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7. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE  

Program nauczania dla zawodu Mechanik pojazdów samochodowych 723103 opracowany 

jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:  

−  Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw  

−  Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 

grudnia 2011 r.  

−  Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 

lutego 2012 r.  

−  Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r.  

−  Rozporządzeniem w  sprawie  dopuszczania  do  użytku w  szkole  programów 

wychowania  przedszkolnego  i  programów  nauczania  oraz  dopuszczania  do  

użytku szkolnego podręczników (projekt).  

−  Rozporządzeniem  w  sprawie  warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  

promowania  uczniów  i słuchaczy  oraz  przeprowadzania  sprawdzianów  

i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami.  

−  Rozporządzeniem  w  sprawie  zasad  udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach  

z dnia 17 listopada 2010 r.  

−  Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami.  

 

CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

 

Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów 

ogólnych kształcenia zawodowego:  

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.   

 

KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK 

POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ  

KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  

Program  nauczania  dla  zawodu  technik  pojazdów  samochodowych  uwzględnia  aktualny  

stan wiedzy  o  zawodzie  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  nowe  

technologie i najnowsze koncepcje nauczania.   

Program  uwzględnia  także  zapisy  zadań  ogólnych  szkoły  i umiejętności  zdobywanych  w  

trakcie  kształcenia  w  szkole  ponadgimnazjalnej  umieszczonych  w  

podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:  

1) umiejętność  zrozumienia,  wykorzystania  i  refleksyjnego  przetworzenia  tekstów,  

prowadząca  do  osiągnięcia  własnych  celów,  rozwoju  osobowego  oraz  

aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;   

2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania 

sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 

3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do  identyfikowania  i 

rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na  

obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;   

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;   

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i 

komunikacyjnymi;   

6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;   

7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;   

8) umiejętność pracy zespołowej.  

W  programie  nauczania  dla  zawodu  mechanik  pojazdów  samochodowych  uwzględniono  

powiązania  z  kształceniem  ogólnym  polegające  na  wcześniejszym  

osiąganiu  efektów  kształcenia w  zakresie  przedmiotów  ogólnokształcących  stanowiących  

podbudowę  dla  kształcenia w  zawodzie. Dotyczy  to  przede wszystkim  

takich przedmiotów jak: matematyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla 

bezpieczeństwa. 

 

INFORMACJA O ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  

 

Mechanik  pojazdów  samochodowych  -  to  kierunek  związany  z  obsługą  pojazdów  

samochodowych. Wraz  z  rozwojem motoryzacji wzrosło  zapotrzebowanie  na  

rynku  pracy  na  dobrze  wykształconych  fachowców  z  zakresu  naprawy  i  eksploatacji  

pojazdów  samochodowych,  obecnie  produkowanych  z  wykorzystaniem  

nowoczesnych  technologii. Kształcący się w  tym kierunku uczniowie stają się specjalistami 

z dziedziny naprawy  i eksploatacji pojazdów samochodowych, a  także  

diagnostyki samochodowej.  



Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  

-  użytkowania pojazdów samochodowych,  

-  diagnozowania pojazdów samochodowych,  

-  naprawiania pojazdów samochodowych,  

-  kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa 

jazdy kategorii B.  

Osiągnięte procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi 

prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi  

w:  

-  stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,  

-  zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,  

-  salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami 

samochodowymi,  

-  przedsiębiorstwach transportu samochodowego,  

-  przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,  

-  firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych. 

 

 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK 

POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  

 

Dynamiczny rozwój tej gałęzi przemysłu powoduje, iż zapotrzebowanie na osoby z 

odpowiednimi kwalifikacjami jest coraz większe. Postęp techniki oraz technologii  

wymusza zmianę w sposobie kształcenia i zdobywania wiedzy oraz umiejętności dla osób 

zajmujących się motoryzacją. Dzisiaj nie wystarczają wiadomości nauczane  

przed kilkunastoma  latami, a mechanik pojazdów  samochodowych  to osoba, która posiada 

wiadomości  z budowy, obsługi  i naprawy pojazdów,  ale  również na  

bieżąco aktualizuje swoje wiadomości  i zdobywa nowe umiejętności. Dynamiczny wzrost  

liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie  ilości  

specjalistów, którzy wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe zaspokoją 

zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej.   

 

POWIĄZANIA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z 

INNYMI ZAWODAMI  

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym 

uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy,  

własnych  potrzeb  i  ambicji. Wspólne  kwalifikacje mają  zawody  kształcone  na  poziomie  

zasadniczej  szkoły  zawodowej  i technikum,  np.:  dla  zawodu mechanik  

pojazdów  samochodowych  została  wyodrębniona  kwalifikacja  M.18.,  która  stanowi  

podbudowę  kształcenia  w zawodzie  technik  pojazdów  samochodowych  

i mechanik  pojazdów  samochodowych.  Zarówno  technik  pojazdów  samochodowych,  

elektromechanik  pojazdów  samochodowych  jak  i  mechanik  pojazdów  

samochodowych posiadają grupę wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego, są  

to efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone  

kodem PKZ(M.a), PKZ(M.g)i PKZ(E.a).  

 

 

Kwalifikacje  Symbol 

zawodu 

Zawód  Elementy 

wspólne 

M.18. Diagnozowanie i naprawa  311513 Technik pojazdów  PKZ 



podzespołów i zespołów  

pojazdów  

samochodowych 

samochodowych (M.a)  

PKZ(M.g)  

PKZ(E.a) 
723103 Mechanik 

pojazdów  

samochodowych 

 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH  

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być 

przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:   

1) użytkowania pojazdów samochodowych;  

2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 

3) naprawiania pojazdów samochodowych   

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)  

−  efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego 

stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(E.a),   

−  efekty  kształcenia wspólne  dla  zawodów w  ramach  obszaru mechanicznego  i  górniczo-

hutniczego  stanowiące  podbudowę  do  kształcenia w  zawodzie  PKZ  

(M.a), PKZ(M.g),  

−  efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie M.18. 

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów 
kształcenia, na które składają się: 

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; 

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) 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) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

4) jest otwarty na zmiany; 

5) potrafi radzić sobie ze stresem; 

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

9) potrafi negocjować warunki porozumień; 

10) współpracuje w zespole. 

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

PKZ(E.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń 
telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów 
samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, 

technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki 
i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, 
technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego 

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 oraz elektronicznych na podstawie schematów 
ideowych i montażowych; 

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

18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

PKZ(M.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 
okrętowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, 
technik mechanik okrętowy, technik budownictwa okrętowego, technik pojazdów samochodowych, 
technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów 
samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz 
odlewniczy, technik wiertnik, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa otworowego, 
technik górnictwa odkrywkowego, technik przeróbki kopalin stałych, technik odlewnik, technik 
hutnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, 
operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych, złotnik-jubiler 

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(M.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik pojazdów 
samochodowych, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, 
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa 

Uczeń: 

1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów; 

2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami; 

3) przestrzega zasad kierowania pojazdami; 

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

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych 
opisane w części II: 

M.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. 

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; 

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. 

 

 

PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU 

 

Kwalifikacje: M18 

K1 -  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych (symbol, T.4.) 
 

Lp
. 

Przedmiot 

KLASA STOPIEŃ 

I II III Ogółe
m  

 
LICZBA GODZIN 

TY
G. 

OGÓŁ
EM 

 

TYG
. 

OGÓŁE
M 
 

TYG
. 

OGÓŁE
M 

1. Podstawy 
konstrukcji 
maszyn 

17 68     68 

2. Przepisy ruchu 
drogowego w 
zakresie kategorii 
B 

    6 24   24 

3. Technologia 
napraw zespołów 
i podzespołów 
mechanicznych  
pojazdów 

17 68 17 68 22 88 224 



samochodowych 

 
4. 

