresie 
wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych; 

P C 

JOZ(2)5 zinterpretować typowe pytania w języku 
niemieckim stawiane podczas realizacji prac 
w zawodzie marynarza; 

P C 

JOZ(2)6 formułować polecenia w języku niemieckim 
podczas realizacji prac w zawodzie marynarza; 

P C 

JOZ(2)7 zastosować zwroty grzecznościowe w języku 
niemieckim;  

P A 

JOZ(2)8 prowadzić negocjacje w języku niemieckim;  P C 

JOZ(2)9 opracować w języku niemieckim 
porozumienie o współpracy; 

P C 

JOZ(3)1 przetłumaczyć na język niemiecki 
z zachowaniem podstawowych zasad gramatyki 
i ortografii teksty zawodowe;  

P D 

JOZ(3)2 sporządzić notatkę na temat wysłuchanego 
tekstu;  

P C 

JOZ(3)3 przeczytać i przetłumaczyć niemieckojęzyczne 
instrukcje dotyczące zasad obsługi maszyn i urządzeń 
statku; 

P B 

JOZ(3)4 zredagować notatkę w języku niemieckim 
z tekstu zawodowego słuchanego i czytanego;  

P C 

JOZ(3)5 konstruować proste instrukcje w języku 
niemieckim;  

P B 

JOZ(3)6 odczytać i analizować informację żeglugowe 
w języku niemieckim; 

P C 

JOZ(3)7 odczytać i analizować informacje umieszczone 
na opakowaniach części maszyn i urządzeń oraz 
dokumentacje ładunkową; 

P C 

JOZ(4)1 formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi 
dotyczące wykonywania typowych czynności i poleceń 
zawodowych związanych z bezpieczeństwem załogi 
i statku; 

P B 

JOZ(4)2 prowadzić rozmowy biznesowe; P D 

JOZ(4)3 wyrazić i uzasadnić opinie; P D 

JOZ(4)4 uzyskać informacje i wskazówki dotyczące 
spedycji; 

P C 

JOZ(4)5 słuchać wypowiedzi w języku niemieckim 
współpracowników zgodnie z zasadami aktywnego 
słuchania; 

P C 

JOZ(5)1 skorzystać z niemieckojęzycznych zasobów 
Internetu związanych z tematyką zawodową; 

P C 

JOZ(5)2 wyszukać w różnych źródłach informacje 
dotyczące działalności gospodarczej; 

P C 
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JOZ(5)3 skorzystać z obcojęzycznych portali 
internetowych przy wyszukiwaniu ofert pracy 
i specjalistycznych szkoleń; 

P C 

JOZ(5)4 zgromadzić i przetłumaczyć oferty 
szkoleniowe dla marynarzy. 

P C 

Planowane zadania 

Sporządzenie szkolenia w zakresie poruszania się po maszynowni statku 
Przygotuj i przeprowadź rozmowę w języku niemieckim, w której poinformujesz o podstawowych elementach zachowania 
bezpieczeństwa.  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni języka niemieckiego (statku szkolnym) wyposażonej w niezbędne środki 
dydaktyczne podane poniżej. 

Środki dydaktyczne 
 Podręczniki zawodowe w języku niemieckim, nagrania komend i poleceń oraz tekstów o tematyce zawodowej w wersji 
oryginalnej, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń sporządzone w języku niemieckim, wzory dokumentów, druków, 
formularzy sporządzonych w języku niemieckim, przykładowe raporty, zamówienia, korespondencja w języku niemieckim, 
zestawy plansz ilustrujących urządzenia i wyposażenie kotwiczne, cumownicze, pokładowe, ratunkowe, części maszyn 
i urządzeń siłowni okrętowej z nazwami w języku niemieckim, przepisy i regulaminy bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, w języku niemieckim. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującą metodą będą aktywizujące metody kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji dydaktycznej, 
inscenizacji, odgrywania ról w różnych kontekstach komunikacyjnych, symulacja różnych sytuacji, gier językowych. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w grupach do 15 osób. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Oceny uczniów należy dokonywać na podstawie: 
ustnych i pisemnych sprawdzianów poziomu wiadomości, 
testów wielokrotnego wyboru, 
obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania zadań.  

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. 

 

9. Eksploatacja wyposażenia pokładowego statku  
9.1. Wiedza marynarska 
9.2. Nawigacja techniczna i łączność 
9.3. Manewrowanie łodzią motorową 

9.1. Wiedza marynarska 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

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

P C 
 
Konserwacja powierzchni 
drewnianych  
Zmywanie substancji żywicowych i 
pokrywanie roztworem szelaku  
Impregnowanie powierzchni  
suchej  
Uszczelnianie pokładów 
drewnianych  
Podział materiałów malarskich – 
wyroby olejne, syntetyczne, 
bitumiczne  
Farby gruntowe do pierwszego 
malowania  
Farby nawierzchniowe  

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

P C 

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

P C 

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

P C 

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

P C 

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

P C 
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przeciwpożarowej i ochrony środowiska; Emalie i lakiery oraz inne wyroby  
Trwałość i przechowywanie 
materiałów malarskich  
Przygotowanie do malowania 
różnego rodzaju podłóg 
Czyszczenie powierzchni 
(odtłuszczanie, trawienie, 
odrdzewianie, oczyszczanie 
strumieniowe, ścieranie ręczne i 
mechaniczne)  
Szpachlowanie i szlifowanie  
Przygotowanie farb malarskich  
Nakładanie farb pędzlem, 
wałkiem, natryskiem  
Konserwacja i przechowywanie 
narzędzi  
BHP przy pracach malarskich  
Zabezpieczenie przed 
szkodliwością prac malarskich  
Konserwacja powierzchni 
stalowych  
Korozja metali i ochrona przed 
korozją  
Usuwanie rdzy i pozostałości oleju 
lub smaru  
Malowanie pokładu  
Konserwacja masztów stalowych  
Konserwacja powierzchni z metali 
nieżelaznych  
Konserwacja mechanizmów i 
urządzeń  
Konserwacja zbiorników – 
otwieranie, wietrzenie i suszenie  
Konserwacja kotwic i łańcuchów  
Konserwacja urządzeń do 
transportu ręcznego i przeładunku  
Zabezpieczanie zbiorników 
powłokami malarskimi  
Wykonywanie uszczelek  

KPS(10) współpracuje w zespole. P C 

AU.39.2(12) prowadzi gospodarkę odpadami; P C 

AU.40.1(8) wykonuje prace konserwacyjne silnika 
głównego oraz urządzeń pomocniczych i systemów 
kontrolnych silników i urządzeń pomocniczych; 

P C 

AU.40.2(3) wykonuje prace konserwacyjno-naprawcze 
urządzeń pomocniczych i mechanizmów 
pokładowych; 

P C 

Planowane zadania 

Zaplanowanie podróży z Wrocławia do Elbląga  
. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się  warstwach szkolnych lub na jednostkach pływających zacumowanych w porcie. . 

