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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 
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http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000860
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SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 

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

Zawód: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Symbol: 723103 

Obszar kształcenia: MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (MG) 

Podbudowa programowa: GIMNAZJUM, SZKOŁA PODSTAWOWA 

Kwalifikacje: 

DIAGNOZOWANIE I NAPRAWA PODZESPOŁÓW I ZESPOŁÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (MG.18.)   

 

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 5 20 - - 60 

2. 
TECHNOLOGIA NAPRAW ELEKTRYCZNYCH I 

ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 
- - 8 32 8 32 64 

3. 
TECHNOLOGIA NAPRAW POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 
24 96 15 60 13 52 208 

4. PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO - - - - 8 32 32 

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

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

7. JĘZYK OBCY ZAWODOWY - - 3 12 - - 12 

RAZEM: 34 136 34 136 34 136 408 
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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 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Mechanik pojazdów samochodowych 723103 to zawód przypisany do obszaru kształcenia mechanicznego i górniczo-
hutniczego; III poziom PRK dla kwalifikacji pełnej; MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych; 3 poziom PRK dla kwalifikacji MG.18. (cząstkowej).  

Kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych może odbywać się w branżowej szkole I stopnia i na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych.  

Do głównych zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych należy obsługiwanie, diagnozowanie oraz 
naprawa pojazdów samochodowych. Tak szeroki zakres działań zawodowych powoduje, że osoba wykonująca pracę w 
tym zawodzie powinna być dobrze wykształcona. We współczesnych pojazdach samochodowych stosowana jest coraz 
większa ilość elementów elektronicznych, co wymusza ciągłe kształcenie i doskonalenie swoich wiadomości  
i umiejętności zarówno z konstrukcji maszyn, jak również elektrotechniki i elektroniki. 

Mechanik pojazdów samochodowych zatrudniany jest w warsztatach obsługowo-naprawczych branży motoryzacyjnej. 
Wykonuje prace obsługowo-naprawcze, diagnostyczne i konserwacyjne pojazdów samochodowych oraz ich zespołów 
lub podzespołów na stanowiskach roboczych za pomocą narzędzi uniwersalnych, jak również specjalistycznych. 
Kontroluje także stan techniczny pojazdów za pomocą urządzeń diagnostycznych.  

Od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się znajomości budowy pojazdu oraz zasad działania jego zespołów 
i podzespołów. Mechanik pojazdów samochodowych powinien umieć diagnozować usterki zespołów samochodów oraz 
znać metody ich usuwania.  

Specyfika zawodu, rozwój rynku motoryzacyjnego i oczekiwania klientów wymagają od niego odpowiedzialności 
związanej z poziomem oferowanych usług. Dlatego mechanik pojazdów samochodowych powinien wykazywać 
gotowość do dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji.  

Mechanik pojazdów samochodowych ponad to zna i stosuje przepisy ruchu drogowego oraz techniki kierowania 
pojazdami.  

Wykonując zadania zawodowe, mechanik pojazdów samochodowych zwykle kontaktuje się z przełożonym. Jego praca 
ma jednak charakter indywidualny, gdyż sam odpowiada za powierzone urządzenia, narzędzia oraz za jakość 
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wykonanych usług. Prowadząc samodzielną działalność gospodarczą, powinien nawiązywać kontakt z klientem, 
negocjować zakres niezbędnych prac oraz ceny za usługę. W pracy mechanika pojazdów samochodowych występują 
czynności zarówno rutynowe, jak i nietypowe, wynikające z indywidualnego charakteru usterek spotykanych  
w pojazdach samochodowych różnych marek i modeli.  

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz podjęcie pracy między innymi w: 

 stacjach obsługi pojazdów samochodowych,  

 zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,  

 firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,  

 przedsiębiorstwach transportu samochodowego. 

3. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE  

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) diagnozowania pojazdów samochodowych; 

2) obsługi pojazdów samochodowych; 

3) naprawy pojazdów samochodowych. 

4. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie 
programowej kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych:  

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

 efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno–elektronicznego stanowiące 
podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(EE.a);  

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

 efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: MG.18. Diagnozowanie i naprawa 
podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 

1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 

(BHP). Bezpieczeństwo i 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; 

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; 
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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. 

(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; 
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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 elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do 
kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(EE.a) oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru 
mechanicznego i górniczo--hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 
PKZ(MG.a), PKZ(MG.g) i PKZ(MG.u). 

PKZ(EE.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów 
samochodowych, technik awionik, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, 
technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, mechanik 
motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki, technik automatyk 

Uczeń:  

1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;  

2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;  

3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;  

4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);  

5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach 
elektrycznych i układach elektronicznych;  

6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;  

7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;  

8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;  

9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;  

10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów 
i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;  

11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;  

12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;  

13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych 
i montażowych;  

14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;  

15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;  

16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;  

17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;  
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18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.  

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; 

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. 

PKZ(MG.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik pojazdów 
samochodowych, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik 
transportu drogowego, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki, kierowca mechanik 

Uczeń: 

1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów; 

2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami; 
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3) przestrzega zasad kierowania pojazdami; 

4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do 
uzyskania prawa jazdy kategorii B, 

5) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

PKZ(MG.u) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik pojazdów 
samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych 

Uczeń: 

1) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych;  

2) wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;  

3) rozróżnia elementy i układy elektryczne i elektroniczne stosowane w pojazdach samochodowych oraz wyjaśnia ich 
budowę i zasady działania;  

4) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych;  

5) rozpoznaje wymagające obsługi i konserwacji elementy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 
samochodowych;  

6) określa stopień zużycia elementów nadwozi i podwozi pojazdów samochodowych;  

7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.  

3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych: 

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

Uczeń: 

1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia;  

2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;  

3) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych 
pojazdów;  

4) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;  

5) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;  

6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;  

7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;  

8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;  

9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych;  

10) wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacją klientowi. 

2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych 

Uczeń: 

1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników 
badań diagnostycznych;  

2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;  
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3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;  

4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;  

5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;  

6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;  

7) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi 
warsztatowych;  

8) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;  

9) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;  

10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;  

11) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;  

12) ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt. 

 

 

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 5 20 - - 60 

2. 
TECHNOLOGIA NAPRAW ELEKTRYCZNYCH  
I ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 
- - 8 32 8 32 64 

3. 
TECHNOLOGIA NAPRAW POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 
24 96 15 60 13 52 208 

4. PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO - - - - 8 32 32 

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

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

7. 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 20 

- - 
2 Materiały konstrukcyjne 5 

3 Pomiary warsztatowe 5 

4 Techniki wytwarzania 10 

5 Części maszyn 
- 

12 
- 

6 Podstawy maszynoznawstwa 8 

 Razem 40 20 - 

 
 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

Podstawy rysunku technicznego 

1 
Podstawowe informacje o rysunku 
technicznym.  

20 - - 20 

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 
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wykonawczych części maszyn.  

28 
Wykonywanie rysunku technicznego 
maszynowego. 

29 
Wspomaganie komputerowe przy sporządzaniu 
rysunku technicznego. 

Materiały konstrukcyjne 

30 
Właściwości materiałów: fizyczne, chemiczne, 
mechaniczne i technologiczne.  

5 - - 5 

31 
Klasyfikacja i otrzymywanie stopów żelaza z 
węglem.  

32 
Stale – podział, właściwości, oznaczanie 
i zastosowanie.  

33 
Staliwa – podział, właściwości, oznaczanie 
i zastosowanie.  

34 
Żeliwa – podział, właściwości, oznaczanie 
i zastosowanie.  

35 
Metale nieżelazne i ich stopy – podział, 
oznaczanie, właściwości i zastosowanie.  

36 
Przykłady wykorzystania materiałów 
metalowych w pojazdach samochodowych. 

37 

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

38 
Materiały eksploatacyjne stosowane w 
diagnostyce, naprawie i obsłudze pojazdów 
samochodowych. 

39 
Przykłady wykorzystania materiałów 
niemetalowych w pojazdach samochodowych 

Pomiary warsztatowe 

40 Rodzaje pomiarów warsztatowych.  

5 - - 5 

41 Metody pomiarowe.  
42 Błędy i niepewność pomiarów.  
43 Zapis wyników pomiaru.  
44 Rodzaje narzędzi pomiarowych.  
45 Wzorce miary.  
46 Przyrządy pomiarowe o odczycie analogowym.  
47 Przyrządy pomiarowe o odczycie cyfrowym.  

48 

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

49 
Odczytywanie wartości wymiarów 
wskazywanych przez przyrząd mikrometryczny.  

50 
Odczytywanie odchyleń wartości wymiarów 
wskazywanych przez czujnik zegarowy.  

51 
Pomiar wymiarów zewnętrznych, 
wewnętrznych i mieszanych przyrządami 
suwmiarkowymi.  

52 Pomiar mikrometrem zewnętrznym.  

53 
Pomiar średnicówka mikrometryczną 
i czujnikową.  

54 
Zasady doboru przyrządów pomiarowych do 
kontroli jakości wykonanych prac. 

55 Rodzaje pomiarów warsztatowych.  
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Techniki wytwarzania 

56 
Klasyfikacja technik wytwarzania części 
maszyn. 

10 - - 10 

57 

Odlewanie – rodzaje, właściwości po obróbce, 
zastosowanie, charakterystyka etapów 
typowego procesu technologicznego oraz 
metody specjalne. 

58 

Obróbka plastyczna: 
– Kucie – rodzaje obróbki, właściwości 

materiału i części po obróbce, zastosowanie, 
charakterystyka procesu. 

– Walcowanie – rodzaje obróbki, właściwości 
materiału i części po obróbce, zastosowanie, 
charakterystyka procesu. 

– Tłoczenie – rodzaje obróbki, właściwości 
materiału i części po obróbce, zastosowanie, 
charakterystyka procesu. 

– Ciągnienie – rodzaje obróbki, właściwości 
materiału i części po obróbce, zastosowanie, 
charakterystyka procesu. 

59 Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna. 

60 
Operacje ślusarskie - rodzaje obróbki, 
właściwości materiału i części po obróbce, 
zastosowanie, charakterystyka procesu. 

61 

Ręczna obróbka skrawaniem – rodzaje 
obróbki, właściwości materiału i części po 
obróbce, zastosowanie, charakterystyka 
procesu. 

62 

Maszynowa obróbka skrawaniem – rodzaje 
obróbki, właściwości materiału i części po 
obróbce, zastosowanie, charakterystyka 
procesu. 

63 
Obrabiarki skrawające sterowane ręcznie 
i numerycznie – rodzaje i krótka 
charakterystyka, zastosowanie. 

64 
Narzędzia stosowane w ręcznej i maszynowej 
obróbce skrawaniem – rodzaje i krótka 
charakterystyka, zastosowanie. 

65 

Wykańczająca obróbka powierzchni – rodzaje 
obróbki, właściwości materiału i części po 
obróbce, zastosowanie, charakterystyka 
procesu. 

66 
Maszyny i narzędzia do wytwarzania części 
pojazdów samochodowych – krótka 
charakterystyka. 

67 
Montaż i demontaż – sposoby, dokumentacja 
technologiczna i organizacja. 

68 
Kontrola jakości wykonanych prac w 
operacjach obróbki ręcznej i maszynowej. 

Części maszyn 

69 Klasyfikacja i charakterystyka części maszyn. 

- 12 - 12 
70 

Normalizacja, typizacja i unifikacja części 
maszyn.  

71 
Podstawowe zasady konstruowania i obliczania 
wytrzymałości części maszyn.  
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72 
Połączenia rozłączne i nierozłączne – 
zastosowania, parametry, materiały, 
oznaczanie w dokumentacji technicznej. 

73 
Połączenia oraz elementy podatne – 
zastosowania, parametry, materiały, 
oznaczanie w dokumentacji technicznej. 

74 
Sprężyny – zastosowania, parametry, 
materiały, oznaczanie w dokumentacji 
technicznej. 

75 
Osie i wały – zastosowania, parametry, 
materiały, oznaczanie w dokumentacji 
technicznej.  

76 
Łożyska – zastosowania, parametry, materiały, 
oznaczanie w dokumentacji technicznej.  

