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Opracowano w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania  Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Świdnicy zgodnie z: 
 

 rozporządzenia MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
(Dz.U. 2017 r. poz. 622) 

 

 rozporządzenia MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych 
szkół (Dz.U. 2017 r. poz. 703) 
 

 rozporządzenia MEN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 
(Dz.U. 2017 poz. 860)  
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SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 

 
Typ szkoły: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA) 

Zawód: BLACHARZ SAMOCHODOWY 

Symbol: 721306  

Obszar kształcenia: MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY 

Podbudowa programowa: GIMNAZJUM, SZKOŁA PODSTAWOWA 

Kwalifikacje: 

NAPRAWA USZKODZONYCH NADWOZI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ( MG.24.)   
 

L.P. PRZEDMIOT 

KLASA - STOPIEŃ 

OGÓŁEM I II III 

TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 10 40 9 36 - - 76 

2. PODSTAWY TECHNIK WYTWARZANIA 8 32 9 36 10 40 108 

3. 
TECHNOLOGIA NAPRAW NADWOZI 

SAMOCHODOWYCH 
16 64 10 40 19 76 180 

4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - - 3 12 - - 12 

5. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - - - - 5 20 20 

6. JĘZYK OBCY ZAWODOWY - - 3 12 - - 12 

RAZEM: 34 136 34 136 34 136 408 



Centrum Kształcenia Zawodowego WODDZ 58-105 Świdnica, ul. Gen. W. Sikorskiego 41     tel. 074  852-40-76 
3 

 

1. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, 
wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. 

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane 
zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki 
opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, 
mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie 
poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. 

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym 
doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów 
edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia 
poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość 
sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. 

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, 
stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, 
możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu 
kończeniu nauki. 

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się 
przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach 
poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego. 

2. INFORMACJE O ZAWODZIE BLACHARZ SAMOCHODOWY 

Zawód blacharz samochodowy 721306 jest przypisany do obszaru kształcenia mechanicznego i górniczo-hutniczego; 
III poziom PRK dla kwalifikacji pełnej; MG.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych; 3 poziom 
PRK dla kwalifikacji MG.24. (cząstkowej). 

Kształcenie w zawodzie blacharz samochodowy może odbywać się w branżowej szkole I stopnia i na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych. 

Zadaniem blacharza samochodowego jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja 
 i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych. Typowymi pracami wykonywanymi przez blacharza samochodowego 
są:  

 ocena, określenie stopnia zużycia i określenie stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów 
samochodowych,  

 planowanie, przygotowanie, dobór materiałów, półfabrykatów i narzędzi do naprawy nadwozi pojazdów 
samochodowych,  

 dobór metod, materiałów, przygotowanie elementów i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi 
pojazdów samochodowych.  

Dynamiczne zmiany w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach powodują, iż kształcenie zawodowe 
blacharza samochodowego ma charakter szerokoprofilowy umożliwiający opanowanie umiejętności ogólnozawodowych 
oraz specjalistycznych, a także umiejętności intelektualnych i postaw stanowiących dobre przygotowanie do 
specjalizacji.  

Blacharz samochodowy wykonuje swoją pracę z reguły w pomieszczeniach zamkniętych. Pewne naprawy stwarzają 
zagrożenia dla życia i zdrowia pracownika. Wykonując pracę blacharz samochodowy odpowiada za powierzony mu 
pojazd, narzędzia, urządzenia, maszyny i materiały do jego naprawy, które zostały mu powierzone.  

Kandydat do zawodu blacharz samochodowy powinien charakteryzować się:  

 zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi,  

 zdolnościami manualnymi oraz starannością i dokładnością w wykonywaniu pracy,  

 wyobraźnią przestrzenną,  
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 zdolnością koncentracji uwagi,  

 odpowiedzialnością, niezależnością i samodzielnością w działaniu,  

 wytrwałością i cierpliwością w realizacji powierzonych zadań,  

 dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową,  

 a także zainteresowaniami o motoryzacyjnym.  

Praca blacharza samochodowego z reguły nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego, jednak wymaga dobrej ogólnej 
sprawności fizycznej.  

Przeciwwskazania zdrowotne to: zaburzenia równowagi i świadomości, zaburzenia psychiczne, wady wzroku 
niepoddające się korekcji, brak widzenia obuocznego, uszkodzenia narządu słuchu uniemożliwiające kontrolę słuchową 
pracy maszyny, ograniczenie sprawność rąk i palców, skóra rąk skłonna do uczuleń. 

Rozwój przemysłu motoryzacyjnego i towarzyszący zwiększonej liczbie samochodów przyrost wypadków przyczynia się 
do zwiększonego zapotrzebowania na usługi blacharstwa samochodowego. Blacharze samochodowi mogą być 
zatrudnieni w zakładach produkcyjnych branży samochodowej, warsztatach naprawczych, usługach blacharskich oraz 
mogą prowadzić własna działalność gospodarczą. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych blacharza samochodowego 
daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych. Dodatkowo uzyskując uprawnienia 
np. spawacza i poszerzając w ten sposób swoje umiejętności zawodowe zwiększają możliwości zdobycia atrakcyjnej 
pracy. Pomimo, iż przewidywany jest rozwój dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami to jednak 
zapotrzebowanie na specjalistów wykonujących czynności proste będzie również rosło. 

3. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania 
następujących zadań zawodowych: 

1) oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych; 

2) naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych; 

3) zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych. 

4. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie 
programowej kształcenia w zawodzie blacharz samochodowy:  

 efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS);  

 efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego górniczo- 
-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(MG.a);  

 efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie MG.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi 
pojazdów samochodowych. 

1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 

(BHP). Bezpieczeństwo higiena pracy 

Uczeń: 

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska  
i ergonomią; 

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska 
w Polsce; 

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
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4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa  
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

Uczeń: 

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa 
podatkowego i prawa autorskiego; 

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności 
gospodarczej; 

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 

11) planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań; 

12) stosuje zasady normalizacji; 

13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo 

Uczeń: 

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), 
umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, 
w standardowej odmianie języka; 

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; 

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku 
pracy; 

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 
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(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

Uczeń: 

1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

3) potrafi planować działania i zarządzać czasem; 

4) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania; 

6) jest otwarty na zmiany; 

7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem; 

8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

9) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

10) negocjuje warunki porozumień; 

11) jest komunikatywny; 

12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów; 

13) współpracuje w zespole. 

2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego górniczo- 
-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(MG.a); 

PKZ(MG.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów  
i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej  
i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator 
obrabiarek skrawających, ślusarz, kowal, monter kadłubów jednostek pływających, blacharz samochodowy, 
blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik budowy 
jednostek pływających, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, elektromechanik pojazdów 
samochodowych, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, 
wiertacz, technik górnictwa podziemnego, górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa otworowego, 
górnik eksploatacji otworowej, technik górnictwa odkrywkowego, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, technik 
przeróbki kopalin stałych, technik odlewnik, technik hutnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, operator 
maszyn i urządzeń hutniczych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, złotnik-
jubiler, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik 
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kierowca mechanik, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, 
szkutnik 

Uczeń: 

1) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;  

2) sporządza szkice części maszyn;  

3) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;  

4) rozróżnia części maszyn i urządzeń;  

5) rozróżnia rodzaje połączeń;  

6) przestrzega zasad tolerancji i pasowań;  

7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;  

8) rozróżnia środki transportu wewnętrznego;  
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9) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;  

10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;  

11) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;  

12) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;  

13) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;  

14) wykonuje pomiary warsztatowe;  

15) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;  

16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;  

17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku 
technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;  

18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie blacharz samochodowy: 

MG.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych 

1. Ocena stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych 

Uczeń: 

1) rozróżnia rodzaje nadwozi pojazdów samochodowych i określa ich budowę; 

2) rozróżnia rodzaje i określa właściwości materiałów stosowanych w blacharstwie samochodowym; 

3) rozróżnia rodzaje uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych; 

4) dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia diagnostyczne do oceny stanu technicznego elementów nadwozi 
pojazdów samochodowych; 

5) przestrzega zasad pomiaru geometrii nadwozi pojazdów samochodowych; 

6) ocenia stan techniczny elementów nadwozi pojazdów samochodowych; 

7) określa stopień zużycia elementów nadwozi pojazdów samochodowych. 

2. Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 

Uczeń: 

1) rozróżnia techniki kształtowania blach;  

2) wykonuje czynności związane z obróbką ręczną i maszynową elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

3) planuje proces naprawy lub wymiany elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

4) dobiera techniki naprawy nadwozi pojazdów samochodowych do rodzaju uszkodzenia;  

5) dobiera materiały, narzędzia, urządzenia oraz oprzyrządowanie do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych;  

6) przygotowuje nadwozia pojazdów samochodowych do naprawy;  

7) wykonuje demontaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

8) wykonuje czynności związane z naprawą nadwozi pojazdów samochodowych;  

9) dobiera techniki wykonania połączeń elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

10) wykonuje połączenia elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

11) wykonuje montaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  
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12) posługuje się przyrządami pomiarowymi do kontroli stanu nadwozi pojazdów samochodowych;  

13) ocenia jakość wykonanej naprawy nadwozi pojazdów samochodowych. 

3. Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych  

Uczeń: 

1) dobiera metody zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych; 

2) dobiera materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych; 

3) przygotowuje elementy nadwozi pojazdów samochodowych do zabezpieczania antykorozyjnego; 

4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych; 

5) wykonuje czynności związane z zabezpieczaniem antykorozyjnym nadwozi pojazdów samochodowych; 

6) ocenia jakość zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych. 

 

 

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 

L.P. PRZEDMIOT 

KLASA - STOPIEŃ 

OGÓŁEM I II III 

TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 10 40 9 36 - - 76 

2. PODSTAWY TECHNIK WYTWARZANIA 8 32 9 36 10 40 108 

3. 
TECHNOLOGIA NAPRAW NADWOZI 

SAMOCHODOWYCH 
16 64 10 40 19 76 180 

4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - - 3 12 - - 12 

5. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - - - - 5 20 20 

6. JĘZYK OBCY ZAWODOWY - - 3 12 - - 12 

RAZEM: 34 136 34 136 34 136 408 
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PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 

L.p Działy tematyczne 
Liczba godzin 

St. I St. II St. III 

1 Podstawy rysunku technicznego 32 - 

- 2 Części maszyn 8 18 

4 Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne - 18 

 Razem 40 36 - 

 
 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

Podstawy rysunku technicznego 

1 
Podstawowe informacje o rysunku 
technicznym.  

32 - - 32 

2 Normalizacja w rysunku technicznym.  
3 Rodzaje rysunków technicznych.  
4 Pismo techniczne.  
5 Formaty arkuszy rysunkowych.  
6 Tabliczki rysunkowe.  
7 Podziałki stosowane w rysunku technicznym.  

8 
Linie rysunkowe – rodzaje, znaczenie i 
zastosowanie poszczególnych rodzajów.  

9 
Zasady rzutowania w różnych rodzajach 
rzutów.  

10 Rzutowanie aksonometryczne.  
11 Rzutowanie prostokątne.  
12 Wymiarowanie elementów na rysunku.  
13 Widoki, przekroje, kłady.  
14 Tolerancje wymiarowe.  
15 Rodzaje pasowań i ich oznaczenia.  

16 
Tolerowanie kształtu, kierunku, położenia  
i bicia.  

17 
Oznaczanie chropowatości i falistości 
powierzchni części maszyn.  

18 
Elementy rysunków wykonawczych, 
złożeniowych i schematycznych.  

19 Uproszczenia rysunkowe połączeń.  

20 
Uproszczenia rysunkowe różnych elementów 
konstrukcyjnych np. łożysk, sprężyn, kół 
zębatych, osi, wałów.  

21 
Rysunek wykonawczy, złożeniowy, schematy: 
ideowe, elektryczne i elektroniczne.  

22 Dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń. 
23 Szkice części maszyn.  
24 Szkicowanie.  

25 
Rysunki i wymiarowanie. podstawowych 
elementów maszyn.  

26 
Rysunki wykonawcze, złożeniowe i schematy 
części maszyn.  

27 
Opisy i oznaczenia na rysunkach 
wykonawczych części maszyn.  

28 
Wykonywanie rysunku technicznego 
maszynowego. 

29 Wspomaganie komputerowe przy sporządzaniu 
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rysunku technicznego. 

Części maszyn 

30 Klasyfikacja i charakterystyka części maszyn. 

8 - - 8 

31 
Normalizacja, typizacja i unifikacja części 
maszyn.  

32 
Podstawowe zasady konstruowania i obliczania 
wytrzymałości części maszyn.  

33 
Połączenia rozłączne i nierozłączne – 
zastosowania, parametry, materiały, 
oznaczanie w dokumentacji technicznej. 

34 
Połączenia oraz elementy podatne – 
zastosowania, parametry, materiały, 
oznaczanie w dokumentacji technicznej. 

- 18 - 18 

35 
Sprężyny – zastosowania, parametry, 
materiały, oznaczanie w dokumentacji 
technicznej. 

36 
Osie i wały – zastosowania, parametry, 
materiały, oznaczanie w dokumentacji 
technicznej.  

37 
Łożyska – zastosowania, parametry, materiały, 
oznaczanie w dokumentacji technicznej.  

38 
Przekładnie – klasyfikacja zastosowania, 
zasada działania, parametry, materiały, 
oznaczanie w dokumentacji technicznej.  

39 Koła zębate – materiały i metody wytwarzania.  

40 

Sprzęgła – rodzaje, zastosowania, zasada 
działania, parametry, rozwiązania 
konstrukcyjne, materiały, oznaczanie 
w dokumentacji technicznej.  

41 Hamulce. 

42 Napędy maszyn i narzędzi. 

43 Mechanizmy ruchu postępowego i obrotowego. 

44 
Wykorzystanie platform internetowych do 
poszukiwania części maszyn. 

Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne 

45 
Właściwości materiałów: fizyczne, chemiczne, 
mechaniczne i technologiczne.  

- 18 - 18 

46 
Klasyfikacja i otrzymywanie stopów żelaza 
z węglem.  

47 
Stale – podział, właściwości, oznaczanie  
i zastosowanie.  

48 
Staliwa – podział, właściwości, oznaczanie  
i zastosowanie.  

49 
Żeliwa – podział, właściwości, oznaczanie  
i zastosowanie.  

50 
Metale nieżelazne i ich stopy – podział, 
oznaczanie, właściwości i zastosowanie.  

51 
Przykłady wykorzystania materiałów 
metalowych w pojazdach samochodowych. 

52 

Materiały niemetalowe: tworzywa sztuczne, 
szkło, ceramika, guma, skóra, drewno, 
kompozyty, – klasyfikacja, właściwości  
i zastosowanie. 

53 
Materiały eksploatacyjne stosowane 
w diagnostyce, naprawie i obsłudze pojazdów 
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samochodowych. 

