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Dokument zawiera  informacje w trzech obszarach: 

1. WYMAGANIA EDUKACYJNE 
 

2. FORMY I METODY KONTROLI WIADOMOŚCI (w tym wagi dla 
poszczególnych ocen) 
 

3. Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECHNIKUM  USŁUG  FRYZJERSKICH 

HIGIENA 
                           Z1.01 Charakterystyka budowy i fizjologii skóry 
                           Z1.02 Rozpoznawanie patologicznych zmian skórnych 
                           Z1.03 Rozpoznawanie zaburzeń wzrostu, chorób i uszkodzeń włosów 
                                                                kl. 1 ft 
 
Poziomy nauczania dla poszczególnych modułów / przedmiotów /, warunki osiągania 
efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne, 
zalecane metody dydaktyczne oraz propozycję kryteriów ocen i metod sprawdzania 
efektów kształcenia   zostały zawarte w  PROGRAMACHNAUCZANIA  dla 
zawodu. 
 

I. FORMY  I  METODY  KONTROLI  WIADOMOŚCI 
 odpowiedzi ustne- z bieżącego materiału ( z 3 ostatnich lekcji) 
 kartkówki – ok. 15 min. – z bieżących wiadomości ( z 3 ostatnich lekcji) 
 ćwiczenia wykonywane na lekcji  i w domu 
 sprawdziany w postaci testów ( wyboru, zadania otwarte, zamknięte) 
 referaty/ prezentacje opracowane przez ucznia/ grupę uczniów 
 aktywność na lekcji 

  OGÓLNE   ZASADY  OCENIANIA 

Każdy uczeń ma obowiązek:  

 aktywnie uczestniczyć w  lekcji 
 napisać pozytywnie sprawdzian/ test z danego modułu 
 w razie usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie/ teście napisać go w terminie 

nie później niż 2 tygodnie po powrocie do szkoły, w uzgodnieniu z nauczycielem 

Każdy uczeń ma prawo: 

 do wykorzystania różnych form aktywności w celu poprawienia oceny 
 do 1 nieprzygotowania do lekcji i jednego braku zadania/ zeszytu bez konsekwencji 
 poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu/ testu 

 
Sprawdziany: 

 Oceny ze sprawdzianów wpisuje się do dziennika elektronicznego kolorem 
czerwonym 

 Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zaliczenie wszystkich sprawdzianów 
(ćwiczeń) wskazanych przez nauczyciela 

 

 



 

 Sprawdziany podsumowujące dział materiału (godzinne) obejmują 70% zadań z 
poziomu P i 30% zadań z poziomu PP.  Uczeń aby zaliczyć dany sprawdzian lub 
ćwiczenie otrzymuje ocenę : 
                             do   50 %   punktów     -  ocena niedostateczny 
       powyżej   50  do   55 %   punktów     -  ocena dopuszczający 
       powyżej   56  do   67 %   punktów     -  ocena dostateczny 
       powyżej   68  do   80 %   punktów     -  ocena  dobry 
       powyżej   81  do   93 %   punktów     -  ocena  bardzo dobry 
                   powyżej    94 %   punktów     -  ocena  celujący 

Zaliczenie modułu 
 Każda jednostka modułowa kończy się oceną cząstkową 
 Uczeń, który nie uzyskał pozytywnej oceny z jednostki modułowej, może warunkowo 

kontynuować kolejną w obrębie tego samego modułu, jednak musi ją zaliczyć 
w terminie uzgodnionym z nauczycielem 

 Ocena końcowa z modułu jest wystawiana przez nauczyciela modułu,  jako średnia z 
poszczególnych średnich ważonych  z trzech   jednostek modułowych .Warunkiem 
uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej, rocznej i końcowej z danego modułu, jest 
uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich jednostek modułowych. 

 Aby uczeń był klasyfikowany z modułu, musi być klasyfikowany ze wszystkich 
jednostek modułowych. Uczeń niesklasyfikowany podlega procedurze egzaminów 
klasyfikacyjnych. 

 Zakres egzaminu klasyfikacyjnego obejmuje wyłącznie te jednostki, z których uczeń 
jest niesklasyfikowany. Zapis ten dotyczy również egzaminów poprawkowych. 

3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY  OCENIANIA 

            A) Ocenianie cząstkowe 

Podstawą do wystawienia oceny z jednostki modułowej: Z1.01, Z1.02, Z1.03 
okresowej w module Z1. Higiena, jest średnia ważona obliczona na podstawie 
poniższych wag przypisanych poszczególnym formom kontroli wiadomości i 
umiejętności: 

formy oceniania waga 
Sprawdziany i testy  3 
Praca w grupach 2 
Kartkówki  1 
Zadanie domowe  
Odpowiedź ustna, referat 

1 

Aktywność 1 
 

C) Ocenianie końcowo roczne 
 Ocena końcowo roczna  jest średnią ważoną wyliczoną z poszczególnych modułów 

 



II. WARUNKI  I  TRYB  UZYSKANIA  OCENY  WYŻSZEJ  NIŻ 
PRZEWIDYWANA 

 Nauczyciel może podnieść ocenę o jeden stopień uczniowi, który wyróżnia się 
aktywnością na lekcjach, wykazuje inicjatywę w dodatkowych pracach, ma wiedzę ponad 
program, bierze udział w różnych konkursach przedmiotowych oraz pomaga uczniom 
słabszym w nauce. 

