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                                PROGRAM NAUCZANIA 

w zawodzie 

Operator obrabiarek skrawających            

Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Realizacja w  WODiDZ 

Typ programu: przedmiotowy 

Symbol: 722307 

Podbudowa programowa gimnazjum 

Nr programu:  722307 / WODiDZ / Kluczbork / 2014 / M1 

Kwalifikacje: K1 – Użytkowanie obrabiarek skrawających (M. 19.) 

 

 

Wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 01 września 2014 r. 

 

Opracowano w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej 
kształcenia w zawodach w oparciu o program nauczania programu 3702/SZ,LZ/MEN/1998.03.09 dla zasadniczej 
szkoły                                                                                                                                                        

 

 CELE OGÓLNE 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 OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH Z 
PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

Program nauczania dla zawodu operator obrabiarek skrawających 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 operator obrabiarek skrawających 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 edukację dla bezpieczeństwa. 

 INFORMACJA O ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 

Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. 
Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik 
zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych 
numerycznie. Praca operatora obrabiarek skrawających wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na 
współpracy. 

 UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 

Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Operatorzy należą do grupy 
poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach 
zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują 
zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach 
obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem. Szybkie 
przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia 
w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę. 

 POWIĄZANIA ZAWODU OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 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 operator obrabiarek 

skrawających wyodrębniona została kwalifikacja M.19., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik 
mechanik. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę 
kształcenia w zawodach określone kodami PKZ(M.a), PKZ(M.b) i PKZ(Mh]   

 Kwalifikacje Symbol 
zawodu 

Zawód Elementy 
wspólne 

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 722307 Operator obrabiarek 
skrawających 

PKZ{M.a} 

PKZ{M.b} 

PKZ{M.h} 

 

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów 
produkcji maszyn i urządzeń 

311504 Technik mechanik OMZ 

PKZ{M.a} 

PKZ{M.b} 

PKZ{M.h} 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej 
obróbki; 

2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
technologicznej; 

3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji technologicznej. 

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie 
programowej kształcenia w zawodzie operator obrabiarek skrawających: 

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

− efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące 
podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(M.a), PKZ(M.b) i PKZ(M.h), 

− efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie M.19.Użytkowanie obrabiarek 
skrawających. 

.2. EFEKTY KSZTACENŁIA 

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). Podstawy 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 zawodowy 



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 mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące 
podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.b) i PKZ(M.h); 

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.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik--operator 
pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek 
skrawających, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik 
mechanik, monter mechatronik, technik mechatronik 

Uczeń: 

1) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki;  

2) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń; 

3) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej metali;      

4) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

PKZ(M.h) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator obrabiarek 
skrawających, technik mechanik 

Uczeń: 



1) wykonuje obliczenia dotyczące obróbki maszynowej skrawaniem;      

2) rozróżnia układy sterowania obrabiarek;         

3) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych zawodu operator obrabiarek skrawających opisane 
w części II: 

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 

1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki 

Uczeń: 

1) rozróżnia obrabiarki skrawające;          

2) dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych      
przedmiotów;             

3) rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem;         

4) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenie sposobu ustalenia i zamocowania obrabianego 
przedmiotu;           

5) rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię;     

6) dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki;  

7) dobiera wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem;     

8) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów;  

9) uzbraja obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe do rodzaju wykonywanych operacji oraz zgodnie 
z dokumentacją technologiczną.          

2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających 

Uczeń: 

1) sprawdza działanie obrabiarek skrawających zgodnie z dokumentacją;     

2) mocuje narzędzia skrawające w uchwytach narzędziowych;       

3) ustala i mocuje przedmioty do obróbki w uchwytach i przyrządach obróbkowych;    

4) nastawia parametry obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną;     

5) uruchamia obrabiarki skrawające i steruje przebiegiem obróbki;      

6) wykonuje operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną:    

7) rozpoznaje zjawiska wywołane oddziaływaniem ostrza narzędzia na przedmiot obrabiany;   

8) dokonuje wymiany narzędzi skrawających po zakończeniu procesu obróbki lub w przerwie tego procesu;  



9) prowadzi kontrolę procesu obróbki;         

10) posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;       

11) wykonuje konserwację konwencjonalnych obrabiarek skrawających.     

3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki 

Uczeń: 

1) rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie;     

2) rozróżnia podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i układach sterowania 
obrabiarek sterowanych numerycznie;         

3) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia obrabiarki sterowanej 
numerycznie;            

4) rozpoznaje znaczenie słów kluczowych w programach obróbki;      

5) korzysta z kodu języka programowania do edycji programów obróbki;     

6) dobiera narzędzia pomiarowe do kontroli przedmiotów po obróbce;      

7) dobiera oprawki narzędziowe do ustalania i mocowania narzędzi skrawających;    

8) mocuje oprawki i narzędzia skrawające w gniazdach narzędziowych lub umieszcza w magazynie narzędziowym 
obrabiarki sterowanej numerycznie;         

9) ustala i wprowadza do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie wartości korekcyjne narzędzi 
skrawających przed uruchomieniem programu obróbki;       

10) wprowadza program obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie;  

11) testuje programy obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie.   

