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I. PLANY NAUCZANIA 

PLAN NAUCZANIA 

Zasadnicza szkota zawodowa 

Zawod: mechanik pojazdow samochodowych 7231041 

Podbudowa programowa: gimnazjum 

Dla mtodzieiy I Dla doroslych 
Liczba godzin / Liczba godzin I Liczba godzin 
tygodniowo tygodniowo w trzyktnim 1 w irzyletnim 1 w trzyetnim 1 okresie 1 ! Przedmiotv nauczania okresie okresie nauczania 

702 
Nauka jazdy samochodem: liczba godzin indywidualnie dla kaidego ucznia, 

zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami dotyczqcymi 
szkolenia podstawowego osob ubiegajqcych sig 

' Zgadnie r Rozporzadzeniem Minislra Edukacji Naiadow* i Sporlu z dnia 5 iutego 2004,. 
w sprawie dopuszczania do uZytku szkolnega program6w wychawania przedszkolnego, program6w 
nauczania i podrecmik6w araz cofania dopuszczenia (Oz. U. Nr 25, poz. 220). program nauczania 
wybranej specjaiizacji w zawodzie opracowuje szkalny zesp6l przedmiotowy wlatciwy dla danego 
zawodu. 
Tematyka specjaiizacji moie dotyczyC migdzy innymi: 
- silnik6w z zaplonem iskrowym, 
- silnik6w z zaplanem samoczynnym, 
- zeSpOl6w podworia, 
- uklad6w hydiaulicznych i pneumalycznych. 
- diagnostyki sarnochodowej, 
- biacharslwa samochadowego. 



PLAN NAUCZAMIA 

Szkota policealna 

Zawod: mechanik pojazd6w samochodowych 723[04] 

Podbudowa prograrnowa: szkota dajqca wyksztalcenie srednie 
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' Zgodnle 2: Rozporz*dzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sporlu z dnia 5 lutego 2004r. 
w sprawie dopuszczania do utytku szkolnego program6w wychowania przedszkolnego, program6w 
nauczania i podrecznik6w oraz cafania dopuszczenia (Dz. U. Nr 25, par. 220), program nauczania 
wybranej specjalizacji w zawodzie opracowuje szkoiny zesp61 przedmiotowy wlaSciwy dla danego 
zawodu. 
Tematyka specjalizacji mate dotyczyC miqdzy innymi: 
- silnikdw z zapionem iskrowym. 
- silnik6w z zaplonem samoczynnym, 
- zespoi6w podwozia, 
- uklad6w hydraulicznych i pneumatycznych, 
- diagnostyki samochodowej, 
- blacharstwa samochodowego. 

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie 
Nauka jazdy samochodem: liczba godzin indywidualnie dla katdego ucznia, 

10 
4 

25 

5 
3 

18,5 

150 
50 

341 



11. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTOW 
ZAWODOWYCH 

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 

Szczegotowe cele ksztatcenia 
W wyniku procesu ksztalcenia uczeh (stuchacz) powinien umieC: 
- dobrat przybory kreSlarskie i materialy rysunkowe do wykonywania 

szkicow, 
- wykonaC szkice figur plaskich w rzutach prostokqtnych, 
- wykonaC szkice bryl geometrycznych w rzutach prostokqtnych 

i aksonometrycznych, 
- wykonac szkice typowych czgsci maszyn, 
- zwymiarowaC szkice czeSci maszyn, 
- zastosowaC uproszczenia rysunkowe do wykonania szkicu czekci 

maszyny, 
- wykonaC rysunki techniczne prostych czgsci samochodowych, 
- odczytaC informacje z rysunku wykonawczego, zloieniowego, 

schematycznego, 
- wykorzystaC technikg komputerowq do sporzqdzania dokumentacji 

technicznej, 
- zastosowaC zasady mechaniki technicznej, 
- wykonaC podstawowe dzialania na wektorach, 
- okreslie warunki rownowagi ciata sztywnego, 
- obliczyC: prgdkoSC obrotow$ pracg mechanicznq moc, energig 

i sprawnoSC, 
- rozr6zniC rodzaje odksztatceh i naprgzeh, 
- wyjaSniC pojacie naprgienia dopuszczalnego, 
- wyznaczyC silg tarcia tocznego i slizgowego, 
- scharakteryzowaC silg bezwladnosci, 
- scharakteryzowaC wywaianie statyczne i dynamiczne, 
- obliczyC naprgienia w elementach Sciskanych i rozciqganych, 
- obliczyC naprgzenia gnqce i skrgcajqce dla prostych przypadk6w 

obciqzenia, 
- rozr6iniC polqczenia rozlqczne i nieroztqczne stosowane w budowie 

pojazd6w samochodowych, 
- dobra6 typowe polqczenia rozlqczne i nierozlqczne, 
- scharakteryzowaC elementy podatne stosowane w budowie 

samochod6w, 
- opisaC konstrukcje osi, walow, lozysk i przekladni mechanicznych, 



- wyjasnik sposoby osadzania toiysk tocznych, 
- wyjasniC budowe i zasade dziatania oraz okresliC przeznaczenie 

prostych mechanizmbw ruchu postqpowego i obrotowego, 
- wyjaSnid budowe i zasade dzialania ukladow pneumatycznych 

i hydraulicznych stosowanych w budowie samochodow, 
- posluiyC sig dokumentacjq technicznq oraz normami, 
- wykorzystad informacje pochodzqce z roinych irodel. 

Material nauczania 

1. Zasady szkicowania 
Rodzaje i nazwy rysunkow. Linie rysunkowe. Formaty arkuszy 
rysunkowych. Tabliczki rysunkowe. Podzialki. Cechy i wymagania 
dobrego szkicu. Zasady szkicowania linii poziomych, pionowych, 
ukosnych, okregow, elips i lukow. Szkice figur ptaskich. 

~wiczenia: 
Dobieranie materialbw i przyborow rysunkowych do okreilonych 
zadah. 
Dobieranie, zgodnie z PN, linii rysunkowych do wykreslania konturow, 
osi przedmiotbw, przekrojow, linii wymiarowych. 

e Szkicowanie ptaskich figur geometrycznych z uwzglgdnieniem 
poprawnosci ksztattow, proporcji i wymiarow. 

2. Rzutowanie prostokqtne i aksonometryczne 
lstota rzutowania prostokqtnego. Punkt w rzutach prostokqtnych. Obiekty 
ptaskie w rzutach prostokqtnych. Obiekty przestrzenne w rzutach 
prostokqtnych. Rzutowanie bryl. Rzutowanie czgsci maszyn. Rzutowanie 
aksonometryczne. 