 Nauczyciel może obniżyć ocenę nawet o jeden stopień uczniowi, który unika sprawdzania 
wiadomości, jest nieobowiązkowy oraz opuścił bez powodu 30-49% godzin lekcyjnych w 
danym semestrze, nie wywiązuje się z obowiązków ucznia (nie prowadzi zeszytu, nie 
wykonuje ćwiczeń na lekcjach). 

III.  WYMAGANIA  EDUKACYJNE 

 
Z1. 01 Charakterystyka budowy i fizjologii skóry 
 

Zgodność z 
podstawą 
programową 

Uszczegółowione efekty 
kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu 
zajęć potrafi : 

Poziom 
wymagań 
programowych 

Materiał kształcenia Uwagi 

PKZ(A.k)(7)1 charakteryzować budowę 
skóry 

P - budowa skóry głowy 
- budowa włosów 
- rysunki włosa 
- fazy wzrostu włosa 
- rodzaje włosów 
ludzkich 
 
 
 
 
 

 

PKZ(A.k)(7)2 Ilustrować budowę skóry P  
PKZ(A.k)(7)3 wymienić i określić narządy 

pomocnicze skóry 
P  

PKZ(A.k)(7)4,
6 

wymienić i opisać cechy oraz 
funkcje skóry 

P  

PKZ(A.k)(7)5 charakteryzować barwnik 
skóry 

PP  

PKZ(A.k)(4)2 określić właściwości włosów 
ludzkich 

PP  

PKZ(A.k)(5)1 charakteryzować budowę i 
barwę włosów 

PP  

PKZ(A.k)(5)2 Ilustrować budowę i barwę 
włosów 

P  

PKZ(A.k)(5)3 opisać fizjologie włosów P  
PKZ(A.k)(5)4,
5 

opisać i ilustrować fazy 
wzrostu włosa 

P  

Planowane zadania (ćwiczenia)  
  rozpoznawanie ( na planszach, schematach, foliogramach) elementów budowy skóry i włosa 
  podawanie argumentacji na podstawie której rozpoznano daną strukturę 
  wykonywanie schematycznych rysunków 
  analizowanie związków między budową i funkcją skóry, włosów 
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne  

Zajęcia edukacyjne będą prowadzone w pracowni przedmiotów teoretycznych. Pracownia jest 
wyposażona w plansze, folie, projektoskop, komputer, oraz inne urządzenia multimedialne 
 



Środki dydaktyczne  
Teksty źródłowe, folie, prezentacje multimedialne, filmy, zdjęcia, plansze, mikroskopy 
metody dydaktyczne  
Metody nauczania są narzędziem do kierowania przez nauczyciela procesem nauczania. Szczególnie 
ważne są możliwości indywidualne ucznia. Na zajęciach kładziony będzie naciska na rozwijanie 
zarówno indywidualnych predyspozycji uczniów, jak i współpracy w zespole. Nie mniej ważne jest 
wykształcenie w uczniach umiejętności samodzielnego myślenia, analizowania ,wyszukiwania, 
selekcjonowania wiedzy z zakresu podstaw fryzjerstwa. W osiąganiu założonych celów stosowane będą 
metody: pogadanki, wykładu ilustrowanego, dyskusji, pracy z materiałem źródłowymi, ćwiczeń, 
projekcji filmów     
Formy organizacyjne  
Zajęcia będą  prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie i grupowo. 
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:  
− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb  i możliwości ucznia. 
 

Z1. 02 Rozpoznawanie patologicznych zmian skórnych 
 

Zgodność z 
podstawą 
programową 

Uszczegółowione efekty 
kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu 
zajęć potrafi : 

Poziom 
wymagań 
programowych 

Materiał kształcenia Uwagi 

PKZ(A.k)(8)1 Rozróżniać zmiany 
chorobowe na skórze 
głowy 

PP - zmiany chorobowe skóry 
głowy  
i innych części ciała 

 

PKZ(A.k)(8)2 Rozpoznawać grzybicze 
zmiany chorobowe skóry 

PP  

PKZ(A.k)(8)3 Rozpoznawać zmiany 
chorobowe skóry: 
pasożytnicze, wirusowe, 
bakteryjne 

PP  

Z1. 03 Rozpoznawanie zaburzeń wzrostu, chorób i uszkodzeń włosów 
 

Zgodność z 
podstawą 
programową 

Uszczegółowione efekty 
kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu 
zajęć potrafi : 

Poziom 
wymagań 
programowych 

Materiał kształcenia Uwagi 

PKZ(A.k)(6)1 Rozpoznawać 
uszkodzenia włosów 

P - uszkodzenia włosów  

PKZ(A.k)(6)2 Charakteryzować 
uszkodzenia włosów 

P  

 