4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie 

Uczeń: 

1) ustawia i wprowadza przesunięcie punktu zerowego;       

2) ustala i mocuje przedmioty do obróbki;         

3) uruchamia obrabiarki sterowane numerycznie w trybie ręcznym i automatycznym;    

4) wykonuje operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie;   

5) nadzoruje przebieg obróbki i reaguje na komunikaty układu sterowania obrabiarki sterowanej  

numerycznie;             

6) dokonuje oceny stopnia zużycia ostrza narzędzia;        

7) dokonuje wymiany ostrza w przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia;    



8) przeprowadza korektę wyników obróbki;         

9) przeprowadza kontrolę wymiarów przedmiotów po zakończeniu obróbki;     

10) wykonuje konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.      

PLAN NAUCZANIA 

Lp. Przedmiot 

KLASA STOPIEŃ 

I II III 

OGÓŁEM LICZBA GODZIN 

TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM 

1. Podstawy 
elektrotechniki i 
elektroniki 

  6 24    24 

2. Podstawy technik 
wytwarzania  

 

  7 

 

28 

 

17 

 

68 

 

96 

 

3. Podstawy konstrukcji 
maszyn  

16 64 6 24    88 

4. Technologia obróbki 
skrawaniem 

18 72 12 48 6 24 144 

5. Podstawy technik 
wytwarzania CNC 

  3 12 5 20 32 

6. Podstawy 
działalności 
gospodarczej  

    4 16  16 

7. Język obcy 
zawodowy 

    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 KWALIFIKACJĘ M.19. ODBYWA SIĘ POD KONIEC KLASY TRZECIEJ. 

 PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 

W programie nauczania dla zawodu operator obrabiarek skrawających zastosowano taksonomię celów 
poznawczych (wg. prof. B. Niemierko) 

1. Podstawy elektrotechniki i elektroniki                       24 godziny 

2. Podstawy konstrukcji maszyn                                  88 godzin 

3. Podstawy technik wytwarzania                                 96 godzin 

4. Podstawy technik wytwarzania CNC                          32 godziny 

4. Technologia obróbki skrawaniem                            144 godziny 

5. Podstawy działalności gospodarczej                          16 godziny 

6. Język obcy zawodowy                                               8 godziny



 

 

                   

PODGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA 
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                                 Efekty kształcenia z podstawy programowej  
                                  
 
 
                                                             Uczeń:  

 

Klasa  
 

Liczba 
godzin 
przezna
czona 
na 
realizac
ję 
efektów 
kształce
nia  
 

I II III 

I II I II I II 

A B C D 

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

  x x   2 

PKZ(M.b)(1) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i 
automatyki;;  
 

  x x       20  

PKZ(M.b)(4) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.  
 

  x x   2 

                                                                                                                                                             Razem            24 
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PKZ(M.a)(2) sporządza szkice części maszyn  
 

X X X X    

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

X X X X    

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

X X X X    

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

X X X X    

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

X X X X    

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

X X X X   



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

Łączna liczba godzin 88 
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BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;   X X X X 2 

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

PKZ(M.a)(16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;   X X X X 54 

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

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

PKZ(M.a)(10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;   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;   Ą   X X X X     46 

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

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

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

PKZ(M.b)(2) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;   X X X X 2 

M.19.1(4) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenie sposobu ustalenia i zamocowania obrabianego 
przedmiotu; 

  X X X X 24 

M.19.3(3) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia obrabiarki sterowanej 
numerycznie; 

  X X X X 

M.19.3(2) rozróżnia podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach i układach sterowania obrabiarek;   X X X X 

M.19.3(4) rozpoznaje znaczenie słów kluczowych w programach obróbki;   X X X X 

M.19.2(1) sprawdza działanie obrabiarek zgodnie z dokumentacją.   X X X X 

M.19.1(4) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenie sposobu ustalenia i zamocowania obrabianego 
przedmiotu; 

  X X X X 

Łączna liczba godzin 128 
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BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną 
środowiska i ergonomią; 

X X X X X X      4 

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

środowiska w Polsce; 
X X X X X X 

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

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; X X X X X X      

 
 
 
 
 



 

 KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; X X X X X X   144 

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; X X X X X X 

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; X X X X X X 

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; X X X X X X 

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; X X X X X X 

M.19.1(1) rozróżnia obrabiarki skrawające; X X X X X X 

M.19.1(2) dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych 
przedmiotów; 

X X X X X X 

M. 19.1(3) rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem; X X X X X X 

M.19.1(5) rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię; X X X X X X 

M.19.2(7) rozpoznaje zjawiska wywoływane oddziaływaniem ostrza narzędzia na przedmiot obrabiany; X X X X X X 

M.19.1(6) dobiera narzędzia skrawające do właściwości materiału obrabianego, rodzaju obróbki i obrabiarki; X X X X X X 

M.19.1(7) dobiera wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem; X X X X X X 

M. 19.1(8) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów. X X X X X X 

Łączna liczba godzin 144 
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PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;     X X 16 