54 
Przykłady wykorzystania materiałów 
niemetalowych w pojazdach samochodowych 

Razem 40 36 - 76 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(MG.a)(1) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego: 

 charakteryzuje normy dotyczące arkuszy rysunkowych; 

 stosuje normy dotyczące wykonywania rysunków technicznych; 

 charakteryzuje zasady sporządzania rysunku technicznego maszynowego; 

 charakteryzuje rodzaje podziałek stosowanych w rysunku technicznym; 

 stosuje normy dotyczące linii rysunkowych; 

 rozróżnia rodzaje rysunków technicznych; 

 wykonuje rzutowanie aksonometryczne; 

 wykonuje rzutowanie prostokątne; 

 odczytuje informacje z rysunków typu widok, przekrój i kład elementów części maszyn; 

 wykonuje wymiarowanie na wykonanym rysunku części; 

 PKZ(MG.a)(2) sporządza szkice części maszyn: 

 wykonuje szkic elementu konstrukcyjnego pojazdu; 

 odczytuje informacje ze szkicu; 

 PKZ(MG.a)(4) rozróżnia części maszyn i urządzeń: 

 odczytuje z rysunku parametry technologiczne; 

 klasyfikuje części maszyn; 

 rozróżnia rodzaje i poszczególnych część maszyn; 

 charakteryzuje zastosowania poszczególnych części maszyn; 

 opisuje parametry poszczególnych części maszyn; 

 rozróżnia materiały stosowane na poszczególne części maszyn; 

 porównuje rozwiązania konstrukcyjne i parametry w obrębie poszczególnych części maszyn; 

 PKZ(MG.a)(5) rozróżnia rodzaje połączeń: 

 rozpoznaje uproszczenia rysunkowe; 

 dobiera odpowiednią część maszyn do zadanych warunków technicznych; 

 oblicza wybrane parametry części maszyn; 

 PKZ(MG.a)(6) przestrzega zasad tolerancji i pasowań: 

 określa na podstawie rysunku parametry geometrycznej struktury powierzchni; 

 odczytuje na podstawie rysunku parametry tolerancji; 

 odczytuje z rysunku rodzaj pasowań; 

 PKZ(MG.a)(7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne: 

 charakteryzuje właściwości materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych; 

 rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne; 

 identyfikuje na podstawie oznaczeń materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne; 

 określa zastosowanie materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych; 

 PKZ(MG.a)(8) rozróżnia środki transportu wewnętrznego: 

 klasyfikuje środki transportu wewnętrznego; 

 określa zastosowanie środków transportu wewnętrznego; 

 PKZ(MG.a)(16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń: 

 wyjaśnia budowę i zasadę działania części maszyn; 

 rozróżnia rodzaje i źródła energii;  

 charakteryzuje zjawiska fizyczne zachodzące w przewodach hydraulicznych;  

 charakteryzuje rodzaje i zastosowanie maszyn hydraulicznych;  

 rozpoznaje rodzaje i zastosowanie maszyn hydraulicznych w pojazdach samochodowych;  

 charakteryzuje rodzaje, budowę i zastosowania napędów pneumatyczno-hydraulicznych; 
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 rozpoznaje rodzaje, budowę i zastosowanie napędów hydraulicznych w pojazdach 
samochodowych;  

 charakteryzuje rodzaje, budowę, zasadę działania i zastosowanie sprężarek;  

 rozpoznaje rodzaje i zastosowanie sprężarek; 

 PKZ(MG.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących 
rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych: 

 wyjaśnia zastosowania różnych rodzajów rysunków maszyn i urządzeń; 

 rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej; 

 rozróżnia elementy maszyn i urządzeń na podstawie rysunków technicznych; 

 planuje montaż i demontaż na podstawie dokumentacji; 

 wyjaśnia znaczenie normalizacji, typizacji i unifikacji w budowie maszyn; 

 analizuje schematy strukturalne, funkcjonalne i zasadnicze maszyn i urządzeń; 

 PKZ(MG.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 
 
 

PODSTAWY TECHNIK WYTWARZANIA 

L.p Działy tematyczne 
Liczba godzin 

St. I St. II St. III 

1 Transport wewnętrzny 5 - 

- 2 Obróbka ręczna elementów, wyrobów i półfabrykatów z blachy 20 22 

3 Pomiary warsztatowe 7 - 

4 
Obróbka maszynowa elementów, wyrobów i półfabrykatów 
z blachy 

- 14 40 

 Razem 32 36 40 

 
 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

Transport wewnętrzny 

1 Organizacja transportu wewnętrznego. 

5 - - 5 

2 
Środki transportu wewnętrznego – rodzaje, 
zastosowanie. 

3 Dźwignice w transporcie wewnętrznym. 
4 Wózki transportowe.  
5 Rodzaje przenośników.  
6 Maszyny i środki transportowe. 
7 Automatyzacja transportu wewnętrznego 

8 
Dobór środków transportu do rodzaju 
materiału.  

9 Składowanie i magazynowanie materiałów. 

Obróbka ręczna elementów, wyrobów i półfabrykatów z blachy 

10 
Techniki i metody wytwarzania elementów 
z blachy. 

20 - - 20 

11 Obróbka ręczna w blacharstwie. 

- 22 - 22 
12 

Narzędzia, maszyny i urządzenia do obróbki 
ręcznej blachy. 

13 Techniki wykonywania połączeń. 

14 Kontrola jakości wyrobów blacharskich. 

Pomiary warsztatowe 

15 Rodzaje pomiarów warsztatowych.  

7 - - 7 
16 Metody pomiarowe.  
17 Błędy i niepewność pomiarów.  
18 Zapis wyników pomiaru.  
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19 Rodzaje narzędzi pomiarowych.  
20 Wzorce miary.  
21 Przyrządy pomiarowe o odczycie analogowym.  
22 Przyrządy pomiarowe o odczycie cyfrowym.  

23 

Odczytywanie wartości wymiarów 
wskazywanych przez dwa analogowe 
przyrządy suwmiarkowych o zróżnicowanej 
dokładności.  

24 
Odczytywanie wartości wymiarów 
wskazywanych przez przyrząd mikrometryczny.  

25 
Odczytywanie odchyleń wartości wymiarów 
wskazywanych przez czujnik zegarowy.  

26 
Pomiar wymiarów zewnętrznych, 
wewnętrznych i mieszanych przyrządami 
suwmiarkowymi.  

27 Pomiar mikrometrem zewnętrznym.  

28 
Pomiar średnicówka mikrometryczną i 
czujnikową.  

29 
Zasady doboru przyrządów pomiarowych do 
kontroli jakości wykonanych prac. 

30 Rodzaje pomiarów warsztatowych.  
Obróbka maszynowa elementów, wyrobów i półfabrykatów z blachy 

31 Procesy produkcyjne i technologiczne. 
- 14 - 14 

32 
Narzędzia, maszyny i urządzenia do obróbki 
maszynowej blachy. 

33 
Przyrządy pomiarowe stosowane przy obróbce 
maszynowej. 

- - 40 40 

34 
Kontrola jakości wykonywanych prac metodami 
obróbki maszynowej. 

35 
Budowa maszyn i urządzeń stosowanych 
w obróbce maszynowej. 

36 
Zasady działań maszyn i urządzeń przy 
maszynowej obróbce. 

37 Przyczyny i mechanizmy powstawania korozji. 

38 Sposoby ochrony przed korozją. 

Razem 32 36 40 108 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(MG.a)(8) rozróżnia środki transportu wewnętrznego: 

 klasyfikuje środki transportu wewnętrznego; 

 określa zastosowanie środków transportu wewnętrznego; 

 PKZ(MG.a)(9) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów: 

 dobiera sposób transportu w zależności od kształtu, gabarytów, ciężaru materiału; 

 dobiera sposób składowania materiałów uwzględniając wymogi warunków składowania wskazanych przez 
producenta; 

 PKZ(MG.a)(10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją; 

 charakteryzuje rodzaje korozji i sposoby ochrony przed korozją; 

 dobiera sposób ochrony przed korozją; 

 PKZ(MG.a)(11) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń: 

 rozróżnia rodzaje technik wytwarzania; 

 charakteryzuje techniki wytwarzania części maszyn i urządzeń; 

 charakteryzuje właściwości materiałów i części po obróbce poszczególnymi technikami wytwarzania; 

 uzasadnia zastosowania poszczególnych technik wytwarzania; 
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 PKZ(MG.a)(12) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej: 

 rozróżnia maszyny i urządzenia do obróbki ręcznej i maszynowej; 

 uzasadnia zastosowanie maszyn, urządzeń i narzędzi do obróbki ręcznej i maszynowej; 

 PKZ(MG.a)(13) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej: 

 klasyfikuje przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej; 

 wyjaśnia błędy pomiarowe przy stosowaniu określonej metody pomiaru; 

 opisuje właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych; 