77 
Przekładnie – klasyfikacja zastosowania, 
zasada działania, parametry, materiały, 
oznaczanie w dokumentacji technicznej.  

78 Koła zębate – materiały i metody wytwarzania.  

79 

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

80 
Wykorzystanie platform internetowych do 
poszukiwania części maszyn. 

Podstawy maszynoznawstwa 

81 Klasyfikacja i ogólna charakterystyka maszyn.  

- 8 - 8 

82 Energia, jej rodzaje i źródła.  
83 Podstawy hydromechaniki.  
84 Klasyfikacja maszyn hydraulicznych.  
85 Klasyfikacja pomp.  

86 
Charakterystyka napędów hydrostatycznych 
i hydrokinetycznych, pneumatycznych 
i pneumatyczno-hydraulicznych.  

87 
Sprężarki – ogólna charakterystyka 
i klasyfikacja; sprężarki tłokowe, rotacyjne, 
wyporowe i przepływowe.  

88 Zasady użytkowania maszyn i urządzeń.  
89 Korozja i jej rodzaje.  
90 Sposoby ochrony przed korozją. 
91 Dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń. 
92 Organizacja transportu wewnętrznego. 

93 
Środki transportu wewnętrznego – rodzaje, 
zastosowanie. 

94 Dźwignice w transporcie wewnętrznym. 
95 Wózki transportowe.  
96 Rodzaje przenośników.  
97 Maszyny i środki transportowe. 
98 Automatyzacja transportu wewnętrznego.   

99 
Dobór środków transportu do rodzaju 
materiału.  

100 Składowanie materiałów. 
Razem 40 20 - 60 
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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)(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; 

 PKZ(MG.a)(12) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej: 
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 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(M.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; 

 rozpoznaje rodzaje i hydraulicznych w pojazdach samochodowych; zastosowanie.  

 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 POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

L.p Działy tematyczne 
Liczba godzin 

St. I St. II St. III 

1 Klasyfikacja i identyfikacja pojazdów samochodowych 3 

- - 

2 Podstawy napraw pojazdów samochodowych 7 

3 Podstawy diagnostyki i obsługi pojazdów samochodowych 4 

4 Podstawowe wiadomości o silnikach spalinowych 5 

5 Źródła napędu pojazdów samochodowych 3 

6 Proces spalania w silnikach 7 

7 Parametry pracy i charakterystyki silników 2 

8 Kadłuby i głowice 5 

9 Układ korbowo - tłokowy 5 

10 Diagnostyka silnika 4 
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11 Układ rozrządu 10 

12 Układ chłodzenia 10 

13 Układ smarowania 10 

14 Układ przeniesienia napędu 21 

15 Układy zasilania silników o zapłonie iskrowym 

- 

18 

- 

16 
Diagnostyka elektronicznie sterowanych wtryskowych układów 
zasilania w silnikach o zapłonie iskrowym 

2 

17 Układ zapłonowy 8 

18 Układy zasilania silników o zapłonie samoczynnym 16 

19 
Diagnostyka elektronicznie sterowanych wtryskowych układów 
zasilania w silnikach o zapłonie samoczynnym 

2 

20 Układy dolotowe i wylotowe 10 

21 Układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy 4 

22 Układ hamulcowy 

- - 

13 

23 Układ kierowniczy 10 

24 Układ jezdny 12 

25 Oświetlenie pojazdu 4 

26 Ramy i nadwozia pojazdów samochodowych 10 

27 Motocykle 3 

 Razem 96 60 52 

 
 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

Klasyfikacja i identyfikacja pojazdów samochodowych 

1 
Podstawowe definicje i podział pojazdów 
samochodowych. 

3 - - 3 

2 Klasyfikacja pojazdów. 

3 
Zadania i ogólna budowa układów 
konstrukcyjnych podwozia. 

4 Rodzaje układów napędowych. 

5 
Identyfikacja pojazdów – tabliczki znamionowe 
i numer VIN. 

6 
Charakterystyki techniczne pojazdów 
samochodowych. 

Podstawy napraw pojazdów samochodowych 

7 Zużywanie się pojazdów i ich elementów. 

7 - - 7 

8 Rodzaje tarcia. 

9 Rodzaje i przebieg zużywania się części. 

10 
Czynniki technologiczne i eksploatacyjne 
wpływające na stan techniczny i trwałość 
pojazdu 

11 i części. 

12 Metody weryfikacji części. 

13 Metody naprawy i regeneracji części. 

14 Przyjęcie pojazdu do naprawy. 

15 Sposoby montażu i demontażu. 

16 Mycie pojazdów, ich zespołów. 

17 
Narzędzia i przyrządy stosowane do 
demontażu i montażu. 

18 
Wymontowanie silnika z pojazdu oraz 
zamontowanie silnika do pojazdu. 
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19 Demontaż i montaż silnika. 

Podstawy diagnostyki i obsługi pojazdów samochodowych 

20 Podstawowe pojęcia diagnostyki technicznej. 

4 - - 4 

21 
Wymagania eksploatacyjne pojazdów 
samochodowych. 

22 Obsługa techniczna. 

23 
Cel obsługi okresowej, codziennej, sezonowej, 
w okresie docierania. 

24 Zasady wykonywania obsług. 

25 
Określenie czynności obsługowych na 
podstawie przebiegu zgodnego z instrukcją 
obsługi. 

26 
Zagrożenia dla środowiska podczas 
wykonywania obsług. 

27 Zakres czynności obsługowych. 

28 Badania diagnostyczne. 

29 Metody oceny stanu technicznego pojazdu. 

30 Zakres badań diagnostycznych. 

31 

Wyposażenie stacji obsługi: 

 stanowisko obsługowe 

 stanowisko diagnostyczne 

 stanowisko naprawcze 

Podstawowe wiadomości o silnikach spalinowych 

32 

Klasyfikacja silników:  

 silniki o spalaniu wewnętrznym 

 silniki tłokowe 

 rodzaje zapłonu mieszanki paliwowo - 
powietrznej 

 cykl pracy silnika 

 stopień doładowania 

 układ konstrukcyjny silnika 

5 - - 5 

33 Zasada działania silnika czterosuwowego. 

34 Zasada działania silnika dwusuwowego. 

35 Podstawowe parametry pracy silnika. 

36 
Podstawowe cechy (parametry) konstrukcyjne 
silnika. 

Źródła napędu pojazdów samochodowych 

37 

Napędy elektryczne:  

 wykorzystujące baterię akumulatorów 

 z ogniwami paliwowymi 

3 - - 3 38 

Napędy hybrydowe:  

 szeregowy napęd hybrydowy 

 równoległy napęd hybrydowy 

 szeregowo-równoległy napęd hybrydowy 

 źródła energii (ogniwo paliwowe) 

 akumulatory energii (elektryczne, 
pneumatyczno -hydrauliczne  
i bezwładnościowe) 

39 
Napęd silnikiem spalinowym o tłoku 
obrotowym. 

40 Napęd turbinowy. 

Proces spalania w silnikach 

41 
Paliwa stosowane do zasilania silników o 
zapłonie iskrowym. 

7 - - 7 
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42 
Paliwa stosowane do zasilania silników o 
zapłonie samoczynnym. 

43 Paliwa alternatywne. 

44 
Mieszanka paliwowo-powietrzna i jej 
parametry. 

45 Tworzenie mieszanek palnych. 

46 

Proces spalania w silniku o zapłonie iskrowym: 

 spalanie detonacyjne 

 mieszanka jednorodna 

 mieszanka niejednorodna 

 mieszanka uwarstwiona 

47 
Proces spalania w silniku o zapłonie 
samoczynnym. 

48 Skład spalin. 

49 
Wpływ parametrów konstrukcyjnych i 
eksploatacyjnych na osiągi silnika i na skład 
spalin. 

50 Komory spalania silników ZI, ZS. 

51 
Kąt wyprzedzenia zapłoni i kąt wyprzedzenia 
wtrysku. 

Parametry pracy i charakterystyki silników 

52 Parametry pracy silnika. 

2 - - 2 

53 Pomiar mocy i momentu obrotowego. 
54 Charakterystyka prędkościowa. 
55 Charakterystyka obciążeniowa. 

56 

Charakterystyki regulacyjne: 

 charakterystyka regulacyjna kąta 
wyprzedzenia zapłonu 

 charakterystyka regulacyjna składu 
mieszanki 

57 Charakterystyka ogólna silnika. 

Kadłuby i głowice 

58 Ogólna budowa silnika. 

5 - - 5 

59 Materiały i konstrukcja kadłubów. 

60 Cylindry silników chłodzonych cieczą. 

61 Cylindry silników chłodzonych powietrzem. 

62 Weryfikacja i naprawa kadłubów. 

63 Weryfikacja i naprawa cylindrów. 

64 Konstrukcja głowic. 

65 Weryfikacja i naprawa głowic. 
Układ korbowo - tłokowy 

66 Mechanika układu korbowo-tłokowego. 

5 - - 5 

67 
Budowa układu korbowo-tłokowego i jego 
zadania. 

68 Siły działające w układzie korbowo-tłokowym. 
69 Konstrukcja układu korbowo-tłokowego. 
70 Tłok z pierścieniami. 
71 Sworzeń tłokowy. 
72 Korbowód. 
73 Wał korbowy. 
74 Łożyska główne, panewki. 

75 
Uszkodzenia układu korbowo-tłokowego – 
metody weryfikacji i naprawy. 

Diagnostyka silnika 
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76 
Diagnostyka bezprzyrządowa silnika 
spalinowego. 

4 - - 4 

77 Oględziny zewnętrzne silnika. 
78 Osłuchiwanie silnika. 

79 

Diagnostyka przestrzeni roboczej cylindra: 

 pomiar szczelności cylindrów 

 pomiar ciśnienia sprężania w cylindrach 

 próba olejowa 

 pomiar podciśnienia w kolektorze ssącym 
80 Diagnostyka silnika przy użyciu diagnoskopu. 
81 Pokładowe systemy diagnostyczne. 

Układ rozrządu 

82 Budowa układu rozrządu. 

10 - - 10 

83 Rodzaje napędu wałka rozrządu. 
84 Układ zmiennych faz rozrządu. 
85 Zmienne wzniosy zaworów. 

86 
Wpływ układu rozrządu na wymianę ładunku w 
silniku czterosuwowym. 

87 

Konstrukcja elementów układu rozrządu: 

 zawory 

 gniazda zaworów 

 sprężyny zaworów 

 elementy mechanizmu napędu zaworów 

 wałek rozrządu 
88 Weryfikacja elementów układu rozrządu. 
89 Naprawa elementów układu rozrządu. 
90 Obsługa układu rozrządu. 
91 Regulacja luzu zaworów. 
92 Wymiana przekładni napędu wałka rozrządu. 

Układ chłodzenia 

93 
Rodzaje układów chłodzenia (pośredni, 
bezpośredni). 

10 - - 10 

94 Wpływ temperatury silnika na jego pracę. 

95 
Budowa i działanie pośredniego układu 
chłodzenia . 

96 

Podstawowe elementy układu chłodzenia: 

 chłodnice 

 wentylatory 

 włączniki termiczne i czujniki temperatury 

 pompa cieczy chłodzącej 

 zbiornik wyrównawczy i zawór regulacji 
ciśnienia  

 termostaty 

 filtry cieczy chłodzącej 
97 Ciecze chłodzące. 
98 Obsługa pośredniego układu chłodzenia. 

99 
Podstawowe niesprawności układu chłodzenia i 
sposoby ich naprawy. 

100 Diagnostyka układu chłodzenia silnika. 
101 Badanie termostatu. 
102 Sprawdzanie szczelności układu chłodzenia. 
103 Sprawdzenie jakości płynu chłodzącego. 
Układ smarowania 

104 Rodzaje układów smarowania. 10 - - 10 
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105 Ogólna budowa i działanie układu smarowania. 

106 

Podstawowe elementy układu smarowania: 

 pompa oleju i zawory przelewowe 

 filtry oleju 

 chłodnica oleju 

 czujnik ciśnienia oleju 

 czujnik poziomu oleju 
107 Odpowietrzanie skrzyni korbowej. 
108 Oleje i ich właściwości. 
109 Klasyfikacje olejów silnikowych. 
110 Obsługa układu smarowania. 