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa 

podatkowego i prawa autorskiego; 
    X X 

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

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

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

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

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

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

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

    X X 

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

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.     X X 

Łączna liczba godzin 16 

J
ę

z
y
k

 

o
b

c
y
 

z
a

w
o

d
o

w

y
 

m
e

c
h

a
n

ic

z
n
e
j 

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

fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

    X X 8 

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

    X X 

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

 
 
 
 
 



 
 

 JOZ(4)formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające 

komunikowanie się w środowisku pracy; 
    X X  

JOZ(5)korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.     X X 

Łączna liczba godzin 8 

Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe teoretyczne 408 
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Efekty kształcenia z podstawy 
programowej 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

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

 

BHP(9)1 dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas 
wykonywania zadań zawodowych operatora obrabiarek skrawających,  

BHP(9)2 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy 
ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania zadań zawodowych 
operatora obrabiarek skrawających,  

PKZ(M.b)(1) stosuje prawa i 
przestrzega zasad mechaniki 
technicznej, elektrotechniki, 
elektroniki i automatyki;  

PKZ(M.b)(1)1 rozróżnić źródła i rodzaje prądu elektrycznego,  

PKZ(M.b)(1)2 rozróżnić wielkości elektryczne i ich jednostki,  

PKZ(M.b)(1)3 rozróżnić elementy obwodów elektrycznych oraz układów 
elektronicznych,  

PKZ(M.b)(1)4 zastosować prawo Ohma i prawa Kirchhoffa do obliczania 
obwodów prądu stałego,  

PKZ(M.b)(1)5 rozróżnić rodzaje maszyn elektrycznych,  

PKZ(M.b)(1)6 określić funkcję elementów elektronicznych,  

PKZ(M.b)(1)7 wyjaśnić rolę stycznika i przekaźnika w układach regulacji,  

PKZ(M.b)(1)8 rozróżnić elementy elektroniczne i automatyki  

PKZ(M.b)(1)9 odczytać schematy elektryczne i elektroniczne,  

PKZ(M.b)(1)10 odczytać schematy układów sterowania i automatyki,  

PKZ(M.b)(1)11 wskazać rodzaje zabezpieczeń instalacji i urządzeń od 
porażeń prądem elektrycznym,  

PKZ(M.b)(4) stosuje programy 
komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań.  

PKZ(M.b)(4)1 wykorzystać programy komputerowe do symulacji zjawisk 
zachodzących w obwodach prądu stałego i przemiennego oraz działania 
źródeł energii elektrycznej i układów elektronicznych,  

PKZ(M.b)(4)2 wykorzystać programy komputerowe symulujące działanie 
układów sterowania maszyn  
i urządzeń.  
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PKZ(M.a )(2) sporządza szkice części 
maszyn;  
 

PKZ(M.a)(2)1 wykonać szkice figur płaskich w rzutach prostokątnych,  

PKZ(M.a)(2)2 wykonać szkice brył geometrycznych w rzutach 
prostokątnych i aksonometrycznych,  

PKZ(M.a)(2)3 wykonać szkice części maszyn odwzorowujące kształty 
zewnętrzne i wewnętrzne,  

PKZ(M.a)(2)4 zwymiarować szkice typowych części maszyn,  

PKZ(M.a)(2)5 zastosować uproszczenia rysunkowe do wykonania szkicu 
części maszyny,  

PKZ(M.a)(2)6 rozróżnić rysunki techniczne: wykonawcze, złożeniowe, 
zestawieniowe, montażowe, zabiegowe i operacyjne,  

PKZ(M.a)(2)7 odczytać rysunki wykonawcze i złożeniowe,  

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

PKZ(M.a)(4)1 rozpoznać części i mechanizmy maszyn i urządzeń,  

PKZ(M.a)(4)2 scharakteryzować osie i wały maszynowe,  

PKZ(M.a)(4)3 scharakteryzować budowę i rodzaje łożysk tocznych i 
ślizgowych,  

PKZ(M.a)(4)4 dobrać z katalogu na podstawie oznaczeń łożysko toczne,  

PKZ(M.a)(4)5 wyjaśnić budowę i zasadę działania sprzęgieł i hamulców  

PKZ(M.a)(4)6 sklasyfikować przekładnie mechaniczne,  

PKZ(M.a)(4)7 wyjaśnić budowę przekładni zębatych prostych i złożonych,  

PKZ(M.a)(4)8 wskazać zastosowanie elementów, zespołów i mechanizmów 
maszyn i urządzeń,  

PKZ(M.a)(4)9 wyjaśnić budowę i zasadę działania mechanizmów ruchu 
postępowego i obrotowego,  

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

PKZ(M.a)(5)1 rozróżnić rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych,  

PKZ(M.a)(5)2 rozpoznać rodzaj połączenia na podstawie dokumentacji 
konstrukcyjnej zespołu maszyny,  



PKZ(M.a)(5)3 wykonać szkice połączeń: nitowych, spawanych, 
zgrzewanych, gwintowych i kształtowych,  

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

PKZ(M.a)(6)1 wyjaśnić zasady tolerancji i pasowania,  

PKZ(M.a)(6) 2 zastosować układ tolerancji i pasowań, 

PKZ(M.a)(6)3 sklasyfikować przyrządy pomiarowe oraz określić ich 
właściwości metrologiczne,  