 PKZ(MG.a)(14) wykonuje pomiary warsztatowe: 

 charakteryzuje metody pomiaru; 

 wybiera sposób pomiaru w zależności od rodzaju i wielkości mierzonego przedmiotu; 

 wyjaśnia zasady użytkowania i przechowywania przyrządów i narzędzi pomiarowych; 

 wykonuje pomiar części maszyn za pomocą przyrządów suwmiarkowych; 

 wykonuje pomiar części maszyn za pomocą przyrządów mikrometrycznych; 

 wykonuje pomiar części maszyn za pomocą przyrządów z czujnikiem zegarowym; 

 interpretuje wyniki pomiarów; 

 ocenia wyniki pomiarów; 

 PKZ(MG.a)(15) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac: 

 dobiera właściwą metodę kontroli jakości w zależności od rodzaju prac poddanych kontroli; 

 rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac w operacjach obróbki ręcznej i maszynowej; 

 PKZ(MG.a)(16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń: 

 wyjaśnia budowę i zasadę działania części maszyn; 

 rozróżnia rodzaje i źródła energii;  

 charakteryzuje zjawiska fizyczne zachodzące w przewodach hydraulicznych;  

 charakteryzuje rodzaje i zastosowanie maszyn hydraulicznych;  

 rozpoznaje rodzaje i zastosowanie maszyn hydraulicznych w pojazdach samochodowych;  

 charakteryzuje rodzaje, budowę i zastosowania napędów pneumatyczno-hydraulicznych; 

 charakteryzuje rodzaje, budowę, zasadę działania i zastosowanie sprężarek;  

 rozpoznaje rodzaje i zastosowanie sprężarek; 

 PKZ(MG.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących 
rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych: 

 wyjaśnia zastosowania różnych rodzajów rysunków maszyn i urządzeń; 

 rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej; 

 rozróżnia elementy maszyn i urządzeń na podstawie rysunków technicznych; 

 planuje montaż i demontaż na podstawie dokumentacji; 

 wyjaśnia znaczenie normalizacji, typizacji i unifikacji w budowie maszyn; 

 analizuje schematy strukturalne, funkcjonalne i zasadnicze maszyn i urządzeń; 

 PKZ(MG.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 
 
 

TECHNOLOGIA NAPRAW NADWOZI SAMOCHODOWYCH 

L.p Działy tematyczne 
Liczba godzin 

St. I St. II St. III 

1 
Przygotowanie do naprawy nadwozi pojazdów 
samochodowych 

34 
- - 

2 Technologia obróbki blach 30 

3 Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych - 40 30 

4 
Procesy konserwacji i zabezpieczania antykorozyjnego 
nadwozi pojazdów samochodowych 

- - 46 

 Razem 64 40 76 
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L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

Przygotowanie do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych 

1 Maszyny stosowane w blacharstwie. 

34 - - 34 

2 Normy materiałów konstrukcyjnych. 

3 Normy materiałów eksploatacyjnych. 

4 Normy gatunków stali. 

5 
Instrukcje doboru i użytkowania narzędzi i 
przyrządów diagnostycznych oraz do naprawy 
nadwozi pojazdów samochodowych. 

6 
Zasady eksploatowania maszyn, urządzeń i 
narzędzi. 

Technologia obróbki blach 

7 Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna. 

30 - - 30 

8 Odlewnictwo. 

9 Cięcie blach. 

10 Kształtowanie blachy. 

11 Spawanie. 

12 Zgrzewanie. 

13 Połączenia rozłączne: gwintowanie. 

14 
Połączenia nierozłączne: nitowanie, lutowanie, 
klejenie. 

Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 

15 
Dokumentacja techniczna naprawy nadwozi 
pojazdów samochodowych. 

- 40 - 40 

16 
Procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń, 
narzędzi i elementów nadwozi. 

17 Podstawy diagnostyki. 

18 Weryfikacja elementów maszyn. 

19 Demontaż i montaż części maszyn i urządzeń. 

20 
Organizacja procesu naprawy części, 
elementów maszyn, urządzeń i narzędzi blach. 

21 
Organizacja naprawy części i elementów 
nadwozi pojazdów samochodowych. 

- - 30 30 

Procesy konserwacji i zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych 

22 
Dokumentacja techniczna zabezpieczenia 
antykorozyjnego pojazdów samochodowych. 

- - 46 46 

23 Proces konserwacji maszyn i urządzeń. 

24 
Materiały stosowane do konserwacji pojazdów, 
maszyn, urządzeń i narzędzi. 

25 
Powłoki ochronne pojazdów, elementów 
maszyn i urządzeń. 

26 Metody wykonywania powłok ochronnych. 

27 Zabezpieczenia antykorozyjne. 

Razem 64 40 76 180 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(MG.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących 
rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych: 

 rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej; 

 charakteryzuje rodzaje dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń;  

 posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;  
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 przestrzega normy dotyczące rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych  
i eksploatacyjnych;  

 dobiera gatunki stali z norm i poradników na określone elementy maszyn i urządzeń;  

 dobiera materiały eksploatacyjne do określonych prac; 

 MG.24.1(1) rozróżnia rodzaje nadwozi pojazdów samochodowych i określa ich budowę: 

 klasyfikuje pojazdy samochodowe według rozwiązań konstrukcyjnych;  

 charakteryzuje nadwozia pojazdów samochodowych;  

 klasyfikuje pojazdy samochodowe według przeznaczenia;  

 rozpoznaje elementy nadwozi pojazdów samochodowych; 

 MG.24.1(2) rozróżnia rodzaje i określa właściwości materiałów stosowanych w blacharstwie samochodowym: 

 rozróżnia materiały stosowane do budowy nadwozi pojazdów samochodowych;  

 określa właściwości materiałów stosowanych do budowy nadwozi pojazdów samochodowych;  

 określa zastosowanie materiałów stosowych w blacharstwie samochodowym; 

 MG.24.1(3) rozróżnia rodzaje uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych: 

 rozróżnia rodzaje uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych;  

 charakteryzuje rodzaje uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych;  

 klasyfikuje rodzaje uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych; 

 MG.24.1(4) dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia diagnostyczne do oceny stanu technicznego elementów 
nadwozi pojazdów samochodowych: 

 dobiera narzędzia, do oceny stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 dobiera przyrządy diagnostyczne do oceny stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów 
samochodowych;  

 dobiera urządzenia diagnostyczne do oceny stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów 
samochodowych;  

 dobiera metody badania nadwozi i podwozi pojazdów samochodowych;  

 posługuje się urządzeniami, narzędziami i przyrządami do diagnostyki zespołów i podzespołów nadwozi 
pojazdów samochodowych; 

 MG.24.1(5) przestrzega zasad pomiaru geometrii nadwozi pojazdów samochodowych: 

 rozpoznaje oprzyrządowanie do pomiaru geometrii nadwozi pojazdów samochodowych;  

 dobiera oprzyrządowanie do pomiaru geometrii nadwozi pojazdów samochodowych; 

 stosuje oprzyrządowanie do pomiaru geometrii nadwozi pojazdów samochodowych; 

 MG.24.1(6) ocenia stan techniczny elementów nadwozi pojazdów samochodowych; 

 rozpoznaje stan techniczny elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 ocenia zakres uszkodzenia elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 ocenia stan techniczny elementów nadwozi pojazdów samochodowych; 

 MG.24.1(7) określa stopień zużycia elementów nadwozi pojazdów samochodowych: 

 charakteryzuje zużycie elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 określa stopień zużycia elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 określa sposób naprawy elementów nadwozi pojazdów samochodowych; 

 MG.24.2(1) rozróżnia techniki kształtowania blach: 

 rozróżnia techniki kształtowania blach;  

 rozpoznaje narzędzia służące do kształtowania blach;  

 wskazuje sposoby wykonania operacji kształtowania blach; 