111 
Proces technologiczny wymiany oleju 
silnikowego i filtra oleju. 

112 
Podstawowe niesprawności eksploatacyjne 
układu smarowania i sposoby naprawy 
elementów układu. 

113 Diagnostyka układu smarowania silnika. 

114 
Rozpoznawanie przyczyn zbyt niskiego 
ciśnienia oleju w układzie smarowania silnika. 

115 Pomiar ciśnienia oleju w układzie smarowania. 
Układ przeniesienia napędu 

116 Rodzaje układów przeniesienia napędu. 

21 - - 21 

117 Sprzęgła samochodowe. 
118 Zadania i rodzaje sprzęgieł. 
119 Sprzęgła cierne tarczowe. 
120 Dwumasowe koło zamachowe. 

121 
Naprawa sprzęgieł i dwumasowego koła 
zamachowego. 

122 Skrzynki biegów. 
123 Zadania skrzynek biegów. 
124 Zasada działania skrzynek biegów. 
125 Mechaniczne skrzynki biegów o osiach stałych. 

126 
Mechaniczne skrzynki biegów samochodów 
użytkowych. 

127 Naprawa mechanicznych skrzynek biegów. 
128 Automatyczne skrzynki biegów. 
129 Naprawa automatycznych skrzynek biegów. 
130 Wały napędowe i przeguby. 
131 Naprawa wałów napędowych. 
132 Rodzaje i zadania przegubów. 
133 Naprawa przegubów. 
134 Przekładnie główne i mechanizmy różnicowe. 
135 Budowa i zadania przekładni głównej. 
136 Budowa i zadania mechanizmu różnicowego. 
137 Naprawa przekładni głównej. 
138 Naprawa mechanizmu różnicowego. 
139 Półosie i piasty kół napędowych. 
140 Naprawa  półosi i piast kół. 
141 Napędy na wszystkie koła. 
142 Budowa skrzynki rozdzielczej. 
143 Naprawa skrzynek rozdzielczych. 
144 Ocena bezprzyrządowa układu napędowego. 

145 Obsługa sprzęgieł. 

146 Badanie sprzęgła. 
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147 Badanie dwumasowego koła zamachowego. 

148 Obsługa mechanicznych skrzynek biegów. 

149 Obsługa automatycznych skrzynek biegów. 

150 Obsługa wałów napędowych.  

151 Obsługa mostów napędowych. 

152 Obsługa przegubów. 

153 Obsługa półosi i piast kół. 

154 Obsługa skrzynek rozdzielczych. 

155 
Materiały eksploatacyjne stosowane   
w układach przeniesienia napędu. 

156 Badanie elementów układu napędowego. 
Układy zasilania silników o zapłonie iskrowym 

157 Rodzaje układów. 

- 18 - 18 

158 
Budowa i działanie gaźnikowego układu 
zasilania paliwem. 

159 
Klasyfikacja wtryskowych układów zasilania 
silników ZI. 

160 

Budowa i działanie układu pośredniego wtrysku 
benzyny: 

 jednopunktowy wtrysk paliwa 

 wielopunktowy wtrysk paliwa 

 wtrysk ciągły sterowany mechanicznie 

161 
Ogólna budowa układu z elektronicznym 
wtryskiem paliwa i jego działanie. 

162 Układ bezpośredniego wtrysku benzyny. 

163 

Podstawowe elementy układu zasilania 
silników ZI: 

 zbiornik paliwa 

 pompa paliwa zasilająca 

 wysokociśnieniowa pompa paliwa 

 zasobnik paliwa 

 regulator ciśnienia paliwa 

 wtryskiwacze paliwa 

 czujniki w systemach wtrysku benzyny 

164 
Stabilizacja prędkości obrotowej biegu 
jałowego.  

165 
Podstawowe uszkodzenia elementów 
układu zasilania paliwem silników o 
zapłonie iskrowym i ich naprawa. 

166 

Układy zasilania paliwem LPG: 

 ogólna budowa i działanie układu LPG 

 podstawowe elementy składowe układu 
LPG 

 regulacja dawki paliwa i składu mieszanki 
LPG 

 instalacje zasilania gazem LPG kolejnych 
generacji 

167 Obsługa układu zasilania silników ZI. 
168 Diagnostyka pomp paliwowych. 
169 Diagnostyka wtryskiwaczy. 
170 Analiza spalin. 
171 Diagnostyka sondy lambda. 
Diagnostyka elektronicznie sterowanych wtryskowych układów zasilania w silnikach o zapłonie iskrowym 

172 System OBD. - 2 - 2 
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173 
Komputerowe diagnostyka elektronicznego 
systemu sterowania silnika ZI. 

174 
Diagnostyka czujników elektronicznego 
systemu sterowania pracą silnika. 

Układ zapłonowy 

175 Budowa i działanie układu zapłonowego. 

- 8 - 8 

176 Rodzaje układów zapłonowych.  
177 Cewki zapłonowe. 
178 Przewody zapłonowe.  
179 Świece zapłonowe.  
180 Obsługa układów zapłonowych. 
181 Regulacja kąta wyprzedzenia zapłonu. 
182 Diagnostyka układów zapłonowych. 
183 Diagnostyka elementów układu zapłonowego. 

184 
Komputerowe diagnostyka elektronicznych 
układów zapłonowych. 

Układy zasilania silników o zapłonie samoczynnym 

185 
Zadania układów zasilania paliwem i ich 
klasyfikacja. 

- 16 - 16 

186 

Budowa i działanie układu zasilania paliwem z 
mechanicznymi pompami wtryskowymi: 

 z pompą rzędową 

 z pompą rozdzielaczową osiową 

 z pompą rozdzielaczową promieniową 

187 Mechaniczne wtryskiwacze paliwa. 

188 
Budowa i działanie układu zasilania z 
pompowtryskiwaczami. 

189 

Budowa i działanie układu zasilania paliwem – 
Common Rail: 

 obwód niskiego ciśnienia 

 obwód wysokiego ciśnienia 

 pompa wysokiego ciśnienia 

 elementy sterujące 

 wtryskiwacze 

190 
Elektroniczne układy sterowania silnika ZS 
EDC. 

191 

Zadania układu wspomagania rozruchu i 
nagrzewania silnika: 

 podgrzewacze rozruchowe 

 świece płomieniowe 

 świece żarowe 

 elektryczne podgrzewacze powietrza 
dolotowego 

192 
Podstawowe niesprawności układu 
wspomagania rozruchu i nagrzewania silnika. 

193 Filtry paliwa. 

194 
Podstawowe uszkodzenia elementów układu 
zasilania paliwem silników o zapłonie 
samoczynnym i ich naprawa. 

195 Obsługa układu zasilania silników ZS. 
196 Regulacja kąta wyprzedzenia wtrysku. 
197 Diagnostyka wtryskiwaczy mechanicznych. 
198 Diagnostyka wtryskiwaczy COMMON RAIL. 
199 Diagnostyka pomp wtryskowych. 



Centrum Kształcenia Zawodowego WODDZ 58-105 Świdnica, ul. Gen. W. Sikorskiego 41     tel. 074  852-40-76 
23 

 

200 Diagnostyka pomp wysokiego ciśnienia. 

201 
Diagnostyka układu zasilania silnika ZS  
z pompą wtryskową. 

202 Diagnostyka układu recyrkulacji spalin. 
203 Kontrola zadymienia spalin silnika ZS. 
Diagnostyka elektronicznie sterowanych wtryskowych układów zasilania w silnikach o zapłonie 
samoczynnym 

204 
Diagnostyka czujników elektronicznego 
systemu sterowania pracą silnika. 

- 2 - 2 205 
Diagnostyka elementów obwodu niskiego i 
wysokiego ciśnienia układu wtryskowego 
Common Rail. 

206 
Komputerowe diagnostyka elektronicznego 
systemu sterowania silnika ZS. 

Układy dolotowe i wylotowe 

207 
Budowa i elementy układu zasilania 
powietrzem. 

- 10 - 10 

208 

Układy doładowujące: 

 bezsprężarkowe 

 mechaniczne 

 z turbosprężarką 

 kombinowane 

209 Chłodzenie powietrza doładowywanego.  

210 
Podstawowe niesprawności układu zasilania 
powietrzem i ich naprawa. 

211 Zadania układu wylotowego.  
212 Budowa i klasyfikacja układów wylotowych. 

213 

Katalizatory spalin i warunki ich pracy: 

 katalizatory utleniające (dwufunkcyjne) 

 katalizatory trójfunkcyjne 

 katalizatory NOx 

214 Filtry cząstek stałych. 
215 Systemy SCR. 
216 Układ  recyrkulacja spalin. 

217 
Weryfikacja i naprawa podstawowych 
elementów układu wylotowego. 

218 Regeneracja filtra cząstek stałych. 
219 Pomiar ciśnienia spalin. 
Układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy 

220 Układy bezpieczeństwa czynnego i 
komfortu jazdy - 4 - 4 

221 Układ bezpieczeństwa biernego 

Układ hamulcowy 

222 Rodzaje układów hamulcowych. 

- - 13 13 

223 
Budowa i zasada działania układu 
hamulcowego. 

224 Hamulce bębnowe.  
225 Hamulce tarczowe.  
226 Hamulce taśmowe. 
227 Mechanizmy uruchomiające hamulce. 

228 
Mechanizm hydraulicznego uruchamiania 
hamulca zasadniczego. 

229 
Mechanizm pneumatycznego uruchamiania 
hamulców w samochodach ciężarowych i 
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autobusach. 

230 
Mechanizmy uruchamiające hamulec 
postojowy. 

231 Układy rozdzielające siły hamowania. 

232 
Układy zapobiegające blokowaniu kół 
samochodu. 

233 Hamulce ciągłego działania. 
234 Naprawa układu hamulcowego. 

235 
Materiały eksploatacyjne stosowane w 
układach hamulcowych. 

236 Obsługa układu hamulcowego. 

237 
Ocena stanu  zużycia klocków i tarcz 
hamulcowych. 

238 Pomiar bicia tarczy hamulcowych. 

239 Badania kontrolne układu hamulcowego. 

240 
Badania diagnostyczne układu hamulcowego 
sterowanego hydraulicznie. 

241 
Badania diagnostyczne układu hamulcowego 
sterowanego pneumatycznie. 

242 Badanie płynu hamulcowego. 

243 Badanie hamulców metodą statyczną. 

244 
Badanie skuteczności i równomierności 
działania hamulców. 

245 
Pomiar sił hamowania na stanowisku 
rolkowym. 

246 Pomiar drogi hamowania. 

247 Pomiar opóźnienia hamowania. 

248 Badanie układu ABS. 

249 Sprawdzanie czujników prędkości kątowej. 
Układ kierowniczy 

250 Ruch samochodu po torze krzywolinijnym. 

- - 10 10 

251 Rodzaje układów kierowniczych. 
252 Budowa układu kierowniczego. 
253 Mechanizm kierowniczy.  
254 Mechanizm zwrotniczy. 

255 
Mechanizmy wspomagania układu 
kierowniczego. 

256 Naprawa układu kierowniczego. 
257 Naprawa osi przedniej. 
258 Obsługa układu kierowniczego. 

259 
Materiały eksploatacyjne stosowane w 
układach kierowniczych. 

260 
Sprawdzenie i ocena stanu technicznego 
układu kierowniczego. 

261 Badanie układu kierowniczego. 

262 
Parametry diagnostyczne określające 
ustawienie kół i osi pojazdu 

263 Zbieżność kół. 
264 Kąt pochylenia koła. 
265 Kąt pochylenia osi sworznia zwrotnicy. 
266 Kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy. 
267 Kąty skrętu kół kierowanych. 
268 Ustawienie osi pojazdu. 
269 Sumaryczny luz układu kierowniczego. 
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270 Opory skrętu kół kierowanych. 
271 Sprawdzenie ustawienia kół. 