PKZ(M.a)(6)4 dobrać przyrządy do pomiaru i sprawdzania części maszyn,  

PKZ(M.a)(6)5 wykonać pomiary wielkości geometrycznych,  

PKZ(M.a)(6)6 zinterpretować wyniki pomiarów,  

PKZ(M.a)(6)7 obliczyć wymiary graniczne, odchyłki i tolerancje,  

PKZ(M.a)(6)8 wybrać z norm wartości odchyłek dla zadanych pasowań,  

PKZ(M.a)(6)9 obliczyć luzy i wciski oraz tolerancje wybranych pasowań,  

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

PKZ(M.a)(7)1 rozróżnić pojęcia z zakresu materiałoznawstwa,  

PKZ(M.a)(7)2 określić właściwości i zastosowanie metali i ich stopów,  

PKZ(M.a)(7)3 rozróżnić procesy otrzymywania stali,  

PKZ(M.a)(7)4 sklasyfikować stopy żelaza z węglem,  

PKZ(M.a)(7)5 rozróżnić gatunki stopów żelaza,  

PKZ(M.a)(7)6 określić gatunek stopu żelaza z węglem na podstawie 
podanego oznaczenia,  

PKZ(M.a)(7)7 sklasyfikować stopy metali nieżelaznych,  

PKZ(M.a)(7)8 rozróżnić gatunki stopów metali nieżelaznych,  

PKZ(M.a)(7)9 określić właściwości i zastosowanie materiałów 
niemetalowych,  

PKZ(M.a)(7)10 określić właściwości i zastosowanie materiałów 
eksploatacyjnych(oleje, smary, ciecze smarująco-chłodzące, paliwa, 
uszczelnienia techniczne),  

PKZ(M.a)(7)11 uzasadnić dobór materiału z uwzględnieniem własności 
mechanicznych, technologicznych i rodzaju produkcji,  

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

PKZ(M.a)(17)1 wyjaśnić znaczenie normalizacji, typizacji i unifikacji w 
budowie maszyn i urządzeń,  

PKZ(M.a)(17)2 analizować schematy strukturalne, funkcjonalne i 
zasadnicze maszyn i urządzeń,  

PKZ(M.a)(17)3 wykorzystać informacje techniczne z różnych źródeł 
dotyczące maszyn i urządzeń mechanicznych,  

PKZ(M.a)(17)4 dobrać gatunki stali z norm i poradników na określone 
elementy maszyn i urządzeń,  

PKZ(M.a)(17)5 określić skład chemiczny stali i stopów metali nieżelaznych 
na podstawie norm,  

PKZ(M.a)(17)6 dobrać sposób zabezpieczenia przed korozją części maszyn i 
urządzeń,  

PKZ(M.a)(17)7 dobrać materiały eksploatacyjne do określonych prac,  

PKZ(M.a)(17)8 posłużyć się dokumentacją techniczną podczas planowania 
konserwacji maszyn i urządzeń,  

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

PKZ(M.a)(18)1 wykorzystać programy komputerowe wspomagające dobór 
znormalizowanych części maszyn,  

PKZ(M.a)(18)2 wykorzystać programy komputerowe wspomagające dobór 
materiałów konstrukcyjnych pod względem własności mechanicznych.  

PKZ(M.b) stosuje prawa i 
przestrzega zasad mechaniki 
technicznej, elektrotechniki, 
elektroniki i automatyki;  
 

PKZ(M.b)(1)12 określić warunki zachowania równowagi dla płaskiego 
układu sił,  

PKZ(M.b)(1)13 wyznaczyć warunki zachowania równowagi dla płaskiego 
układu sił. 
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BHP(5) określa zagrożenia związane 
z występowaniem szkodliwych 
czynników w środowisku pracy;  
 

BHP(5)1 zinterpretować akty prawne, prawa i obowiązki pracownika oraz 
pracodawcy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,  

BHP(5)2 scharakteryzować wymagania bezpieczeństwa dotyczące 
procesów pracy,  

BHP(5)3 zastosować zasady BHP podczas wykonywania pracy,  

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

BHP(6)1 scharakteryzować sposób likwidacji lub ograniczenia zagrożeń 
urazami mechanicznymi,  

BHP(6)2 wskazać sposoby likwidacji lub ograniczenia zagrożeń związanych 
z prądem elektrycznym,  



 BHP(6)3 wskazać sposoby likwidacji lub ograniczenia zagrożeń związanych 
z substancjami chemicznymi,  

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

PKZ(M.a)(16)1 sklasyfikować maszyny i urządzenia,  

PKZ(M.a)(16)2 scharakteryzować elementy funkcjonalne maszyny i 
urządzenia,  

PKZ(M.a)(16)3 określić parametry techniczne maszyn i urządzeń,  

PKZ(M.a)(16)4 wyjaśnić budowę i zasadę działania oraz określić 
zastosowanie maszyn energetycznych stosowanych w przemyśle,  