 MG.24.2(3) planuje proces naprawy lub wymiany elementów nadwozi pojazdów samochodowych: 

 rozpoznaje rodzaj uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych 

 rozpoznaje zakres uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników 
diagnozy;  

 wykonuje pomiary i badania diagnostyczne nadwozi i układu jezdnego pojazdu;  

 posługuje się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną w procesie diagnozowania;  

 interpretuje wyniki pomiarów i badań diagnostycznych nadwozi pojazdów samochodowych ;  

 planuje proces naprawy elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 planuje proces wymiany elementów nadwozi pojazdów samochodowych; 

 MG.24.2(4) dobiera techniki naprawy nadwozi pojazdów samochodowych do rodzaju uszkodzenia: 
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 rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w budowie nadwozi pojazdu samochodowego;  

 rozpoznaje usterki i uszkodzenia nadwozi pojazdów samochodowych;  

 lokalizuje uszkodzenia elementów nadwozi pojazdów samochodowych na podstawie analizy wyników 
pomiarów i wyników badań diagnostycznych;  

 określa zakres i metody diagnostyki stanu technicznego nadwozi; 

 MG.24.2(5) dobiera materiały, narzędzia, urządzenia oraz oprzyrządowanie do naprawy nadwozi pojazdów 
samochodowych: 

 dobiera materiały do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych;  

 dobiera narzędzia do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych;  

 dobiera oprzyrządowanie do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych;  

 dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki nadwozi pojazdów samochodowych;  

 dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu jezdnego;  

 korzysta z różnych źródeł informacji związanych z doborem części zamiennych; 

 MG.24.2(6) przygotowuje nadwozia pojazdów samochodowych do naprawy: 

 ustawia pojazd na stanowisku diagnostycznym;  

 zabezpiecza pojazd przed uszkodzeniem lub niezamierzonym przesunięciem;  

 dobiera metody i określa zakres naprawy nadwozi pojazdów samochodowych; 

 MG.24.2(7) wykonuje demontaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych: 

 posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do demontażu elementów nadwozi pojazdów 
samochodowych; 

 korzysta z dokumentacji konstrukcyjnej, eksploatacyjnej, naprawczej i podzespołów pojazdów 
samochodowych;  

 wykonuje demontaż uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 planuje proces demontażu zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych; 

 MG.24.2(9) dobiera techniki wykonania połączeń elementów nadwozi pojazdów samochodowych: 

 rozróżnia rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych;  

 rozpoznaje rodzaj połączenia na podstawie dokumentacji;  

 rozróżnia techniki łączenia materiałów;  

 charakteryzuje techniki łączenia materiałów;  

 określa kryteria doboru metody łączenia;  

 charakteryzuje narzędzia i sprzęt do wykonywania połączeń rozłącznych materiałów;  

 charakteryzuje narzędzia i sprzęt do wykonywania połączeń nierozłącznych materiałów;  

 określa kryteria doboru narzędzi i sprzętu do wykonywania połączeń materiałów;  

 wykonuje szkice połączeń: nitowych, spawanych, zgrzewanych, gwintowych, kształtowych i klejonych; 

 MG.24.2(13) ocenia jakość wykonanej naprawy nadwozi pojazdów samochodowych: 

 ocenia na podstawie pomiarów i badań diagnostycznych stan techniczny nadwozi i podwozi pojazdów 
samochodowych;  

 posługuje się urządzeniami, narzędziami i przyrządami służącymi do weryfikacji nadwozi i podwozi 
pojazdów samochodowych;  

 korzysta z dokumentacji technicznej nadwozi i podwozi pojazdów samochodowych; 

 określa zakres prac dotyczący oceny jakość wykonanej naprawy nadwozi pojazdów samochodowych; 

 MG.24.3(1) dobiera metody zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych: 

 charakteryzuje powłoki ochronne;  

 dobiera powłoki antykorozyjne dla określonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 dobiera metody zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych;  

 określa zakres zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych; 

 MG.24.3(2) dobiera materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych: 

 rozpoznaje materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych;  

 przygotowuje materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych;  

 posługuje się materiałami do zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych; 

 MG.24.3(4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów 
samochodowych; 
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 rozpoznaje narzędzia i sprzęt do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów 
samochodowych;  

 dobiera narzędzia do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych;  

 dobiera oprzyrządowanie do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów 
samochodowych. 

 
 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

1 Wiadomości podstawowe. 

- 12 - 12 

2 
Zagadnienia prawne dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3 Elementy wiedzy o człowieku i jego pracy. 

4 
Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy i życia osobistego pracownika. 

5 Zagrożenia występujące w środowisku pracy 

6 Szkodliwości i choroby zawodowe. 

7 Wypadki przy pracy. Pierwsza pomoc 

Razem - 12 - 12 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną 
środowiska i ergonomią: 

 wymienia czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne oddziaływujące na człowieka w miejscu pracy i opisuje 
źródła zanieczyszczeń środowiska naturalnego; 

 ocenia przyczyny zmęczenia fizycznego i psychicznego w czasie pracy; 

 wyjaśnia zasady ochrony przeciwpożarowej; 

 wymienia zasady organizacji miejsca pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 

 BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony 
środowiska w Polsce: 

 wymienia instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 

 charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony 
środowiska w Polsce; 

 identyfikuje podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy; 

 BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 rozpoznaje prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 rozpoznaje obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 zastosuje przepisy dotyczące ochrony pracownika w miejscu pracy; 

 opracowuje procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie; 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane 
z wykonywaniem zadań zawodowych; 

 BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy: 

 ustala rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy blacharza samochodowego; 

 dokonuje charakterystyki czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy blacharza 
samochodowego; 

 wyjaśnia sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy blacharza samochodowego; 

 BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka: 

 identyfikuje czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące na stanowisku roboczym; 

 dokonuje analizy skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

 ustala sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu pracy; 

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 
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 analizuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej  
i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych blacharza samochodowego; 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych blacharza samochodowego; 

 przestrzega zasad ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych blacharza 
samochodowego; 

 BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia 
zdrowia i życia: 

 zapobiega zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności blacharza samochodowego; 

 identyfikuje stany zagrożenia zdrowia i życia w miejscu pracy; 

 udziela zgodnie z zasadami pomocy przedmedycznej w razie wypadku przy pracy oraz w stanach 
zagrożenia zdrowia i życia. 

 
 

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

1 Rodzaje systemów gospodarczych.  

- - 20 20 

2 Elementy gospodarki rynkowej.  

3 Formy zatrudniania pracowników.  

4 Rodzaje umów o pracę.  

5 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę.  

6 Czas pracy.  

7 Wynagrodzenie za pracę.  

8 Pracownicy młodociani.  

9 Odpowiedzialność pracownika.  

10 
Ochrona danych osobowych, prawo autorskie, 
ochrona własności przemysłowej.  

11 Biznesplan.  

12 Otwieranie działalności gospodarczej.  

13 Współpraca z innymi firmami z branży.  

14 Konkurencja.  

15 Budowanie wizerunku firmy.  

16 Koszty prowadzenia działalności firmy.  

17 Zyski firmy.  

18 Amortyzacja sprzętu.  

19 Gospodarka materiałowa.  

20 Kalkulacja ceny usługi.  

21 Zamykanie działalności firmy.  

Razem - - 20 20 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej: 

 rozróżnia pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej: rynek, polityka fiskalna; 

 interpretuje pojęcia: małe, średnie, duże przedsiębiorstwo; 

 PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy 
prawa podatkowego i prawa autorskiego: 

 interpretuje przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa autorskiego; 

 interpretuje przepisy prawa podatkowego; 

 dokonuje analizy przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa 
podatkowego i prawa autorskiego; 

 wyjaśnia konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz 
przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego; 
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 PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej: 

 identyfikuje przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 

 dokonuje analizy przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej; 

 przewiduje konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia działalności 
gospodarczej; 

 korzysta z przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie blacharskim; 

 PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi: 

 dokonuje klasyfikacji przedsiębiorstw występujących w branży samochodowej; 

 PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży: 

 dokonuje analizy działalności przedsiębiorstw funkcjonujących w branży samochodowej na rynku; 

 dokonuje analizy czynników kształtujących popyt na usługi i roboty w zakresie blacharstwa 
samochodowego; 

 porównuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne; 

 PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży: 

 organizuje współpracę z kontrahentami w zakresie blacharstwa samochodowego; 

 ustala zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami z branży blacharstwa samochodowego; 

 PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej: 

 opracowuje procedurę postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej; 

 wybiera formę organizacyjno-prawną planowanej działalności gospodarczej; 

 sporządza dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

 wybiera formę opodatkowania działalności gospodarczej; 

 opracowuje biznesplan dla planowanej działalności gospodarczej; 

 PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej: 

 organizuje stanowisko pracy biurowej z zastosowaniem zasad ergonomii; 

 rozróżnia ogólne zasady formułowania i formatowania pism; 

 sporządza pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie blacharstwa 
samochodowego; 

 wykonuje czynności związane z przyjmowaniem korespondencji w różnej formie; 

 PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie 
działalności gospodarczej: 

 obsługuje biurowe urządzenia techniczne; 

 stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; 

 PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej: 

 rozróżnia elementy marketingu; 

 dobiera działania marketingowe do prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie blacharstwa 
samochodowego; 

 PDG(11) planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań; 

 PDG(12) stosuje zasady normalizacji; 

 PDG(13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarcze: 

 identyfikuje składniki kosztów i przychodów w działalności gospodarczej w zakresie blacharstwa 
samochodowego; 

 wyjaśnia wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy przedsiębiorstwa; 

 wskazuje możliwości optymalizowania kosztów w prowadzonym przedsiębiorstwie; 

 KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

 KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań: 

 proponuje sposoby rozwiązywania problemów; 

 realizuje działania zgodnie z własnymi pomysłami; 

 dąży wytrwale do celu; 

 inicjuje zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy; 

 KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem; 

 KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań: 

 analizuje rezultaty działań; 

 uświadamia sobie konsekwencje działań; 
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 KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania; 

 ocenia ryzyko podejmowanych działań; 

 przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania; 

 wyciąga wnioski z podejmowanych działań; 

 KPS(6) jest otwarty na zmiany; 

 podejmuje nowe wyzwania; 

 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy; 

 KPS(7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem: 

 przewiduje sytuacje wywołujące stres; 

 stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem; 

 określa skutki stresu; 

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe: 

 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; 

 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; 

 KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej: 

 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe; 

 respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej; 

 określa konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej; 

 KPS(10) negocjuje warunki porozumień: 

 stosuje techniki negocjacyjne; 

 zachowuje się asertywnie; 

 KPS(11) jest komunikatywny: 

 charakteryzuje ogólne zasady komunikacji interpersonalnej; 

 prowadza dyskusję; 

 właściwie interpretuje mowę ciała w komunikacji;  

 stosuje aktywne metody słuchania; 

 KPS(12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów: 

 uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); 

 przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady; 

 KPS(13) współpracuje w zespole: 

 doskonali swoje umiejętności komunikacyjne; 

 uwzględnia opinie i pomysły innych członków zespołu; 

 modyfikuje działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko; 

 rozwiązuje konflikty w zespole. 
 
 

JĘZYK OBCY ZAWODOWY 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

1 
Słownictwo związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych oraz dotyczące organizacji pracy.  

- 12 - 12 

2 Rozmowa o pracę.  

3 Rozmowa zawodowa.  

4 Zwroty grzecznościowe.  

5 Organizacja stanowiska pracy.  

6 Porozumiewanie się w środowisku pracy  

7 Korespondencja służbowa w języku obcym.  

8 Dokumentacja w języku obcym.  

Razem - 12 - 12 
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Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 
fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych: 

 udziela ogólnych informacji związanych z wykonywanym zawodem; 

 posługuje się terminologią związaną z motoryzacją; 

 JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli 
i wyraźnie, w standardowej odmianie języka: 

 określa w języku obcym czynności związane z zadaniami zawodowymi; 

 przeprowadza rozmowę z klientem w języku obcym zawodowym; 

 stosuje zwroty grzecznościowe w rozmowach i korespondencji służbowej; 

 posługuje się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych; 

 porozumiewa się ze współpracownikiem w języku obcym w zakresie realizacji prac w zawodzie; 

 JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności 
zawodowych: 

 analizuje korespondencję elektroniczną związaną z wykonywanym zawodem; 

 analizuje dokumentację związaną z wykonywanym zawodem; 

 JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się 
w środowisku pracy; 

 JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji: 

 KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki: 

 stosuje zasady kultury osobistej; 

 stosuje zasady etyki zawodowej; 

 KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów; 

 dąży wytrwale do celu; 

 realizuje działania zgodnie z własnymi pomysłami; 

 inicjuje zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy; 

 KPS(6) jest otwarty na zmiany: 

 analizuje zmiany zachodzące w branży; 

 podejmuje nowe wyzwania; 

 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy; 

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe: 

 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; 

 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego. 

PROPOZYCJE METOD SPRAWDZANIA I OCENIANIA EDUKACYJNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. 

Proces kontroli i oceny osiągnięć uczniów powinien być realizowany zgodnie z kryteriami przedstawionymi na zajęciach 
początkowych. Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu oraz zakresu opanowania przez ucznia wiadomości  
i umiejętności, określonych w szczegółowych celach kształcenia. 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów może być dokonywane za pomocą: 

 ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,  

 pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,  

 ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń,  

 zadań domowych i projektów,  oraz ich prezentacji.  

Umiejętności intelektualne mogą być sprawdzane i oceniane za pomocą dyskusji kierowanej, indywidualnych 
wypowiedzi uczniów oraz ustnych sprawdzianów wiedzy. Należy zwracać szczególną uwagę na umiejętność 
zastosowania opanowanej wiedzy, merytoryczną jakość wypowiedzi oraz posługiwanie się poprawną terminologią. 

Wskazane jest, aby przygotowuje zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do 
możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę 
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na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały 
ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz zespołowo. Zalecana jest 
przede wszystkim praca uczniów w małych zespołach, aby każdy z uczniów mógł kształtować swoje umiejętności  
i postawy przewidziane w efektach wspólnych dla wszystkich kształcących się w zawodach na poziomie branżowej 
szkoły I stopnia (kompetencje personalne i społeczne). 

Formy indywidualizacji pracy uczniów:  

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia;  

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 

Indywidualizacja pracy uczniów polegać może na dostosowaniu stopnia trudności zadań oraz czasu ich wykonywania do 
potrzeb i możliwości uczniów. w zakresie organizacji pracy można stosuje instrukcje do zadań, podawanie dodatkowych 
zaleceń, instrukcji do pracy indywidualnej, udzielanie konsultacji indywidualnych. Uczniom szczególnie zdolnym  
i posiadającym określone zainteresowania zawodowe należy zaplanować zadania o większym stopniu złożoności, 
proponować samodzielne poszerzanie wiedzy, studiowanie dodatkowej literatury. w pracy grupowej należy zwracać 
uwagę na taki podział zadań między członków zespołu, by każdy wykonywał tę część zadania, której podoła, bez 
uszczerbku dla kompletności i ciągłości wiedzy uczniów. 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy przeprowadzać systematycznie przez cały czas realizacji programu 
nauczania. Umożliwia to korygowanie stosowanych metod nauczania oraz organizacyjnych form pracy uczniów. 
w procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania efektów 
kształcenia zastosowanych przez nauczyciela. Oceniając osiągnięcia uczniów proponuje się obserwację aktywności 
ucznia podczas pracy w grupie, przeprowadzenie testów mieszanych oraz sprawdzianów wiedzy, sprawdzenie  
i weryfikację realizacji zadań domowych, projektów, sprawdzenie wiedzy podczas odpowiedzi indywidualnej.  

Podstawą do uzyskania przez uczniów pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie ćwiczeń, sprawdzianów i zadań 
testowych.  