272 Zasady ustawienia kół. 

273 
Badanie skuteczności wspomagania układów 
kierowniczych. 

Układ jezdny 

274 
Drgania pojazdu oraz ich wpływ na komfort i 
bezpieczeństwo jazdy. 

- - 12 12 

275 Rodzaje zawieszeń pojazdów. 

276 
Zawieszenia z stalowymi elementami 
sprężystymi. 

277 Zawieszenia hydroelastyczne. 
278 Zawieszenia pneumatyczne. 
279 Zawieszenia hydropneumatyczne. 
280 Aktywne zawieszenia. 
281 Zawieszenia półaktywne. 
282 Naprawa układu zawieszenia. 
283 Koła. 
284 Budowa i rodzaje ogumienia. 
285 Oznaczenia opon. 
286 Obręcze kół. 
287 Naprawa układu jezdnego. 
288 Naprawa kół i ogumienia. 
289 Obsługa układu zawieszenia. 
290 Badanie zawieszenia. 

291 
Sprawdzenie i ocena stanu technicznego 
zawieszenia. 

292 Badanie amortyzatorów. 

293 Obsługa układu jezdnego. 
294 Badanie ogumienia. 

295 Ocena stanu technicznego ogumienia. 

256 
Wyrównoważenie kół pojazdów 
samochodowych. 

297 Badanie bicia opony i obręczy koła. 
Oświetlenie pojazdu 

298 Rodzaje źródeł światła. 

- - 4 4 

299 Rodzaje reflektorów halogenowych. 

300 Symbole homologacyjne. 

301 
Ustawienie świateł  przyrządami do kontroli 
świateł. 

Ramy i nadwozia pojazdów samochodowych 

302 Budowa i zadania ram. 

- - 10 10 

303 Konstrukcja ramowa. 
304 Naprawa ram. 

305 
Nadwozia samochodów osobowych i 
pochodnych. 

306 Podział nadwozi. 
307 Nadwozia zamknięte.  
308 Nadwozia mieszane. 
309 Nadwozia pochodne od osobowych. 
310 Budowa nadwozi. 
311 Nadwozia autobusów. 
312 Budowa nadwozi autobusów. 
313 Nadwozia samochodów ciężarowych. 
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314 Kabiny. 
315 Nadwozia użytkowe uniwersalne. 
316 Nadwozia użytkowe specjalizowane. 
317 Nadwozia użytkowe wymienne. 

318 
Nadwozia samochodów ciężarowych 
specjalnego przeznaczenia. 

319 Naprawa  nadwozi. 
320 Przyczepy i naczepy. 
321 Obsługa nadwozia. 
322 Badania diagnostyczne ram i nadwozia. 
323 Konserwacja powłok lakierniczych. 

324 
Kontrola jakości i pomiar grubości powłoki 
lakierniczej. 

Motocykle 

325 Rodzaje motocykli. 

- - 3 3 

326 Ogólna budowa motocykla. 
327 Naprawa motocykla. 
328 Obsługa motocykla. 
329 Diagnostyka hamulców. 

Razem 96 60 52 208 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(MG.u)(1) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych: 

 charakteryzuje budowę układu konstrukcyjnego silnika spalinowego;  

 charakteryzuje parametry pracy silnika spalinowego;  

 rozróżnia komory spalania silników spalinowych;  

 charakteryzuje budowę poszczególnych układów silnika spalinowego;  

 rozpoznaje materiały stosowane na elementy konstrukcyjne silnika spalinowego;  

 charakteryzuje budowę układu przeniesienia napędu pojazdu samochodowego;  

 charakteryzuje budowę układu hamulcowego pojazdu samochodowego;  

 charakteryzuje budowę układu jezdnego pojazdu samochodowego;  

 rozpoznaje elementy składowe układu jezdnego;  

 charakteryzuje rodzaj kół pojazdu samochodowego w oparciu o ich oznaczenie;  

 charakteryzuje rodzaj opon pojazdu samochodowego w oparciu o ich oznaczenie;  

 rozpoznaje poszczególne rodzaje nadwozi pojazdów samochodowych;  

 charakteryzuje budowę poszczególnych rodzajów nadwozi pojazdów samochodowych;  

 PKZ(MG.u)(2) wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych: 

 wyjaśnia zasadę działania silnika dwusuwowego;  

 wyjaśnia zasadę działania silnika czterosuwowego;  

 wyjaśnia zasadę działania silnika Wankla;  

 wyjaśnia zasadę działania poszczególnych układów silnika spalinowego; 

 wyjaśnia zasadę działania poszczególnych elementów układu przeniesienia napędu pojazdów 
samochodowych;  

 wyjaśnia zasadę działania poszczególnych rodzajów układów hamulcowych pojazdów samochodowych;  

 wyjaśnia zasadę działania poszczególnych mechanizmów układu jezdnego pojazdu samochodowego;  

 PKZ(MG.u)(3) rozróżnia elementy i układy elektryczne i elektroniczne stosowane w pojazdach samochodowych 
oraz wyjaśnia ich budowę i zasady działania: 

 rozróżnia elementy i układy elektryczne i elektroniczne stosowane w poszczególnych układach 
konstrukcyjnych silników spalinowych;  

 rozróżnia czujniki elektryczne i elektroniczne stosowane w układach przeniesienia napędu pojazdów 
samochodowych;  

 rozróżnia czujniki elektryczne i elektroniczne stosowane w układach hamulcowych pojazdów 
samochodowych;  
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 rozróżnia elementy i układy elektryczne i elektroniczne stosowane w poszczególnych układach 
konstrukcyjnych układu jezdnego;  

 PKZ(MG.u)(4) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych: 

 rozróżnia materiały eksploatacyjne stosowane w silnikach spalinowych;  

 wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych;  

 określa wpływ czynników technicznych i eksploatacyjnych na stan techniczny pojazdu;  

 charakteryzuje rodzaje zużycia pojazdów samochodowych;  

 rozróżnia rodzaje i zakres obsługi pojazdów samochodowych;  

 rozróżnia metody napraw i regeneracji części;  

 rozróżnia parametry diagnostyczne określające ustawienie kół i osi pojazdu;  

 PKZ(MG.u)(5) rozpoznaje wymagające obsługi i konserwacji elementy układów elektrycznych i elektronicznych 
pojazdów samochodowych: 

 rozpoznaje wymagające obsługi i konserwacji elementy układów elektrycznych i elektronicznych 
automatycznych skrzynek biegów;  

 rozpoznaje wymagające obsługi i konserwacji elementy układów elektrycznych i elektronicznych 
wpływających na bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów;  

 rozpoznaje wymagające obsługi i konserwacji elementy układów elektrycznych i elektronicznych 
wyposażenia dodatkowego pojazdów samochodowych;  

 PKZ(MG.u)(6) określa stopień zużycia elementów nadwozi i podwozi pojazdów samochodowych: 

 określa stopień zużycia elementów układu przeniesienia napędu;  

 określa stopień zużycia elementów układu hamulcowego pojazdu samochodowego; 

 określa stopień zużycia elementów układu jezdnego pojazdu samochodowego;  

 PKZ(MG.u)(7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań: 

 stosuje programy komputerowe w celu sporządzania wykresów charakterystyk silników spalinowych;  

 stosuje programy komputerowe w celu identyfikacji pojazdu z wykorzystaniem numeru VIN;  

 stosuje programy komputerowe w celu doboru parametrów układu napędowego pojazdów samochodowych. 

 PKZ(EE.a)(11) wykonuje prace z   zakresu obróbki ręcznej: 

 PKZ(EE.a)(11)1 określa sposoby wykorzystania prac z zakresu obróbki ręcznej podczas naprawy 
podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;  

 PKZ(EE.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych: 

 PKZ(EE.a)(15)2 interpretuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych podczas diagnostyki pojazdów 
samochodowych;  

 PKZ(EE.a)(16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów: 

 PKZ(EE.a)(16)2 przedstawia wyniki pomiarów diagnostycznych w postaci wykresów;  

 MG.18.1(1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia: 

 określa procedury przyjęcia pojazdu do diagnostyki;  

 rozróżnia rodzaje dokumentacji przyjęcia pojazdu do diagnostyki;  

 MG.18.1(3) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów 
i zespołów tych pojazdów: 

 charakteryzuje budowę poszczególnych elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 
samochodowych;  

 wyjaśnia zasadę działania poszczególnych podzespołów silnika spalinowego;  

 charakteryzuje budowę poszczególnych układów pojazdów samochodowych;  

 wyjaśnia zasadę działania poszczególnych podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;  

 MG.18.1(6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych: 

 rozpoznaje usterki i uszkodzenia pojazdu na podstawie opisu objawów niesprawności;  

 opracowuje procedurę diagnostyki poszczególnych podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;  

 MG.18.1(7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych: 

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

 MG.18.1(8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki: 

 planuje czynności niezbędne do wykonania pomiarów i badań diagnostycznych pojazdów samochodowych;  
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 określa metody diagnostyki stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;  

 MG.18.1(9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych: 

 rozpoznaje sposoby dokonywania oceny stanu technicznego pojazdu na podstawie wykonanych pomiarów 
i badań diagnostycznych podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; 

 MG.18.2(1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów 
i wyników badań diagnostycznych: 

 określa sposoby rozpoznawania usterek i uszkodzeń podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 
na podstawie opisu objawów ich nieprawidłowej pracy;  

 określa sposoby lokalizowania uszkodzeń elementów podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 
na podstawie analizy wyników pomiarów i wyników badań diagnostycznych;  

 MG.18.2(2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych: 

 określa metody szacowania kosztów elementów pojazdów samochodowych podlegających wymianie;  

 określa metody szacowania kosztów naprawy lub wymiany elementów;  

 MG.18.2(3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego: 

 dobiera metodę naprawy poszczególnych podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;  

 dobiera metodę naprawy stosownie do stwierdzonych usterek technicznych;  

 MG.18.2(4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych: 

 określa sposób demontażu zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych korzystając z dokumentacji 
konstrukcyjnej, eksploatacyjnej i naprawczej;  

 planuje czynności niezbędne do wykonania przy demontażu uszkodzonych elementów pojazdów 
samochodowych;  

 MG.18.2(5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych: 

 określa urządzenia, narzędzia i przyrządy niezbędne do weryfikacji zespołów i podzespołów pojazdów 
samochodowych;  

 określa metody i sposoby weryfikacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany: 

 określa zasady i sposoby doboru zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;  

 określa zasady i sposoby doboru elementów zamiennych niezbędnych do naprawy zespołów i podzespołów 
pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(7) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń 
i narzędzi warsztatowych: 

 planuje czynności niezbędne do wykonania wymiany uszkodzonych zespołów i podzespołów pojazdów 
samochodowych;  

 MG.18.2(8) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych: 

 planuje czynności niezbędne do wykonania montażu wymienianych lub naprawionych elementów;  

 MG.18.2(9) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych: 

 planuje czynności niezbędne do wykonania konserwacji zespołów i podzespołów pojazdów 
samochodowych;  

 MG.18.2(10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne: 

 wyjaśnia zasady eksploatacji układów pojazdów samochodowych;  

 określa sposoby doboru materiałów eksploatacyjnych do układów pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(11) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych: 

 dobiera metody przeprowadzania próby pojazdu samochodowego po naprawie w zależności od zakresu 
naprawy;  

 MG.18.2(12) ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt: 

 planuje czynności niezbędne do dokonania oceny jakości wykonanej naprawy na podstawie uzyskanych 
wyników badań podczas próby pracy;  

 określa sposoby ustalenia kosztów naprawy z uwzględnieniem kosztów części, materiałów 
eksploatacyjnych i kosztu robocizny;  

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

 korzysta z dokumentacji konstrukcyjnej, eksploatacyjnej i naprawczej podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych. 
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TECHNOLOGIA NAPRAW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 

L.p Działy tematyczne 
Liczba godzin 

St. I St. II St. III 

1 Podstawy elektrotechniki prądu stałego i zmiennego 

- 

12 
- 

2 Podstawy elektroniki 7 

3 
Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne pojazdów 
samochodowych 

13 4 

4 Wyposażenie elektroniczne pojazdów samochodowych - 28 

 Razem - 32 32 

 
 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

Podstawy elektrotechniki prądu stałego i zmiennego 
1 Prąd elektryczny, napięcie, natężenie.  