PKZ(M.a)(16)5 wyjaśnić działanie i określić zastosowanie maszyn 
technologicznych stosowanych w przemyśle maszynowym,  

PKZ(M.a)(16)6 porównać parametry maszyn i urządzeń na podstawie ich 
charakterystyki technicznej;  

PKZ(M.a)(16)7 rozróżnić elementy napędu hydraulicznego i 
pneumatycznego maszyn i urządzeń,  

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

PKZ(M.a)(8)1 scharakteryzować maszyny i urządzenia transportu 
wewnętrznego,  

PKZ(M.a)(8)2 dobrać maszyny i urządzenia transportu wewnętrznego do 
określonych zadań,  

PKZ(M.a)(8)3 określić budowę i zasadę działania wybranych maszyn i 
urządzeń transportu wewnętrznego,  

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

PKZ(M.a)(9)1 określić sposób transportu w zależności od postaci materiału,  

PKZ(M.a)(9)2 określić sposób składowania w zależności od postaci 
materiału,  

PKZ(M.a)(9)3 zorganizować stanowiska składowania i magazynowania 
materiałów,  

PKZ(M.a)(9)4 dobrać sposób i środki transportu do rodzaju materiału,  

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

PKZ(M.a)(10)1 scharakteryzować powstawanie zjawiska korozji metali,  

PKZ(M.a)(10)2 wskazać sposoby zapobiegania i ochrony przed korozją,  

PKZ(M.a)(10)3 scharakteryzować rodzaje powłok ochronnych i techniki ich 
nanoszenia,  

PKZ(M.a)(10)4 dobrać powłokę ochronną,  

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

PKZ(M.a)(11)1 sklasyfikować metody odlewania części maszyn i urządzeń,  

PKZ(M.a)(11)2 sklasyfikować metody obróbki plastycznej,  

PKZ(M.a)(11)3 scharakteryzować obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną,  

PKZ(M.a)(11)4 scharakteryzować metody obróbki ręcznej części maszyn i 
urządzeń,  

PKZ(M.a)(11)5 scharakteryzować metody maszynowej obróbki wiórowej 
części maszyn i urządzeń,  

PKZ(M.a)(11)6 sklasyfikować metody spajania metali,  

PKZ(M.a)(11)7 określić etapy procesu technologicznego dla wybranych 
technik wytwarzania,  

PKZ(M.a)(11)8 scharakteryzować elementy procesu produkcyjnego,  

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

PKZ(M.a)(12)1 dobrać narzędzia do trasowania na płaszczyźnie i w 
przestrzeni,  

PKZ(M.a)(12)2 dobrać narzędzia skrawające do obróbki metali i tworzyw 
sztucznych,  

PKZ(M.a)(12)3 dobrać narzędzia skrawające do obróbki zgrubnej i 
wykańczającej otworów,  

PKZ(M.a)(12)4 dobrać narzędzia do gwintowania,  

PKZ(M.a)(12)5 rozpoznać maszyny do obróbki metali i tworzyw sztucznych,  

PKZ(M.a)(12)6 scharakteryzować rodzaje oprzyrządowania 
technologicznego do mocowania przedmiotów podczas obróbki ręcznej i 
maszynowej,  

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

PKZ(M.a)(13)1 sklasyfikować rodzaje przyrządów pomiarowych 
stosowanych podczas obróbki ręcznej i maszynowej,  

PKZ(M.a)(13)2 scharakteryzować właściwości metrologiczne przyrządów 
pomiarowych,  

PKZ(M.a)(13)3 dobrać przyrządy suwmiarkowe i mikrometryczne,  

PKZ(M.a)(13)4 dobrać przyrządy pomiarowe z odczytem cyfrowym,  

PKZ(M.a)(13)5 dobrać przyrządy pomiarowe do pomiaru kątów,  

PKZ(M.a)(13)6 wykonać pomiary wielkości geometrycznych,  



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

PKZ(M.a)(15)1 określić zakres prac dotyczących kontroli jakości wykonanej 
operacji technologicznej na określonym stanowisku pracy,  

PKZ(M.a)(15)2 określić zakres prac dotyczących kontroli jakości gotowego 
wyrobu na stanowisku kontroli jakości,  

M.19.1(4) rozpoznaje w 
dokumentacji technologicznej 
oznaczenie sposobu ustalania i 
zamocowania obrabianego 
przedmiotu;  
 

M.19.1(4) 1 rozróżnić dokumentację techniczną wyprodukowanego 
wyrobu,  

M.19.1(4)2 scharakteryzować dokumentację konstrukcyjną,  

M.19.1(4)3 scharakteryzować dokumentację technologiczną,  

M.19.1(4)4 rozpoznać w dokumentacji technologicznej sposób ustalenia 
obrabianego przedmiotu,  

M.19.1(4)5 rozpoznać w dokumentacji technologicznej sposób 
zamocowania obrabianego przedmiotu,  

M.19.1(4)6 dobrać sposób ustalenia obrabianego przedmiotu,  

M.19.1(4)7 dobrać sposób zamocowania obrabianego przedmiotu,  

M.19.1(4)8 uzasadnić dobór ustalania i zamocowania z uwzględnieniem 
własności mechanicznych, technologicznych i rodzaju produkcji.  