 

Technologia 
napraw układów 
elektrycznych i 
elektronicznych  
pojazdów 
samochodowych 

  11 44 6 24 68 

5. Działalność 
gospodarcza w 
branży 
samochodowej 

    4 16 16 

6. Język obcy 
zawodowyw 
branży 
samochodowej 
 

    2 8 8 

Razem 34 136 34 136 34 136 408 

 

 

 

*dla młodocianych pracowników liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę 
zawodu u pracodawcy ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy,  
**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach 
kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.  
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec klasy trzeciej. 
 
14. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH  PRZEDMIOTÓW:  

 

W programie nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych 723103 

zastosowano taksonomię celów ABC B. Niemierko 

 

1. Podstawy konstrukcji maszyn 68 godzin  

2. Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B 24 godziny  

3. Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 

224 godziny  

4. Technologia napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 

68 godzin  

5. Podstawy działalności gospodarczej  16 godziny  

6. Język obcy zawodowy 8 godziny  
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Kształcenie zawodowe teoretyczne 

 

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

x x x x     

 

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

x x x x     

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

x x x x     

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

x x x x     

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

x x x x     

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

x x x x     

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

x x x x     

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

x x x x   

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

 

 

 

   
  

  

  

  

  

x x x x     

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

x x x x     

PKZ(M.a)(1) przestrzega zasad 
sporządzania rysunku technicznego 
maszynowego;  

x x x x     

PKZ(M.a)(2) sporządza szkice części 
maszyn;  

x x x x     

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

x x x x     

PKZ(M.a)(6) przestrzega zasad tolerancji i 
pasowań  

x x x x     



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

x x x x   

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

x x x x   

PKZ(M.a)(5) rozróżnia rodzaje połączeń;  x x x x   

PKZ(M.a)(7) rozróżnia materiały 
konstrukcyjne i eksploatacyjne;  

  x x   

 

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

  x x   

PKZ(M.a)(8) rozróżnia środki transportu 
wewnętrznego  

  x x   

PKZ(M.a)(9) dobiera sposoby transportu i 
składowania materiałów;  

x x x x   

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

x x x x   

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

x x x x   

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

x       

PKZ(M.a)(4) rozróżnia części maszyn i 
urządzeń  

       

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

       

PKZ(M.a)(14) wykonuje pomiary 
warsztatowe  

       

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

       

PKZ(M.a)(16) określa budowę oraz 
przestrzega zasad działania maszyn i 
urządzeń  
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BHP(10) udziela pierwszej pomocy 
poszkodowanym w wypadkach przy pracy 
oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia  

x x x x  x  x 

 

 

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

x x x x  x  x 

PKZ(M.g)(3) przestrzega zasad kierowania 
pojazdami  

x x x x x x 

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

x x x x  x  x 

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

X  X  

x x  x  x 
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PKZ(M.a)(7) rozróżnia materiały 
konstrukcyjne i eksploatacyjne        x x 

 
PKZ(M.a)(8) rozróżnia środki transportu 
wewnętrznego;  

      x x 

PKZ(M.a)(9) dobiera sposoby transportu i 
składowania materiałów;  

      x x 

PKZ(M.a)(10)rozpoznaje rodzaje korozji 
oraz określa sposoby ochrony przed 

      x x 



korozją;  

PKZ(M.a)(16) określa budowę oraz 
przestrzega zasad działania maszyn i 
urządzeń;  

      x x 

PKZ(M.a)(16) określa budowę oraz 
przestrzega zasad działania maszyn i 
urządzeń;  

      x x 

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

      x x 

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

      x x 

M.18.1(4) określa podzespoły i zespoły 
pojazdu samochodowego  

      x x 

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

M.18.1(2) przygotowuje pojazd samochodowy do 
diagnostyki  

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

 

      x x 

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

      x x 

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

      x x 

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

    x x 

M.18.1(9) ocenia stan techniczny pojazdów 
samochodowych  

    x x 

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

    x x 

M.18.2(2) szacuje koszty napraw pojazdów 
samochodowych  

      x x  

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

M.18.2(10) wyjaśnia zasady eksploatacji 
pojazdów samochodowych oraz dobiera 
materiały eksploatacyjn 

       

M.18.2(11) przeprowadza próby po naprawie 
pojazdów samochodowych  

       

M.18.2(12) ocenia jakość wykonania 
naprawy i ustala jej koszt  
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PKZ(E.a)(1) posługuje się pojęciami z 
dziedziny elektrotechniki i elektroniki  

      x x 

 

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

      x x 

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

    x x 

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

    x x 

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

PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy oraz 
układy elektryczne i elektroniczne  

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

       

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

       

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

       

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

       

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

       

PKZ(M.a)(10)rozpoznaje rodzaje korozji 
oraz określa sposoby ochrony przed korozją  
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PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru 
funkcjonowania gospodarki rynkowej  

       

PDG(2) 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  

       

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

       

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

       

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

       

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

       

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną 
z prowadzeniem działalności gospodarczej  

       

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

       

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

       



PDG(11) optymalizuje koszty i przychody 
prowadzonej działalności gospodarczej  

       

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki         
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w 
realizacji zadań  

       

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych 
działań  

       

KPS(4) jest otwarty na zmiany         
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem         
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali 
umiejętności zawodowe  

       

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej         
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za 
podejmowane działania  

       

KPS(9) potrafi negocjować warunki 
porozumień  

       

KPS(10) współpracuje w zespole         
                 16 
JOZ(1) posługuje się zasobem środków 
językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych), 
umożliwiających realizację zadań 
zawodowych  

       

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

       

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

       

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

       

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł 
informacji  

       

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 8 

Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe 

teoretyczne 
408 
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Efekty kształcenia z podstawy 

programowej 
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BHP(1)  rozróżnia  pojęcia  związane  

z  bezpieczeństwem  i  

higieną  pracy,  ochroną  

przeciwpożarową,  ochroną  

środowiska i ergonomią; 

BHP(1)1. rozróżnić pojęcia związane 

z bezpieczeństwem i higieną pracy, 

ochroną przeciwpożarową,  

ochroną środowiska i ergonomią;  

BHP(1)2.  scharakteryzować  pojęcia  

związane  z  bezpieczeństwem  i  

higieną  pracy,  ochroną  

przeciwpożarową, ochroną środowiska 

i ergonomią;  

BHP(1)3.  zastosować  pojęcia  

związane  z  bezpieczeństwem  i  

higieną  pracy,  ochroną  

przeciwpożarową, ochroną środowiska 

i ergonomią; 

BHP(2)  rozróżnia  zadania  i 

uprawnienia  instytucji oraz  służb  

działających w  zakresie ochrony 

pracy  i ochrony  środowiska  

w Polsce; 

BHP(2)1. wymienić instytucje oraz 

służby działające w zakresie ochrony 

pracy i ochrony środowiska  

w Polsce;  

BHP(2)2.  scharakteryzować  zadania  

i  uprawnienia  instytucji  oraz  służb  

działających  w  zakresie  

ochrony pracy i ochrony środowiska w 

Polsce;  

BHP(2)3. zidentyfikować podstawowe 

przepisy dotyczące prawnej ochrony 

pracy; 

BHP(3)  określa  prawa  i  obowiązki  

pracownika  oraz  

pracodawcy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

BHP(3)1. rozpoznać prawa i 

obowiązki pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy;  

BHP(3)2. rozpoznać obowiązki 

pracodawcy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

BHP(3)3.  określić  procedurę  

postępowania  w  zakresie  

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  

przedsiębiorstwie samochodowym; 

BHP(4)  przewiduje  zagrożenia  dla  

zdrowia  i  życia  człowieka  

oraz mienia  i  środowiska  związane  

z wykonywaniem  zadań  

zawodowych; 

BHP(4)1.  dokonać  analizy  

możliwych  zagrożeń  dla  zdrowia  i 

życia  człowieka  oraz  mienia  i  

środowiska związanych z 

wykonywaniem zadań zawodowych;  

BHP(4)2.  scharakteryzować  sposoby  

przeciwdziałania  zagrożeniom  przy  

wykonywaniu  zadań  

zawodowych; 