Cwiczenia: 
Szkicowanie bryly zloionej w uktadzie na trzy rzutnie na podstawie 
rzutu aksonometrycznego dimetrii ukosnej. 
Szkicowanie bryly zloionej w rzucie aksonometrycznym dimetrii 
ukoSnej na podstawie szkicu w ukladzie na trzy rzutnie. 

3. Odwzorowywanie zewngtrznego i wewngtrznego zarysu 
przedmiotu 
Rodzaje przekrojow. Ktady. Oznaczanie widokow, przekrojow i kladow. 
Widoki i przekroje pomocnicze oraz czqstkowe. Zasady przedstawiania 
i rysowania widokow, przekrojow, kladow. Zasady czytania rysunkow. 



Cwiczenia: . Szkicowanie przekroju i ktadu przedmiotu. . Szkicowanie czgsci maszyny z przekrojem pornocniczym 
i czqstkowym. . Szkicowanie czqsci maszyny w polwidoku i polprzekroju. 
Szkicowanie czgsci maszyny z iebrami. 
Szkicowanie czgsci maszyny o ksztattach obrotowych 
z zastosowaniem przekrojow. . Szkicowanie czgsci maszyny z zastosowaniem kladow. 
Szkicowanie czgsci maszyny z zastosowaniem przerwari i urywari. 

4. Wyrniarowanie 
Elementy wyrniarowania: linie wymiarowe, pomocnicze linie wymiarow, 
liczby i znaki wymiarowe. Rozmieszczenie elementow wymiarowych. 
Wymiarowanie roinych elementow geometrycznych. Wymiarowanie 
srednic, promieni, lukow. Wymiarowanie kqttrw. Wymiarowanie pochylen 
i zbieinosci. Wymiarowanie scieC i zaokrqgleli. Wymiarowanie gwinttrw. 
Wymiarowanie potqczen spawanych, zgrzewanych, klejonych. 
Porzqdkowe zasady wymiarowania. Zasady wymiarowania wynikajqce 
zpotrzeb konstrukcyjnych i technologicznych. Zapis: wymiarow 
tolerowanych, pasowania, tolerancji ksztaltu i poloienia powierzchni. 
Oznaczanie: chropowatosci i kierunkowosci struktury powierzchni, 
obrobki cieplnej, cieplno-chemicznej. 

Cwiczenia: 
Wymiarowanie szkicow czgsci maszyn z zastosowaniem 
wymiarowania r6wnolegleg0, szeregowego i mieszanego. 
Wymiarowanie szkicow czgsci maszyn z oznaczeniem tolerancji, 
pasowah, chropowatosci powierzchni i rodzaju obrobki. . Wymiarowanie od baz obrobkowych i konstrukcyjnych. 
Wymiarowanie gwintow. . Wymiarowanie polqczen spawanych, zgrzewanych, klejonych. 
Rozpoznawanie na rysunkach wymiarow tolerowanych. 

e Odczytywanie na rysunkach oznacaenia tolerancji ksztaltu 
i poloienia. 
Odczytywanie na rysunkach oznaczenia chropowatosci 
i kierunkowosci struktury powierzchni. 

5. Rysunki i upmszczenia czgsci masmyn 
Stopnie uproszczen rysunkowych. Rysunki i uproszczenia rysunkowe 
polqczen rozlqcznych i nierozlqcznych. Rysunki i uproszczenia 



rysunkowe walow i sprzggiet, toiysk tocznych, kol oraz przektadni 
pasowych i taricuchowych, kot i przekladni zgbatych, sprgiyn. Rysunki 
i uproszczenia rysunkowe konstrukcji nosnych, instalacji rurowych. 

Cwiczenia: 
Wykonywanie szkicow poiqczen nieroztqcznych w r6inym stopniu 
uproszczenia. 
Wykonywanie szkicow potqczeh roztqcznych w roinym stopniu 
uproszczenia. 
Wykonywanie szkicow watow i ich wymiarowanie. . Wykonywanie szkic6w tulei i ich wymiarowanie. . Wykonywanie szkicow kot zgbatych w roinym stopniu uproszczenia. . Wykonywanie szkic6w konstrukcji stalowych w roinym stopniu 
uproszczenia. 

6. Rysunki zloieniowe, wykonawcze i montaiowe. 
Rodzaje rysunk6w ztoieniowych. Funkcje i cechy rysunk6w 
ztoieniowych. Numeracja czgsci. Tabliczki rysunkowe. Zasady 
wykonywania rysunk6w wykonawczych. Czytanie rysunkow 
ztoieniowych, wykonawczych, montaiowych. 

Cwiczenia: 
Czytanie rysunkow ztoieniowych prostych urzqdzeri. 

r Czytanie rysunkow wykonawczych czgsci maszyn. 
Czytanie rysunkow montaiowych. 
Wyjasnianie zasady dziatania urzqdzenia przedstawionego na 
rysunku ztoieniowym. 
Opracowywanie wykazu czesci do rysunku podzespotu. 

7. Rysunki schematyczne 
Charakterystyka rysunkow schematycznych. Symbole graficzne. 
Schematy mechaniczne. Schematy hydrauliczne. Schematy 
pneumatyczne. 

Cwiczenia: . Rozroinianie na schematach symboli graficznych. . Rysowanie schematow mechanicznych. . Rysowanie schematow hydraulicznych i pneumatycznych. 
Wyjasnianie zasady dziatania uktadow hydraulicznych na podstawie 
schematu. 
Czytanie schematow kinematycznych maszyn. 



8. Komputerowe wspomaganie rysowania 
Menu programu typu CAD. Komputerowe wspomaganie rysowania figur 
geometrycznych. Komputerowe wspomaganie opracowywania rysunkow 
wykonawczych. 

Cwiczenia: 
Konfigurowanie obszaru rysunku. 
Rysowanie figur piaskich z wykorzystaniem roinych ukiadow 
wspolrzgdnych. . Wykonywanie rysunkow wykonawczych walow i osi. 
Wykonywanie rysunkow wykonawczych potqczen. 

9. Elementy mechaniki technicznej 
Pojecie, wiasciwoSci i rodzaje sil. Uklad sil. Dzialania na wektorach. 
Rodzaje wiezow i ich reakcje. Moment siiy wzgledem punktu. Para sit 
i jej wlaSciwosci. Piaski uklad sit zbieinych - warunki rownowagi. Tarcie 
Slizgowe i toczne. 
Zasady dynamiki. Sila bezwiadnosci. Praca. Energia. Moc 
i sprawnoSC. Wywaianie. 

