
KIERUNEK PRZEDMIOT TEMATY PRAC SEMESTRALNYCH

Podstawy prawa pracy załącznik

Techniczne bezpieczeństwo pracy
1. Przedstaw i opisz zasady i wymogi budowy maszyny.  2. Moderniazcja maszyn  - opisz do czego służy i na czym polega.  

3. Przedstaw  opisz jakie wymagania muszą spełniać obiekty i pomieszczenia pracy.

Zagrożenia w środowisku pracy Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

Podstawy przedsiębiorczości 1. Wyjaśnij na czym polega różnica między bankiem a parabankiem. 2. Uzasadnij przyczyny i skutki bezrobocia.

Ergonomia w procesie pracy 1. Historia i rozwój ergonomii. 2. Ergonomiczne stanowisko pracy na wybranym prykładzie.

Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i 

higienie pracy
załącznik

Ocena ryzyka zawodowego
1. ORZ na wybranym stanowisku pracy.  2. Podstawowe terminy i pojęcia związane z rynkiem zawodowym i oceną ryzyka 

zawodowego. 

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków 

przy pracy oraz chorób zawodowych
1. Dokumentacja powypadkowa w oparciu o wybrane nagłe zdarzenie.  2. Test - załącznik.

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i 

higieny pracy

1. Omów gospodarkę odpadami  w zakładzie pracy związaną z ochroną środowiska.  2. Program szkolenia okresowego na 

stanowisku kierowniczym - metodyka prowadzenia szkolenia bhp.  3. Obiekty budowlane, pomieszczenia pracy, 

stanowiska pracy - przegląd pod względem zgodności z przepisami bhp.

Działalność gospodarcza w jednostce 

organizacyjnej

1.  Stosunki zachodząe między gospodarką a środowiskiem naturalnym rola jaką odgrywa postęp techniczny.  2. 

Procedura rejestracyjna działalności gospodarczej wraz z wypełnionym wnioskiem CEIDG.  3. Prawa i obowiązki 

pracownika w zakresie bhp, przepisów ppoż i ochrony środowiska. 

Podstawy prawa cywilnego załącznik

Podstawy prawa pracy 1. Zakaz konkurencji w świetle przepisów prawa pracy.  2. Szczególna ochrona praw kobiet.

Podstawy prawa administracyjnego załącznik

Język obcy w administracji ZAŁĄCZNIK

Działalność gospodarcza w jednostce 

organizacyjnej 

1. Zadania i organizacja statystyki w ewidencji gospodarki narodowej. 2. Metody prezentacji danych statystycznych. 3. 

Metody i organizacja badania statystycznego.

TECHNIK BHP SEM I 

TECHNIK BHP SEM II

Technik BHP SEM III

TECHNIK ADMINISTRACJI SEM I

TECHNIK ADMINISTRACJI SEM II



Podstawy prawa cywilnego załącznik

Podstawy prawa administracyjnego 1. Organy gminy i ich kompetencje. 2. Nadzór nad samorządem terytorialnym. 

Wykonywanie pracy biurowej 1. Źródła finansowania działalności gospodarczej.  2. Rola Internetu w rozwoju przedsiębiorstwa.

Podstawy prawa administracyjnego 1. Prezes Rady Ministrów jako organ administracji naczelnej.  2. Wojewoda jako organ terenowej administracji rząowej.

Podstawy finansów publicznych 1. Rodzaj wydatków budżetu państwa i ich charakterystyka. 2. Źródła dochodów budżetu państwa i ich charakterystyka.

Wykonywanie pracy biurowej 1. Rola sekretariatu w biurze. 2. Zasady savoir-vivre w obsłudze klienta.  

Postępowanie w administracji 1. Struktura Naczelnego Sądu Administracyjnego.  2. Rozprawa administracyjna jako forma postępowania wyjaśniającego.

Podstawy przedsiębiorczości 1. Wyjaśnij na czym polega różnica między bankiem a parabankiem. 2. Uzasadnij przyczyny i skutki bezrobocia.

Podstawy finansów publicznych
1. Tryb uchwalenia i wykonywania budżetów samorządów terytorialnych.  2. Finanse państwa i finanse jednostki 

samorządu terytorialnego - podobieństwa i różnice.

Wykonywanie pracy biurowej
1. Wykonanie wydruków komputerowych: wizytówek dla pracowników, folderu reklamowego,  blankietu firmowego, 

upoważnienia i podziękowania.

Postępowanie w administracji 1. Egzekucja w administracji.  2. Ugoda adminstracyjna.

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
1. Przedstaw w jaki sposób należy wykonać procedurę rejestracyjną własnej działalności gospodarczej, np.. Usług ochrony 

osób i mienia.  2. Przedstaw rolę i zadania kierownika dot. skutecznego zarządzania, np. usług ochrony osób i mienia.

Język obcy w ochronie osób i mienia ZAŁącznikTECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I 

MIENIA SEM II

TECHNIK ADMINISTRACJI SEM III

TECHNIK ADMINISTRACJI SEM IV

TECHNIK ADMINISTRACJI SEM II



Ochronia mienia i techniczne środki 

zabezpieczeń

1. Rola i rodzaje mechanicznych systemów zabezpieczeń. 2. Systemy elektroniczne w zabezpieczeniu obiektów.    3. 

Odpowiedzialność i współdziałanie technicznych środków zabezpieczeń.