BHP(5)  określa  zagrożenia  związane  

z  występowaniem  

szkodliwych czynników w środowisku 

pracy; 

BHP(5)1.  określić  zagrożenia  

związane  z  występowaniem  

szkodliwych  czynników  w  

środowisku  

pracy;  



BHP(5)2.  scharakteryzować  

zagrożenia  związane  z  

występowaniem  szkodliwych  

czynników  w  

środowisku pracy;  

BHP(5)3.  zminimalizować  

zagrożenia  związane  z  

występowaniem  szkodliwych  

czynników  w  

środowisku pracy; 

BHP(6)  określa  skutki  

oddziaływania  czynników  

szkodliwych  

na organizm człowieka; 

BHP(6)1. określić czynniki szkodliwe 

oddziałujące na organizm człowieka;  

BHP(6)2.  zidentyfikować  czynniki  

szkodliwe  dla  organizmu  człowieka  

występujące  przy  

wykonywaniu zadań zawodowych;  

BHP(6)3. określić typowe choroby 

zawodowe występujące przy 

wykonywaniu zadań zawodowych; 

BHP(7)  organizuje  stanowisko  pracy  

zgodnie  z  

obowiązującymi  wymaganiami  

ergonomii,  przepisami  

bezpieczeństwa  i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej  i  

ochrony środowiska; 

BHP(7)1.  scharakteryzować  zasady  

organizacji  stanowiska  pracy  

zgodnie  z  obowiązującymi  

wymaganiami ergonomii, przepisami 

bezpieczeństwa  i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej  i  

ochrony środowiska;  

BHP(7)2.  zorganizować  stanowisko  

pracy  zgodnie  z  obowiązującymi  

wymaganiami  ergonomii,  

przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ochrony przeciwpożarowej i 

ochrony środowiska; 

BHP(8)  stosuje  środki  ochrony  

indywidualnej  i  zbiorowej  

podczas wykonywania zadań 

zawodowych; 

BHP(8)1.  rozpoznać  środki  ochrony  

indywidualnej  i  zbiorowej  podczas  

wykonywania  zadań  

zawodowych;  

BHP(8)2.  zastosować  środki  

ochrony  indywidualnej  i  zbiorowej  

podczas  wykonywania  zadań  

zawodowych; 

BHP(9) przestrzega zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  

stosuje przepisy prawa dotyczące 

ochrony przeciwpożarowej  

i ochrony środowiska; 

BHP(9)1.  rozróżnić  zasady  

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  

zastosować  przepisy  prawa  

dotyczące ochrony przeciwpożarowej i 

ochrony środowiska;  

BHP(9)2.  zastosować  zasady  

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  

zastosować  przepisy  prawa  

dotyczące ochrony przeciwpożarowej i 

ochrony środowiska; 



BHP(10)  udziela  pierwszej  pomocy  

poszkodowanym  w  

wypadkach  przy  pracy  oraz w  

stanach  zagrożenia  zdrowia  i  

życia. 

BHP(10)1. zidentyfikować stany 

zagrożenia zdrowia i życia;  

BHP(10)  2.  udzielić  pierwszej  

pomocy  poszkodowanym w 

wypadkach  przy  pracy  oraz w  

stanach  

zagrożenia zdrowia i życia;  

BHP(10)3. zapobiec zagrożeniom 

życia i zdrowia w miejscu 

wykonywania zadań zawodowych; 

PKZ(M.a)(1)  przestrzega  zasad  

sporządzania  rysunkutechnicznego 

maszynowego; 

PKZ(M.a)(1)1. scharakteryzować 

zasady sporządzania rysunku 

technicznego maszynowego; 

PKZ(M.a)(1)2. rozróżnić zasady 

sporządzania rysunku technicznego 

maszynowego;  

PKZ(M.a)(1)3. zastosować zasady 

sporządzania rysunku technicznego 

maszynowego;  

PKZ(M.a)(1)4.  posłużyć  się  

obowiązującymi  normami  

dotyczącymi  sporządzania  rysunku  

technicznego maszynowego; 

PKZ(M.a)(2) sporządza szkice części 

maszyn; 

PKZ(M.a)(2)1. scharakteryzować 

zasady sporządzania szkiców części 

maszyn;  

PKZ(M.a)(2)2. sporządzić szkice 

części maszyn; 

PKZ(M.a)(3)  sporządza  rysunki  

techniczne  z wykorzystaniem  

technik komputerowych; 

PKZ(M.a)(3)1.  wykonać  rysunki  

techniczne  wykorzystując  programy  

do  wspomagania  

projektowania typu CAD;  

PKZ(M.a)(3)2. sporządzić rysunki 

techniczne z wykorzystaniem technik 

komputerowych;  

PKZ(M.a)(3)3. zedytować rysunki 

techniczne z wykorzystaniem technik 

komputerowych; 

PKZ(M.a)(6) przestrzega zasad 

tolerancji i pasowań; 

PKZ(M.a)(6)1. scharakteryzować 

podstawowe wielkości tolerancji i 

pasowań;  

PKZ(M.a)(6)2. wyznaczać 

podstawowe wielkości tolerancji i 

pasowań  

PKZ(M.a)(6)3. zastosować zasady 

tolerancji i pasowań w budowie 

maszyn i urządzeń; 

PKZ(M.a)(17) posługuje się 

dokumentacją techniczną maszyn  

i  urządzeń  oraz  przestrzega  norm  

PKZ(M.a)(17)1. rozpoznać rodzaje 

maszyn i urządzeń na podstawie 

dokumentacji technicznej;  



dotyczących  rysunku  

technicznego,  części  maszyn,  

materiałów  konstrukcyjnych  i  

eksploatacyjnych 

PKZ(M.a)(17)2. scharakteryzować 

rodzaje dokumentacji technicznej 

maszyn i urządzeń;  

PKZ(M.a)(17)3. posłużyć się 

dokumentacją techniczną maszyn i 

urządzeń;  

PKZ(M.a)(17)4.  przestrzegać  normy  

dotyczące  rysunku  technicznego,  

części  maszyn,  materiałów  

konstrukcyjnych i eksploatacyjnych; 

PKZ(M.a)(18) stosuje programy 

komputerowe wspomagające  

wykonywanie zadań. 

PKZ(M.a)(18)1. scharakteryzować 

programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań;  

PKZ(M.a)(18)2. zastosować programy 

komputerowe wspomagające 

wykonywanie zadań; 

PKZ(M.a)(5) rozróżnia rodzaje 

połączeń; 

PKZ(M.a)(5)1. sklasyfikować rodzaje 

połączeń;  

PKZ(M.a)(5)2. scharakteryzować 

rodzaje połączeń;  

PKZ(M.a)(5)3. rozróżnić rodzaje 

połączeń; 

PKZ(M.a)(7)  rozróżnia  materiały  

konstrukcyjne  

i eksploatacyjne; 

PKZ(M.a)(7)1. rozróżnić materiały 

konstrukcyjne i eksploatacyjne;  

PKZ(M.a)(7)2.  scharakteryzować  

własności  i  właściwości  materiałów  

konstrukcyjnych 

i eksploatacyjnych;  

PKZ(M.a)(7)3. scharakteryzować 

zastosowanie materiałów 

konstrukcyjnych i eksploatacyjnych; 

PKZ(M.a)(10)rozpoznaje rodzaje 

korozji oraz określa sposoby  

ochrony przed korozją; 

PKZ(M.a)(10)1. rozpoznać rodzaje 

korozji;  

PKZ(M.a)(10)2. określać sposoby 

ochrony przed korozją 

PKZ(M.a)(8) rozróżnia środki 

transportu wewnętrznego; 

PKZ(M.a)(8)1. rozróżnić środki 

transportu wewnętrznego;  

PKZ(M.a)(8)2. sklasyfikować środki 

transportu wewnętrznego;  

PKZ(M.a)(8)3. określić zastosowanie 

środków transportu wewnętrznego; 