Cwiczenia: 
Wyznaczanie metodq analitycznq reakcji w podporach dowolnie 
obciqzonej belki dwupodporowej. 
Wyznaczanie warunkow rownowagi przestrzennego uktadu sil. 
Obliczanie mocy i sprawnoSci. 
Obliczanie prgdkosci obwodowej, prgdkosci obrotowej, przeioienia. 

10. Podstawy wytrzymalosci materialow 
Odksztaicenia i naprgienia. Prawo Hooke'a. Statyczna proba 
rozciqgania. Naprgienia dopuszczalne. Rozciqganie i Sciskanie. 
Scinanie. Zginanie. Skrecanie. WytrzymaloSC ztotona. 

Cwiczenia: . Obliczanie elementow konstrukcyjnych naraionych na rozciaganie 
i sciskanie. 
Obliczanie elementow konstrukcyjnych naraionych na scinanie. 
Obliczanie elementow konstrukcyjnych naraionych na zginanie oraz 
skrgcanie. 
Okreslanie naprgzen dopuszczalnych materiaiow konstrukcyjnych na 
podstawie norm. 



11. Polqczenia roztqczne i nieroztqczne 
~lasyfikacja i cech; uiytkowe czisci maszyn. Normalizacja czesci 
maszyn. 
Poiqczenia gwintowe: klasyfikacja gwintow, lqczniki gwintowe. 
Polqczenia ksztaltowe: wpustowe, wielowypustowe, klinowe, kolkowe, 
sworzniowe. Polqczenia wciskowe. Polqczenia rurowe. Poiqczenia 
sprgiyste. 
Poiqczenia nitowe: nity normalne, nity specjalne, rodzaje polqczeh 
nitowych. 
Polqczenia spawane. Polqczenia zgrzewane. Polqczenia lutowane 
i klejone. 

Cwiczenia: . ldentyfikowanie polqczen roziqcznych i nierozlqcznych. 
Wykonywanie szkicow polqczen nitowych, spawanych, zgrzewanych, 
gwintowych i ksztafiowych. 
Rozpoznawanie polqczeti rozlqcznych na podstawie dokumentacji 
konstrukcyjnei zespotu samochodu. .. . 
Rozpoznawanie polqczeti nieroztqcznych na podstawie dokumentacji 
konstrukcyjnej zespolu samochodu. 

12. Podatne elementy maszyn 
Klasyfikacja elementbw podatnych. Spreiyny: klasyfikacja, sztywnoSC 
spreiyny, konstrukcja i zastosowanie spreiyn srubowych, sprgiyny 
plaskie i resory, spreiyny talerzowe. Cqczniki gumowe. 

Cwiczenia: 
ldentyfikowanie spreiyn. 
Wnioskowanie o parametrach sprgiyny na podstawie jej 
charakterystyki, . Rozpoznawanie spreiyn i lqcznikow gumowych na podstawie 
dokumentacji technicznej samochodu. 

13. Osie, waly, toiyska 
Charakterystyka i klasyfikacja osi i wal6w. Obciqienia osi i watow: 
rodzaje obciqzen, wytrzymalosC zmeczeniowa i sztywnoSC osi i walow. 
Konstrukcja osi i waiow. Waiy wykorbione i gietkie. Zastosowanie osi 
i wal6w. 
Klasyfikacja toiysk. Coiyska Slizgowe: konstrukcja ioiyska, tarcie 
i smarowanie loiysk Slizgowych, zastosowanie. koiyska toczne: podziat, 
budowa toiysk, normalizacja loiysk tocznych i ich oznaczanie, 
obciqienia toiysk tocznych, zastosowanie, zasady osadzania ioiysk 



tocznych, podstawy doboru loiysk tocznych. 

Cwiczenia: . ldentyfikowanie osi, wal6w i loiysk. 
Rozroinianie osi, walow i lozysk w ukladach i zespolach pojazdow 
samochodowych. 
Rozroinianie toiysk tocznych na podstawie oznaczenia. . Okreslanie warunkow montazu loiysk tocznych na podstawie 
katalogu loiysk. 
Okreslanie zasad doboru loiyska tocznego na podstawie katalogu 
loiysk. 
Sporzqdzanie wykazu ioiysk tocznych na podstawie dokumentacji 
technicznej samochodu. . Rozpoznawanie elementow osadzajqcych i ustalajqcych lozysko 
toczne na modelach zespol6w samochodowych. 

14. Przektadnie mechaniczne i mechanizmy 
Klasyfikacja przekladni. Parametry przekladni. Przekladnie zgbate: 
klasyfikacja, kola zgbate, podstawowe parametry przekladni, 
zastosowanie w budowie samochodow. Budowa i zasada dzialania 
przekladni obiegowych. Przekladnie pasowe: podzial, rodzaje pasow, 
zastosowanie w budowie samochodow. Przekladnie laticuchowe: 
rodzaje laticuchtrw, zastosowanie. Przekladnie cierne. 
Mechanizmy diwigniowe: przyklady rozwiqzati konstrukcyjnych 
(mechanizmy korbowe, mechanizmy jarzmowe), zastosowanie. 
Mechanizmy ruchu przerywanego. Mechanizmy krzywkowe. 

Cwiczenia: 
Identyfikowanie przekladni i mechanizmow. 
Wykonywanie schematbw prostych przekladni i mechanizmow na 
podstawie modeli. 
ldentyfikowanie przekladni i mechanizmow w zespolach samochodu. 
Obliczanie przeloienia przekladni zebatej i pasowej. 
Analizowanie budowy i dzialania mechanizmu korbowego. 
Rozpoznawanie elementow przekladni na rysunkach. 

15. Sprzegta i hamulce 
Rodzaje i budowa sprzggiel. Dobieranie sprzqgiel. Rodzaje i budowa 
hamulc6w. Dobieranie hamulc6w. 



Cwiczenia: 
Dobieranie sprzggia do okreslonych warunkow pracy. 

e Dobieranie hamulca do okreslonych warunkow pracy. 

