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Program zajęć z kosztorysowania z normą PRO 

Niniejszy program został opracowany na podstawie wymagań ogólnych wynikających z podstawy 
programowej przewidzianej dla uczniów branżowej szkoły. Wszystkie działania podjęte podczas 
zajęć będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i 
możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Zajęcia będą realizowane z użyciem 
metod i języka wrażliwych na płeć i wolnych od stereotypów, promujących różnorodność jako 
wartość i wzajemny szacunek. Zajęcia prowadzone będą w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych i umiejętności uniwersalnych tj.: kreatywności, innowacyjność, praca zespołowa, 
rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, umiejętność uczenia się.  
Podczas lekcji wykorzystane zostaną metody TIK do prowadzenia zajęć.  
 
Cele główne: 

Nabycie/podniesienie umiejętności sporządzania przedmiarów robót i zasad opracowania 
kosztorysów inwestorskich i ofertowych przy efektywnym wykorzystaniu programu do 
kosztorysowania Norma Pro, analizy składników cenotwórczych, aplikowania obowiązujących 
przepisów prawa, wykorzystania sprzętu TIK w ww. zakresie. 

Cele szczegółowe 

- zapoznanie uczniów z pojęciami związanymi z kosztorysowaniem 
- zapoznanie uczniów z rodzajami kosztorysów 
- informacje o obiegu dokumentów dotyczących kosztorysowania 
- zapoznanie i praca z KNR ( katalogami nakładów rzeczowych)  
- zapoznanie uczniów z metodami kosztorysowania 
- praca na programie , zakładanie nowego kosztorysu, , wstawianie pozycji kosztorysowych, 
omawianie katalogów normatywnych 
 
Materiały dydaktyczne i sprzęt: 

- wykład, praca z KNR, wykonywanie przykładowych rodzajów kosztorysów ręcznie i na 
komputerze 

ZAKŁADANE U KAŻDEGO UCZNIA UCZESTNICZĄCEGO W ZAJĘCIACH EFEKTY MIERZONE TESTAMI 
PRE I POST: wzrost kompetencji posługiwania się j. obcym, kreatywności, innowacyjności, pracy 
zespołowej, rozwiązywania problemów, krytyczne myślenia, umiejętności uczenia się.  
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Tematy zajęć  

1) Wiadomości wstępne – pojęcie  kosztorysowania, przeprowadzenie testu PRE 

2) Cele kosztorysu. 

3) Elementy wchodzące w skład  kosztorysu. 

4) Rodzaje kosztorysów. 

5) Przedmiar robót- ćwiczenia. 

6) Kosztorys uproszczony- co zawiera. 

7) Wykonywanie kosztorysu uproszczonego -ćwiczenia. 

8) Ćwiczenia w ustalaniu cen różnych materiałów wg różnych producentów.  

9) Ćwiczenia w ustalaniu cen różnych materiałów wg różnych producentów.  

10) Kosztorys inwestorski- dokumenty kosztorysu. 

11) Katalogi normatywne- KNR- rodzaje . 

12) Obieg dokumentacji kosztorysowej . 

13) Zasady korzystania z baz cenowych , kosztorysowanie według normy PRO. 

14) Podsumowanie zajęć – wnioski i spostrzeżeni 
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