PKZ(M.a)(9)  dobiera  sposoby  

transportu  i  składowania  

materiałów; 

PKZ(M.a)(9)1. dobrać sposób 

transportu w zależności od kształtu, 

gabarytów, ciężaru materiału;  

PKZ(M.a)(9)2.  dobrać  sposób  

składowania  materiałów  

uwzględniając  wymogi  warunków  

składowania wskazanych przez 

producenta; 

PKZ(M.a)(11) rozróżnia techniki  i PKZ(M.a)(11)1. rozróżnić techniki i 



metody wytwarzania części  

maszyn i urządzeń; 

metody wytwarzania części maszyn i 

urządzeń;  

PKZ(M.a)(11)2. scharakteryzować 

techniki i metody wytwarzania części 

maszyn i urządzeń; 

PKZ(M.a)(12)  rozróżnia  maszyny,  

urządzenia  i narzędzia  do  

obróbki ręcznej i maszynowej; 

PKZ(M.a)(12)1. rozróżnić maszyny do 

obróbki ręcznej i maszynowej;  

PKZ(M.a)(12)2. rozróżnić urządzenia 

do obróbki ręcznej i maszynowej;  

PKZ(M.a)(12)3. rozróżnić narzędzia 

do obróbki ręcznej i maszynowej;  

PKZ(M.a)(12)4.  scharakteryzować  

zastosowanie maszyn,  urządzeń  i  

narzędzi  do  obróbki  ręcznej  i  

maszynowej; 

PKZ(M.a)(4) rozróżnia części maszyn 

i urządzeń; 

PKZ(M.a)(4)1. rozróżnić 

przeznaczenie części maszyn i 

urządzeń;  

PKZ(M.a)(4)2. sklasyfikować części 

maszyn; 

PKZ(M.a)(13)  rozróżnia  przyrządy  

pomiarowe  stosowane podczas 

obróbki ręcznej i maszynowej; 

PKZ(M.a)(13)1.  sklasyfikować  

przyrządy  pomiarowe  stosowane  

podczas  obróbki  ręcznej  

i maszynowej;  

PKZ(M.a)(13)2. określić błędy 

pomiarowe przy stosowaniu 

określonej metodzie pomiaru;  

PKZ(M.a)(13)3. określić właściwości 

metrologiczne przyrządów 

pomiarowych;  

PKZ(M.a)(13)4. dobrać przyrządy 

pomiarowe do pomiaru i sprawdzania 

części maszyn w zależności  

od kształtu oraz dokładności 

wykonania; 

PKZ(M.a)(14) wykonuje pomiary 

warsztatowe; 

PKZ(M.a)(14)1. rozróżnić metody 

pomiaru;  

PKZ(M.a)(14)2. wybrać sposób 

pomiaru w zależności od rodzaju i 

wielkości mierzonego przedmiotu;  

PKZ(M.a)(14)3. zinterpretować 

wyniki pomiarów;  

PKZ(M.a)(14)4.  określać  zasady  

użytkowania  i  przechowywania  

przyrządów  i  narzędzi  

pomiarowych; 

PKZ(M.a)(15)  rozróżnia metody 

kontroli  jakości wykonanych prac; 

PKZ(M.a)(15)1.  rozróżnić metody  

kontroli  jakości wykonanych  prac w 

operacjach obróbki  ręcznej  

i maszynowej;  



PKZ(M.a)(15)2. dobrać właściwą 

metodę kontroli  jakości w  zależności 

od  rodzaju prac poddanych  

kontroli; 

PKZ(M.a)(16)  określa  budowę  oraz  

przestrzega  zasad działania maszyn i 

urządzeń; 

PKZ(M.a)(16)1. określić budowę 

maszyn i urządzeń;  

PKZ(M.a)(16)2. scharakteryzować 

zasadę działania maszyn i urządzeń; 

PKZ(M.a)(16)3. skorzystać z 

dokumentacji techniczno-ruchowej 

maszyn i urządzeń;  

PKZ(M.a)(16)4. przestrzegać zasad 

działania maszyn i urządzeń 

wskazanych przez producenta; 
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BHP(10)  udziela  pierwszej  pomocy  

poszkodowanym w wypadkach  przy  

pracy  oraz w stanach  zagrożenia  

zdrowia i życia; 

BHP(10)1. scharakteryzować 

przyczyny wypadków drogowych;  

BHP(10)2.  wyjaśnić  procedury  

udzielania  pierwszej  pomocy  

osobom  poszkodowanym  

podczas 

wypadku;  

BHP(10)3.  ustalić  działania  w  

przypadku  powstania  zagrożenia  

w  bezpieczeństwie  ruchu 

drogowego;  

BHP(10)4.  scharakteryzować  

skutki prowadzenia pojazdu po  

spożyciu alkoholu  lub  innego  

środka 

odurzającego; 

(PKZ(M.g)(1)  wykonuje  czynności  

kontrolno-obsługowe pojazdów; 

(PKZ(M.g)(1)1. wykonać 

czynności związane ze 

sprawdzeniem stanu płynów 

eksploatacyjnych   

(PKZ(M.g)(1)2. wykonać  



czynności  związane  ze  

sprawdzeniem  stanu  

technicznego podstawowych  

elementów pojazdu 

odpowiedzialnych bezpośrednio 

za bezpieczeństwo jazdy 
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PKZ(M.g)(2)  stosuje  przepisy  prawa  

dotyczące  ruchu  

drogowego i kierujących pojazdami; 

PKZ(M.g)(2)1. wyjaśnić przepisy 

prawa dotyczące ruchu 

drogowego podczas jazdy po 

drogach;  

PKZ(M.g)(2)2. zinterpretować 

przepisy prawa dotyczące ruchu 

drogowego podczas przejazdu 

przez  

skrzyżowania;  

PKZ(M.g)(2)3. zinterpretować 

przepisy prawa dotyczące 

pierwszeństwa przejazdu;  

PKZ(M.g)(2)4. określić przepisy 

prawa o ruchu drogowym 

dotyczące włączania się do ruchu;  

PKZ(M.g)(2)5. określić 

dopuszczalne prędkości pojazdów 

na poszczególnych rodzajach 

dróg;  

PKZ(M.g)(2)6. zinterpretować 

znaczenie znaków drogowych; 

PKZ(M.g)(3) przestrzega zasad 

kierowania pojazdami; 

PKZ(M.g)(3)1. określić zasady 

kierowania pojazdami w ruchu 

drogowym;  

PKZ(M.g)(3)2. zinterpretować 

znaczenie nadawanych sygnałów 

drogowych;  

PKZ(M.g)(3)3. wyjaśnić 

konsekwencje zachowań innych 

uczestników ruchu drogowego; 
Jazda w 

różnych 

warunkach 

drogowych 

PKZ(M.g)(4) wykonuje  czynności  

związane  z  prowadzeniem  i  

obsługą pojazdu  samochodowego w 

zakresie niezbędnym do  

uzyskania prawa jazdy kategorii B. 