- 12 - 12 

2 
Materiały i ich własności elektryczne i 
magnetyczne.  

3 Prawa Kirchhoffa i prawo Ohma.  

4 
Jednostki układu SI stosowane w 
elektrotechnice i elektronice.  

5 
Elementy obwodu elektrycznego i ich 
oznaczanie w dokumentacji technicznej.  

6 
Rezystancja zastępcza układu szeregowego, 
równoległego i mieszanego.  

7 Pojemność zastępcza układów.  

8 
I i II prawo Kirchhoffa oraz prawo Ohma dla 
obwodów prądu stałego.  

9 

Moc czynna w obwodach prądu stałego, bilans 
mocy czynnej, dopasowanie odbiornika do 
rzeczywistego źródła napięcia stałego, 
sprawność układu.  

10 
Analiza obwodów prądu stałego z 
wykorzystaniem symulacji komputerowej.  

11 
Zjawiska związane z prądem elektrycznym: 
elektromagnetyzm, elektrostrykcja, 
piezoelektryczność.  

12 
Budowa i zasada działania elementów 
reaktancyjnych – cewki indukcyjnej i 
kondensatora.  

13 
I i II prawo Kirchhoffa oraz prawo Ohma dla 
obwodów prądu sinusoidalnego.  

14 
Oscyloskop – budowa, zasada działania i 
zastosowania.  

15 
Analiza obwodów prądu sinusoidalnego z 
wykorzystaniem symulacji komputerowej i 
oscyloskopu. 

Podstawy elektroniki 

16 
Schematy ideowe układów elektrycznych i 
elektronicznych.  

- 7 - 7 
17 

Budowa i zasada działania, parametry, 
charakterystyki, funkcje i obszary zastosowań 
elementów półprzewodnikowych oraz 
optoelektronicznych.  
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18 
Budowa, zasada działania, parametry, 
charakterystyki i obszary zastosowań 
wzmacniaczy.  

19 
Budowa, zasada działania, parametry, 
charakterystyki i obszary zastosowań układów 
prostowniczych, stabilizacyjnych i zasilających.  

20 
Szacowanie wartości parametrów 
wzmacniaczy, prostowników, stabilizatorów, 
zasilaczy i generatorów.  

21 
Wpływ elementów i podzespołów na pracę 
analogowych układów elektronicznych.  

22 
Dobór analogowych układów elektronicznych w 
zależności od warunków eksploatacyjnych.  

23 
Zasada działania, parametry, charakterystyki i 
obszary zastosowań bramek logicznych.  

24 
Charakterystyki oscyloskopowe układów 
elektronicznych. 

Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne pojazdów samochodowych  

25 
Podstawowe źródła energii elektrycznej w 
pojazdach.  

- 

13 - 

17 

26 
Rodzaje samochodowych instalacji 
elektrycznych.  

27 
Zabezpieczanie bezpiecznikami instalacji 
elektrycznej samochodu.  

28 
Budowa, zasada działania, wykorzystanie, 
rodzaje samochodowych przekaźników 
elektromagnetycznych.  

29 
Budowa i zasada działania zaworów 
elektromagnetycznych.  

30 
Podstawowe źródła energii elektrycznej w 
pojazdach.  

31 Akumulatory.  

32 Ogniwa polimerowe.  

33 Alternatory i prądnice.  

34 Układy rozruchowe.  

- 4 
35 Funkcje układów rozruchowych.  

36 Budowa rozrusznika.  

37 System start stop. 

Wyposażenie elektroniczne pojazdów samochodowych 

38 Układy zapłonowe.  

- - 13 28 

39 Oświetlenie pojazdów samochodowych.  

40 
Urządzenia kontrolno-pomiarowe, 
przeznaczenie i podział.  

41 
Czujniki stosowane w układach elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów samochodowych.  

42 Komputer pokładowy.  

43 Zestaw wskaźników.  

44 
Układy sterowania wtryskiem paliwa silników z 
zapłonem iskrowym.  

45 
Układy sterowania wtryskiem paliwa silników z 
zapłonem samoczynnym.  

46 Zasobnikowy układ wtryskowy Common Rail.  

47 Układy zasilania LPG silników spalinowych.  

48 Układy zasilania CNG silników spalinowych.  

49 Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów 
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samochodowych.  

50 Rodzaje kodów usterek.  

51 Oznaczenia kodów usterek.  

52 
Sieci transmisji danych w pojazdach 
samochodowych.  

53 

Układy zwiększające bezpieczeństwo jazdy:  

 Układ ABS  

 Układ BAS  

 Układ ASR  

 Układ ESP  

 Układ EBD  

 Układ TPMS  

 Elektryczny hamulec postojowy  

 Tempomat  

 Asystent utrzymania pasa ruchu  

 System wspomagania ruszania na 
wzniesieniu  

 System wspomagania zjazdu ze 
wzniesienia  

 Układ poduszek gazowych i pasów 
bezpieczeństwa – SRS 

11 

54 

Układy zwiększające komfort jazdy:  

 Ogrzewanie i klimatyzacja  

 Elektryczne sterowanie szyb  

 Elektryczna regulacja lusterek  

 Centralne blokowanie drzwi i układy 
zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą  

 Samochodowa nawigacja GPS 

4 

Razem - 32 32 64 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(EE.a)(1) posługuje się pojęciami z   dziedziny elektrotechniki i elektroniki: 

 wyjaśnia podstawowe pojęcia z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;  

 wyjaśnia pojęcia mocy, sprawności; 

 PKZ(EE.a)(2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym: 

 charakteryzuje materiały pod względem właściwości elektrycznych i magnetycznych;  

 określa zastosowania materiałów w elektrotechnice;  

 opisuje właściwości i przebieg prądu stałego;  

 wyjaśnia zjawiska elektromagnetyzmu, elektrostrykcji i piezoelektryczności;  

 opisuje przebieg prądu przemiennego;  

 PKZ(EE.a)(3) interpretuje wielkości fizyczne związane z   prądem zmiennym: 

 charakteryzuje wielkości fizyczne obwodów prądu zmiennego;  

 stosuje jednostki charakteryzujące prąd elektryczny; 

 PKZ(EE.a)(4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ): 

 wyjaśnia pojęcia dotyczące przebiegów sinusoidalnych;  

 wyjaśnia pojęcia dotyczące obwodów elektrycznych prądu sinusoidalnego;  

 wyznacza wartość skuteczną, częstotliwość oraz fazę początkową przebiegu sinusoidalnego; 

 PKZ(EE.a)(5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych 
w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych: 

 wyznacza rezystancję zastępczą układów;  

 wyznacza pojemność zastępczą układów;  

 stosuje i i II prawo Kirchhoffa oraz prawo Ohma;  

 wyjaśnia znaczenie praw Kirchhoffa w analizie układów elektrycznych;  
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 PKZ(EE.a)(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne: 

 rozpoznaje na schematach obwody i ich elementy elektryczne;  

 rozpoznaje elementy układu elektrycznego na podstawie symbolów i opisu;  

 rozpoznaje elementy składowe głównych źródeł zasilania elektrycznego pojazdu samochodowego;  

 rozpoznaje na schemacie funkcjonalnym obwód rozruchu pojazdu samochodowego;  

 rozpoznaje elementy składowe układów zapłonowych pojazdów samochodowych;  

 rozpoznaje elementy obwodu oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego pojazdu samochodowego;  

 rozróżnia rodzaje oświetlenia zewnętrznego pojazdów samochodowych;  

 rozróżnia rodzaje źródeł światła stosowanych w pojazdach samochodowych;  

 rozpoznaje elementy układu wtryskowego silnika z zapłonem iskrowym;  

 rozpoznaje elementy układu wtryskowego silnika z zapłonem samoczynnym;  

 rozpoznaje elementy układów zasilania gazowego silników spalinowych;  

 rozpoznaje poszczególne generacje układów zasilania gazem silników spalinowych; 

 rozpoznaje złącza diagnostyczne stosowane w pojazdach samochodowych;  

 rozpoznaje elementy poszczególnych układów zwiększających bezpieczeństwo jazdy;  

 rozpoznaje elementy poszczególnych układów zwiększających komfort jazdy;  

 rozpoznaje elementy cyfrowych magistrali danych pojazdów samochodowych; 

 PKZ(EE.a)(7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych: 

 sporządza schemat ideowy analogowego układu elektrycznego i elektronicznego;  

 sporządza schemat montażowy analogowego układu elektrycznego i elektronicznego;  

 sporządza i objaśnić schemat funkcjonalny układu zasilania pojazdu samochodowego w energię 
elektryczną;  

 sporządza schemat i objaśnić współpracę regulatora napięcia z alternatorem;  

 sporządza schematy funkcjonalne układów zapłonowych pojazdów samochodowych;  

 sporządza schematy montażowe poszczególnych obwodów oświetlenia zewnętrznego pojazdu 
samochodowego;  

 sporządza schematy ideowe układów zasilania gazowego silników spalinowych;  

 PKZ(EE.a)(8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych: 

 charakteryzuje parametry elementów półprzewodnikowych;  

 charakteryzuje parametry elementów optoelektronicznych;  

 charakteryzuje główne parametry akumulatora kwasowego;  

 charakteryzuje parametry poszczególnych elementów układu rozruchowego;  

 rozróżnia parametry czujników układów sterowania wtryskiem silników spalinowych;  

 rozróżnia rodzaje i oznaczenia kodów usterek układu samodiagnostyki pokładowej;  

 PKZ(EE.a)(12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji 
technicznej: 

 określa funkcje elementów półprzewodnikowych;  

 określa funkcje elementów optoelektronicznych;  

 określa parametry głównych elementów zasilania elektrycznego pojazdu samochodowego na podstawie 
dokumentacji technicznej;  

 określa funkcje poszczególnych elementów układów zapłonowych na podstawie dokumentacji technicznej;  

 określa funkcje urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych w pojazdach samochodowych;  

 określa funkcje urządzeń sygnalizacyjnych stosowanych w pojazdach samochodowych;  

 określa różnice w zasadzie działania poszczególnych generacji układów zasilania gazem silników 
spalinowych na podstawie dokumentacji technicznej;  

 określa funkcje poszczególnych elementów układów zasilania gazem silników spalinowych na podstawie 
dokumentacji technicznej; 

 PKZ(EE.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych: 

 dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych;  

 dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych; 

 PKZ(EE.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm 
w tym zakresie: 

 wyszukuje w katalogu lub instrukcji informacje dotyczące elektronicznych układów analogowych i cyfrowych;  
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 korzysta z dokumentacji technicznej, w celu objaśnienia oznaczeń głównych elementów zasilania 
elektrycznego pojazdu samochodowego;  

 korzysta z dokumentacji technicznej, w celu objaśnienia budowy różnych typów układów zapłonowych;  

 posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą układów wtrysku paliwa silników spalinowych; 

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

 analizuje obwody prądu stałego i zmiennego z wykorzystaniem technologii komputerowej;  

 stosuje oprogramowanie komputerowe do wyznaczenia parametrów liniowego obwodu elektrycznego prądu 
stałego i sinusoidalnego. 

 
 

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO 

L.p Działy tematyczne 
Liczba godzin 

St. I St. II St. III 

1 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

- - 

7 

2 Zasady ruchu drogowego 15 

3 Jazda w różnych warunkach drogowych 10 

 Razem - - 32 

 
 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

1 
Podstawowe pojęcia dotyczące ruchu 
drogowego.  

- - 7 7 

2 

Wpływ alkoholu lub innych środków na 
działania kierującego. Przyczyny wypadków 
drogowych. Wpływ stanu technicznego na 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

3 Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu.  

