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Uczeń powinien opanować następujące umiejętności w zakresie: 

 

1. Gospodarstwo domowe 

-przestrzega zasad bhp 

                -wie jak powinna być wyposażona kuchnia 

-wie , w jaki sposób należy przechowywać żywność 

-zna sposoby przetwarzania owoców i warzyw (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie) 

                -rozumie budowę piramidy żywności 

-wymienia wartości poszczególnych warzyw i owoców 

-wykonuje według przepisu dania i zna ich nazwy 

-myje , obiera i kroi warzywa i owoce 

-umie składać serwetki i estetycznie nakryć do stołu 

-wie, które środki chemiczne służą do mycia naczyń oraz  urządzeń w pracowni 

-wie jakich środków chemicznych użyć do prania i płukania tkanin 

- zna zasady wywabiania plam 

-zna sprzęt kuchenny i jego przeznaczenia (mikser, melakser, suszarka do warzyw, 

  blender, toster, gofrownica  

-obsługuje pralkę , zmywarkę i żelazko  

 -zna podstawowe przybory do szycia i potrafi je nazwać, wie do czego służą 

                  -zna materiały i dodatki krawieckie. 

 

 

2. Rękodzieło 

-posługuje się szydełkiem 

-zwija włóczkę 

-potrafi wykonać łańcuszek, słupek i półsłupek 

-wydzieranie lub wycinanie ciekawych wzorów 

-układa kompozycji z elementów papierowych i tekstylnych 

-łączy elementy za pomocą kleju 

-układa kompozycje  przestrzenne i płaskie(stroiki, bukiety) 

-modeluje z mas plastycznych 

- odrysowuje  wzorów od szablonów 

-kalkuje prostych wzorów i trudniejszych schematów 

-wycina elementy i składa wg.wzoru 

-stempluje na szarym papierze 

-zna techniki kreatywne (Tea Bag Folding , Decoupage, Scrabooking, Filcownaie, 

Embossing, techniki pergaminowe, tuszowanie, Qulling) 

-zna sposoby estetycznego pakowania prezentów 

 

 

3. Ogrodnictwo 

-rozpoznaje , nazywa i zna przeznaczenie narzędzi ogrodniczych 



-posługuje się podstawowymi narzędziami ogrodniczymi 

-sadzi rośliny  cebulowe, sadzonki,wysiewa nasiona 

-dokonuje rozsady roślin 

-hoduje nasionka na kiełki 

-posiada umiejętność pielęgnacji roślin i wykonywania jesiennych prac w ogrodzie 

-potrafi rozróżnić rośliny zdrowe od chorych 

-rozumie konieczność zabezpieczania roślin na zimę (kopczykowania,otulanie 

agrowłókniną)   

-wie , w jaki sposób zabezpieczyć rośliny balkonowe przed mrozem 

- rozróżnia drzewa iglaste i liściaste oraz ich owoce 

-wykazuje orientacje w szkodnikach roślin doniczkowych 

-zna zastosowanie ziół i ich walory zdrowotne 

 

4. Informatyka i prace biurowe 

- posługuje się prostymi urządzeniami biurowymi jak: telefon, kserokopiarka, 

niszczarka, laminarka, urządzenie wielofunkcyjne, bindownica 

- potrafi rozróżnić dokumenty biurowe 

- zna podstawowe zasady przechowywania oraz segregacji dokumentacji biurowej 

- wyszukuje ogłoszenia i informacje w środkach przekazu masowego  

- korzysta z dostępnych źródeł w celu znalezienia potrzebnej informacji 

- zna podstawowe elementy zestawu komputerowego 

- potrafi nazwać urządzenia współpracujące z komputerem 

- zna najważniejsze elementy środowiska Windows 

- potrafi poprawnie otworzyć, zamknąć program, komputer 

- wyszukuje informacje w Internecie, przegląda strony internetowe 

- krytycznie ocenia zawartość serwisów internetowych 

- dba o swoje bezpieczeństwo w sieci 

- chroni dane osobowe w Internecie 

- zna najważniejsze narzędzia prostego programu graficznego oraz edytora tekstu 

- wie, jakich narzędzi użyć przy tworzeniu grafiki 

- tworzy prosty tekst w edytorze tekstu 

- zna zagrożenia związane z nadużywaniem komputera 

 