 

PKZ(M.g)(4)1. wyjaśnić zasady 

wykonywania czynności obsługi 

codziennej pojazdu;  

PKZ(M.g)(4)2. wyjaśnić przepisy 

prawne dotyczące obowiązku 

rejestracji pojazdu i 

obowiązkowych  

badań technicznych;  

PKZ(M.g)(4)3. wyjaśnić zasady 

organizacji miejsca pracy 

kierowcy zgodnie z zasadami 

ergonomii;  

PKZ(M.g)(4)4. wyjaśnić zasady 



prowadzenia pojazdów w różnych 

warunkach drogowych;  

PKZ(M.g)(4)5. wyjaśnić zasady 

przeprowadzania egzaminu 

wewnętrznego; 

PKZ( Mg)(4)6. wyjaśnić zasady 

przeprowadzania egzaminu  

Państwowego w różnych 

warunkach drogowych 

PKZ(M.g)(4)7.wyjaśnić 

procedury wydawania i cofania 

uprawnień do kierowania 

pojazdami 

 

 

 

N
a
zw

a
 p

rz
ed

m
io

tu
 

Efekty kształcenia z podstawy 

programowej 

Uczeń: 

Uszczegółowione efekty 

kształcenia 

A B  

T
e

c
h

n
o

lo
g

ia
 

n
a

p
ra

w
 

z
e

s
p

o
łó

w
 

i 
p

o
d

z
e
s

p
o

łó
w

 
m

e
c

h
a
n

ic
z
n

y
c

h
 

p
o

ja
z
d

ó
w

 

s
a

m
o

c
h

o
d

o
w

y
c

h
  

 

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

M.18.1(3)1. sklasyfikować pojazdy 
samochodowe według rozwiązań 
konstrukcyjnych  

M.18.1(3)2. sklasyfikować pojazdy 
samochodowe według przeznaczenia  

M.18.1(3)3. scharakteryzować nadwozia 
pojazdów samochodowych  

M.18.1(3)4. rozróżnić materiały 
stosowane do budowy i eksploatacji 
pojazdów samochodowych  

M.18.1(3)5. sklasyfikować silniki 
stosowane do napędu pojazdów 
samochodowych  

M.18.1(3)6. sklasyfikować układy 
zasilania silników z zapłonem iskrowym i 
samoczynnym  

M.18.1(3)7. scharakteryzować budowę 
oraz wyjaśnić zasadę działania układów 
zasilania silników z zapłonem iskrowym i 
samoczynnym,  

M.18.1(3)8. scharakteryzować budowę 
elementów silnika tłokowego  

M.18.1(3)9. rozróżnić elementy osprzętu 
silników spalinowych  

M.18.1(3)10. scharakteryzować budowę 
oraz wyjaśnić zasadę działania silników 
spalinowych  

M.18.1(3)11. scharakteryzować proces 
spalania w silnikach z zapłonem 
iskrowym i samoczynnym  

M.18.1(3)12. scharakteryzować budowę 
oraz wyjaśnić zasadę działania napędu 



hybrydowego pojazdów samochodowych  

M.18.1(3)13. scharakteryzować budowę 
oraz wyjaśnić zasadę działania układu 
hamulcowego i jego elementów  

M.18.1(3)14. scharakteryzować budowę 
oraz wyjaśnić zasadę działania układu 
napędowego pojazdów samochodowych 
i jego elementów  

M.18.1(3)15. scharakteryzować budowę 
oraz wyjaśnić zasadę działania układu 
kierowniczego pojazdów 
samochodowych i jego elementów  

M.18.1(3)16. scharakteryzować budowę 
oraz wyjaśnić zasadę działania układu 
jezdnego i jego elementów  

M.18.1(3)17. scharakteryzować budowę oraz 

wyjaśnić zasady działania systemów 

bezpieczeństwa biernego i czynnego 

pojazdów samochodowych  

M.18.1(4) określa podzespoły i zespoły pojazdu  
Samochodowego. 

M.18.1(4)1. rozpoznać poszczególne 
elementy nadwozia  
 

M.18.1(4)2. rozróżnić podstawowe 
elementy tłokowego silnika spalinowego 
oraz określić ich funkcje  

M.18.1(4)3. określić i wyjaśnić zjawiska 
zachodzące podczas pracy silnika 
spalinowego  

M.18.1(4)4. zidentyfikować elementy 
układu napędowego  

M.18.1(4)5. zidentyfikować elementy 
układu jezdnego  

M.18.1(4)6. rozpoznać poszczególne 
elementy układu hamulcowego  

M.18.1(4)7. rozpoznać poszczególne 
elementy układu kierowniczego  

M.18.1(4)8. rozróżnić materiały 

konstrukcyjne stosowane w budowie 

podzespołów i zespołów pojazdu 

samochodowego  

M.18.1(1) przyjmuje pojazd samochodowy do 
diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego 
przyjęcia;  

M.18.1(1)1. sporządzić dokumentację 
przyjęcia pojazdu do diagnostyki  

M.18.1(1)2. zidentyfikować pojazd 
samochodowy na podstawie tabliczki 
znamionowej i VIN  

M.18.1(1)3. zidentyfikować silnik na 
podstawie numerów fabrycznych  

M.18.1(1)4. rozpoznać usterki i 
uszkodzenie pojazdu na podstawie opisu 
objawów niesprawności  

M.18.1(1)5. posłużyć się programami 

komputerowymi wspomagającymi 

przygotowanie dokumentacji przyjęcia 

pojazdu do diagnostyki  

 M.18.1(2) przygotowuje pojazd samochodowy do 
diagnostyki;  

M.18.1(2)1. ustawić pojazd na 
stanowisku diagnostycznym  

M.18.1(2)2. zabezpieczyć pojazd przed 
uszkodzeniem lub niezamierzonym 
przesunięciem  

M.18.1(2)3. zidentyfikować elementy silnika 

podlegające diagnostyce  

 M.18.1(5) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe 
do wykonania diagnostyki pojazdów 
samochodowych;  

M.18.1(5)1. dobrać narzędzia, przyrządy 
i urządzenia do wykonania diagnostyki 
układów i elementów silnika silników 



spalinowych  

  M.18.1(5)2. dobrać narzędzia, przyrządy 
i urządzenia do wykonania diagnostyki 
układu jezdnego  

  M.18.1(5)3. dobrać narzędzia, przyrządy 
i urządzenia do wykonania diagnostyki 
układu napędowego  

  M.18.1(5)4. dobrać narzędzia, przyrządy 
i urządzenia do wykonania diagnostyki 
układu hamulcowego  

  M.18.1(5)5. dobrać narzędzia, przyrządy 
i urządzenia do wykonania diagnostyki 
układu kierowniczego  

  M.18.1(5)6. dobrać narzędzia, przyrządy 
i urządzenia do wykonania diagnostyki 
nadwozia pojazdu  

  M.18.1(5)7. posłużyć się narzędziami, 

przyrządami i urządzeniami diagnostycznymi  

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

M.18.1(6)1. określić zakres i metody 
diagnostyki stanu technicznego układów i 
elementów silnika spalinowego  

  M.18.1(6)2. określić zakres i metody 
diagnostyki stanu technicznego 
elementów układu jezdnego  

  M.18.1(6)3. określić zakres i metody 
diagnostyki stanu technicznego 
elementów zespołu napędowego  

  M.18.1(6)4. określić zakres i metody 
diagnostyki stanu technicznego 
elementów układu hamulcowego  

  M.18.1(6)5. określić zakres i metody 
diagnostyki stanu technicznego 
elementów układu kierowniczego  

  M.18.1(6)6. określić zakres i metody 

diagnostyki stanu technicznego nadwozia 

pojazdu  

 M.18.1(7) stosuje programy komputerowe do 
diagnostyki pojazdów samochodowych;  

M.18.1(7)1. rozpoznać programy 
komputerowe wspomagające proces 
diagnozowania podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych  

  M.18.1(7)2.posłużyć się programami 

komputerowymi w zakresie diagnostyki 

podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych  

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

M.18.1(8)1. wykonać pomiary i badania 
diagnostyczne silników spalinowych  

  M.18.1(8)2. wykonać pomiary i badania 
diagnostyczne układu jezdnego pojazdu  

  M.18.1(8)3. wykonać pomiary i badania 
diagnostyczne elementów zespołu 
napędowego  

  M.18.1(8)4. wykonać pomiary i badania 
diagnostyczne elementów układu 
hamulcowego  

  M.18.1(8)5. wykonać pomiary i badania 
diagnostyczne układu kierowniczego  

  M.18.1(8)6. wykonać pomiary i badania 
diagnostyczne nadwozia pojazdu  

  M.18.1(8)7. zinterpretować wyniki 
pomiarów i badań diagnostycznych  

  M.18.1(8)8. posłużyć się dokumentacją 

konstrukcyjną technologiczną i 

eksploatacyjną w procesie diagnozowania  

 M.18.1(9) ocenia stan techniczny pojazdów 
samochodowych;  