Środki dydaktyczne 

 Poradniki zawodowe, katalogi farb i lakierów, elementy urządzenia i wyposażenie kotwicznego, cumowniczego, 
pokładowego, ratunkowego, części maszyn i urządzeń siłowni okrętowej, 

Zalecane metody dydaktyczne 

Dominującą metodą będą demonstracje czynności i samodzielne wykonania. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w grupach 6 osobowych.. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie efektów kształcenia powinno polegać na obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania zadań. 

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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9.2. Nawigacja techniczna i łączność 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

PKZ(AU.r)(4)3 wykorzystać środki łączności 
w komunikacji statkowej; 

P C 
Ogólna wiedza o podsystemach 
i urządzeniach radiowych GMDSS. 
Mechanizmy propagacyjne oraz 
zasięg łączności w zakresie VHF. 
Regulaminy i podstawowe terminy 
anglojęzyczne stosowane 
w służbie radiokomunikacyjnej 
morskiej. 
Zagadnienia ogólne i podstawowe 
właściwości morskiej służby 
ruchomej i morskiej ruchomej 
satelitarnej służby. 
Praktyczna obsługa urządzeń 
radiowych podsystemów GMDSS. 
Praktyczna obsługa radaru. 
Praktyczna obsługa kompasu. 
Praktyczna obsługa echosondy. 
Mapy i plany nawigacyjne. 
Wykreślanie kursów. 
Odległości i kierunki. 
Określanie pozycji. 
Planowanie podróży. 
Warunki nawigacyjne; prognoza 
pogody. 
Pomiary przepływu w korycie 
otwartym. 

PKZ(AU.r)(4)4 wykorzystać środki łączności 
w sytuacjach alarmowych i innych zagrożeniach; 

PP C 

AU.39.1(6)9 obsłużyć radar lub symulator radarowy; P C 

AU.39.1(6)10 wyregulować obraz radaru i zmienić 
zakresy; 

P C 

AU.39.1(6)11 zidentyfikować echo radaru; P C 

AU.39.1(6)12 odczytać wskazania żyrokompasu; P C 

AU.39.1(6)13 dokonać pomiaru głębokości szlaku 
żeglownego. 

P C 

PKZ(AU.r)(1)4 określić pozycję na mapie nawigacyjnej; P C 

PKZ(AU.r)(1)5 określić kursy i ich parametry; P C 

PKZ(AU.r)(1)6 zaplanować podróż z punktu A do 
punktu B; 

P C 

AU.39.1(4)9 zaplanować prowadzenie nawigacji na 
morskich torach wodnych; 

P C 

AU.39.1(4)10 zaplanować prowadzenie nawigacji na 
śródlądowych drogach wodnych; 

P C 

AU.39.1(5)9 odczytać informacje systemu ostrzeżeń 
meteorologicznych i nawigacyjnych NAVTEX; 

PP D 

AU.39.1(5)10 posłużyć się przyrządami 
meteorologicznymi; 

PP C 

AU.39.1(5)11 wykonać podstawowe pomiary 
meteorologiczno-hydrologiczne; 

P C 

AU.39.1(5)12 dokonać pomiaru prędkości przepływu 
wody w rzece. 

P C 

Planowane zadania 
W wyniku realizacji materiału kształcenia zawartego w rozdziale uczeń powinien opanować wiedzę i praktykę pozwalającą 
na zdanie państwowego egzaminu przed Komisją z Urzędu Komunikacji Elektroniki z zakresu Łączności Bliskiego Zasięgu 
(SRC), dającą uprawnienia państwowe do obsługi urządzeń radiowych na jednostkach niekonwencyjnych w obszarze A1. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Realizacja materiału kształcenia zawartego w tym dziale powinna odbywać się w pracowni łączności i GMDSS. Zgodnie 
z rozporządzeniem minimalna liczba godzin przewidziana na realizację materiału kształcenia wynosi 80 godzin, w tym 36 
godzin ćwiczeń.  

Środki dydaktyczne 
Pracownia łączności: tablica tradycyjna, rzutnik, komputer i projektor multimedialny, ekran, prezentacje multimedialne, 
symulator radiowy DSC, radiotelefon VHF, radiopława EPIRB, transponder radarowy, oprogramowanie umożliwiające 
prezentację urządzeń radiokomunikacyjnych i zakres propagacji fal radiowych, wydawnictwa radiokomunikacyjne, 
instrukcje do ćwiczeń i urządzeń.  

Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującą metodą będzie wykład informacyjny, pokaz z użyciem komputera oraz ćwiczenia praktyczne na symulatorze 
radiowym z oprogramowaniem symulującym faktyczną pracę urządzeń radiowych. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w pracowni z grupą 6–9 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów na tych 
zajęciach: indywidualna zróżnicowana.  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testów 
praktycznych obejmujących obsługę urządzeń radiokomunikacyjnych. Zaliczenie powinno obejmować umiejętności 
obsługi symulacyjnych urządzeń GMDSS oraz radaru, echosondy i kompasu. 

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

 

9.3. Manewrowanie łodzią motorową 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

BHP(1)4 stosować wymagania bezpieczeństwa 
i higieny pracy na statkach śródlądowych i morskich; 

P C 
Bezpieczeństwo i higiena pracy na 
statkach śródlądowych i morskich. 
Ochrona środowiska wodnego. 
Udzielanie pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 
Manewrowanie łodzią z napędem 
i bez napędu. 
Prace bosmańskie. 
 

BHP(9)3 przestrzegać zasad ochrony środowiska 
podczas wykonywania prac pokładowych; 

P C 

BHP(10)5 udzielić pomocy przedmedycznej w stanach 
zagrożenia życia i zdrowia zgodnie z zasadami; 

P C 

AU.39.3(4)4 prowadzić łodzie z silnikiem przyczepnym 
i wbudowanym; 

P C 

AU.39.3(4)5 prowadzić łodzie wiosłowo-żaglowe. P C 

PKZ(AU.r)(1)5 określić kursy i ich parametry; P C 

AU.39.1(4)9 zaplanować prowadzenie nawigacji na 
morskich torach wodnych; 

P C 

AU.39.1(4)10 zaplanować prowadzenie nawigacji na 
śródlądowych drogach wodnych; 

P C 

AU.39.1(5)10 posłużyć się przyrządami 
meteorologicznymi; 

PP C 

AU.39.1(5)11 wykonać podstawowe pomiary 
meteorologiczno-hydrologiczne; 

P C 

AU.39.1(5)12 dokonać pomiaru prędkości przepływu 
wody w rzece. 

P C 

Planowane zadania 

Zaplanowanie podróży z Gdańska do Elbląga.  
Scharakteryzuj wyznaczoną w zadaniu drogę wodną, oblicz odległość i czas podróży według informatora śródlądowych 
dróg wodnych i lokalnych przepisów żeglugowych. 