16. Urzqdzenia hydrauliczne i pneumatyczne 
Struktura napedu i sterowania hydraulicznego. Schemat napedu 
i sterowania hydraulicznego. tr6dIa ciSnienia hydraulicznego: czynnik 
roboczy, pompy, akumuiatory. Budowa i dzialanie sitownik6w 
hydraulicznych. Osprzet hydrauliczny. Przyklady urzqdzeti 
hydraulicznych stosowanych w budowie samochodu. Sprzggla 
i przektadnie hydrokinetyczne. 
Struktura napedu i sterowania pneumatycznego. Schemat napedu 
i sterowania pneumatycznego. Wytwarzanie i przygotowanie spreionego 
powietrza. Sitowniki i zawory pneumatyczne. Czujniki i przetworniki 
pneumatyczne. Przegiqd prostych ukladow pneumatycznych na 
przykiadzie instalacji pneumatycznych samochodu. 
Napqd i sterowanie elektropneumatyczne i elektrohydrauliczne. 

~wiczenia: 
Rozpoznawanie elementow hydraulicznych (pneumatycznych) na 
podstawie oznaczenia. 

e ldentyfikowanie urzqdzen hydraulicznych w ukiadach i zespotach 
samochodu. 
Analizowanie budowy i dziatania ukladu pneumatycznego 
samochodu. 
Analizowanie dzialania napqdu hydraulicznego na podstawie 
schematu. 
Analizowanie dzialania napqdu pneumatycznego na podstawie 
schematu. 
Charakteryzowanie prostych napgd6w hydraulicznych 
i pneumatycznych na podstawie ich parametr6w. 
Rozr6tnianie elementow oraz okreslanie funkcji naped6w 
hydraulicznych i pneumatycznych na podstawie modeli. 
Obliczanie wartosci sily dziaiajqcej na ttok silownika hydraulicznego. 

e Analizowanie budowy i dziatania sprzegiet oraz przekladni 
hydrokinetycznych stosowanych w samochodach. 



Srodki dydaktyczne 
Komplet materialow rysunkowych. 
Komplet przyborow kreslarskich. 
Przykladowe rysunki: wykonawcze, ziozeniowe, montaiowe 
i schematyczne. 
Model rzutni prostokqtnej. 
Bryly geometryczne. 
Eksponaty i modele poiqczeri rozlqcznych i nierozlqcznych. 
Eksponaty loiysk tocznych. 
Eksponaty kol zebatych. 
Zespoly i mechanizmy samochodu. 
Modele i eksponaty wal6w oraz osi z loiyskami tocznymi i Slizgowymi. 
Modele i eksponaty sprgiyn oraz innych element6w podatnych. 
Modele sprzegiel. 
Modele hamulc6w. 
Modele k61 zgbatych. 
Modele przekladni mechanicznych. 
Modele mechanizmow. 
Foliogramy i fazogramy z zakresu rysunku technicznego, mechaniki 
technicznej i wytrzymalo8ci materialow, czesci maszyn. 
Program do wspomagania projektowania typu CAD. 
Polskie Normy z zakresu rysunku technicznego. 
Tablice wytrzymaloSciowe. 
Katalogi elementow maszyn. 
Dokumentacja konstrukcyjna. 

Uwagi o realizacji 
Program nauczania przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn 

obejmuje zintegrowane tresci z zakresu: rysunku technicznego, 
mechaniki technicznej i wytrzymaloSci materiaiow oraz czesci maszyn. 

Podczas jego realizacji szczegolnq uwage naleiy poQwigciC 
ksztakowaniu umiejetnosci wykonywania szkicdw czgSci maszyn, 
odczytywania rysunk6w wykonawczych, zloieniowych, montaiowych 
i schematycznych oraz rozroiniania elementow maszyn stosowanych 
w pojazdach samochodowych. 

Program nauczania powinien by6 realizowany w scislym powiqzaniu 
z przedmiotami: Technologia mechaniczna, Eksploatacja pojazd6w 
samochodowych oraz Zajecia praktyczne. Korelacja 
miedzyprzedmiotowa pozwoli na lqczenie teorii z praktykq i dlatego 
naleiy j q  uwzglednit podczas opracowywania rocznych planow 
dydaktyczno-wychowawczych i dobierania treSci ksztalcenia. 

W procesie nauczania - uczenia sie naleiy IqczyC teorig z praktykq 



poprzez odpowiedni dob6r Cwiczeh, wykorzystywanie wiadomosci 
i umiejetnosci ucmiow z innych obszarow tematycznych oraz rozwijat 
urniejetn0S.C samoksztaicenia i korzystania z innych n i t  podrecznikowe 
ir6del informacji. 

SkutecznoSC nauczania w przedmiocie Podstawy konsfrukcji maszyn 
zalety od doboru tresci i metod nauczania. Nauczyciel powinien 
pamigtaC, t e  nauczanie i uczenie sig jest procesem iqcznym, 
a efektywnosC nauczania zaleiy przede wszystkim od stosowania rnetod 
aktywizujqcych. Wskazane jest, aby program nauczania realizowaC 
nastgpujqcymi rnetodami: 

Cwiczen praktycznych - dla tresci z zakresu rysunku technicznego, 
mechaniki technicznej i wytrzyrnaiosci rnaterialbw, 
przewodniego tekstu - dla tresci dotyczqcych odczytywania rysunkow 
i schematow, 
dyskusji dydaktycznej - ramach podsumowania dziaiu tematycznego, 
Cwiczeti oraz prezentacji wynikow, 
pokazu z objasnieniem - gdy nauczyciel dysponuje obiektem 
naturalnym lub modelem. 
Zaleca sie wykorzystywaC filmy dydaktyczne oraz prezentacje 

multimedialne, ktorych stosowanie podczas lekcji rozwija 
zainteresowanie przedmiotem, a takte sluty przyswajaniu nowych 
informacji przez uczniow. 

Nauczyciel powinien przygotowat materiaiy potrzebne do wykonania 
pokazow i Cwiczeri: przewodnie teksty, katalogi, normy, poradniki, 
dokumentacje technicznq oraz zgromadzit w pracowni niezb9dne srodki 
dydaktyczne. Do pokazow naleiy wykorzystat modele oraz eksponaty 
czeSci maszyn. 

Realizacje tresci nauczania z zakresu rysunku technicznego naleiy 
rozpoczqc od zapoznania uczniow z organizacjq miejsca pracy oraz 
zwr6ciC uwage na wtasciwe oswietlenie i rozmieszczenie materiabw, 
przyborow rysunkowych oraz na postawe ucznia podczas pracy. 
Uczniowie powinni samodzielnie wykonywaC szkice czesci maszyn, 
zgodnie z zasadami rysunku technicznego, wymiarowat wykonane 
szkice, oznaczac tolerancj~ wymiaru, ksztaitu i chropowatosC 
powierzchni. 