M.18.1(9)1. rozpoznać usterki i 
uszkodzenia podzespołów i zespołów 



pojazdów samochodowych na podstawie 
pomiarów i wyników diagnozy  

  M.18.1(9)2. ocenić na podstawie 

wykonanych pomiarów i badań 

diagnostycznych stan techniczny 

podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych  

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

M.18.2(1)1. rozpoznać usterki i 
uszkodzenie podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych na podstawie 
opisu objawów ich nieprawidłowej pracy  

  M.18.2(2)2. zlokalizować uszkodzenia 

elementów podzespołów i zespołów 

pojazdów samochodowych na podstawie 

analizy wyników pomiarów i wyników badań 

diagnostycznych  

 M.18.2(2) szacuje koszty napraw pojazdów 
samochodowych;  

M.18.2(2)1. oszacować koszty 
elementów pojazdów samochodowych 
podlegających wymianie  

  M.18.2(2)2. oszacować koszty wymiany 
elementów  

  M.18.2(2)3. oszacować koszty naprawy 
elementów  

  M.18.2(2)4. oszacować koszty 
niezbędnych regulacji  

  M.18.2(2)5. wykonać kalkulację kosztów i 

udokumentować czynności obsługowo-

naprawcze pojazdów samochodowych  

 M.18.2(3) dobiera metody i określa zakres naprawy 
pojazdu samochodowego;  

M.18.2(3)1. dobrać metodę i określić 
zakres naprawy silnika spalinowego  

  M.18.2(3)2. dobrać metodę i określić 
zakres naprawy układu jezdnego  

  M.18.2(3)3. dobrać metodę i określić 
zakres naprawy układu napędowego  

  M.18.2(3)4. dobrać metodę i określić 
zakres naprawy układu hamulcowego  

  M.18.2(3)5. dobrać metodę i określić 
zakres naprawy układu kierowniczego  

  M.18.2(3)6. dobrać metodę i określić 
zakres naprawy nadwozia pojazdu  

  M.18.2(3)7. dobrać metodę naprawy 

stosownie do stwierdzonych usterek 

technicznych  

 M.18.2(4) wykonuje demontaż zespołów i 
podzespołów pojazdów samochodowych;  

M.18.2(4)1. skorzystać z dokumentacji 
konstrukcyjnej, eksploatacyjnej i 
naprawczej i podzespołów pojazdów 
samochodowych  

  M.18.2(4)2. określić sposób demontażu 
zespołów i podzespołów pojazdów 
samochodowych  

  M.18.2(4)3. wykonać demontaż 

uszkodzonych elementów pojazdów 

samochodowych  

 M.18.2(5) przeprowadza weryfikację zespołów i 
podzespołów pojazdów samochodowych;  

M.18.2(5)1. posłużyć się urządzeniami, 
narzędziami i przyrządami służącymi do 
weryfikacji zespołów i podzespołów 
pojazdów samochodowych  

  M.18.2(5)2. zweryfikować zespołów i 

podzespołów pojazdów samochodowych  

 M.18.2(6) dobiera zespoły lub podzespoły 
pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do 
wymiany;  

M.18.2(6)1. skorzystać z różnych źródeł 
informacji związanych z doborem części 
zamiennych  

  M.18.2(6)2. dobrać elementy zamienne 

niezbędne do naprawy zespołów i 

podzespołów pojazdów samochodowych  

 M.18.2(7) wymienia uszkodzone zespoły i M.18.2(7)1. skorzystać z dokumentacji 



podzespoły pojazdów samochodowych z 
wykorzystaniem urządzeń i narzędzi 
warsztatowych;  

konstrukcyjnej, eksploatacyjnej i 
naprawczej zespołów i podzespołów 
pojazdów samochodowych  

  M.18.2(7)2. posłużyć się urządzeniami, 
narzędziami i przyrządami służącymi do 
obsługi i naprawy zespołów i 
podzespołów pojazdów samochodowych  

  M.18.2(7)3. dokonać wymiany 

uszkodzonych zespołów i podzespołów 

pojazdów samochodowych  

 M.18.2(8) wykonuje montaż podzespołów i 
zespołów pojazdów samochodowych;  

M.18.2(8)1. zidentyfikować sposób 
połączenia elementów  

  M.18.2(8)2. posłużyć się urządzeniami, 
narzędziami i przyrządami służącymi do 
obsługi i naprawy zespołów i 
podzespołów pojazdów samochodowych  

  M.18.2(8)3. zamontować wymieniane lub 
naprawione elementy  

  M.18.2(8)4. zamontować naprawione lub 

wymieniane zespoły i podzespoły do pojazdu  

 M.18.2(9) wykonuje konserwację zespołów i 
podzespołów pojazdów samochodowych;  

M.18.2(9)1. wykonać konserwację 
zespołów i podzespołów pojazdów 
samochodowych  

  M.18.2(9)2. posłużyć się urządzeniami, 

narzędziami i przyrządami służącymi do 

konserwacji zespołów i podzespołów 

pojazdów samochodowych  

 M.18.2(10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów 
samochodowych oraz dobiera materiały 
eksploatacyjne;  

M.18.2(10)1. scharakteryzować materiały 
eksploatacyjne do zespołów i 
podzespołów pojazdów samochodowych  

  M.18.2(10)2. wyjaśnia zasady 
eksploatacji układów pojazdów 
samochodowych  

  M.18.2(10)3. dobrać materiały 

eksploatacyjne do układów pojazdów 

samochodowych  

 M.18.2(11) przeprowadza próby po naprawie 
pojazdów samochodowych;  

M.18.2(11)1. rozpoznać metody 
przeprowadzania pojazdu 
samochodowego po naprawie w 
zależności od zakresu naprawy  

  M.18.2(11)2. dobrać metodę badania 
pojazdu samochodowego po naprawie  

  M.18.2(11)3. posłużyć się urządzeniami, 
narzędziami i przyrządami służącymi do 
diagnostyki zespołów i podzespołów 
pojazdów samochodowych po wykonanej 
naprawie  

  M.18.2(11)4. przeprowadzić próbę pracy 

układów pojazdów samochodowych po 

naprawie  

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

M.18.2(12)1. zinterpretować wyniki 
badań uzyskane podczas próbę pracy po 
naprawie  

  M.18.2(12)2. ocenić jakość wykonanej 
naprawy na podstawie uzyskanych 
wyników badań podczas próby pracy  

  M.18.2(12)3. ustalić koszt naprawy 

uwzględniając koszt części, materiałów 

eksploatacyjnych i koszt robocizny  

   

 PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy oraz układy 
elektryczne i elektroniczne;  

PKZ(E.a)(6).1.rozpoznać elementy oraz 
układy elektryczne i elektroniczne 
wchodzących w skład systemów 
sterowania i regulacji  

 PKZ(E.a)(7) sporządza schematy ideowe i 
montażowe układów elektrycznych i 

PKZ(E.a)(7).1.sporządzać schematy 
ideowe i montażowe układów 



elektronicznych;  elektrycznych i elektronicznych 
wchodzących w skład systemów 
sterowania i regulacji;  

 PKZ(E.a)(8) rozróżnia parametry elementów oraz 
układów elektrycznych i elektronicznych;  

PKZ(E.a)(8) .1.rozróżnić parametry 
elementów oraz układów elektrycznych i 
elektronicznych urządzeń 
elektronicznych wchodzących w skład 
systemów sterowania i regulacji;  

   

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

PKZ(E.a)(12).1. określić funkcje 
elementów i układów elektrycznych i 
elektronicznych wchodzących w  
skład systemów sterowania i regulacji na 
podstawie dokumentacji technicznej;  
 

 PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy oraz układy 
elektryczne i elektroniczne;  

PKZ(E.a)(6).1.rozpoznać elementy oraz 
układy elektryczne i elektroniczne 
wchodzących w skład systemów 
sterowania i regulacji  

 PKZ(E.a)(7) sporządza schematy ideowe i 
montażowe układów elektrycznych i 
elektronicznych;  