Samodzielne poprowadzenie łodzi motorowej 
Odcumuj przeprowadź w rejon kotwiczenia, określ głębokość kotwicowiska, zakotwicz, odkotwicz, manewrując łodzią 
podejdź do „tonącego” (koło ratunkowe lub osoba w wodzie w kamizelce ratunkowej) i udziel pomocy, zacumuj do 
nabrzeża. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się na przystani wodnej. 

Środki dydaktyczne 
Tablica, rzutnik, komputer i projektor multimedialny ekran, prezentacje multimedialne, kompletnie wyposażona łódź 
motorowa i wiosłowo-żaglowa.: Zestaw map i planów nawigacyjnych, mapy faksymilowe, prognozy meteorologiczne, 
NAVTEX, higrometr włosowy, barometry, łódź wiosłowa, sonda tykowa, młynek hydrotechniczny. 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującą metodą będą ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem łodzi wiosłowej i motorowej. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w grupach od 4 do 6 osób. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Sprawdzenie efektów kształcenia proponuje się przeprowadzenie praktycznego egzaminu z manewrowania łodzią 
z silnikiem przyczepnym i wbudowanym oraz łodzią wiosłową. 

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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10. Praktyki zawodowe  
10.1. Wachta pokładowa pod nadzorem  
10.2. Służba maszynowa pod nadzorem 
10.3. Przewóz towarów i ładunków 

10.1. Praktyka pływania śródlądowa 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

AU.40.2(5)2 wykonać obowiązki marynarza; P C Obowiązki marynarza żeglugi 
śródlądowej. 
Komendy statkowe. 
Przepisy żeglugowe. 
Oznakowanie dzienne i nocne 
statków. 
Prace bosmańskie. 
Manewrowanie łodzią. 
Manewrowanie statkiem 

śródlądowym. 
Systemy łączenia barek i statków 

śródlądowych. 
Alarmy statkowe. 
Urządzenia i mechanizmy 
pokładowe. 
Indywidualne i zbiorowe środki 
ratunkowe. 

AU.39.3(1)3 wykonać procedury komend 
manewrowych; 

P C 

AU.39.3(1)4 wykonać procedury komend alarmowych;  P C 

AU.39.3(2)7 stosować przepisy żeglugowe regulujące 
ruch na drogach wodnych; 

P C 

AU.39.3(3)4 uruchomić sygnalizacje świetlną statków 
i barek; 

P C 

AU.39.3(3)5 rozmieścić odpowiednie oznakowanie 
statku i barek; 

P D 

AU.39.3(3)6 nadać sygnały dźwiękowe;  P C 

AU.39.3(4)5 prowadzić łodzie z napędem; P C 

AU.39.3(4)6 prowadzić łodzie bez napędu; P C 

AU.39.3(4)7 wykonać prace konserwacyjne 
wyposażenia łodzi bez napędu; 

P C 

AU.39.3(4)8 wykonać prace konserwacyjne 
wyposażenia łodzi z napędem; 

P C 

AU.39.3(6)10 wykonać węzły i sploty na linach 
włókiennych; 

P B 

AU.39.3(6)11 wykonać sploty na linach stalowych; P B 

AU.39.3(5)3 wykonać manewry statkiem w portach 
i na szlakach żeglugowych; 

PP D 

AU.39.3(6)7 wykonać czynności związane 
z cumowaniem statku; 

P C 

AU.39.3(6)8 wykonać czynności związane z alarmem 
kotwicznym; 

P C 

AU.39.3(6)9 wykonać czynności związane 
z sczepianiem barek i statków; 

P C 

AU.39.3(7)3 określić funkcje załogi statku podczas 
zdawania i przyjmowania pilot; 

PP C 

AU.39.3(8)2 wykonać manewry z bezpieczną 
prędkością; 

PP D 

AU.39.3(8)3 dobierać prędkości do warunków 
hydrologicznych; 

P D 

AU.39.3(9)4 wykładać urządzenia do kontaktów 
z lądem; 

P C 

AU.39.3(9)5 obsługiwać urządzenia cumownicze 
kotwiczne i sczepiające; 

P C 

AU.39.3(9)6 określić zasady pracy ze sprzętem 
technicznym przy przeładunku; 

P C 

AU.39.3(9)7 dobierać środki bezpieczeństwa do pracy 
na wysokości i w rzestrzeniach zamkniętych; 

P C 

AU.39.4(1)3 stosować sygnały wzywania pomocy; P A 

AU.39.4(2)3 użytkować przenośne radiowe środki 
wzywania pomocy; 

P B 

AU.39.4(2)4 stosować środki sygnalizacji; P A 

AU.39.4(5)3 stosować indywidualne środki ratunkowe; P B 

AU.39.4(5)4 użytkować zbiorowe środki ratunkowe; P B 

AU.39.4(6)3 użytkować urządzenia służące do P B 
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wodowania i podnoszenia łodzi i tratw ratunkowych; 

AU.39.4(8)4 wykonać czynności w alarmie 
pożarowym. 

P A 

Planowane zadania 

Pełnienie wachty pokładowej 
Określ obowiązki marynarza wachtowego. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się na statkach żeglugi śródlądowej lub przybrzeżnej morskiej. 

Środki dydaktyczne 
Statek żeglugi śródlądowej lub morskiej. 

Zalecane metody dydaktyczne 
W dziale tym powinny być stosowane ćwiczenia praktyczne obsługi statku w ruchu i na postoju. 

Formy organizacyjne 
Praktyka na statku szkolnym odbywa się w systemie wachtowym, natomiast u armatorów – praktyka indywidualna. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Poszczególne etapy praktyki powinny być ocenione i składać się na ocenę końcową. Oprócz oceny powinna zostać 
wystawiona krótka charakterystyka ucznia. Zaleca się stosowanie następujących metod kontroli wyników kształcenia: 
odpowiedzi ustne na zadany temat, 
wykonywanie właściwych czynności w odpowiedniej kolejności przy realizacji testu praktycznego, 
wykonanie zleconych prac, 
wykonanie ćwiczenia na określonym urządzeniu, 
obserwacja i ocena postaw i zachowań ucznia w trakcie wykonywania ćwiczeń, zleconych prac, pełnienia wacht i 

w sytuacjach nietypowych. 

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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10.2. Wachta maszynowa pod nadzorem 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

OMZ(1)2 zaplanować pracę załogi; P C Obowiązki załogi statku. 
Obowiązki motorzysty 
wachtowego 
Obsługa systemów statkowych. 
Zabiegi konserwacyjne 
mechanizmów i urządzeń 
statkowych. 
Diagnostyka urządzeń 
pomocniczych. 
Komendy statkowe. 
Alarmy statkowe. 