Proponuje sie, aby Cwiczenia z zakresu szkicowania i wyrniarowania 
czeSci maszyn uczniowie wykonywali indywidualnie, zas Cwiczenia 
z zakresu czytania rysunk6w i schematow w zespolach 2-3 osobowych. 

Podczas realizacji treSci z zakresu mechaniki i wytrzymafosci naiezy 
odwolywat sie do wiadomosci i umiejetnosci uczniow nabytych na 
lekcjach fizyki. Polecane s q  Cwiczenia obliczeniowe o odpowiednio 



dobranej trekci i zr6inicowanym stopniu trudnosci, ktore powinny by6 
wykonywane indywidualnie. 

W trakcie omawiania elementow i podzespolbw mechanicznych 
stosowanych w pojazdach samochodowych naleiy skupic sie na ich 
budowie, podstawowych parametrach i zastosowaniu. 

Dla prawidtowej realizacji programu nauczania konieczne jest 
posiadanie wyposazonej w srodki dydaktyczne pracowni oraz podrecznej 
biblioteki zaopatrzonej w literature naukowq, zestawy norm, 
dokumentacje technicznq, katalogi i czasopisma techniczne. 

Tresci programowe powinny byc realizowane w roznych formach 
organizacyjnych. Zajecia teoretyczne naleiy uzupetniac cwiczeniami 
wykonywanymi w grupach lub indywidualnie. Praca w grupie pozwoli na 
ksztattowanie umiejetnosci komunikowania sig, dyskusji, podejmcwania 
decyzji oraz prezentacji wynikow. 

Zajecia naleiy realizowac w pracowni rysunku technicznego w grupie 
12-15 osob, gdzie uczniowie wykonujq Cwiczenia w zespotach 2-3 
osobowych lub indywidualnie na wydzielonych stanowiskach pracy. 
Czesc zajgc powinna odbywaC sig w pracowni komputerowej z grupq 
maksimum 15 uczniciw, przy czym kaidy z nich powinien mieC 
zapewnionq prace na oddzielnym stanowisku komputerowym. 

Na realizacjg poszczegolnych dziatow tematycznych proponuje sig 
nastgpujqcy podziat godzin: 

iaganie rysowania 10 
technicznej 6 
~Sci materiatow 6 

dqczne i nieroztqczne 10 
rnenty maszyn 4 

aly, IoZyska 7 
dnie rnechaniczne i mechanizmy 15 
,a i hamulce 3 

16. 1 Urzqdzenia hydrauliczne i pneumatyczne - 6 . -- 

LP. Dziaty tematyczne Orientacyjna 
liczba godzin 



Podane w tabeli liczby godzin dotyczq zasadniczej szkoly zawodowej 
dla mtodzieiy oraz majq charakter orientacyjny. Nauczyciel moie 
wprowadzit zmiany, majqc na wzglgdzie lepsze dostosowanie programu 
do specyfiki szkoty. 

Cwiczenia zawarte w dziatach tematycznych s q  przyktadami do 
wykorzystania przez nauczyciela. Zakres Cwiczeri moie  by6 
zmodyfikowany i rozszerzony z uwzglgdnieniem mozliwoSci szkoty 
i aspiracji edukacyjnych uczniow. 

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgniqc 
edukacyjnych ucznia 

Sprawdzanie i ocenianie osiqgnigc uczniow nalezy przeprowadzaC 
systematycznie przez caty czas realizacji programu nauczania 
przedmiotu, na podstawie wymagati przedstawionych na poczqtku zajgC. 
Podstawq okreglenia wymagan powinny by6 szczegotowe cele 
ksztatcenia zamieszczone w programie nauczania. 

Podczas realizacji programu, osiqgnigcia uczniow mozna oceniac na 
podstawie: sprawdzianbw ustnych, testow osiqgnigC szkolnych, 
wykonanych Cwiczeli, ukierunkowanej obserwacji czynnosci ucznia 
podczas wykonywania Cwiczeri. 

Podczas oceny dokonywanej w formie ustnej nalety zwracaC uwagg 
na poprawne poslugiwanie sig terminologiq technicznq, merytorycznq 
jakoSC wypowiedzi, wlaSciwe stosowanie pojgC technicznych, 
poprawnos6 wnioskowania. 

Do oceny wykonywanych Cwiczeh zaleca sig opracowah kart? 
obserwacji, ktora powinna uwzglgdniak: 
- aktywnoSC ucznia podczas wykonywania Cwiczenia, 
- wykorzystywanie roinych zrodel informacji, 
- poprawnoSC merytorycznq wykonywanego Cwiczenia. 

Podczas sprawdzania i oceny wykonanych szkicow nalezy 
uwzglgdnik poprawnoSC rozmieszczenia widokow i przekrojow oraz 
zgodnosC zastosowanych oznaczeli i symboli z Polskimi Normami. 

Po zakoriczeniu realizacji programu poszczegolnych dziatow 
tematycznych proponuje sig zastosowanie testu pisemnego z zadaniami 
wielokrotnego wyboru lub testu praktycznego z zadaniami typu prbba 
pracy. Test praktyczny nalezy zaopatrzyc w kryteria oceny i schemat 
punktowania. 

W ocenie osiqgnigC ucznia, po zakonczeniu realizacji programu 
przedmiotu nalezy uwzglgdnic wyniki wszystkich stosowanych przez 
nauczycieia metod oceniania. 



Literatura 
Boienko L.: Maszynoznawstwo dla Zasadniczych Szk6l Zawodowych. 
WSiP, Warszawa 1998 
Lewandowski T.: Rysunek techniczny dla mechanikbw. WSiP, 
Warszawa 1999 
Kozak €3.: Mechanika techniczna. WSiP, Warszawa 2004 
Maksymowicz A,: Rysunek zawodowy dla szk6t zasadniczych. WSiP, 
Warszawa 1999 
Paprocki K.: Rysunek techniczny. WSiP, Warszawa 1999 
Rutkowski A,: CzqSci maszyn. WSIP, Warszawa 1996 
Waszkiewicz E., Waszkiewicz S.: Rysunek zawodowy. WSiP, 
Warszawa 1996 

Wykaz liferatury nalety akfualizowad w miare ukazywania siq nowych 
pozycji wydawniczych. 