4 
Oświetlenie pojazdu. Wyposażenie 
obowiązkowe pojazdu. 

5 
Procedury postępowania podczas wypadku. 
Procedury postępowania podczas kolizji 
drogowej. 

6 
Udzielanie pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym.  

Zasady ruchu drogowego 

7 Ogólne zasady ruchu drogowego.  

- - 15 15 

8 
Szczególna ostrożność. Zasada ograniczonego 
zaufania. Rodzaje dróg. 

9 Dopuszczalne prędkości.  
10 Włączanie się do ruchu.  
11 Przecinanie się kierunku ruch pojazdów.  

12 
Przejazd przez skrzyżowania. Pierwszeństwo 
przejazdu. Skrzyżowania o ruch okrężnym. 

13 Pionowe i poziome znaki drogowe.  

14 
Sygnały świetlne i nadawane przez osoby 
kierujące ruchem.  

15 
Przejazdy przez torowiska. Pojazdy 
uprzywilejowane. 

Jazda w różnych warunkach drogowych 

16 
Zasady doboru i uzupełniania materiałów 
eksploatacyjnych. Obsługa codzienna pojazdu. 
Przygotowanie miejsca pracy kierowcy. 

- - 10 10 
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17 Przewóz osób i ładunków.  
18 Jazda w warunkach ograniczonej widoczności  
19 Używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych.  
20 Ewidencja pojazdów. Przeglądy techniczne. 
21 Kategorie praw jazdy i zakres uprawnień.  

22 
Wydawanie praw jazdy. Cofanie uprawnień do 
kierowania. 

23 Kontrola drogowa.  

24 
Procedury na egzaminie wewnętrznym 
i państwowym. 

Razem - - 32 32 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

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

 charakteryzuje przyczyny wypadków drogowych; 

 charakteryzuje skutki prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego; 

 wyjaśnia sposoby udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podczas wypadku; 

 ustala działania w przypadku powstania zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego; 

  PKZ(MG.g)(1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów: 

 ustala zakres czynności kontrolno-obsługowych pojazdu; 

 interpretuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych; 

 wyjaśnia wpływ stanu technicznego pojazdu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

 PKZ(MG.g)(2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami: 

 wyjaśnia przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego podczas jazdy po drogach; 

 interpretuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego podczas przejazdu przez skrzyżowania; 

 interpretuje przepisy prawa dotyczące pierwszeństwa przejazdu; 

 określa przepisy prawa o ruchu drogowym dotyczące włączania się do ruchu; 

 określa dopuszczalne prędkości pojazdów na poszczególnych rodzajach dróg; 

 interpretuje znaczenie znaków drogowych; 

 PKZ(MG.g)(3) przestrzega zasad kierowania pojazdami: 

 określa zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym; 

 interpretuje znaczenie nadawanych sygnałów drogowych; 

 wyjaśnia konsekwencje zachowań innych uczestników ruchu drogowego; 

 PKZ(MG.g)(4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie 
niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B: 

 wyjaśnia zasady wykonywania czynności obsługi codziennej pojazdu; 

 wyjaśnia przepisy prawne dotyczące obowiązku rejestracji pojazdu i obowiązkowych badań technicznych; 

 wyjaśnia zasady organizacji miejsca pracy kierowcy zgodnie z zasadami ergonomii; 

 charakteryzuje zasady prowadzenia pojazdów w różnych warunkach drogowych; 

 wyjaśnia zasady przeprowadzania egzaminu wewnętrznego; 

 wyjaśnia zasady przeprowadzania egzaminu państwowego w różnych warunkach drogowych; 

 wyjaśnia procedury wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami; 

 KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań: 

 przewiduje skutki podejmowanych działań podczas kierowania pojazdami. 
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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 mechanika pojazdów 
samochodowych; 

 dokonuje charakterystyki czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy mechanika pojazdów 
samochodowych; 

 wyjaśnia sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy mechanika pojazdów 
samochodowych; 

 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: 

 analizuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej  
i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych; 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych; 
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 przestrzega zasad ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych mechanika pojazdów 
samochodowych; 

 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 mechanika pojazdów 
samochodowych; 

 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: 

 charakteryzuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;  

 rozróżnia podstawowe systemy gospodarcze;  

 definiuje podstawowe pojęcia związane z gospodarką rynkową; 

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

 omawia przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa 
podatkowego i prawa autorskiego;  

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

 PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej: 

 charakteryzuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;  

 stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;  

 charakteryzuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej;  



Centrum Kształcenia Zawodowego WODDZ 58-105 Świdnica, ul. Gen. W. Sikorskiego 41     tel. 074  852-40-76 
37 

 

 stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej; 

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

 rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży motoryzacyjnej;  

 wskazuje powiązania między przedsiębiorstwami i instytucjami występującymi w branży motoryzacyjnej; 

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

 charakteryzuje rodzaje działań w których uczestniczą przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży 
motoryzacyjnej;  

 określa, jakie rodzaje czynników wpływają na podejmowane działania firm w branży motoryzacyjnej;  

 określa zakres działalności wybranego przedsiębiorstwa funkcjonującego w branży motoryzacyjnej;  

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

 wskazuje podobieństwa i różnice pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w branży motoryzacyjnej;  

 proponuje formy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w branży motoryzacyjnej; 

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

 kompletuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;  

 wypełnia dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;  

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

 charakteryzuje rodzaje korespondencji występujące miedzy przedsiębiorstwami;  

 sporządza umowę partnerskiej współpracy z przedsiębiorstwem o pokrewnym rodzaju działalności; 

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

 wskazuje zastosowanie urządzeń biurowych;  

 stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej w branży 
motoryzacyjnej;  

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

 planuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;  

 wprowadza działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;  

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

 określa obszary działania przedsiębiorstwa, w których można wprowadza innowacyjne rozwiązania;  

 proponuje innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie działającym w branży motoryzacyjnej;  

 PDG(12) stosuje zasady normalizacji:  

 określa podstawowe zasady normalizacji;  

 proponuje rozwiązania wpływające na normalizację pracy danego typu przedsiębiorstwa działającego 
w branży motoryzacyjnej;  

 PDG(13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.  

 oblicza koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;  

 stosuje środki optymalizacji kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.  

 rozlicza koszty przeprowadzonej usługi; 

 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; 

 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; 
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 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 
 

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; 
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 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 przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do 
możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę 
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. 
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Indywidualizacja pracy uczniów polegać może na dostosowaniu stopnia trudności zadań oraz czasu ich wykonywania do 
potrzeb i możliwości uczniów. w zakresie organizacji pracy można zastosować 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.
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KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE 
 

Wykonywanie czynności zgodnie  
z zasadami BHP. 

I 
Obsługa i naprawa podzespołów  

i zespołów pojazdów 
samochodowych. 

II 
Diagnostyka podzespołów  

i zespołów pojazdów 
samochodowych. 

  Obróbka materiałów. 

 Obsługa i naprawa silników 
pojazdów samochodowych. 

 Obsługa i naprawa układów 
jezdnych i nadwozi pojazdów 
samochodowych. 

 Obsługa i naprawa elektrycznych  
i elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych. 

 Diagnostyka silników pojazdów 
samochodowych. 

 Diagnostyka układów jezdnych  
i nadwozi pojazdów 
samochodowych. 

 Diagnostyka elektrycznych  
i elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych. 

 
 

Bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych. 

1 
Organizacja stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska  
podczas wykonywania diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. 

2 
Zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych mechanika pojazdów samochodowych. 

3 
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania  
diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych .  

4 

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas 
wykonywania zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych: 

 Przyczyny przepływu prądu elektrycznego przez człowieka. 

 Skutki rażenia elektrycznego. 

 Zapobieganie wypadkom porażenia elektrycznego. 

 Bardzo niskie napięcie jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim. 

 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa). 

 Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa). 

 Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. 

5 
Pierwsza pomoc poszkodowanym w wypadkach przy pracy: 

 Ratowanie człowieka rażonego prądem elektrycznym. 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

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

 dostrzega źródła zagrożeń w miejscu pracy;  

 przewiduje zagrożenia w środowisku pracy;  

 analizuje przyczyny wypadków przy pracy;   

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

 określa czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania pomiarów parametrów układów 
elektrycznych i elektronicznych;  

 określa czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie montażu i uruchamiania 
maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;  

 określa czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie konserwacji maszyn, 
urządzeń i instalacji elektrycznych;  

 określa czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie eksploatacji maszyn, 
urządzeń i instalacji elektrycznych;  

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

 charakteryzuje sposoby przeciwdziałania czynnikom szkodliwym;  

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

 określa zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami mechanicznymi;  

 określa zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami elektrycznymi;  

 określa zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami pneumatycznymi i hydraulicznymi; 

 przygotowuje stanowisko komputerowe do pracy zgodnie z zasadami bhp i ergonomii;  

 organizuje stanowisko diagnostyczne pojazdów samochodowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska  

 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania 
podstawowych operacji ślusarskich;  

 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania 
prac z zakresu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych; 

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

 dobiera środki ochrony osobistej do wykonania zadania zawodowego;  

 obsługuje podstawowe środki techniczne ochrony przed zagrożeniami;  

 charakteryzuje środki ochrony indywidualnej pracownika warsztatu motoryzacyjnego;  

 wskazuje zastosowanie danego środka ochrony indywidualnej pracownika na stanowisku pracy 
w warsztacie motoryzacyjnym;  

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas diagnostyki pojazdów samochodowych;  

 stosuje środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania podstawowych operacji ślusarskich;  

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu obsługi i naprawy 
pojazdów samochodowych;  

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

 określa sposoby zapobiegania ryzyku zawodowemu;  

 przestrzega procedur w sytuacji zagrożeń.  

 charakteryzuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku roboczym;  

 objaśnić przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące 
w zakładzie i na stanowisku roboczym.  

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas diagnostyki pojazdów samochodowych; 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania podstawowych operacji 
ślusarskich;  

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac z zakresu obsługi i naprawy pojazdów 
samochodowych; 

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

 udziela pierwszej pomocy w sytuacji wypadku przy pracy;  

 wykorzystuje procedury postępowania powypadkowego.  

 charakteryzuje przyczyny wypadków drogowych;  

 charakteryzuje skutki prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego;  

 charakteryzuje wpływ rozwoju motoryzacji na wypadkowość w ruchu drogowym. 
  

I Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

Obróbka materiałów. 

1 Przygotowanie stanowiska do obróbki materiałów.  

2 Rozpoznawanie i stosowanie narzędzi wykorzystywanych do prac ślusarskich.  

3 Rozpoznawanie i stosowanie maszyn wykorzystywanych w maszynowej obróbce skrawaniem.  

4 Rozpoznawanie i stosowanie narzędzi wykorzystywanych w maszynowej obróbce skrawaniem.  
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5 Trasowanie na płaszczyźnie za pomocą odpowiednich narzędzi i przyrządów.  

6 Cięcie – określanie sposobu cięcia i dobór narzędzi w zależności od rodzaju materiału.  

7 Piłowanie – dobór rodzaju pilnika, piłowanie zgrubne i wykańczające.  

8 
Gwintowanie – rozpoznawanie rodzajów gwintów, dobór pokręteł i oprawek do gwintowników oraz narzynek 
podczas gwintowania ręcznego.  

9 Wiercenie, rozwiercanie i pogłębianie – obsługa wiertarek, dobór wierteł.  

10 Wiercenie otworów w stali, żeliwie, stopach metali kolorowych, tworzywach sztucznych i drewnie.  

11 Wiercenie otworów przelotowych i nieprzelotowych.  

12 Toczenie i wytaczanie – dobór narzędzi, dobór parametrów toczenia.  

13 Frezowanie – dobór narzędzi, dobór parametrów frezowania. 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(EE.a)(11) wykonuje prace z   zakresu obróbki ręcznej: 

 określa sposoby wykorzystania prac z zakresu obróbki ręcznej podczas naprawy podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych;  

 wykonuje trasowanie na płaszczyźnie;  

 wykonuje cięcie prętów, płaskowników, kątowników piłą;  

 wykonuje cięcie blach nożycami;  

 wykonuje piłowanie powierzchni płaskich i kształtowych;  

 wykonuje gięcie prętów i płaskowników;  

 wykonuje prostowanie prętów, płaskowników, blach;  

 wykonuje gwintowanie zewnętrzne i wewnętrzne;  

 wykonuje gwintowanie otworów przelotowych i nieprzelotowych. 
 

I Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

Obsługa i naprawa silników pojazdów samochodowych. 