OMZ(2)1 rozpoznawać kompetencje i umiejętności 
osób w załodze statku; 

P 
C 

OMZ(2)2 rozdzielać zadania według umiejętności 
i kompetencji członków załogi statku; 

P 
C 

OMZ(3)1 mobilizować współpracowników do 
wykonywania zadań;  

P 
C 

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

P 
C 

AU.40.1(10)3 wykonać obowiązki motorzysty; P C 

AU.40.1(5)14 nadzorować pracę silników głównych 
statku; 

P C 

AU.40.1(5)15 nadzorować pracę silników 
pomocniczych statku; 

P C 

AU.40.1(5)16 wykonać zabiegi konserwacyjne systemu 
chłodzenia wodą; 

P C 

AU.40.1(5)17 wykonać zabiegi konserwacyjne systemu 
oleju smarowego; 

P C 

AU.40.1(5)18 wykonać zabiegi konserwacyjne systemu 
paliwowego; 

P C 

AU.40.1(5)19 wykonać zabiegi konserwacyjne systemu 
sprężonego powietrza; 

P C 

AU.40.1(8)2 wykonać podstawowe naprawy silnika; P C 

AU.40.1(8)3 kontrolować poprawność działania 
systemów kontroli; 

PP D 

AU.40.1(8)4 zorganizować obsługę remontową 
urządzeń pomocniczych; 

P C 

AU.40.2(2)16 wykrywać niedomagania pomp 
okrętowych; 

PP D 

AU.40.2(2)17 wykrywać niedomagania sprężarek 
okrętowych; 

PP D 

AU.40.2(2)18 wykrywać niedomagania urządzeń 
hydraulicznych; 

PP D 

AU.40.2(2)19 wykrywać niedomagania urządzeń 
dźwigowych; 

PP D 

AU.40.2(2)20 wykrywać niedomagania urządzeń 
chłodniczych i klimatyzacyjnych; 

PP D 

AU.40.2(3)7 zorganizować konserwację urządzeń 
kotwicznych; 

P C 

AU.40.2(3)8 zorganizować konserwację urządzeń 
cumowniczych; 

P C 

AU.40.2(3)9 zorganizować konserwację urządzeń 
sczepiających; 

P C 

AU.40.2(3)10 wykonać powłoki ochronne korpusów 
maszyn i urządzeń. 

P C 

Planowane zadania 

Wymiana wtryskiwacza zamkniętego silnika pomocniczego agregatu prądotwórczego zgodnie z instrukcją  
Przeprowadź demontaż zużytego wtryskiwacza i w jego miejsce załóż nowy. Po wykonaniu zadania przeprowadź próbny 
rozruch silnika. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się w maszynowni statku morskiego. 

Środki dydaktyczne 
Statek morski  (dział maszynowy w żegludze międzynarodowej) wyposażony w maszynownię oraz szereg urządzeń 
pomocniczych, narzędzia i przyrządy.  
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10.2. Wachta maszynowa pod nadzorem 

Zalecane metody dydaktyczne 
W dziale tym powinny być kształtowane umiejętności praktyczne obsługi, podstawowych napraw oraz zabiegów 
konserwacyjnych silników głównych i urządzeń pomocniczych. Dominującymi metodami powinny być metody praktyczne 
i ćwiczenia.  

Formy organizacyjne 
Praktyka na statku morskim odbywa się w systemie wachtowym. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia książki praktyk i do dokonywania na bieżąco wpisów obejmujących 
zrealizowany zakres materiału kształcenia przewidziany dla tego działu programowego. Poszczególne etapy praktyki 
powinny być ocenione i składać się na ocenę końcową. Oprócz oceny powinna zostać wpisana do książki praktyk krótka 
charakterystyka ucznia. Zaleca się stosowanie następujących metod kontroli wyników kształcenia: 

odpowiedzi ustne na zadany temat, 

wykonywanie właściwych czynności w odpowiedniej kolejności przy realizacji testu praktycznego, 

wykonanie zleconych prac maszynowych, 

wykonanie ćwiczenia na określonym urządzeniu w maszynowni, 

obserwacja i ocena postaw i zachowań ucznia w trakcie wykonywania ćwiczeń, zleconych prac, pełnienia wacht i w 
sytuacjach nietypowych. 

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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10.3. Przewóz towarów i ładunków będący częścią praktyki pływania śródlądowej lub maszynowej 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

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

P C 
Obowiązki przewoźnika. 
Oznakowanie towarów 
i ładunków. 
Załadunek i wyładunek towarów. 
Przewóz ładunków 
niebezpiecznych. 
Dokumentacja transportowa, 
spedycyjna i celna. 

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

P C 

KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania 
tajemnicy zawodowej; 

P C 

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań; P C 

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

P C 

KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań; P C 

KPS(9)1 stosować techniki negocjacyjne; P D 

KPS(9)2 zachowywać się asertywnie; P C 

KPS(9)3 proponować konstruktywne rozwiązania; P D 

KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności 
komunikacyjne; 

P C 

KPS(10)2 uwzględniać opinie i pomysły innych 
członków załogi statku; 

P C 

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

P D 

KPS(10)4 rozwiązywać konflikty w załodze; P D 

AU.39.2(4)8 określić obowiązki przewoźnika; P C 

AU.39.2(4)9 oznakować ładunek do przewozu; P C 

AU.39.2(5)6 prowadzić załadunek i wyładunek różnych 
rodzajów ładunków i towarów; 

PP D 

AU.39.2(6)6 prowadzić prace sztauerskie; P C 

AU.39.2(8)3 zastosować przepisy ADN; PP D 

AU.39.2(9)3 stosować procedury wentylowania 
ładowni; 

PP D 

AU.39.2(10)4 prowadzić nadzór nad 
przechowywaniem towarów i ładunków; 

PP D 

AU.39.2(14)2 sporządzić dokumenty transportowe, 
spedycyjne, celne. 

P D 

Planowane zadania 

Zamocowanie ładunków tocznych 
Scharakteryzuj i wykonaj to zadanie. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia powinny odbywać się na statkach żeglugi śródlądowej lub morskiej. 

Środki dydaktyczne 
Statek żeglugi śródlądowej lub morskiej. 

Zalecane metody dydaktyczne 
W dziale tym powinny być stosowane ćwiczenia praktyczne załadunku i wyładunku statku. 

Formy organizacyjne 
Praktyka indywidualna na statkach transportowych lub pasażerskich żeglugi śródlądowej lub morskiej będąca częścią 
praktyki śródlądowej lub maszynowej (wachta maszynowa pod nadzorem).  

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia  
Poszczególne etapy praktyki powinny być ocenione i składać się na ocenę końcową. Oprócz oceny powinna zostać 
wypisana krótka charakterystyka ucznia. Zaleca się stosowanie następujących metod kontroli wyników kształcenia: 
odpowiedzi ustne na zadany temat, 
wykonywanie właściwych czynności w odpowiedniej kolejności przy realizacji testu praktycznego, 
wykonanie zleconych prac, 
wykonanie ćwiczenia na określonym urządzeniu, 
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10.3. Przewóz towarów i ładunków będący częścią praktyki pływania śródlądowej lub maszynowej 

obserwacja i ocena postaw i zachowań ucznia w trakcie wykonywania ćwiczeń, zleconych prac, pełnienia wacht i 
w sytuacjach nietypowych. 