M.19.3(3)1 rozpoznać w dokumentacji technologicznej oznaczenie danych 
do nastawiania obrabiarki,  

M.19.3(3)2 odczytać w dokumentacji technologicznej dane do nastawiania 
obrabiarki,  

M.19.3(4) rozpoznaje znaczenie 
słów kluczowych w programach 
obróbki;  
 

M.19.3(4)1 wyjaśnić budowę programu NC,  

M.19.3(4)2 opisać strukturę budowy programu NC,  

M.19.3(4)3 rozróżnić funkcje przygotowawcze,  

M.19.3(4)4 rozróżnić funkcje technologiczne,  

M.19.3(4)5 rozróżnić funkcje narzędziowe,  

M.19.3(4)6 rozróżnić funkcje pomocnicze,  

M.19.3(2) rozróżnia podprogramy i 
cykle obróbkowe występujące w 
programach i układach sterowania 
obrabiarek;  
 

M.19.3(2)1 rozróżnić podprogramy występujące w programach NC,  

M.19.3(2)3 rozróżnić cykle obróbkowe występujące w programach NC,  

M.19.2(1) sprawdza działanie 
obrabiarek zgodnie z 
dokumentacją;  
 

M.19.2(1)1 skorzystać z dokumentacji technicznej obrabiarki,  

M.19.2(1) 2 sprawdzić dane ustawcze obrabiarki,  

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

PKZ(M.a)(18)3 wykorzystać programy komputerowe symulujące działanie 
układów kinematycznych mechanizmów maszyn i urządzeń,  

PKZ(M.a)(18)4 wykorzystać programy komputerowe symulujące działanie 
układów napędowych elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych 
maszyn i urządzeń,  
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PKZ(M.b)(2) dobiera narzędzia i 
przyrządy do montażu i demontażu 
maszyn i urządzeń;  
 

PKZ(M.b)(2)1 dobrać narzędzia do montażu i demontażu maszyn i 
urządzeń,  

PKZ(M.b)(2)2 dobrać przyrządy do montażu i demontażu maszyn i 
urządzeń,  

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

BHP(1)1 wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie 
przemysłu maszynowego,  

BHP(1)2 rozróżnić środki gaśnicze ze względu na zakres ich zastosowania,  

BHP(1)3 wyjaśnić znaczenie pojęcia ergonomia w odniesieniu do stanowisk 
pracy operatora obrabiarek skrawających,  

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

BHP(3)1 wskazać prawa i obowiązki pracownika w zakresie przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  

BHP(3)2 wskazać obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom,  

KPS(1) przestrzega zasad kultury i 
etyki;  
 

KPS(1) przestrzegać zasad kultury i etyki;  
 

KPS(3) przewiduje skutki 
podejmowanych działań;  
 

KPS(3)1 wyjaśnić pojęcie odpowiedzialność za powierzone zadania w pracy 
operatora obrabiarek skrawających,  

KPS(3)2 przewidzieć skutki prawne wynikające z wykonania zadań 
zawodowych, niezgodnie z zasadami technologii obróbki skrawaniem,  



KPS(5) potrafi radzić sobie ze 
stresem;  
 

KPS(5) radzić sobie ze stresem;  
 

KPS(7) przestrzega tajemnicy 
zawodowej;  
 

KPS(7) przestrzegać tajemnicy zawodowej;  
 

KPS(8) potrafi ponosić 
odpowiedzialność za podejmowane 
działania;  
 

KPS(8) ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;  
 

KPS(9) potrafi negocjować warunki 
porozumień;  
 

KPS(9) negocjować warunki porozumień;  
 

M.19.1(1) rozróżnia obrabiarki 
skrawające;  
 

M.19.1(1)1 sklasyfikować obrabiarki,  

M.19.1(1)2 rozpoznać podstawowe grupy obrabiarek oraz ich 
oprzyrządowanie,  

M.19.1(1)3 określić cechy charakterystyczne obrabiarek zespołowych, 
zautomatyzowanych linii obróbkowych oraz elastycznych systemów 
obróbkowych,  

M.19.1(1)4 rozpoznać obrabiarki sterowane numerycznie,  

M.19.1(1)5 rozróżnić elementy układu konstrukcyjnego obrabiarki,  

M.19.1(1)6 scharakteryzować układ kinematyczny obrabiarki,  

M.19.1(1)7 scharakteryzować źródła napędu i zespoły napędowe,  

M.19.1(1)8 określić zespoły robocze obrabiarki,  

M.19.1(1)9 dokonać analizy schematów kinematycznych obrabiarek,  

M.19.1(1)10 rozpoznać mechanizmy i elementy obrabiarek,  

M.19.1(1)11 wyjaśnić budowę i zasadę działania: tokarek, frezarek, 
wiertarek, szlifierek, wytaczarek, strugarek, przeciągarek i obrabiarek do 
uzębień,  

M.19.1(2) dobiera obrabiarki 
skrawające do wymagań obróbki, 
produkcji, postaci i wielkości 
obrabianych przedmiotów;  
 