TECHNOLOGIA MECHANICZNA 

Szczegotowe cele ksztatcenia 
W wyniku procesu ksztalcenia uczeri (sluchacz) powinien umieC: 
- zinterpretowaC podstawowe akty prawne, prawa i obowiqzki 

pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, 
- okreSliC wymagania bhp dotyczqce pomieszczen pracy 

i pomieszczeri higieniczno-sanitarnych, 
- rozpoznaC i przewidziek zagrozenia bezpieczeristwa czlowieka 

w srodowisku pracy oraz wskazac sposoby ich usunigcia, 
- dobra6 srodki ochrony indywidualnej w zale2noSci od wykonywanych 

prac, 
- zareagowaC w przypadku zagrozenia potarowego, zgodnie 

z instrukcjq przeciwpozarowq, 
- zastosowaC zasady ochrony srodowiska obowiqzujqce na stanowisku 

pracy, 
- udzieliC pierwszej pomocy w stanach zagrozenia tycia lub zdrowia, 
- wyjaSniC istote tolerancji, pasowania i chropowatoSci powierzchni, 
- zastosowac uktad tolerancji i pasowari, 
- sklasyfikowaC przyrzqdy pomiarowe oraz okreSli6 ich wtasciwoSci 

metrologiczne, 
- dobra6 przyrzqdy do pomiaru i sprawdzania czgsci maszyn, 
- wykonaC podstawowe pomiary wielkosci geometrycznych, 
- wykorzystaC technike komputerowq podczas pomiar6w 

warsztatowych, 
- zinteroretowak wvniki oomiar6w. 
- zastosowac podstawowe pojecia z za6resu materiatoznawstwa oraz 

podstawowych technologi wytwarzania p6iwyrob6w i wyrobbw 
gotowych, 

- okreSliC wtaSciwoSci i zastosowanie materiatow niemetalowych, 
- okresliC wtasciwo~ci i zastosowanie metali i ich stopow, 
- rozr6tniC gatunki stop6w telaza z weglem i metali nietelaznych, 
- rozpoznaC zjawiska korozyjne i ich skutki oraz wskazaC sposoby 

zapobiegania korozji, 
- wyjasniC istote obrobki cieplnej i cieplno-chemicznej, 
- wykazaC zmiany wtasciwoSci metali i ich stopow w zaletnosci od 

zastosowanego rodzaju obrbbki cieplnej i cieplno-chemicznej, 
- rozrbiniC cechy charakterystyczne oraz wskazaC zakres stosowania 

w przemysle podstawowych technik wytwarzania, jak: odlewnictwo, 
obrobka plastyczna, spajanie metali, maszynowa obr6bka wiorowa, 



- posluiyd sig dokumentacjq technoiogicznq, norrnami technicznymi 
i katalogami, 

- zanalizowad przepisy bhp, ochrony ppoi. i ochrony srodowiska 
dotyczqce wytwarzania czgSci maszyn i urzqdzeh. 

Material nauczania 

1. Wiadomosci wstgpne 
Pojecia podstawowe. Przemyslowy proces wytwarzania. Proces 
produkcyjny. Proces technologiczny. Przyklady procesow produkcyjnych 
i technologicznych. Przeglqd technologii mechanicznych. 

Cwiczenia: 
ldentyfikowanie procesow wytwarzania na podstawie opisu 
i schematu. 

2. Bezpieczenstwo i higiena pracy, ochrona przeciwpoiarowa 
i ochrona Srodowiska 
Prawna ochrona pracy. Czynniki szkodliwe dia zdrowia, ucizgiiwe 
i niebezpieczne, wystepujqce w procesach pracy. Zasady ksztaltowania 
bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy. Srodki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej. Zagroienia poiarowe, zasady ochrony 
przeciwpoiarowej. Zasady postgpowania w razie wypadku, awarii 
i w sytuacji zagroienia poiarem. Organizacja pie~wszej pomocy 
w wypadkach przy pracy. 

Cwiczenia: 
Dobieranie srodkow ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej 
pracy. 

e Powiadamianie straiy poiarnej o poiarze, zgodnie z instrukcjq. . Dobieranie sprzgtu i srodkow gasniczych w zaieinosci od rodzaju 
poiaru. 
Wykonywanie (na fantomie) sztucznego oddychania, zgodnie 
z zasadami. 
Rozpoznawanie roinych znakow bhp. 

3. Metrologia warsztatowa 
Jednostki miar. Uklad Sf. Pomiar, sprawdzanie. Metody pomiaru. Blqdy 
pomiaru. ZamiennoSC czgsci w budowie maszyn. Rodzaje wymiarow. 
Wymiary graniczne, wymiar nominalny, odchylki graniczne. Tolerancja 
wymiaru. Pasowanie. Ukiad toierancji i pasowan. Tolerancja wymiarow 
kqtowych. laticuchy wymiarowe. Chropowatosd powierzchni. 



Klasyfikacja przyrzqdow pomiarowych. Wtasciwosci metrologiczne 
przyrzqdow pomiarowych. Wzorce miar. Sprawdziany. Przyrzqdy 
suwmiarkowe i mikrometryczne. Czujniki. Przyrzqdy do pomiaru kqtow. 
Mikroskop pomiarowy. Dobor przyrzqdow pomiarowych. Pomiar 
wielkoSci geometrycznych. Uiytkowanie i konserwacja przyrzqdow 
pomiarowych. Przyrzqdy pomiarowe z odczytem cyfrowym. 

Cwiczenia: 
Przeliczanie jednostek miar podstawowych i pochodnych. 
Obliczanie wymiarow granicznych, odchylek, tolerancji. 
Obliczanie luzow i wciskow. 
Wybieranie z PN odchylek dla zadanych pasowari i obliczanie luzow 
oraz tolerancji pasowania. 
Odczytywanie z PN odchylek dla zadanych pasowan. 
Obliczanie laricuchow wymiarowych. 
Sprawdzanie chropowatoSci powierzchni. 
Wykonywanie pomiarow czgsci maszyn o r6inych ksztaltach 
za pomocq przyrzqdow suwmiarkowych i mikrometrycznych. 
Sprawdzanie otwortrw i walkow sprawdzianami jednogranicznymi 
i dwugranicznymi. 
Wykonywanie pomiarow odchylek za pomocq czujnika zegarowego. 
Wykonywanie pomiarbw kqtow. 
Sprawdzanie odchylek ksztattu i poloienia. 