PKZ(E.a)(7).1.sporządzać schematy 
ideowe i montażowe układów 
elektrycznych i elektronicznych 
wchodzących w skład systemów 
sterowania i regulacji;  

 PKZ(E.a)(7).1.sporządzać schematy ideowe i 
montażowe układów elektrycznych i 
elektronicznych wchodzących w skład systemów 
sterowania i regulacji;  

PKZ(E.a)(8) .1.rozróżnić parametry 
elementów oraz układów elektrycznych i 
elektronicznych urządzeń 
elektronicznych wchodzących w skład 
systemów sterowania i regulacji;  

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

PKZ(E.a)(12).1.określić funkcje 
elementów i układów elektrycznych i 
elektronicznych wchodzących w skład 
systemów sterowania i regulacji na 
podstawie dokumentacji technicznej;  

   

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

PDG(1)1. rozróżnić pojęcia z obszaru 
funkcjonowania gospodarki rynkowej;  

  PDG(1)2. zdefiniować pojęcia: małe, 
średnie, duże przedsiębiorstwo;  

  PDG(1)3. zastosować pojęcia z obszaru 

funkcjonowania gospodarki rynkowej w 

wykonywaniu zadań zawodowych;  

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

PDG(2)1. zidentyfikować przepisy prawa 
pracy, przepisy o ochronie danych 
osobowych i prawa podatkowego i prawa 
autorskiego;  

  PDG(2)2. dokonać analizy przepisów 
prawa pracy, przepisów o ochronie 
danych osobowych oraz przepisów 
prawa podatkowego i prawa autorskiego;  

  PDG(2)3. zastosować przepisy prawa pracy, 

przepisy o ochronie danych osobowych i 

prawa podatkowego i prawa autorskiego;  

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

PDG(3)1. zidentyfikować aktualnie 
obowiązujące przepisy dotyczące 
prowadzenia działalności gospodarczej;  

  PDG(3)2. dokonać analizy przepisów 
dotyczących prowadzenia działalności 
gospodarczej;  

  PDG(3)3. przewidzieć konsekwencje 
wynikające z nieprzestrzegania 
przepisów z zakresu prowadzenia 
działalności gospodarczej;  

  PDG(3)4. zastosować przepisy prawa 

dotyczące prowadzenia działalności 

gospodarczej;  



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

PDG(4)1. rozróżnić przedsiębiorstwa i 
instytucje występujące w samochodowej;  

  PDG(4)2. wskazywać powiązania między 

przedsiębiorstwami i instytucjami branży 

samochodowej;  

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

PDG(5)1. wskazywać działania 
prowadzone przez przedsiębiorstwa 
funkcjonujące w branży samochodowej;  

  PDG(5)2. analizować działania 
prowadzone przez przedsiębiorstwa 
funkcjonujące w branży samochodowej;  

  PDG(5)3. porównać działania prowadzone 

przez różne przedsiębiorstwa funkcjonujące 

w branży samochodowej;  

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

PDG(6)1. zaplanować wspólne 
przedsięwzięcia z różnymi 
przedsiębiorstwami z branży 
samochodowej;  

  PDG(6)2. zorganizować wspólne 
przedsięwzięcia z różnymi 
przedsiębiorstwami z branży 
samochodowej;  

  PDG(6)3. podsumować wspólne 

przedsięwzięcia z różnymi 

przedsiębiorstwami z branży samochodowej.  

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

PDG(7)1. analizować dokumentację 
niezbędną do uruchomienia i 
prowadzenia działalności gospodarczej;  

  PDG(7)2. zebrać dokumentację 
niezbędną do uruchomienia i 
prowadzenia działalności gospodarczej;  

  PDG(7)3. przygotować dokumentację 

niezbędną do uruchomienia i prowadzenia 

działalności gospodarczej;  

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

PDG(8)1. analizować korespondencję 
związaną z prowadzeniem działalności 
gospodarczej;  

  PDG(8)2. sporządzić korespondencję 
związaną z prowadzeniem działalności 
gospodarczej;  

  PDG(8)3. nadać korespondencję związaną z 

prowadzeniem działalności gospodarczej;  

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

działalności gospodarczej;  

  PDG(9)2. obsługiwać urządzenia biurowe 

oraz programy komputerowe wspomagające 

prowadzenie działalności gospodarczej;  

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

PDG(10)1. rozróżnić działania 
marketingowe prowadzonej działalności 
gospodarczej;  

  PDG(10)2. zaplanować działania 
marketingowe prowadzonej działalności 
gospodarczej;  

  PDG(10)3. podejmować działania 

marketingowe prowadzonej działalności 

gospodarczej;  

 PDG(11) optymalizuje koszty i przychody 
prowadzonej działalności gospodarczej;  

PDG(11)1. optymalizować koszty 
prowadzonej działalności gospodarczej;  

  PDG(11)2. zwiększać przychody 

prowadzonej działalności gospodarczej;  

 KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;  KPS(1)1. przestrzegać zasad kultury;  

  KPS(1)2. przestrzegać zasad etyki;  

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

KPS(2)1. wykazywać kreatywność w 
realizacji zadań;  



  KPS(2)2. postępować konsekwentnie w 
realizacji zadań;  

 KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;  KPS(3)1. przewidywać skutki 
podejmowanych działań;  

  KPS(3)2. dokonywać analizy przypadków 

działań podejmowanych niezgodnie z 

zasadami;  

 KPS(4) jest otwarty na zmiany;  KPS(4)1. przyjmować nowe rozwiązania 
zadań zawodowych;  

  KPS(4)2. zweryfikować postępowanie 

uwzględniając nowe założenia w 

rozwiązywaniu zadań zawodowych;  

 KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;  KPS(5)1. poradzić sobie ze stresem;  

  KPS(5)2. zastosować metody pracy 

ułatwiające wykonywanie zadań 

zawodowych;  

 KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności 
zawodowe;  

KPS(6)1. aktualizować wiedzę i 
doskonalić umiejętności zawodowe;  

  KPS(6)2. wyszukiwać samodzielnie 

wiadomości powodujących samokształcenie;  

 KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;  KPS(7)1. wskazywać informacje objęte 
tajemnicą zawodową;  

  KPS(7)2. przestrzegać tajemnicy zawodowej;  

 KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za 
podejmowane działania;  

KPS(8)1. ponosić odpowiedzialność za 
podejmowane działania;  

  KPS(8)2. przewidywać skutki 

podejmowanych decyzji;  

 KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;  KPS(9)1. negocjować warunki 
porozumień;  

  KPS(9)2. optymalizować uzyskiwane efekty 

działań;  

 KPS(10) współpracuje w zespole.  KPS(10)1. współpracować w zespole;  

  KPS(10)2. wykonać zadania zawodowe 

zespołowo;  

 OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań;  

OMZ(1)1. zaplanować pracę zespołu w 
celu wykonania przydzielonych zadań;  

  OMZ(1)2. przewidywać skutki pracy 

zespołu;  

 OMZ(2) dobiera osoby do wykonania 
przydzielonych zadań;  

OMZ(2)1. określić zadania dla osób do 
wykonujących przydzielone zadania;  

  OMZ(2)2. dobrać osoby do wykonania 

przydzielonych zadań;  

 OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;  OMZ(3)1. kierować wykonaniem 
przydzielonych zadań;  

  OMZ(3)2. przewidywać skutki wydawanych 

dyspozycji;  

 OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych 
zadań;  

OMZ(4)1. określić efekty wykonania 
przydzielonych zadań;  

  OMZ(4)2. ocenić jakość wykonania 

przydzielonych zadań;  

 OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i 
organizacyjne wpływające na poprawę warunków i 
jakość pracy;  

OMZ(5)1. rozróżnić rozwiązania 
techniczne i organizacyjne wpływające 
na poprawę warunków i jakość pracy;  

  OMZ(5)2. zastosować rozwiązania 

techniczne i organizacyjne wpływające na 

poprawę warunków i jakość pracy;  

 OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.  OMZ(6)1. rozróżnić sposoby komunikacji 
ze współpracownikami.  