M.19.1(2)1 rozróżnić elementy składowe procesu technologicznego,  

M.19.1(2)2 dobrać metodę obróbki dla określonego zadania,  

M.19.1(2)3 rozróżnić przyrządy i uchwyty stosowane w obróbce 
skrawaniem,  

M.19.1(3) rozróżnia rodzaje 
obróbki skrawaniem;  
 

M.19.1(3)1 sklasyfikować obróbkę skrawaniem,  

M.19.1(3)2 opisać technologię toczenia powierzchni,  

M.19.1(3)3 scharakteryzować rodzaje zadań obróbkowych wykonywanych 
metodą frezowania,  

M.19.1(3)4 scharakteryzować zabiegi obróbkowe oraz zakres prac 
wykonywanych na strugarkach i dłutownicach,  

M.19.1(3)5 opisać technologie oraz określić zakres prac wykonywanych za 
pomocą przeciągania i przepychania,  

M.19.1(3)6 scharakteryzować zabiegi obróbkowe oraz zakres prac 
wykonywanych na wiertarkach,  

M.19.1(3)7 scharakteryzować rodzaje zadań obróbkowych wykonywanych 
metoda szlifowania,  

M.19.1(3)8 rozróżnić typy i odmiany wytaczarek,  

M.19.1(3)9 scharakteryzować rodzaje obróbek wykańczających ściernych,  

M.19.1(5) rozpoznaje elementy 
ostrza narzędzia skrawającego i 
jego geometrię;  
 

M.19.1(5)1 wyjaśnić geometrię ostrza narzędzia skrawającego,  

M.19.1(5)2 wyjaśnić zasadę pracy narzędzia skrawającego,  

M.19.1(5)3 rozróżnić rodzaje narzędzi stosowanych na obrabiarkach oraz 
przyporządkować je do obrabianych powierzchni,  

M.19.1(5)4 obliczyć moc i opór właściwy skrawania,  

M.19.2(7) rozpoznaje zjawiska 
wywoływane oddziaływaniem 
ostrza narzędzia na przedmiot 
obrabiany;  
 

M.19.2(7)1 rozróżnić rodzaje wiórów oraz środki wpływające na zmianę 
postaci tworzącego się wióra,  

M.19.2(7)2 określić wpływ narostu na wyniki skrawania,  

M.19.2(7)3 wyjaśnić wpływ wydzielającego się ciepła na ostrze noża i 
materiał obrabiany,  

M.19.2(7)4 określić rozkład sił skrawania w układzie przedmiot – narzędzie,  

M.19.2(7)5 zinterpretować wpływ warunków skrawania na wielkość siły 
skrawania,  

M.19.1(6) dobiera narzędzia M.19.1(6)1 rozróżnić narzędzia do obróbki skrawaniem,  



skrawające do właściwości 
materiału obrabianego, rodzaju 
obróbki i obrabiarki;  
 

M.19.1(6)2 scharakteryzować materiały narzędziowe,  

M.19.1(6)3 dobierać wielkości kątów ostrzy narzędzi skrawających,  

M.19.1(6)4 dobierać ciecze chłodząco-smarujące  

M.19.1(7) dobiera wartości 
parametrów skrawania do 
zabiegów obróbki skrawaniem;  
 

M.19.1(7)1 odróżnić ruch główny i posuwowy w podstawowych sposobach 
maszynowej obróbki wiórowej,  

M.19.1(7)2 określić technologiczne parametry skrawania(prędkość 
skrawania, posuw, głębokość skrawania, pole przekroju poprzecznego 
warstwy skrawanej),  

M.19.1(7)3 określić dokładność i chropowatość po zastosowaniu metody 
obróbki,  

M.19.1(8) dobiera narzędzia i 
przyrządy pomiarowe 
uwzględniając dokładność obróbki 
obrabianych przedmiotów;  
 

M.19.1(8)1 sklasyfikować rodzaje przyrządów pomiarowych stosowanych 
podczas obróbki ręcznej i maszynowej,  

M.19.1(8)2 scharakteryzować właściwości metrologiczne przyrządów 
pomiarowych,  

M.19.1(8)3 dobrać przyrządy suwmiarkowe i mikrometryczne,  

M.19.1(8)4 dobrać przyrządy pomiarowe z odczytem cyfrowym,  

M.19.1(8)5 dobrać przyrządy pomiarowe do pomiaru kątów,  

M.19.1(8)6 wykonać pomiary wielkości geometrycznych,  

PKZ(M.h)(1) wykonuje obliczenia 
dotyczące parametrów skrawania;  
 

PKZ(M.h)(1)1 obliczyć technologiczne parametry skrawania,  

PKZ(M.h)(1)2 obliczyć naddatki obróbkowe,  
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PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru 
funkcjonowania gospodarki 
rynkowej;  
 

PDG(1)1 rozróżnić pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej: 
rynek, polityka fiskalna,  

PDG(1)2 rozróżnić pojęcia: małe, średnie, duże przedsiębiorstwo,  

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,, prawa podatkowego 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 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów 
prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów 
prawa podatkowego i prawa autorskiego,  

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

PDG(3)1 zidentyfikować przepisy prawa dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej,  

PDG(3)2 dokonać analizy przepisów dotyczące prowadzenia działalności 
gospodarczej w branży mechanicznej,  

