
Zawód: technik le śnik  
symbol cyfrowy: 321[02]  

Etap pisemny egzaminu obejmuje: 

Część I - zakres wiadomo ści i umiej ętności wła ściwych dla kwalifikacji w zawodzie  

Absolwent powinien umie ć: 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, 
wykresów, dokumentacji technicznych i technologiczn ych, a w szczególno ści:  
1.1. odczytywać informacje przedstawione w formie rysunków, schematów, wykresów, szkiców, map  

i opisów taksacyjnych; 
1.2. stosować informacje zawarte w normach, instrukcjach i katalogach dotyczących gospodarki leśnej; 
1.3. posługiwać się dokumentacją techniczną oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu 

prawidłowego wykonywania i nadzorowania prac i procesów technologicznych stosowanych  
w gospodarce leśnej; 

1.4. posługiwać się nazewnictwem, terminologią, oznaczeniami i symbolami zawartymi w instrukcjach, 
opisach taksacyjnych lasu, dokumentacji technicznej oraz literaturze dotyczącej gospodarki leśnej, 
ochrony przyrody i ochrony środowiska; 

1.5. określać warunki siedliskowe w kompleksie leśnym oraz oceniać możliwości produkcji leśnej  
na podstawie danych dla jednostek przyrodniczo-leśnych (krainy, dzielnicy, mezoregionu); 

1.6. określać jakość techniczną drewna oraz możliwości wykorzystania surowca drzewnego  
w gospodarce narodowej; 

1.7. wskazywać urządzenia i maszyny stosowane w leśnictwie; 
1.8. rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt i grzybów występujące w lesie, różnicujące siedliskowe typy 

lasu, ważne gospodarczo, powodujące uszkodzenia i szkody, podlegające ochronie ścisłej  
i częściowej oraz rzadkie; 

1.9. interpretować zasady gospodarki leśnej z uwzględnieniem dominujących funkcji lasu oraz określać 
technologię poszczególnych prac leśnych. 

2. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  
2.1. przeliczać jednostki miar na jednostki stosowane w gospodarce leśnej; 
2.2. obliczać miąższość drzewostanów, pojedynczego drzewa stojącego, drzewa ściętego, sortymentu 

oraz wartość drewna; 
2.3. obliczać wydajność maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracach leśnych; 
2.4. wykonywać podstawowe pomiary geodezyjne, nanosić pomiary granic działek na gospodarcze mapy 

leśne, rejestrować powierzchnie zdarzeń losowych (np. obszar wiatrołomów); 
2.5. sporządzać rozliczenia zużytych materiałów i godzin pracy pracowników oraz szacować koszty 

wykonania określonych prac leśnych. 
3. Bezpiecznie wykonywa ć zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze ństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpo żarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególno ści:  
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska i inne przepisy z zakresu leśnictwa podczas wykonywania prac leśnych; 
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac leśnych; 
3.3. wskazywać skutki nieprawidłowej eksploatacji narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w pracach 

leśnych; 
3.4. stosować środki i sprzęt ochrony indywidualnej oraz zbiorowej podczas wykonywania prac leśnych; 
3.5. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
3.6. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac leśnych. 



Część II - zakres wiadomo ści i umiej ętności zwi ązanych z zatrudnieniem i działalno ścią gospodarcz ą 

Absolwent powinien umie ć: 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów,  
a w szczególno ści:  
1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, 

prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności 
gospodarczej; 

1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności 
gospodarczej; 

1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, 
bezrobotnego i klienta. 

2. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  
2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem 

oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej; 
2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem  

i wykonywaniem działalności gospodarczej; 
2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy. 

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego  
z zadania o treści ogólnej - opracowanie projektu realizacji prac obejmujących działania w zakresie gospodarki 
leśnej i urządzania lasu w określonych warunkach kompleksu leśnego na podstawie dokumentacji. 

Absolwent powinien umie ć: 

 1. Przeprowadzać analizy struktury i stanu drzewostanów w kompleksach leśnych. 
 2. Przeprowadzać analizy zagrożeń lasu. 
 3. Rozpoznawać szkodniki pierwotne, przedstawiać biologię gatunku oraz charakterystykę areału 

występowania gatunku i jego gospodarczego znaczenia. 
 4. Wskazywać działania profilaktyczne z zakresu zagospodarowania lasu i zapobiegania powstawaniu 

zagrożeń czynników biotycznych i abiotycznych. 
 5. Dobierać środki chemiczne, sprzęt i urządzenia do zwalczania szkodników lasu. 
 6. Opracowywać projekty działań i harmonogramy prac związanych z użytkowaniem, odnawianiem, 

pielęgnowaniem i ochroną lasu. 

Niezbędne wyposa żenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjneg o:  

Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: 
pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji). Mapy kompleksów leśnych, 
dokumentacja związana z gospodarką leśną i urządzeniem lasu. Kolekcja owadów zaliczanych do szkodników 
pierwotnych (każdy gatunek reprezentowany przez stadium poczwarki oraz imago). Katalogi, informacje 
handlowe dotyczące środków chemicznej ochrony i sprzętu. Zestaw wybranych przepisów bezpieczeństwa  
i higieny pracy. Apteczka. 