Zabezpieczenie imprez masowych
1. Zadania i obowiązki kierownika do spraw bezpieczeństwa.  2. Warunki i wymagania organizacyjne podczas imprezy masowej.  3. 

Wymogi bezpieczeństwa imprez masowych podyższonego ryzyka.

Ochrona osób
1. Metody ataków i rodzaje zamachów na osoby. 2. Wizerunek pracownika ochrony osobistej wczoraj i dziś. 3. Ochrona osobista w 

miejscach publicznych.

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

Techniki interwencyjne i samoobrona

1. Zasady użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. 2. Czynności pracownika ochrony po użyciu śpb w 

sytuacji zranienia osoby, śmierci lub zniszczenia mienia. 3. Pałka wielofunkcyjna typu "tonfa". Zastosowanie w ramach 

wykonywania czynności.

Konwojowanie
1. Organizacja i zasady ochrony konwojowanego transportu wartości pieniężnych. 2. Obowiązki i uprawnienia członków 

grupy konwojowej.

Ochrona mienia i techniczne środki 

zabezpieczeń

1. Rola i rodzaje mechanicznych systemów zabezpieczeń. 2. Systemy elektroniczne w zabezpieczeniu obiektów.    3. 

Odpowiedzialność i współdziałanie technicznych środków zabezpieczeń.

Zabezpieczenie imprez masowych

1. Formy współpracy służby porządkowej i informacyjnej z innymi formacjami ochronnymi.  2. Zasady stosowania środków 

przymusu bezpośredniego podczas imprezy masowej.  2. Zadania służb porządkowych i informacyjnych podczas 

zabezpieczenia imprezy masowej.

Ochrona osób
1. Ochrona osobista z wykorzstaniem pojazdu. 2. Taktyka i sposoby działania podczas ochrony osobistej w miejscach 

publicznych. 3. Ochrona osobista VIP.

Działalność gospodarcza i usługowa w 

salonie kosmetycznym
1. Przedstaw działania marketingowe, które pozwolą osiągnąć sukces w branży kosmetycznej.  2. Ochrona danych 

osobowch, a ochrona praw autorskich - podobieństwa i różnice.

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, 

szyi i dekoltu
Opisz zabiegi z wykorzystaniem lasera w zabiegach kosmetycznych na twarz

Język obcy w kosmetyce ZAŁĄCZNIK

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I 

MIENIA SEM II

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I 

MIENIA SEM III

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 

SEM II



Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca 

twarzy, szyi i dekoltu
opisz składniki aktywne do cer problematycznych

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca 

dłoni, stóp i ciała
Opisz składniki aktywne ! do zabiegu peedicure

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększającej dłoni, 

stóp i ciała
opisz najnowsze zabiegi z wykorzystaniem lasera na ciało.

Podstawy przedsiębiorczości 1. Wyjaśnij na czym polega różnica między bankiem a parabankiem. 2. Uzasadnij przyczyny i skutki bezrobocia.

Podstawy przedsiębiorczości 1. Wyjaśnij na czym polega różnica między bankiem a parabankiem. 2. Uzasadnij przyczyny i skutki bezrobocia.

Środki wyrazu twórczego

1. Przedstaw wybraną przez siebie ompozycję florystyczną (roślinną) odpowiednio łącząc barwy, pokrój, fakturę w 

kompozycji nadającą się do wybranego przez siebie wnętrza (współczesnego lub stylowego). Wykonaj dokumentację 

projektową (rysunki, szkice koncepcyjne, rzut z góry,rzut z boku, rysunek perspektywiczny) i dokonaj wyceny wykonania 

projektu, kosztorys.    2. Omów cechy plastyczne materiału roślinnego uzywanego we florystyce. Opisz przykłady roślin o 

ciekawych kształtach, pokrojach, barwach, fakturach wykorzystywanych do ciekawych zestawień kompozycyjnych we 

florystyce.

Przedsiębiorstwo florystyczne
1. Jak założyć działalność gospodarczą.  2. Opisz pojęcia: rynek, podaż, popyt, bankowość, ubezpieczenie.  3. Działania 

marketingowe na rynku pracy.

Język obcy we florystyce ZAŁĄCZNIK

Wykonywanie kompozycji florystycznych

1. Na podstawie fotografii opisz bukiet ślubny kaskadowy - zastosowany materiał i wykonanie.  2. Na podstawie fotografii 

opisz bukiet ślubny strukturalny spływający - zastosowany materiał i wykonanie.  3. Na podstawie fotografii opisz bukiet 

ślubny kameliowy - zastosowany materiał i wykonanie. 4. Na podstawie fotografii opisz bukiet ślubny graficzny - 

zastosowany materiał i wykonanie. 5. Na podstawie fotografii opisz bukiet ślubny mufkę - zastosowany materiał i 

wykonanie. 

FLORYSTA SEM II

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 

SEM II

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 

SEM IV