Proces sprawdzania i oceniania powinien być realizowany zgodnie z obowiązującą skalą ocen. 

Ocena po zakończeniu realizacji programu nauczania przedmiotu powinna uwzględniać wyniki wszystkich stosowanych 
przez nauczyciela sposobów sprawdzania osiągnięć ucznia. 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE 

Zasady bezpiecznego wykonywania napraw nadwozi pojazdów samochodowych 

1 Szkodliwe czynniki środowiska pracy. 

2 Podstawy fizjologii, organizacji pracy i zdrowego stylu życia. 

3 Zasady ergonomii i bezpiecznej pracy. 

4 Wymagania bezpieczeństwa budynków, pomieszczeń, maszyn i urządzeń technicznych. 

5 Instrukcje pierwszej pomocy. 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane 
z wykonywaniem zadań zawodowych:  

 dokonuje analizy możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związanych 
z wykonywaniem zadań zawodowych;  

 charakteryzuje sposoby przeciwdziałania zagrożeniom przy wykonywaniu zadań zawodowych; 

 BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

 BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska:  

 charakteryzuje zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;  
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 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;  

 BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych:  

 rozpoznaje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;  

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;  

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska:  

 rozróżnia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;  

 stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;  

 stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;  

 BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia 
zdrowia i życia: 

 identyfikuje stany zagrożenia zdrowia i życia;  

 udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia  
i życia;  

 zapobiega zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania zadań zawodowych;  

 powiadamia system pomocy medycznej w przypadku wystąpienia sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia  
i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych;  

 powiadamia przełożonych w przypadku wystąpienia sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy 
wykonywaniu zadań zawodowych. 

 

Pomiary warsztatowe i dokumentacja techniczna 

1 Metody pomiarowe. 

2 Własności metrologiczne przyrządów pomiarowych. 

3 Przyrządy mikrometryczne i zegarowe. 

5 Płytki wzorcowe. 

6 Sprawdziany i liniały powierzchniowe. 

7 Pomocnicze urządzenia pomiarowe. 

8 Normy dotyczące sporządzania rysunku technicznego maszynowego. 

9 Zasady użytkowania i przechowywania urządzeń, przyrządów i narzędzi pomiarowych. 

10 Programy komputerowe powiązane z rysunkiem technicznym. 

 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(MG.a)(3) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych:  

 sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;  

 edytuje rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych; 

 PKZ(MG.a)(14) wykonuje pomiary warsztatowe:  

 rozróżnia metody pomiaru;  

 wybrać sposób pomiaru w zależności od rodzaju i wielkości mierzonego przedmiotu;  

 rozróżnia narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz sprawdziany;  

 dobiera przyrządy pomiarowe do wykonania pomiarów warsztatowych;  

 organizuje stanowisko do wykonania pomiarów warsztatowych zgodnie z przepisami bhp, ochrony 
przeciwpożarowej, ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii;  

 wykonuje z określoną dokładnością pomiary długości przyrządami suwmiarkowymi;  

 wykonuje z określoną dokładnością pomiary kątów;  

 sprawdza płaskość powierzchni;  

 sprawdza wielkości szczelin i promieni zaokrągleń;  

 sprawdza parametry geometryczne detali za pomocą sprawdzianów;  

 interpretuje wyniki pomiarów;  

 charakteryzuje metody pomiarowe;  

 określać zasady użytkowania i przechowywania przyrządów i narzędzi pomiarowych;  
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 PKZ(MG.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących 
rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych: 

 rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;  

 charakteryzuje rodzaje dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń;  

 posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;  

 przestrzega normy dotyczące rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych  
i eksploatacyjnych;  

 PKZ(MG.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań:  

 charakteryzuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;  

 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 
 

Przygotowanie do napraw nadwozi pojazdów samochodowych 

1 Połączenia rozłączne. 

2 Połączenia nierozłączne. 

3 Dokumentacja techniczna pojazdów samochodowych. 

4 Procesy zużywania elementów pojazdów, maszyn, urządzeń i elementów nadwozi. 

5 Podstawy diagnostyki. 

6 Weryfikacja elementów maszyn. 

7 Zasady demontażu elementów nadwozi. 

8 Organizacja procesu naprawy pojazdów. 

9 Zasady eksploatowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi. 

10 Książki napraw pojazdów. 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;  

 KPS(6) jest otwarty na zmiany;  

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;  

 KPS(13) współpracuje w zespole;  

 MG.24.1(1) rozróżnia rodzaje nadwozi pojazdów samochodowych i określa ich budowę:  

 klasyfikuje pojazdy samochodowe według rozwiązań konstrukcyjnych;  

 charakteryzuje nadwozia pojazdów samochodowych;  

 klasyfikuje pojazdy samochodowe według przeznaczenia;  

 MG.24.1(2) rozróżnia rodzaje i określa właściwości materiałów stosowanych w blacharstwie samochodowym:  

 rozróżnia rodzaje materiałów stosowanych w blacharstwie samochodowym;  

 określa właściwości materiałów stosowanych w blacharstwie samochodowym;  

 stosuje materiały w zależności od ich właściwości;  

 MG.24.1(3) rozróżnia rodzaje uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych:  

 rozróżnia rodzaje uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych;  

 rozpoznaje usterki i uszkodzenia nadwozi pojazdów samochodowych na podstawie oględzin;  

 charakteryzuje rodzaje uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych;  

 określa sposób naprawy uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych;  

 wykonuje pomiary i badania diagnostyczne nadwozi; 

 dobiera metody naprawy do uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych; 

 MG.24.1(4) dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia diagnostyczne do oceny stanu technicznego elementów 
nadwozi pojazdów samochodowych:  

 dobiera narzędzia do oceny stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 dobiera przyrządy do oceny stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 dobiera urządzenia diagnostyczne do oceny stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów 
samochodowych;  

 posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami diagnostycznymi do oceny stanu technicznego 
elementów nadwozi pojazdów samochodowych; 

 MG.24.1(5) przestrzega zasad pomiaru geometrii nadwozi pojazdów samochodowych;  
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 rozpoznaje oprzyrządowanie do pomiaru geometrii nadwozi pojazdów samochodowych;  

 dobiera oprzyrządowanie do pomiaru geometrii nadwozi pojazdów samochodowych;  

 posługuje się oprzyrządowaniem do pomiaru geometrii nadwozi pojazdów samochodowych;  

 przestrzega zasad pomiaru geometrii nadwozi pojazdów samochodowych;  

 MG.24.1(6) ocenia stan techniczny elementów nadwozi pojazdów samochodowych:  

 lokalizuje uszkodzenia elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 ocenia stan techniczny elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 określa zakres naprawy elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 MG.24.1(7) określa stopień zużycia elementów nadwozi pojazdów samochodowych:  

 określa stopień zużycia elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 określa sposób naprawy elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 MG.24.2(1) rozróżnia techniki kształtowania blach:  

 rozróżnia techniki kształtowania blach;  

 rozróżnia narzędzia i oprzyrządowanie do kształtowania blach;  

 stosuje techniki kształtowania blach;  

 MG.24.2(2) wykonuje czynności związane z obróbką ręczną i maszynową elementów nadwozi pojazdów 
samochodowych;  

 rozpoznaje narzędzia służące do kształtowania blach: 

 rozróżnia urządzenia do wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej;  

 dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania prac z zakresu obróbki ręcznej;  

 wykonuje podstawowe czynności związane z obróbką ręczną i maszynową elementów nadwozi pojazdów 
samochodowych; 

 wykonuje obróbkę ręczną tworzyw sztucznych;  

 organizuje stanowisko do wykonania prac z zakresu obróbki ręcznej. 
 