4. Materiatoznawstwo 
WlaSciwoSci metali i ich stopow. Stopy techniczne. Podziat stopow 
ielaza, okreslenie i zastosowanie (surowka, stal, teliwo, staliwo). Stale 
niestopowe (wegiowe) - podziat, znakowanie, wptyw domieszek na 
wtaSciwo8ci stali, stale niestopowe podstawowe, stale niestopowe 
jakosciowe, stale niestopowe specjalne. Stale stopowe. Staliwo wgglowe 
i stopowe, ie l iwo - skladniki strukturalne, podzial i znakowanie, 
zastosowanie. 
Metale niezelazne i ich stopy. Klasyfikacja stopow metali nieielaznych. 
Aluminium i jego stopy. Miedi i jej stopy. Cynk, cyna otdw - wtaSciwoSci, 
zastosowanie. Materiaty z proszk6w spiekanych. Materialy 
kompozytowe. 
Rodzaje korozji i zniszczen korozyjnych. Ochrona przed korozjq, 
Rodzaje powlok ochronnych i technika ich nanoszenia. 
Materialy niemetalowe. Tworzywa szfuczne - wlaSciwoSci, sklad 
i klasyfikacja. Przerobka tworzyw sztucznych i zastosowanie. Drewno. 
Farby, iakiery i emalie. Guma - wtaSciwosci, sktad i podzial wedtug PN, 



polqczenia gumowo - metalowe, zastosowanie gumy w budowie 
maszyn. Materialy ceramiczne. Szklo. 

~wiczenia: 
Rozpoznawanie stopow ielaza oraz metali nieielaznych i ich stopow. 
Rozpoznawanie probek materiatow oraz okreslanie ich zastosowania. 
Okreslanie gatunku stali oraz stopow metali nieielaznych na 
podstawie oznaczenia. 
Okreslanie sktadu chemicznego stali oraz stopow metali nieielaznych 
na podstawie norm. 
Dobieranie z norm stali na okreslone elementy maszyn. 
Dobieranie materiatow do wykonania okreslonych podzespot6w 
pojazdow samochodowych z wykorzystaniem roinych irodet 
informacji. 
OkreSlanie wtaBciwoSci tworzyw sztucznych i materialow 
ceramicznych na podstawie ich opisu. 
Dobieranie rodzaju powtoki antykorozyjnej dla okreslonych elementow 
pojazdow samochodowych. 

5. Obrobka cieplna i cieplno-chemiczna 
Klasyfikacja proces6w obrobki cieplnej. Przemiany zachodzqce w stali 
podczas nagrzewania, wygrzewania i chtodzenia. Wyzarzanie. 
Hartowanie na wskros i powierzchniowe. Odpuszczanie. Ulepszanie 
cieplne. Obrobka cieplno-chemiczna: nawgglanie, azotowanie, 
wggloazotowanie, metalizowanie dyfuzyjne chromem oraz aluminium. 
Urzqdzenia do obrobki cieplnej i cieplno-chemicznej. Bhp, ochrona ppoz. 
i ochrona Srodowiska podczas obrobki cieplnej oraz cieplno-chemicznej. 

Cwiczenia: 
Okreslanie sktadnikow strukturalnych stali o roinej zawartosci wggla 
na podstawie wykresu ielazo-cementyt. 
Dobieranie rodzaju obrobki cieplnej do iqdanych wtasciwosci 
po obrobce. 
Dobieranie w zaleinoici od rodzaju obrobki, temperatury zabiegow 
cieplnych na podstawie wykresu ielazo-cementyt i sposobu 
chtodzenia. 
Wyznaczanie ternperatury wyiarzania i hartowania dla stali 
niestopowej na podstawie wykresu ielazo-cementyt. 
Dobieranie rodzaju obrobki cieplno-chemicznej do iqdanych 
wlasciwosci po obrobce. 



6. Odlewnictwo 
Klasyfikacja metod wytwarzania odlewow. Omodelowanie odlewnicze. 
Wytwarzanie form i rdzeni. Odlewanie w formach piaskowych. Topienie 
metali i zalewanie form. Wybijanie i wykanczanie odlewow. Wady 
odlewow. Specjaine metody odlewania. Bhp, ochrona ppoi. i ochrona 
Srodowiska podczas odlewania. 

Cwiczenia: 
Rozpoznawanie elementow kompletu modelowego. 
Dobieranie metody odlewania do wykonania elementu pojazdu 
samochodowego. 

* Ustalanie kolejnosci czynnosci w procesie wytwarzania formy 
piaskowej. 

7. Obrobka plastyczna 
Odksztatcenie plastyczne, stan odksztalcenia i stan naprgienia, zjawiska 
fizyczne towarzyszqce odksztatceniu plastycznemu, zgniot i umocnienie, 
obrobka plastyczna na zimno i gorqco. Walcowanie i ciagnienie. Kucie: 
nagrzewanie materiatu do kucia, kucie swobodne i matrycowe, 
wykanczanie odkuwek, mtoty i prasy kutnicze. Tloczenie: 
charakterystyka i podziat procesow ttoczenia, operacje cigcia 
i ksztattowania, maszyny i urzqdzenia do ttoczenia. Zasady bhp, ochrony 
ppoi, oraz ochrony Srodowiska podczas obrobki plastycznej. 

Cwiczenia: 
Rozpoznawanie wyrobow kutych, walcowanych i tloczonych. 
Okreslanie temperatury nagrzewania stali o zawartosci wggla 0,4% 
i 1,4% na podstawie wykresu telazo-cementyt do obrobki plastycznej. 
Dobieranie narzgdzi do operacji kucia swobodnego rgcznego 
i maszynowego. 

8. Spajanie 
Klasyfikacja metod spajania. Spawanie: istota spawania, rodzaje spoin, 
zasady przygotowania elementow do spawania, spawanie gazowe, 
spawanie lukowe, specjalne metody spawania, urzqdzenia do spawania, 
naprgienia spawalnicze, wady i kontrola spoin. Cigcie gazowe i tukowe. 
Zgrzewanie: doczotowe, punktowe, garbowe, liniowe, specjalne metody 
zgrzewania. Lutowanie: lutowanie migkkie, lutowanie twarde. Klejenie. 
Spawanie i klejenie tworzyw sztucznych. Zasady bhp, ochrony ppoz. 
i ochrony Srodowiska podczas spajania. 