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. 

 

11. Kurs  bezpieczeństwa żeglugi 
 
Przedmiot Kurs bezpieczeństwa żeglugi realizuje materiał kształcenia zawarty w  Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków 
załóg statków morskich  (Dz. U. poz. 239) z późniejszymi zmianami. 
 
Odbywają uczniowie klas drugich w pierwszym semestrze roku szkolnego 
 

11.1. Indywidualne techniki ratunkowe – 20 godz. 
11.2. Ochrona przeciwpożarowa stopnia podstawowego - 16 godz. 
11.3. Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej – 11  godz.  
11.4. Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna – 20,5 godz. 
11.5. Przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku – 4 godz. 

 
11.1  Indywidualne techniki ratunkowe 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

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

P C 
Rodzaje zagrożeń życia na morzu, 
Sygnały wzywania pomocy na 
morzu (wg. MPDM), 
Organizacja ratownictwa życia na 
morzu w Rzeczypospolitej Polskiej  
i na świecie. 
Indywidualne i zbiorowe środki 
ratunkowe 
Radiowe środki wzywania pomocy 
Techniki ewakuacji ludzi ze statku 
Techniki ratowania rozbitków z 
powierzchni morza (w tym ze 
zbiorowych środków ratunkowych 
Ewakuacja załogi statku przez 
śmigłowiec 
Ćwiczenia na basenie lub wodach 
otwartych 
Pirotechniczne środki sygnałowe 
Demonstracja przez instruktora 

(ewentualne użycie przez 
uczestników kursu) 
pirotechnicznych środków 
sygnałowych 

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

P C 

KPS(7)3 określić konsekwencje nieprzestrzegania 
tajemnicy zawodowej; 

P C 

KPS(8)1 ocenić ryzyko podejmowanych działań; P C 

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

P C 

KPS(8)3 wyciągać wnioski z podejmowanych działań; P C 

KPS(9)1 stosować techniki negocjacyjne; P D 

KPS(9)2 zachowywać się asertywnie; P C 

KPS(9)3 proponować konstruktywne rozwiązania; P D 

KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności 
komunikacyjne; 

P C 

KPS(10)2 uwzględniać opinie i pomysły innych 
członków załogi statku; 

P C 

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

P D 

KPS(10)4 rozwiązywać konflikty w załodze; P D 

AU.39.2(4)8 określić obowiązki przewoźnika; P C 

AU.39.2(4)9 oznakować ładunek do przewozu; P C 

AU.39.2(5)6 prowadzić załadunek i wyładunek różnych 
rodzajów ładunków i towarów; 

PP D 

AU.39.2(6)6 prowadzić prace sztauerskie; P C 

BHP(1)2 zastosować pojęcia związane z 

bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną 

przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;  

P C 



  

65 

 

11.1  Indywidualne techniki ratunkowe 

BHP(5)4 określić środki ostrożności podjęte przed 

wejściem do przestrzeni zamkniętych;  

P B 

BHP(8)4 dobrać środki ochrony indywidualnej podczas 

wykonywania zadań zawodowych;  

P C 

BHP(8)5 dobrać środki ochrony zbiorowej podczas 

wykonywania zadań zawodowych; 

P C 

AU.39.4(1) nadaje i odbiera sygnały wzywania 

pomocy; 

P C 

AU.39.4(2) posługuje się przenośnymi radiowymi 

środkami wzywania pomocy oraz obsługuje środki 

sygnalizacji; 

P B 

AU.39.4(3) przestrzega procedur manewrowania 

statkiem w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej i 

ratunkowej; 

P B 

AU.39.4(4) przestrzega procedur postępowania w 

przypadku zagrożeń i awarii na statku; 

P C 

AU.39.4(5) posługuje się indywidualnymi i zbiorowymi 

środkami ratunkowymi; 
P C 

AU.39.4(6) obsługuje i nadzoruje urządzenia służące 

do wodowania i podnoszenia łodzi i tratw 

ratunkowych; 

P C 

 P B 

Planowane zadania 

Na podstawie wskazówek i materiałów dostarczonych przez nauczyciela zadaniem uczniów jest zapoznanie się z 
Indywidualnymi technikami ratowniczymi. 

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

Ośrodek szkoleniowy ratownictwa morskiego posiadający certyfikat wydany przez właściwy terytorialnie organ 
administracji morskiej do prowadzenia szkoleń w zakresie: indywidualnych technik ratunkowych. 

Zgodnie z rozporządzeniem minimalna liczba godzin przewidziana na realizację materiału kształcenia wynosi 11 godzin 

Środki dydaktyczne 

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. 

Zalecane metody dydaktyczne 

Dominującą metodą będzie wykład informacyjny, pokaz z użyciem komputera oraz ćwiczenia praktyczne. 

Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia prowadzone w formie 
wykładów powinny odbywać się w pracowni z całością klasy. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów na tych 
zajęciach: zbiorowa jednolita  

 Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: indywidualna zróżnicowana 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

11.2 Ochrona przeciwpożarowa stopnia podstawowego 
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11.2 Ochrona przeciwpożarowa stopnia podstawowego 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

BHP(1)3 wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej 
na stanowisku pracy;  

P B 
Ogólne wymagania techniczne 
statku i obowiązki personelu w 
zakresie prewencji i walki z 
pożarem. 
Teoria pożaru. 
Przyczyny pożarów na statkach. 
Zapobieganie pożarom na 
statkach. 
Wykrywanie pożarów. 
Budowa, użytkowanie i 
rozmieszczenie sprzętu 
pożarniczego. 
Budowa i użytkowanie stałych 
instalacji gaśniczych. 
Organizacja walki z pożarem na 
statku. 
Techniki walki z pożarem. Środki 
gaśnicze. 
Ćwiczenia poligonowe: 

BHP(1)4 dobrać środki gaśnicze; P C 

BHP(9)1 dokonać analizy zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;  

P D 

BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

P B 

AU.39.4(4) przestrzega procedur postępowania w 
przypadku zagrożeń i awarii na statku; 

P B 

AU.39.4(7)1 wymienić obszary zagrożenia pożarowego 
statku; 

P A 

AU.39.4(7)2 określić przyczyny powstawania pożarów; P C 

AU.39.4(7)3 opisać proces palenia; PP C 

AU.39.4(7)4 scharakteryzować zabezpieczenie 
pożarowe statku; 

P C 

AU.39.4(7)5 opisać organizację ochrony 
przeciwpożarowej na statku; 

PP C 

AU.39.4(7)6 scharakteryzować metody gaszenia 
pożarów; 

P C 

AU.39.4(8)1 scharakteryzować wyposażenie statku 
w sprzęt przeciwpożarowy; 

P C 

AU.39.4(8)2 zastosować sprzęt i urządzenia gaśnicze 
do walki z pożarem; 

PP D 

AU.39.4(8)3 opisać procedury alarmu pożarowego. P C 

Planowane zadania 

Na podstawie wskazówek i materiałów dostarczonych przez nauczyciela zadaniem uczniów jest zapoznanie się z ochrona 
przeciwpożarową. 