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

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

PDG(4)1 zidentyfikować przedsiębiorstwa i instytucje występujące w 
branży mechanicznej i powiązania między nimi,  

PDG(4)2 określić powiązania przedsiębiorstwa branży mechanicznej z 
otoczeniem,  

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

PDG(5)1 dokonać analizy działalności produkcyjnej na rynku części maszyn 
i urządzeń,  

PDG(5)2 dokonać analizy czynników kształtujących popyt na sprzedawane 
wyroby,  

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

PDG(6)1 zidentyfikować procedury zakupu i sprzedaży w 
przedsiębiorstwach branży mechanicznej funkcjonujących na rynku,  

PDG(6)2 zorganizować współpracę z kontrahentami w zakresie branży 
mechanicznej,  

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

PDG(7)1 sporządzić algorytm postępowania przy zakładaniu działalności 
gospodarczej w branży mechanicznej,  

PDG(7)2 wybrać formę organizacyjno-prawną planowanej działalności 
gospodarczej,  

PDG(7)3 sporządzić dokumenty do uruchomienia i prowadzenia 
działalności gospodarczej w branży mechanicznej,  

PDG(7)5 sporządzić biznesplan dla działalności branży mechanicznej,  

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

PDG(8)1 zorganizować stanowisko pracy biurowej z zastosowaniem zasad 
ergonomii,  

PDG(8)2 stosować ogólne zasady formułowania i formatowania pism,  



 PDG(8)3 wykonać czynności związane z przyjmowaniem korespondencji w 
różnej formie,  

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

PDG(9)1 obsługiwać biurowe urządzenia techniczne,  

PDG(9)2 zastosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie 
działalności branży mechanicznej,  

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

PDG(10)1 rozróżnić elementy marketingu mix,  
 

PDG(10)2 dobrać działania marketingowe do prowadzonej działalności w 
branży mechanicznej,  

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

PDG(11)1 zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w działalności 
branży mechanicznej,  

PDG(11)2 określić wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy 
działalności w branży mechanicznej.  
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JOZ(1) posługuje się zasobem 
środków językowych(leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych 
oraz fonetycznych), 
umożliwiających realizację zadań 
zawodowych;  
 

JOZ(1)1 posługiwać się zasobem środków językowych umożliwiających 
realizację zadań zawodowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,  

JOZ(1)2 posługiwać się zasobem środków językowych umożliwiających 
realizację zadań zawodowych z zakresu wytwarzania części maszyn i 
urządzeń,  

JOZ(1)3 posługiwać się zasobem środków językowych umożliwiających 
realizację zadań zawodowych z zakresu montażu i obsługi maszyn i 
urządzeń,  

JOZ(1)4 posługiwać się zasobem środków językowych umożliwiających 
realizację zadań zawodowych z zakresu organizowania procesu produkcji 
maszyn i urządzeń, 

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

JOZ(2)1 interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych 
czynności zawodowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,  

JOZ(2)2 interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych 
czynności zawodowych z zakresu wytwarzania części maszyn i urządzeń,  

JOZ(2)3 interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych 
czynności zawodowych z zakresu montażu i obsługi maszyn i urządzeń,  

JOZ(2)4 interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych 
czynności zawodowych z zakresu organizowania procesu produkcji maszyn 
i urządzeń,  

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

JOZ(3)1 interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych 
czynności zawodowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,  

JOZ(3)2 interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych 
czynności zawodowych z zakresu wytwarzania części maszyn i urządzeń,  

JOZ(3)3 interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych 
czynności zawodowych z zakresu montażu i obsługi maszyn i urządzeń,  

JOZ(3)4 interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych 
czynności zawodowych z zakresu organizowania procesu produkcji maszyn 
i urządzeń,  

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

JOZ(4)1 formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi dotyczące 
wykonywania typowych czynności zawodowych z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy,  

JOZ(4)2 formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi dotyczące 
wykonywania typowych czynności zawodowych z zakresu wytwarzania 
części maszyn i urządzeń,  

JOZ(4)3 formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi dotyczące 
wykonywania typowych czynności zawodowych z zakresu montażu i 
obsługi maszyn i urządzeń,  

JOZ(4)4 formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi dotyczące 
wykonywania typowych czynności zawodowych z zakresu organizowania 
procesu produkcji maszyn i urządzeń,  

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych 
źródeł informacji.  
 

JOZ(5)1 korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji dotyczących 
wykonywania typowych czynności zawodowych z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy,  



JOZ(5)2 korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji dotyczących 
wykonywania typowych czynności zawodowych z zakresu wytwarzania 
części maszyn i urządzeń,  

JOZ(5)3 korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji dotyczących 
wykonywania typowych czynności zawodowych z zakresu montażu i 
obsługi maszyn i urządzeń,  

JOZ(5)4 korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji dotyczących 
wykonywania typowych czynności zawodowych z zakresu organizowania 
procesu produkcji maszyn i urządzeń.  

 

Propozycje metod sprawdzania i oceniania edukacyjnych osiągnięć uczniów. 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