1 Przyjęcie pojazdu samochodowego do obsługi i naprawy silnika.  

2 
Dokumentacja przyjęcia pojazdu samochodowego do obsługi i naprawy(zlecenie, karta przyjęcia pojazdu 
samochodowego do obsługi i naprawy).  

3 Lokalizowanie uszkodzeń.  

4 Dobór narzędzi i przyrządów.  

5 Obsługa silnika (kompletnego).  

6 Obsługa i naprawa kadłubów i głowic.  

7 Naprawa układów korbowo-tłokowych.  

8 Obsługa i naprawa układów rozrządu.  

9 Obsługa i naprawa układów zasilania.  

10 Obsługa i naprawa układów chłodzenia.  

11 Obsługa i naprawa układów smarowania.  

12 Obsługa i naprawa układów dolotowych i wylotowych.  

13 Obsługa i naprawa napędów alternatywnych.  

14 Kontrola jakości wykonanej naprawy.  

15 Wykonywanie prób po naprawie.  

16 Kalkulacja kosztów obsługi i naprawy.  

17 
Dokumentacja wydania pojazdu samochodowego po obsłudze i naprawie (kosztorys, faktura, karta wydania 
pojazdu).  

18 Wydanie pojazdu samochodowego po wykonaniu obsługi i naprawy.  
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(EE.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych: 

 odczytuje rysunek techniczny podczas prac montażowych;  

 wykonuje prace montażowe zgodnie z rysunkiem technicznym; 
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 PKZ(EE.a)(13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie 
schematów ideowych i montażowych: 

 wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów 
montażowych podczas obsługi i naprawy silników pojazdów samochodowych; 

 MG.18.2(1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów 
i wyników badań diagnostycznych: 

 określa stan techniczny silników pojazdów samochodowych;  

 sprawdza stan techniczny silników pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych: 

 określa czas wykonanej obsługi silników pojazdów samochodowych na podstawie norm czasowych;  

 szacuje czas wykonanej naprawy silników pojazdów samochodowych na podstawie norm czasowych;  

 sporządza kalkulację kosztów za czynności obsługowe i naprawcze silników na podstawie cenników;  

 MG.18.2(3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego: 

 stosuje metody naprawy silników pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych: 

 przeprowadza demontaż podzespołów i zespołów silników pojazdów samochodowych; 

 MG.18.2(5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych: 

 identyfikuje zużyte podzespoły i zespoły silników pojazdów samochodowych;  

 weryfikuje uszkodzone podzespoły i zespoły silników pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany: 

 rozpoznaje uszkodzone podzespoły i zespoły silników pojazdów samochodowych;  

 dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania obsługi i naprawy silników pojazdów 
samochodowych;  

 stosuje części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania obsługi i naprawy silników pojazdów 
samochodowych;  

 MG.18.2(7) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń 
i narzędzi warsztatowych: 

 stosuje narzędzia, urządzenia i przyrządy do wykonania obsługi i naprawy silników pojazdów 
samochodowych; 

 MG.18.2(8) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych: 

 wykonuje montaż podzespołów i zespołów silników spalinowych pojazdów samochodowych;  

  MG.18.2(10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne: 

 dobiera materiały eksploatacyjne podczas przeprowadzania obsługi i naprawy silników pojazdów 
samochodowych;  

 MG.18.2(11) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych: 

 przeprowadza próby po naprawie silników pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(12) ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt: 

 stosuje metody sprawdzania jakości wykonanej obsługi i naprawy silników pojazdów samochodowych;  

 sporządza kosztorys obsługi i naprawy silników pojazdów samochodowych.  
 

I Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

Obsługa i naprawa układów jezdnych i nadwozi pojazdów samochodowych. 

1 Przyjęcie pojazdu samochodowego do obsługi i naprawy układów jezdnych i nadwozi.  

2 
Dokumentacja przyjęcia pojazdu samochodowego do obsługi i naprawy (zlecenie, karta przyjęcia pojazdu 
samochodowego do obsługi i naprawy).  

3 Lokalizowanie uszkodzeń.  

4 Dobór narzędzi i przyrządów.  

5 Obsługa i naprawa układów jezdnych.  

6 Obsługa i naprawa sprzęgieł i skrzyń biegów.  

7 Obsługa i naprawa układów napędowych.  

8 Obsługa i naprawa układów hamulcowych.  

9 Obsługa i naprawa zawieszenia.  

10 Obsługa i naprawa kół i ogumienia.  
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11 Obsługa i naprawa nadwozi.  

12 Naprawa wyposażenia dodatkowego pojazdów samochodowych.  

13 Kontrola jakości wykonanej naprawy.  

14 Wykonywanie prób po naprawie.  

15 Kalkulacja kosztów obsługi i naprawy.  

16 
Dokumentacja wydania pojazdu samochodowego po obsłudze i naprawie (kosztorys, faktura, karta wydania 
pojazdu).  

17 Wydanie pojazdu samochodowego po wykonaniu obsługi i naprawy. 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(EE.a)(13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie 
schematów ideowych i montażowych: 

 wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów 
montażowych podczas obsługi i naprawy układów jezdnych i nadwozi pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów 
i wyników badań diagnostycznych: 

 sprawdza stan techniczny układów jezdnych i nadwozi pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych: 

 określa czas wykonanej obsługi i naprawy układów jezdnych i nadwozi pojazdów samochodowych na 
podstawie norm czasowych;  

 MG.18.2(3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego: 

 stosuje metody obsługi i naprawy układów jezdnych i nadwozi pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych: 

 przeprowadza demontaż podzespołów i zespołów układów jezdnych i nadwozi pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych: 

 rozpoznaje uszkodzone lub zużyte podzespoły i zespoły układów jezdnych i nadwozi pojazdów 
samochodowych;  

 MG.18.2(6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany: 

 stosuje części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania obsługi i naprawy układów jezdnych 
i nadwozi pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(7) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń 
i narzędzi warsztatowych: 

 stosuje narzędzia, urządzenia i przyrządy do wykonania obsługi i naprawy układów jezdnych i nadwozi 
pojazdów samochodowych;  

 wykonuje obsługę i naprawę układów jezdnych i nadwozi pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(8) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych: 

 wykonuje montaż podzespołów i zespołów układów jezdnych i nadwozi pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(9) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych: 

 wykonuje konserwację układów jezdnych i nadwozi pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne: 

 dobiera materiały eksploatacyjne podczas przeprowadzania obsługi i naprawy układów jezdnych i nadwozi 
pojazdów samochodowych; 

 MG.18.2(11) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych: 

 przeprowadza próby po naprawie układów jezdnych i nadwozi pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(12) ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt: 

 stosuje metody sprawdzania jakości wykonanej obsługi i naprawy układów jezdnych i nadwozi pojazdów 
samochodowych;  

 sporządza kosztorys obsługi i naprawy układów jezdnych i nadwozi pojazdów samochodowych. 
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I Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

Obsługa i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. 

1 
Przyjęcie pojazdu samochodowego do obsługi i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych.  

2 
Dokumentacja przyjęcia pojazdu samochodowego do obsługi i naprawy (zlecenie, karta przyjęcia pojazdu 
samochodowego do obsługi i naprawy).  

3 Lokalizowanie uszkodzeń.  

4 Dobór narzędzi i przyrządów.  

5 Obsługa i naprawa układów zasilania elektrycznego pojazdów samochodowych.  

6 Obsługa akumulatorów.  

7 Obsługa i naprawa alternatorów i regulatorów napięcia.  

8 Obsługa i naprawa układów rozruchu pojazdów samochodowych.  

9 Obsługa i naprawa układów zapłonowych pojazdów samochodowych.  

10 Obsługa i naprawa elektronicznie sterowanych układów wtryskowych silników pojazdów samochodowych.  

11 Obsługa i naprawa układu oświetlenia pojazdów samochodowych.  

12 
Obsługa i naprawa układu chłodzenia (wentylator, czujnik temperatury cieczy chłodzącej) pojazdów 
samochodowych.  

13 Naprawa układów bezpieczeństwa pojazdów samochodowych.  

14 Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów komfortu jazdy.  

15 
Naprawa układów zasilania elektrycznego urządzeń dodatkowych (radio, sygnał dźwiękowy, systemów 
informacji) pojazdów samochodowych.  

16 Naprawa systemów transmisji danych.  

17 Naprawa zasilania elektrycznego pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym.  

18 Naprawa pojazdów samochodowych z napędem elektrycznym.  

19 Kontrola jakości wykonanej naprawy.  

20 Wykonywanie prób po naprawie.  

21 Kalkulacja kosztów obsługi i naprawy.  

22 
Dokumentacja wydania pojazdu samochodowego po obsłudze i naprawie (kosztorys, faktura, karta wydania 
pojazdu).  

23 Wydanie pojazdu samochodowego po wykonaniu obsługi i naprawy. 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(EE.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych: 

 odczytuje rysunek techniczny podczas prac instalacyjnych;  

 wykonuje prace instalacyjne zgodnie z rysunkiem technicznym;  

 PKZ(EE.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z   zakresu montażu 
mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych: 

 dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do prac z zakresu montażu mechanicznego 
elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;  

 stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do prac z zakresu montażu mechanicznego 
elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; 

 MG.18.2(1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów 
i wyników badań diagnostycznych: 

 sprawdza stan techniczny elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych: 

 określa czas wykonanej obsługi i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych na podstawie norm czasowych;  

 MG.18.2(3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego: 

 stosuje metody obsługi i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych: 

 przeprowadza demontaż podzespołów i zespołów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych;  

 MG.18.2(5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych: 
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 MG.18.2(5)6 rozpoznaje uszkodzone lub zużyte podzespoły i zespoły elektrycznych i elektronicznych 
układów pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany: 

 stosuje części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania obsługi i naprawy elektrycznych 
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(7) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń 
i narzędzi warsztatowych: 

 stosuje narzędzia, urządzenia i przyrządy do wykonania obsługi i naprawy elektrycznych i elektronicznych 
układów pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(8) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych: 

 wykonuje montaż podzespołów i zespołów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych; 

 MG.18.2(9) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych: 

 wykonuje konserwację elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne: 

 dobiera materiały eksploatacyjne podczas przeprowadzania obsługi i naprawy elektrycznych 
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;  

 MG.18.2(11) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych: 

 przeprowadza próby po naprawie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; 

 MG.18.2(12) ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt: 

 stosuje metody sprawdzania jakości wykonanej obsługi i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów 
pojazdów samochodowych;  

 sporządza kosztorys obsługi i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. 
 

II Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 

Diagnostyka silników pojazdów samochodowych. 

1 Organizacja stanowiska diagnostycznego.  

2 Metody diagnozowania.  

3 Urządzenia, narzędzia i przyrządy.  

4 Programy komputerowe stosowane do diagnostyki.  

5 Przyjęcie pojazdu samochodowego do diagnostyki silnika.  

6 
Dokumentacja przyjęcia pojazdu samochodowego do diagnostyki silnika (zlecenie, karta przyjęcia pojazdu 
samochodowego do diagnostyki).  