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

Ośrodek szkoleniowy ratownictwa morskiego posiadający certyfikat wydany przez właściwy terytorialnie organ 
administracji morskiej do prowadzenia szkoleń w zakresie: ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego. 

Środki dydaktyczne 

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. 

Zalecane metody dydaktyczne 

Dominującą metodą będzie wykład informacyjny, pokaz z użyciem komputera oraz ćwiczenia praktyczne. 

Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia prowadzone w formie 
wykładów powinny odbywać się w pracowni z całością klasy. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów na tych 
zajęciach: zbiorowa jednolita 

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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11.3 Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

BHP(5)1 określić substancje niebezpieczne w 

środowisku pracy;  

P B Podstawy anatomii i fizjologii 
człowieka istotne w udzielaniu 
pierwszej pomocy medycznej i 
ratowaniu życia 
Rodzaje pozycji (ułożenia) 
poszkodowanego konieczne do 
prawidłowego udzielenia 
pierwszej pomocy medycznej. 
 Postępowanie w przypadku 
utraty przytomności 
Reanimacja 
Postępowanie w przypadku 
krwawienia. 
Opanowanie szoków 
Postępowanie w przypadku 
zwęglenia, oparzeń, porażenia 
prądem, chemikaliami. Stopnie 
i rodzaje oparzeń. 
Ratowanie i przygotowanie do 
transportu poszkodowanego.: 

BHP(5)2 przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące 

stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz 

mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 

zawodowych;  

P B 

BHP(5)3 zapobiegać ewentualnym zagrożeniom 

wynikającym z wykonywania zadań zawodowych; 

P B 

BHP(10)1 organizować pierwszą pomoc 

poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w 

stanach zagrożenia zdrowia i życia;  

P C 

BHP(10)2 zastosować pierwszą pomoc 

poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w 

stanach zagrożenia zdrowia i życia; 

P C 

BHP(10)3 udzielić pierwszej pomocy porażonemu 

prądem elektrycznym; 

P B 

BHP(1)3 wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem 

i higieną pracy podczas prowadzenia akcji ratowniczo-

poszukiwawczej 

P B 

A.39.3(17)1 posłużyć się defibrylatorem P B 

A.39.3(17)2 wykonać reanimację  P B 

A.39.3(17)3 udzielić pierwszej pomocy 

poszkodowanemu na statku w warunkach morskich. 

P B 

Planowane zadania 

Na podstawie wskazówek i materiałów dostarczonych przez nauczyciela zadaniem uczniów jest zapoznanie się z zasadami 
udzielenia pierwszej pomocy medycznej. 

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

Ośrodek szkoleniowy ratownictwa morskiego posiadający certyfikat wydany przez właściwy terytorialnie organ 
administracji morskiej do prowadzenia szkoleń w zakresie: elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy. 

Środki dydaktyczne 

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, fantom do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty 
pracy dla uczniów. 

Zalecane metody dydaktyczne 

Dominującą metodą będzie wykład informacyjny, pokaz z użyciem komputera oraz ćwiczenia praktyczne. 

Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia prowadzone w formie 
wykładów powinny odbywać się w pracowni z całością klasy. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów na tych 
zajęciach: zbiorowa jednolita 

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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11.4 Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

BHP(1)1 określić pojęcia związane z bezpieczeństwem 

i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną 

środowiska i ergonomią;  

P B -  Wprowadzenie, materiały 
źródłowe, omówienie 
dokumentów, przepisy 
międzynarodowe. 
-  Rodzaje zagrożeń na statku. 
-  Znajomość statkowych 
planów alarmowych.  
Oznakowanie i umiejętność 
korzystania z planów 
alarmowych. 
-  Sygnały alarmowe i 
znajomość obowiązków 
przyporządkowanych 
rozkładem alarmowym. 
-  Sposoby prewencji zagrożeń 
wymienionych. 
-  Rozlewy na morzu jako efekt:  
kolizji,  wejścia na mieliznę,  
zatonięcia,  transferu ładunku. 
-  Podstawowe wiadomości na 
temat ochrony środowiska 
morskiego. 
-  Przestrzeganie zasad 
bezpiecznej pracy. 
- Bezpieczeństwo i środki 
bezpieczeństwa. 
-  Środki ostrożności podjęte 
przed wejściem do przestrzeni 
zamkniętych. 
-  Znajomość 
międzynarodowych przepisów 
BHP (MOP). 
-  Wzajemne zależności 
pomiędzy członkami załogi. 
-  Odpowiedzialność wspólna:  
warunki zatrudnienia,  prawa 
członka załogi, obowiązki 
członka załogi. 
-  Zagrożenia: alkohol, 
narkotyki. 
-  Komunikacja – efektywność, 
bariery w komunikowaniu się 
-  Odpoczynek, zmiany wacht i 
stres jako warunki wpływające 
na marynarzy 

BHP(1)5 zastosować zasady bezpiecznej eksploatacji 

statku; 

P C 

BHP(2)1 określić instytucje oraz służby działające w 

zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;  

P B 

BHP(2)2 określić zadania instytucji oraz służb 

działających w zakresie ochrony pracy i ochrony 

środowiska w Polsce;  

P B 

BHP(2)3 określić uprawnienia instytucji oraz służb 

działających w zakresie ochrony pracy i ochrony 

środowiska w Polsce;  

P B 

BHP(2)4 scharakteryzować zakres kompetencji 

instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony 

pracy i ochrony środowiska w Polsce;  

P B 

BHP(2)5 różnicować instytucje działające w zakresie 

ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 

P B 

BHP(10)4 określić zasady przeżycia, zachowania się w 

oczekiwaniu na pomoc; 

P B 

AU.39.4(1) nadaje i odbiera sygnały wzywania 

pomocy; 

P B 

AU.39.4(4) przestrzega procedur postępowania w 

przypadku zagrożeń i awarii na statku; 

P B 

   

Planowane zadania 

Na podstawie wskazówek i materiałów dostarczonych przez nauczyciela zadaniem uczniów jest zapoznanie się z zasadami 
bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 

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

Ośrodek szkoleniowy ratownictwa morskiego posiadający certyfikat wydany przez właściwy terytorialnie organ 
administracji morskiej do prowadzenia szkoleń w zakresie: bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
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11.4 Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna 

Środki dydaktyczne 

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. 

Zalecane metody dydaktyczne 

Dominującą metodą będzie wykład informacyjny, pokaz z użyciem komputera oraz ćwiczenia praktyczne. 

Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia prowadzone w formie 
wykładów powinny odbywać się w pracowni z całością klasy. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów na tych 
zajęciach: zbiorowa jednolita 

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. 

 

11.5 Przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 
programo

wych  

Kategoria 
taksonomic

zna 
Materiał nauczania 

BHP(1)1 określić pojęcia związane z bezpieczeństwem 

i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną 

środowiska i ergonomią;  

P B Ochrona żeglugi i portów 
morskich: 
- Definicje, zagrożenia 
(terroryzm, piractwo, rozboje). 
- Polityka ochrony żeglugi i 
portów morskich. 
- Procedury i środki ochrony na 
statkach i w portach. 
- Dokumentowanie zdarzeń 
naruszających ochronę. 
-  Kluczowe zagadnienia 
systemu ochrony. 
-  Zagrożenia w żegludze 
- Techniki omijania środków 
ochrony. 
- Podstawowe techniki 
rozpoznawania zagrożeń 
(piractwo, rozbój). 
- Broń i materiały 
niebezpieczne. 
- Ochrona podstawowa. 
-  Metodologia ochrony - 
znaczenie i konieczność 
stosowania. 
- Wymagania formalne. 
- Ćwiczenia i alarmy próbne. 

BHP(1)5 zastosować zasady bezpiecznej eksploatacji 

statku; 

P C 

BHP(2)1 określić instytucje oraz służby działające w 

zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;  

P B 

BHP(2)2 określić zadania instytucji oraz służb 

działających w zakresie ochrony pracy i ochrony 

środowiska w Polsce;  

P B 

BHP(10)4 określić zasady przeżycia, zachowania się w 

oczekiwaniu na pomoc; 

P B 

AU.39.4(1) nadaje i odbiera sygnały wzywania 

pomocy; 

P D 

Planowane zadania 
Na podstawie wskazówek i materiałów dostarczonych przez nauczyciela zadaniem uczniów jest zapoznanie 
się z zasadami bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Ośrodek szkoleniowy ratownictwa morskiego posiadający certyfikat wydany przez właściwy terytorialnie 
organ administracji morskiej do prowadzenia szkoleń w zakresie: bezpieczeństwa własnego i 
odpowiedzialności wspólnej. 
Środki dydaktyczne 
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla 
uczniów. 
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11.5 Przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku 

Zalecane metody dydaktyczne 
Dominującą metodą będzie wykład informacyjny, pokaz z użyciem komputera oraz ćwiczenia praktyczne. 

Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia prowadzone w 
formie wykładów powinny odbywać się w pracowni z całością klasy. Dominująca forma organizacyjna pracy 
uczniów na tych zajęciach: zbiorowa jednolita  
 Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów na tych zajęciach: indywidualna zróżnicowana 

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 ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ZAPISANE W 
ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH  

ZAŁĄCZNIK 2. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAPISANE ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 

 

ZAŁĄCZNIK 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ZAPISANE W 
ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH  

 
EFEKTY WSPÓLNE 

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Uczeń: 
1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną 
przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 
2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony 
pracy i ochrony środowiska w Polsce; 
3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy; 
4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane 
z wykonywaniem zadań zawodowych; 
5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku 
pracy; 
6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska; 
8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań 
zawodowych; 
9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa 
dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach 
zagrożenia zdrowia i życia. 
 
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
Uczeń: 
1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych 
oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 
3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 
4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 
5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 
6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 
7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności 
gospodarczej; 
8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające 
prowadzenie działalności gospodarczej; 
10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 
11) planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań; 
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12) stosuje zasady normalizacji; 
13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 
 
(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo 
Uczeń: 
1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiających realizację zadań zawodowych;  
2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych 
artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; 
3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych 
czynności zawodowych; 
4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające 
komunikowanie się w środowisku pracy; 
5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 
 
(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 
Uczeń: 
1) przestrzega zasad kultury i etyki; 
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 
3) potrafi planować działania i zarządzać czasem; 
4) przewiduje skutki podejmowanych działań; 
5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania; 
6) jest otwarty na zmiany; 
7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem; 
8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
9) przestrzega tajemnicy zawodowej; 
10) negocjuje warunki porozumień; 
11) jest komunikatywny; 
12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów; 
13) współpracuje w zespole. 
 
(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów  
Uczeń: 
1) planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; 
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 
4) monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 
5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków 
i jakość pracy; 
6) stosuje metody motywacji do pracy; 
7) komunikuje się ze współpracownikami. 
 
PKZ(AU.r) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik 
żeglugi śródlądowej, technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego 
Uczeń: 
1) posługuje się mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi; 
2) charakteryzuje rodzaje statków oraz systemy transportowe dla ładunków 
jednostkowych i masowych; 
3) określa rodzaje oraz właściwości towarów i ładunków; 
4) posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej; 
5) rozróżnia rodzaje portów i terminali; 
6) charakteryzuje rodzaje usług w portach i terminalach; 
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7) posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie 
niezbędnym do wykonywania zawodu; 
8) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 
 
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KWALIFIKACJI 
 
AU.39. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych 
i morskich wodach wewnętrznych 
 