Procesy naprawy nadwozi pojazdów samochodowych 

1 Dokumentacja techniczna napraw. 

2 Procesy zużycia podzespołów, elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. 

3 Podstawy niezawodności i trwałości maszyn. 

4 Podstawy diagnostyki samochodowej. 

5 Weryfikacja elementów maszyn. 

6 Zasady demontażu pojazdów, maszyn i urządzeń. 

7 Organizacja procesu naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. 

8 Zasady eksploatowania maszyn, urządzeń i narzędzi. 

9 Książki napraw i serwisowe instrukcje napraw. 

10 Programy komputerowe wspomagające ocenę stanu nadwozia. 

11 Narzędzia blacharskie. 

12 Dokumentacja konstrukcyjna, eksploatacyjna i naprawcza pojazdów samochodowych. 

13 Techniki wykonywania połączeń elementów nadwozi pojazdów samochodowych. 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 MG.24.2(3) planuje proces naprawy lub wymiany elementów nadwozi pojazdów samochodowych: 

 rozpoznaje programy komputerowe wspomagające proces diagnozowania podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych; 

 posługuje się programami komputerowymi w zakresie diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych;  

 rozpoznaje usterki i uszkodzenia elementów nadwozi pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów  
i wyników diagnozy;  

 lokalizuje uszkodzenia elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 określa zakres diagnostyki stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;  

 wykonuje pomiary i badania diagnostyczne nadwozi;  

 dobiera metody naprawy do uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych; 
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 MG.24.2(4) dobiera techniki naprawy nadwozi pojazdów samochodowych do rodzaju uszkodzenia:  

 dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki nadwozi pojazdów samochodowych;  

 określa zakres diagnostyki stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;  

 dobiera metody naprawy nadwozi pojazdów samochodowych do rodzaju uszkodzenia;  

 MG.24.2(5) dobiera materiały, narzędzia, urządzenia oraz oprzyrządowanie do naprawy nadwozi:  

 dobiera materiały do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych;  

 dobiera narzędzia do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych;  

 dobiera urządzenia do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych;  

 dobiera oprzyrządowanie do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych;  

 MG.24.2(6) przygotowuje nadwozia pojazdów samochodowych do naprawy:  

 zabezpiecza pojazd przed uszkodzeniem lub niezamierzonym przesunięciem;  

 ustawia pojazd na stanowisku diagnostycznym;  

 identyfikuje elementy pojazdu podlegające diagnostyce;  

 MG.24.2(7) wykonuje demontaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych:  

 korzysta z dokumentacji konstrukcyjnej, eksploatacyjnej, naprawczej i podzespołów pojazdów 
samochodowych;  

 określa sposób demontażu zespołów i podzespołów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 wykonuje demontaż uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 MG.24.2(8) wykonuje czynności związane z naprawą nadwozi pojazdów samochodowych:  

 wykonuje czynności związane z naprawą nadwozi pojazdów samochodowych;  

 wykonuje czynności związane z wymianą elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 wykonuje czynności związane z kontrolą jakości naprawy nadwozi pojazdów samochodowych;  

 MG.24.2(9) dobiera techniki wykonania połączeń elementów nadwozi pojazdów samochodowych:  

 korzysta z dokumentacji konstrukcyjnej, eksploatacyjnej i naprawczej pojazdów samochodowych;  

 identyfikuje techniki wykonania połączeń elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 dobiera techniki wykonania połączeń elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 MG.24.2(10) wykonuje połączenia elementów nadwozi pojazdów samochodowych:  

 wykonuje połączenia rozłączne elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 wykonuje połączenia nierozłączne elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 dobiera zamienniki niezbędne do wykonania połączenia elementów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 MG.24.2(11) wykonuje montaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych: 

 posługuje się urządzeniami, narzędziami i przyrządami służącymi do obsługi i naprawy nadwozi pojazdów 
samochodowych;  

 dokonuje wymiany uszkodzonych elementów zespołów i podzespołów nadwozi. 
 

Procesy konserwacji i zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych 

1 Dokumentacja techniczna konserwacji i zabezpieczenia antykorozyjnego pojazdów. 

2 Proces konserwacji pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi. 

3 Materiały stosowane do konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi. 

4 Powłoki ochronne elementów maszyn i urządzeń. 

5 Metody wykonywania powłok ochronnych. 

6 Korozja materiałów. 

7 Zabezpieczenia antykorozyjne. 

8 Instrukcje serwisowe konserwacji pojazdów. 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 MG.24.3(1) dobiera metody zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych: 

 dobiera metody zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych; 

 określa zakres zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych; 

 MG.24.3(2) dobiera materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych; 

 rozpoznaje materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych; 

 przygotowuje materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych; 
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 posługuje się materiałami do zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych; 

 MG.24.3(3) przygotowuje elementy nadwozi pojazdów samochodowych do zabezpieczania antykorozyjnego; 

 przygotowuje elementy nadwozi pojazdów samochodowych do zabezpieczania antykorozyjnego; 

 dobiera materiały do zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych; 

 dobiera sposób zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych; 

 organizuje stanowisko do zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych; 

 MG.24.3(5) wykonuje czynności związane z zabezpieczaniem antykorozyjnym nadwozi pojazdów 
samochodowych; 

 posługuje się urządzeniami, narzędziami i przyrządami służącymi do konserwacji elementów, zespołów  
i podzespołów nadwozi pojazdów samochodowych; 

 wykonuje konserwację zespołów i podzespołów nadwozi pojazdów samochodowych; 

 MG.24.3(6) ocenia jakość zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych. 

 interpretuje wynik konserwacji układów nadwozi pojazdów samochodowych po naprawie; 

 określa parametry jakościowe związane z naprawą i konserwacją nadwozi pojazdów samochodowych; 

 ocenia jakość wykonanej konserwacji na podstawie oględzin nadwozi pojazdów samochodowych. 

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie blacharz samochodowy powinna posiadać następujące pomieszczenia 
dydaktyczne:  

1) pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z drukarką, ze skanerem 
oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), 
wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do 
wykonywania rysunku technicznego, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, modele nadwozi 
samochodowych, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego, dokumentacje nadwozi 
samochodowych;  

2) pracownię technologii, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką, 
ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, próbki materiałów stosowanych w samochodowych pracach 
blacharskich, przyrządy do wykonywania pomiarów długości i kąta części maszyn, narzędzia i przyrządy stosowane 
w samochodowych pracach blacharskich, modele maszyn i urządzeń do wykonywania samochodowych prac 
blacharskich, dokumentacje technologiczne, normy, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń blacharskich, katalogi 
elementów nadwozi samochodowych;  

3) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska:  

a) stanowiska do oceny stanu technicznego elementów nadwozi (jedno stanowisko dla sześciu uczniów), wyposażone 
w: elementy uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych, podnośnik samochodowy jednokolumnowy lub 
dwukolumnowy, maszyny i urządzenia pomiarowe i diagnostyczne,  

b) stanowiska do naprawy elementów nadwozi (jedno stanowisko dla sześciu uczniów), wyposażone w: podnośnik 
samochodowy jednokolumnowy lub dwukolumnowy, przyrządy do wykonywania pomiarów długości i kąta części 
maszyn, rozpieracz hydrauliczny, spawarkę do spawania łukowego w osłonie gazów ochronnych, oporową 
zgrzewarkę punktową, młotki blacharskie, łyżki blacharskie, nożyce do cięcia blachy, szlifierki, pilniki do metalu, 
dokumentacje techniczne naprawy nadwozi (serwisowe książki naprawy),  

c) stanowiska do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych (jedno stanowisko dla sześciu uczniów), wyposażone w: 
stół warsztatowy z imadłem, nadwozie pojazdu samochodowego, narzędzia do ręcznego usuwania powłok 
lakierniczych, szlifierki, polerki, narzędzia do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi 
samochodowych.  

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia 
ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, zakładach usługowych blacharstwa samochodowego, punktach 
serwisowych i stacjach obsługi pojazdów samochodowych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce 
zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. 
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MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU 

KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 

Kwalifikacja MG.24. wyodrębniona jest jedynie dla zawodu blacharz samochodowy nie stanowi podbudowy kształcenia 
w innych zawodach. 

Uczeń może zdawać kwalifikację MG.24. po ukończeniu kursów: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. 