7 Diagnozowanie kompletnego silnika.  

8 Diagnozowanie kadłuba i głowicy.  

9 Diagnozowanie układów korbowo-tłokowych.  

10 Diagnozowanie układów rozrządu.  

11 Diagnozowanie układów zasilania.  

12 Diagnozowanie układów chłodzenia.  

13 Diagnozowanie układów smarowania.  

14 Diagnozowanie układów dolotowych i wylotowych.  

15 Diagnozowanie napędów alternatywnych.  

16 Kalkulacja kosztów diagnostyki.  

17 
Dokumentacja wydania pojazdu samochodowego po diagnostyce (kosztorys, faktura, karta wydania 
pojazdu).  

18 Wydanie pojazdu samochodowego po wykonaniu diagnostyki.  

19 Analiza i interpretacja wyników badań diagnostycznych.  

20 Ocena stanu technicznego.  

21 Przyczyny zużycia, uszkodzenia.  

22 Dokumentacja diagnostyki. 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(MG.a)(14) wykonuje pomiary warsztatowe: 
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 wykonuje pomiary warsztatowe podczas diagnostyki poszczególnych układów pojazdów samochodowych;  

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

 stosuje urządzenia diagnostyczne zgodnie z zasadami działania;  

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

 stosuje dokumentację techniczną urządzeń diagnostycznych;  

 stosuje dokumentację serwisową podczas diagnostyki poszczególnych układów pojazdów samochodowych; 

 MG.18.1(1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia: 

 posługuje się dokumentacją przyjęcia pojazdu samochodowego do diagnostyki;  

 MG.18.1(2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki: 

 przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki silnika;  

 MG.18.1(4) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego: 

 identyfikuje układy silników pojazdów samochodowych podlegające diagnostyce;  

 MG.18.1(5) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych: 

 dobiera urządzenia, narzędzia i przyrządy do diagnostyki silników pojazdów samochodowych;  

 posługuje się urządzeniami, narzędziami i przyrządami do diagnostyki silników pojazdów samochodowych;  

 MG.18.1(6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych: 

 rozróżnia metody diagnostyki silników pojazdów samochodowych oraz ich układów;  

 stosuje metody diagnostyki silników pojazdów samochodowych oraz ich układów;  

 MG.18.1(7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych: 

 stosuje programy komputerowe do diagnostyki silników pojazdów samochodowych;  

 MG.18.1(8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki: 

 ustala badania diagnostyczne silników pojazdów samochodowych;  

 przeprowadza badania diagnostyczne silników pojazdów samochodowych;  

 ocenia wyniki badań diagnostycznych silników pojazdów samochodowych;  

 MG.18.1(9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych: 

 ocenia stan techniczny silników pojazdów samochodowych na podstawie badań diagnostycznych;  

 MG.18.1(10) wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacją klientowi: 

 sporządza dokumentację diagnostyki silnika pojazdu samochodowego;  

 wydaje pojazd samochodowy po diagnostyce silnika wraz z dokumentacją.  
 

II Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 

Diagnostyka układów jezdnych i nadwozi pojazdów samochodowych. 

1 Organizacja stanowiska diagnostycznego.  

2 Metody i zakres diagnozowania.  

3 Urządzenia, narzędzia i przyrządy.  

4 Programy komputerowe stosowane do diagnostyki.  

5 Przeprowadzanie badania.  

6 Przyjęcie pojazdu samochodowego do diagnostyki układów jezdnych i nadwozi.  

7 
Dokumentacja przyjęcia pojazdu samochodowego do diagnostyki układów jezdnych i nadwozi (zlecenie, 
karta przyjęcia pojazdu samochodowego do diagnostyki).  

8 Diagnozowanie sprzęgieł i skrzynek biegów.  

9 Diagnozowanie układów napędowych.  

10 Diagnozowanie układu kierowniczego i urządzeń służących do sterowania pojazdem.  

11 Diagnozowanie układów hamulcowych.  

12 Diagnozowanie zawieszenia.  

13 Diagnozowanie kół i ogumienia.  

14 Diagnozowanie nadwozi.  

15 Diagnozowanie wyposażenia pojazdów samochodowych.  

16 Kalkulacja kosztów obsługi i naprawy.  

17 
Dokumentacja wydania pojazdu samochodowego po diagnostyce (kosztorys, faktura, karta wydania 
pojazdu).  
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18 Wydanie pojazdu samochodowego po wykonaniu diagnostyki.  

19 Analiza i interpretacja wyników badań diagnostycznych.  

20 Ocena stanu technicznego.  

21 Dokumentacja diagnostyki. 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

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

 rozróżnia materiały eksploatacyjne stosowane w układach jezdnych pojazdów samochodowych;  

 dobiera materiały eksploatacyjne stosowane w układach jezdnych pojazdów samochodowych; 

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

 wskazuje miejsca korozji w układach jezdnych i nadwoziach pojazdów samochodowych;  

 określa sposoby ochrony przed korozją w układach jezdnych i nadwoziach pojazdów samochodowych; 

 MG.18.1(1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia: 

 przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki układów jezdnych i nadwozi;  

 MG.18.1(2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki: 

 przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki układów jezdnych i nadwozi;  

 MG.18.1(5) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych: 

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

 posługuje się urządzeniami, narzędziami i przyrządami do diagnostyki układów jezdnych i nadwozi 
pojazdów samochodowych;  

 MG.18.1(6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych: 

 określa zakres diagnostyki układów jezdnych i nadwozi pojazdów samochodowych;  

 dobiera metody diagnostyki układów jezdnych i nadwozi pojazdów samochodowych;  

 MG.18.1(7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych: 

 posługuje się programami komputerowymi do diagnostyki układów jezdnych i nadwozi pojazdów 
samochodowych;  

 MG.18.1(8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki: 

 wykonuje badania diagnostyczne układów jezdnych i nadwozi pojazdów samochodowych;  

 interpretuje wyniki badań diagnostycznych układów jezdnych i nadwozi pojazdów samochodowych;  

 MG.18.1(9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych: 

 ocenia stan techniczny układów jezdnych i nadwozi pojazdów samochodowych na podstawie badań 
diagnostycznych; 

 MG.18.1(10) wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacją klientowi: 

 sporządza dokumentację diagnostyki układów jezdnych i nadwozi pojazdów samochodowych;  

 wydaje pojazd samochodowy po diagnostyce układów jezdnych i nadwozi.  
 
 II Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 

Diagnostyka elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. 

1 Organizacja stanowiska diagnostycznego.  

2 Metody i zakres diagnozowania.  

3 Urządzenia, narzędzia i przyrządy.  

4 Programy komputerowe stosowane do diagnostyki.  

5 Przyjęcie pojazdu samochodowego do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych.  

6 Diagnozowanie układów zasilania elektrycznego pojazdów samochodowych.  

7 Diagnozowanie akumulatorów.  

8 Diagnozowanie alternatorów i regulatorów napięcia.  

9 Diagnozowanie układów rozruchu pojazdów samochodowych.  

10 Diagnozowanie układów zapłonowych pojazdów samochodowych.  

11 Diagnozowanie elektronicznie sterowanych układów wtryskowych pojazdów samochodowych.  

12 Diagnozowanie instalacji oświetlenia pojazdów samochodowych.  
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13 
Diagnozowanie układu chłodzenia (wentylator, czujnik temperatury cieczy chłodzącej) pojazdów 
samochodowych.  

14 Diagnostyka pokładowa OBD pojazdów samochodowych.  

15 Diagnozowanie układów bezpieczeństwa.  

16 
Diagnozowanie układów zasilania elektrycznego urządzeń dodatkowych (radio, sygnał dźwiękowy, 
systemów informacji) pojazdów samochodowych.  

17 Diagnostyka systemów transmisji danych.  

18 Diagnostyka napędów alternatywnych pojazdów samochodowych.  

19 Kalkulacja kosztów diagnostyki.  

20 
Dokumentacja wydania pojazdu samochodowego po diagnostyce (kosztorys, faktura, karta wydania 
pojazdu).  

21 Wydanie pojazdu samochodowego po wykonaniu diagnostyki.  

22 Analiza i interpretacja wyników. 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(EE.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych: 

 stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do pomiaru parametrów elementów i układów elektrycznego 
i elektronicznego wyposażenia pojazdu samochodowego;  

 PKZ(EE.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych: 

 przeprowadza pomiary wielkości elektrycznych, elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów 
samochodowych;  

 PKZ(EE.a)(16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów: 

 przedstawia wyniki pomiarów wielkości elektrycznych w tabelach; 

 MG.18.1(1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia: 

 przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych;  

 MG.18.1(2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki: 

 przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych;  

 MG.18.1(4) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego: 

 określa podzespoły i zespoły układów elektrycznych i elektronicznych podlegające diagnostyce;  

 MG.18.1(5) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych: 

 stosuje urządzenia, narzędzia i przyrządy do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych;  

 MG.18.1(6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych: 

 dobiera metody i określa zakres diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych;  

 MG.18.1(7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych: 

 wykorzystuje programy komputerowe do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych;  

 MG.18.1(8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki: 

 wykonuje pomiary i badania diagnostyczne elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;  

 MG.18.1(9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych: 

 ocenia stan techniczny elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych na podstawie 
badań diagnostycznych;  

 MG.18.1(10) wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacją klientowi: 

 sporządza dokumentację diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;  

 wydaje pojazd samochodowy po diagnostyce układów elektrycznych i elektronicznych.  



Centrum Kształcenia Zawodowego WODDZ 58-105 Świdnica, ul. Gen. W. Sikorskiego 41     tel. 074  852-40-76 
51 

 

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinna posiadać następujące 
pomieszczenia dydaktyczne:  

1.  pracownię podstaw konstrukcji maszyn, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska:  

a) stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone 
do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych,  

b) program do wspomagania projektowania,  
c) pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy i katalogi oraz poradniki stosowane w 

budowie i konstrukcji maszyn,  
d) dokumentacje techniczne maszyn, pomoce dydaktyczne z zakresu podstaw konstrukcji maszyn;  

2.  pracownię podstaw motoryzacji, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska:  

a) stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone 
do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, użytkowe programy branżowe,  

b) modele pojazdów, zespoły i podzespoły oraz części pojazdów, elementy instalacji pojazdów, modele 
przedstawiające stopień zużycia oraz sposoby regeneracji części pojazdów,  

c) zestawy do demonstracji budowy i działania zespołów i podzespołów pojazdów  
d) materiały eksploatacyjne, pomoce dydaktyczne do nauki przepisów ruchu drogowego oraz technik kierowania 

pojazdami,  
e) dokumentacje techniczno- obsługowe pojazdów, katalogi części, katalogi i materiały przedsiębiorstw 

branżowych;  

3.  warsztaty szkolne, w których powinny znajdować się:  

a) stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela,  
b) samochód osobowy – przystosowany do diagnostyki systemu,  
c) oscyloskop z zestawem sond,  
d) linia diagnostyczna,  
e) podnośnik, żuraw warsztatowy do wyjmowania silników,  
f) stanowisko do kontroli i naprawy pojazdów samochodowych wyposażone w: instalacje techniczne niezbędne 

do działania maszyn i urządzeń, podnośnik/kanał (jedno stanowisko maksymalnie dla czterech uczniów), 
posiadające na wyposażeniu pojazd samochodowy i podzespoły pojazdu samochodowego,  

g) urządzenie diagnostycznego do pomiaru geometrii podwozia,  
h) montażownica i wyważarka kół,  
i) ściągacze do sprężyn, ściągacze do łożysk, podstawki z regulowaną wysokością, prasa hydrauliczna,  
j) urządzenia do pomiaru emisji spalin,  
k) skanery (komputery) diagnostyczne z oprogramowaniem,  
l) stanowisko komputerowe z danymi diagnostycznymi pojazdów do weryfikacji wyników pomiarów, 

oprogramowanie do diagnostyki pojazdów samochodowych,  
m) narzędzia monterskie, klucze dynamometryczne, stoły ślusarskie, urządzenia do mycia i konserwacji, narzędzia 

do obróbki ręcznej,  
n) urządzenia oraz narzędzia do obróbki mechanicznej,  
o) narzędzia i przyrządy pomiarowe – w tym do pomiarów wielkości elektrycznych,  
p) stacja do obsługi klimatyzacji,  
q) stanowiska do wymiany materiałów eksploatacyjnych,  
r) elementy instalacji pojazdów,  
s) dokumentacje techniczno-obsługowe, dokumentacje techniczne maszyn i urządzeń, instrukcje obsługi maszyn i 

urządzeń,  
t) środki ochrony indywidualnej.  

 

Każda pracownia powinna być zasilana napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczona ochroną 
przeciwporażeniową, wyposażona w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny oraz w stanowisko 
komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z urządzeniem wielofunkcyjnym 
oraz z projektorem multimedialnym/tablicą interaktywną, a także w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.  
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Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia 
ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych oraz 
innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU 

KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.18. 
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.43. 
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego 
lub średniego branżowego. 

Uczeń może zdawać kwalifikację MG.18. po ukończeniu kursów: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. 

 