1. Planowanie podróży statkiem 
Uczeń: 
1) klasyfikuje śródlądowe drogi wodne i morskie wody wewnętrzne; 
2) określa głębokości szlaku żeglownego i prędkości statku; 
3) wyznacza i opisuje oznakowanie szlaku żeglownego; 
4) posługuje się mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi opracowanymi w językach: 
polskim, niemieckim i angielskim; 
5) korzysta z informacji hydrologiczno-meteorologicznych oraz z systemu 
informacyjnego służącego bezpieczeństwu żeglugi na drogach wodnych; 
6) korzysta z urządzeń nawigacji technicznej i różnych środków łączności. 
2. Prowadzenie prac ładunkowych i przewożenie ładunków drogą wodną 
Uczeń: 
1) określa typy statków; 
2) określa geometrię kadłuba i jego elementy konstrukcyjne; 
3) przygotowuje ładownię statku do przyjęcia ładunku; 
4) przyjmuje ładunek do przewozu; 
5) nadzoruje i kontroluje załadunek i wyładunek towarów; 
6) prowadzi prace związane ze sztauowaniem i trymowaniem ładunku; 
7) określa warunki stateczności i niezatapialności statku podczas prac ładunkowych 
oraz w czasie żeglugi; 
8) ładuje i przewozi ładunki niebezpieczne zgodnie z przepisami umowy europejskiej 
dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów 
niebezpiecznych (ADN); 
9) przestrzega procedur wentylowania ładowni statku podczas procesów ładunkowych 
oraz w czasie żeglugi; 
10) przeprowadza kontrolę wybranych parametrów jakościowych przewożonych towarów 
i ładunków; 
11) prowadzi bunkrowanie statku; 
12) prowadzi gospodarkę odpadami; 
13) przestrzega procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych w ochronie środowiska 
wodnego mogących wystąpić podczas procesów ładunkowych; 
14) sporządza dokumentację ładunkową. 
3. Prowadzenie statku po zaplanowanej trasie oraz manewrowanie 
Uczeń: 
1) wydaje i wykonuje komendy na statku;  
2) bezpiecznie prowadzi nawigację; 
3) rozpoznaje oznakowanie nawigacyjne oraz sygnały nadawane przez statki; 
4) obsługuje łodzie z napędem i bez napędu; 
5) manewruje statkiem z wykorzystaniem napędu i steru; 
6) wykonuje prace związane z pchaniem lub holowaniem barek i statków; 
7) nadzoruje czynności mające na celu przyjmowanie i zdawanie pilota; 
8) dokonuje korekty parametrów ruchu statku; 
9) przestrzega zasad pracy w dziale pokładowym statku. 
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4. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na wodach morskich i śródlądowych 
Uczeń: 
1) nadaje i odbiera sygnały wzywania pomocy; 
2) posługuje się przenośnymi radiowymi środkami wzywania pomocy oraz obsługuje 
środki sygnalizacji; 
3) przestrzega procedur manewrowania statkiem w trakcie prowadzenia akcji 
ratowniczej i ratunkowej; 
4) przestrzega procedur postępowania w przypadku zagrożeń i awarii na statku; 
5) posługuje się indywidualnymi i zbiorowymi środkami ratunkowymi; 
6) obsługuje i nadzoruje urządzenia służące do wodowania i podnoszenia łodzi i tratw 
ratunkowych; 
7) wskazuje obszary zagrożenia pożarowego na statku oraz przestrzega procedur walki 
z pożarem w zależności od ładunku przewożonego przez statek; 
8) posługuje się sprzętem pożarowym, stałymi urządzeniami gaśniczymi, instalacją 
alarmową i instalacją wykrywającą pożar. 
 
AU.40. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów 
Pokładowych 
 
1. Eksploatowanie siłowni statkowych 
Uczeń: 
1) rozróżnia elementy konstrukcyjne silników głównych; 
2) określa procesy zachodzące podczas pracy silników głównych; 
3) określa elementy wyposażenia siłowni; 
4) obsługuje i kontroluje pracę okrętowych silników głównych i urządzeń pomocniczych; 
5) obsługuje i kontroluje pracę systemów siłowni; 
6) obsługuje kotły okrętowe; 
7) przestrzega procedur analizy pracy silników głównych, pozostałych maszyn 
i urządzeń oraz systemów za pomocą komputerowych programów symulacyjnych; 
8) wykonuje prace konserwacyjne silnika głównego oraz urządzeń pomocniczych 
i systemów kontrolnych silników i urządzeń pomocniczych; 
9) obsługuje i kontroluje pracę pędników statku; 
10) wykonuje obowiązki motorzysty wachtowego wynikające z Międzynarodowego 
kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem 
zanieczyszczeniu (Kodeks ISM). 
2. Obsługiwanie urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych 
Uczeń: 
1) rozpoznaje urządzenia pomocnicze i mechanizmy pokładowe; 
2) obsługuje urządzenia pomocnicze i mechanizmy pokładowe w ruchu i na postoju; 
3) wykonuje prace konserwacyjno-naprawcze urządzeń pomocniczych i mechanizmów 
pokładowych; 
4) przestrzega procedur oceniania stanu technicznego urządzeń i mechanizmów 
pokładowych; 
5) wykonuje obowiązki wynikające z pełnienia wachty pokładowej. 
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ZAŁĄCZNIK 2. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAPISANE ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 
 

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik żeglugi śródlądowej powinna posiadać 
następujące pomieszczenia dydaktyczne: 
1) statek szkolny żeglugi śródlądowej, wyposażony w urządzenia i systemy spełniające 
wszystkie wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
2) pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla 
nauczyciela, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska 
komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery 
podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z oprogramowaniem do 
komputerowego wspomagania projektowania, dokumentacje techniczne maszyn i 
urządzeń, zespołów i podzespołów, normy dotyczące rysunku technicznego, katalogi 
maszyn i urządzeń; 
3) pracownię nawigacji, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela 
podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z 
projektorem multimedialnym, znaki żeglugowe, przyrządy i przybory nawigacyjne, mapy, 
informatory, zestaw przepisów żeglugi dotyczących nawigacji, pomoce i wydawnictwa 
nawigacyjne, radiotelefony i środki łączności wewnętrznej na statku, symulator 
manewrowo-radarowy;  
4) pracownię maszyn i urządzeń, wyposażoną w: stanowiska z silnikiem statkowym 
spalinowym (jedno stanowisko dla sześciu uczniów), urządzeniami pomocniczymi wraz z 
przyrządami kontrolno-pomiarowymi, remontowymi oraz stanowiska symulacyjne 
podstawowych maszyn i urządzeń statkowych (jedno stanowisko dla trzech uczniów); 
5) pracownię elektrotechniki, elektroniki i automatyki, wyposażoną w: stanowiska do badania 
zjawisk i urządzeń elektrycznych (jedno stanowisko dla trzech uczniów), aparaturę 
kontrolno-pomiarową stosowaną w elektrotechnice; 
6) warsztaty szkolne, wyposażone w: maszyny i urządzenia, stoły ślusarskie, urządzenia i 
przyrządy do prac montażowych, wiertarkę, tokarkę, szlifierkę, przyrządy traserskie, 
przyrządy pomiarowe, narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej skrawaniem, narzędzia 
monterskie, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, poradniki zawodowe, dokumentacje 
techniczne, środki ochrony indywidualnej, stanowiska do montażu i demontażu 
podzespołów maszyn i urządzeń (jedno stanowisko dla trzech uczniów) oraz stanowiska 
do wykonywania prac bosmańskich (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), stanowiska 
spawalnicze do spawania elektrycznego i gazowego (jedno stanowisko dla jednego 
ucznia), wyposażone w: spawarki elektryczne do spawania elektrodą topliwą w osłonie 
gazów obojętnych (MIG), do spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych 
(MAG) i do spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG), 
stół spawalniczy z imadłem, zestaw do spawania i cięcia gazowego. 
 
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, 
w przedsiębiorstwach żeglugowych lub zakładach mechanicznych i remontowych 
wykonujących prace na rzecz żeglugi oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne 
miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. 
Szkoła organizuje praktyki zawodowe (praktyki pływania śródlądowe i morskie) w podmiocie 
zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 
3 miesięcy, w tym 2 miesiące praktyki pływania w dziale maszynowym statku morskiego na 
poziomie pomocniczym. Zaliczenie praktyk morskich następuje poprzez zaliczenie książki 
praktyk w części odnoszącej się do poziomu pomocniczego, a dowodem odbycia 
wymaganych praktyk jest wpis w książeczce żeglarskiej. 