  OMZ(6)2. zastosować różne sposoby 

komunikacji ze współpracownikami;  

   

 JOZ(1) posługuje się zasobem środków 
językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych), 

JOZ(1)1. posłużyć się zasobem środków 
językowych w zrozumieniu wypowiedzi z 
użyciem specjalistycznego słownictwa 



umożliwiających realizację zadań zawodowych;  stosowanego w branży samochodowej;  

  JOZ(1)2. zabrać głos w dyskusji na temat 
wysłuchanego tekstu dotyczącego 
podstawowych zadań zawodowych;  

  JOZ(1)3. odczytać informacje sporządzone w 

języku obcym, zamieszczone w fachowej 

literaturze zawodowej;  

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

JOZ(2)1. posłużyć się językiem obcym w 
zakresie wspomagającym wykonywane 
zadań zawodowych,  

  JOZ(2)2. sporządzić notatkę na temat 

wysłuchanego tekstu dotyczącego branży 

samochodowej;  

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

JOZ(3)1. streścić krótkie teksty pisemne 
dotyczące wykonywania typowych 
czynności zawodowych;  

  JOZ(3)2. zinterpretować krótkie teksty 
pisemne dotyczące wykonywania 
typowych czynności zawodowych;  

  JOZ(3)3. przeczytać i przetłumaczyć 

korespondencję otrzymywaną za pomocą 

poczty elektronicznej,  

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

JOZ(4)1. określić podstawowe zadania 
zawodowe dotyczące obsługi klienta w 
języku obcym;  

  JOZ(4)2. porozumiewać się z zespołem 

współpracowników w języku obcym 

zawodowym;  

 JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł 
informacji.  

JOZ(5)1. wyszukać w różnych źródłach 
informacje dotyczące branży 
samochodowej,  

  JOZ (5)2. skorzystać z obcojęzycznych 

portali internetowych przy wyszukiwaniu 

podstawowych pojęć i określeń stosowanych 

w motoryzacji.  

   

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

BHP(7)1. scharakteryzować zasady 
organizacji stanowiska pracy zgodnie z 
obowiązującymi wymaganiami 
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej 
i ochrony środowiska  

  BHP(7)2. zorganizować stanowisko pracy 

zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 

ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i 

ochrony środowiska  

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

BHP(8)1. rozróżnić środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych  

  BHP(8)2. zastosować środki ochrony 

indywidualnej i zbiorowej podczas 

wykonywania zadań zawodowych  

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

BHP(9)1. rozróżnić zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
zastosować przepisy prawa dotyczące 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska  

  BHP(9)2. zastosować zasady bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz zastosować przepisy 

prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i 

ochrony środowiska  

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

BHP(10)1. zidentyfikować stany 
zagrożenia zdrowia i życia  



  BHP(10) 2. udzielać pierwszej pomocy 
poszkodowanym w wypadkach przy 
pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia 
i życia  

  BHP(10)3. zapobiec zagrożeniom życia i 

zdrowia w miejscu wykonywania zadań 

zawodowych  

 PKZ(M.a)(1) przestrzega zasad sporządzania 
rysunku technicznego maszynowego;  

PKZ(M.a)(1)1. scharakteryzować zasady 
sporządzania rysunku technicznego 
maszynowego  

  PKZ(M.a)(1)2. rozróżnić zasady 
sporządzania rysunku technicznego 
maszynowego  

  PKZ(M.a)(1)3. zastosować zasady 
sporządzania rysunku technicznego 
maszynowego  

  PKZ(M.a)(1)4. posłużyć się obowiązującymi 

normami dotyczącymi sporządzania rysunku 

technicznego maszynowego  

 PKZ(M.a)(2) sporządza szkice części maszyn;  PKZ(M.a)(2)1. scharakteryzować zasady 
sporządzania szkiców części maszyn  

  PKZ(M.a)(2)2. sporządzić szkice części 

maszyn  

 PKZ(M.a)(3) sporządza rysunki techniczne z 
wykorzystaniem technik komputerowych;  

PKZ(M.a)(3)1. wykonać rysunki 
techniczne wykorzystując programy do 
wspomagania projektowania typu CAD  

  PKZ(M.a)(3)2. sporządzić rysunki 
techniczne z wykorzystaniem technik 
komputerowych  

  PKZ(M.a)(3)3. edytować rysunki techniczne 

z wykorzystaniem technik komputerowych  

 PKZ(M.a)(6) przestrzega zasad tolerancji i 
pasowań;  

PKZ(M.a)(6)1. scharakteryzować 
podstawowe wielkości tolerancji i 
pasowań  

  PKZ(M.a)(6)2. wyznaczać podstawowe 
wielkości tolerancji i pasowań  

  PKZ(M.a)(6)3. zastosować zasady tolerancji 

i pasowań w budowie maszyn i urządzeń  

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

PKZ(M.a)(17)1. rozpoznać rodzaje 
maszyn i urządzeń na podstawie 
dokumentacji technicznej  

  PKZ(M.a)(17)2. scharakteryzować 
rodzaje dokumentacji technicznej 
maszyn i urządzeń  

  PKZ(M.a)(17)3. posłużyć się 
dokumentacją techniczną maszyn i 
urządzeń  

  PKZ(M.a)(17)4. przestrzegać normy 

dotyczące rysunku technicznego, części 

maszyn, materiałów konstrukcyjnych i 

eksploatacyjnych  

 PKZ(M.a)(18) stosuje programy komputerowe 
wspomagające wykonanie zadań 

PKZ(M.a)(18)1. scharakteryzować 
programy komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań  

  PKZ(M.a)(18)2. zastosować programy 
komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań  

 PKZ(M.a)(5) rozróżnia rodzaje połączeń;  PKZ(M.a)(5)1. scharakteryzować rodzaje 
połączeń;  

  PKZ(M.a)(5)2. zaproponować rodzaj 

połączenia do zadanych warunków pracy;  

 PKZ(M.a)(7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i 
eksploatacyjne;  

PKZ(M.a)(7)2. scharakteryzować 
własności i właściwości materiałów 
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych  



  PKZ(M.a)(7)3. scharakteryzować 
zastosowanie materiałów 
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych  

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

PKZ(M.a)(10)1. rozpoznać rodzaje 
korozji  

  PKZ(M.a)(10)2. określić sposoby ochrony 

przed korozją  

 PKZ(M.a)(4) rozróżnia części maszyn i urządzeń;  PKZ(M.a)(4)1. rozróżnić części maszyn;  

  PKZ(M.a)(4)2. rozróżnić części urządzeń;  

 PKZ(M.a)(13) rozróżnia przyrządy pomiarowe 
stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;  

PKZ(M.a)(13)1. rozróżnić przyrządy 
pomiarowe stosowane podczas obróbki 
ręcznej i maszynowej;  

  PKZ(M.a)(13)2. dobrać przyrządy 

pomiarowe do rodzaju pomiaru i wielkości 

mierzonej;  

 PKZ(M.a)(14) wykonuje pomiary warsztatowe;  PKZ(M.a)(14)1. wykonać pomiary 
warsztatowe;  

  PKZ(M.a)(14)2. zanalizować wynik pomiaru;  

. 

 

 

 

 

 
 

15. PROJEKT  EWALUACJI  PROGRAMU: 

 
Proces kontroli i oceny osiągnięć uczniów powinien być realizowany zgodnie z kryteriami 

ustalonymi 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: 

 sprawdzianów ustnych i pisemnych; 

 testów osiągnięć szkolnych; 

 obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania zadań 

 

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. 

Podstawą do uzyskania przez uczniów pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie ćwiczeń, 

sprawdzianów i zadań testowych. Wskazane jest systematyczne prowadzenie kontroli i oceny 

postępów uczniów. Umożliwia to korygowanie stosowanych metod nauczania oraz 

organizacyjnych form pracy uczniów. 

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. 

 

 

 

 



 

 