Cwiczenia: 
Rozpoznawanie rodzajow ztqczy spawanych i spoin. 
Dobieranie rodzaju ztqcza i spoiny do spawania okreslonych 
elementow. 
Dobieranie sposobu zgrzewania do tqczenia okreSlonych elementow. 
Dobieranie metody lutowania, lutu i topnika do tqczenia okreslonych 
elementow. 

r Ustalanie kolejnosci czynnosci w procesie spawania elementow 
wykonanych z tworzyw sztucznych. 

9. Maszynowa obrobka wiorowa 
Podstawy obrobki skrawaniem: sposoby maszynowej obrobki wiorowej, 
geometria ostrza skrawajqcego, procesy towarzyszqce powstawaniu 
wiora, parametry skrawania, sita i moc skrawania, materiaty 
narzgdziowe. Toczenie i tokarki. Frezowanie i frezarki. Wiercenie 
i wiertarki. Obrobka na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Zasady 
bhp, ochrony ppot. i ochrony Srodowiska podczas obrobki wiorowej. 

Cwiczenia: 
ldentyfikowanie narzedzi do obrobki toczeniem, frezowaniem 
i wierceniem. 
Dobieranie parametrow skrawania. 
Ustalanie kolejnosci czynnosci w procesie toczenia okreslonych 
elementow maszyn. 

10. Obrobka wykanczajqca 
lstota obrobki wykanczajqcej. Szlifowanie: cechy charakterystyczne 
procesu, budowa i zastosowanie Sciernic, prace szlifierskie. Docieranie. 
Gtadzenie. Dogtadzanie. Nagniatanie. Obrobka erozyjna. Zasady bhp, 
ochrony ppoi. i ochrony Srodowiska podczas obrobki wykanczajqcej. 

Cwiczenia: 
Dobieranie obrobki wykariczajqcej w zaletnosci od ksztaltu 
i doktadnoSci wykonania elementu pojazdu samochodowego. 

11. Proces technologiczny 
Proces produkcyjny. Proces technologiczny. Dokumentacja 
konstrukcyjna. Dokumentacja technologiczna. Czynniki wptywajqce na 
proces technologiczny. Elementy procesu technologicznego. Ramowy 
proces technologiczny. Etapy projektowania procesu technologicznego. 
Projektowanie prostego procesu technologicznego czgsci typu ,,watek. 



kwiczenia: . Analizowanie rysunku wykonawczego elementu maszyny. . lnterpretowanie informacji zawartych w dokumentacji technologicznej 
czqsci maszynowej. . Opracowywanie procesu technologicznego prostego elementu. 

~ r o d k i  dydaktyczne 
Kodeks Pracy. 
Przepisy dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy, 
Polskie Normy i akty prawne dotyczq.ce ergonomii. ~. 
llustracje i fotografie - zagrozenia na stanowiskach pracy. 
Wyposatenie do nauki udzielania pierwszej pomocy (fantom, Srodki 
medyczne). 
Sprzgt ga$niczy, gasnice. 
Odziez ochronna i sprzgt ochrony indywidualnej. 
Kolekcja: stopow Fe-C, metali niezelaznych i ich stopow. 
Kolekcja materiaMw niemetaiowych. 
Kolekcja ziqczy spawanych, zgrzewanych, lutowanych i klejonych. 
Wyroby walcowane, kute i tioczone. 
Elementy pojazdu samochodowego wykonane rotnymi technikami. 
Modele maszyn i urzqdzeh. 
Komplet modelowy. 
Przyrzqdy pomiarowe. 
Wzorce chropowatoSci 
Narzgdzia do obrobki skrawaniem. 
Foliogramy i fazogramy z zakresu bhp, pomiarow warsztatowych, 
materiatoznawstwa i technik wytwarzania. 
Filmy dydaktyczne przedstawiajqce rozne techniki wytwarzania. 
Programy komputerowe do symulacji procesow technologicznych. 
Poradniki, katalogi. 
Dokumentacja technologiczna, Polskie Normy. 

Uwagi o realizacji 
Celem nauczania przedmiotu Technologia mechaniczna jest 

wyposatenie ucznia w wiedzg z zakresu bhp, ochrony ppot., ochrony 
Srodowiska, pomiarow warsztatowych, materialoznawstwa oraz 
mechanicznych technik wytwarzania. Nabyte umiejgtnosci niezbadne s q  
do realizacji procesow montatu oraz obstugi i naprawy pojazdow 
samochodowych. 

W procesie nauczania-uczenia sig szczegolnq uwagg nalezy zwrociC 
na ksztaltowanie umiejgtnosci stosowania przepisow bhp, ochrony ppoz., 
ochrony Srodowiska oraz udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie 



powinni rozpoznawac nieprawidiowosci i zagroienia, ktore mogq 
wystqpit w procesie pracy. 

Pomiary wielkosci geometrycznych powinny byc poprzedzone 
realizacjq tresci z zakresu tolerancji i pasowati. Ze wzglgdu na to, i e  ich 
zrozumienie moze sprawic uczniom trudnosci, podczas wprowadzania 
i utrwalania pojgt z tego zakresu naleiy przeprowadzic znacznq ilosc 
Cwiczeti obliczeniowych. 

Podczas realizacji tresci dotyczqcych technik wytwarzania zaleca sig 
lqczenie zagadnieti teoretycznych z praktykq, wykorzystywanie filmow 
dydaktycznych, symulacyjnych programow komputerowych oraz 
organizowanie wycieczek dydaktycznych. 

Ksztaitowanie umiejgtnosci wynikajqcych ze szczegotowych cel6w 
ksztaicenia, wymaga stosowania roinych metod i form nauczania oraz 
wlasciwego doboru rodzaju i liczby srodkow dydaktycznych. 

Przede wszystkim zaleca sig stosowac metodg przewodniego tekstu, 
metodg projektow, dyskusjg dydaktycznq, pokaz z objasnieniem oraz 
Cwiczenia. 

Tresci programowe wspomagane s q  cwiczeniami, ktore poza 
ilustracjq omawianych zagadnien pozwalajq na ksztaitowanie 
umiejgtnosci lqczenia ze sobq wiedzy zdobywanej na innych 
przedmiotach i dostrzegania zaleinosci migdzy nimi, rozwiqzywania 
problemow wnioskowania. Cwiczenia stanowiq propozycjg, ktora moze 
by6 wykorzystana podczas zajge. Nauczyciel powinien przygotowac inne 
cwiczenia, ktore moze zrealizowac w warunkach swojej szkoiy. 
Wskazane jest, aby podczas cwiczeti uczniowie posiugiwali sig 
katalogami, dokumentacjq techn iczn~ dokumentacjq warsztatowq, 
poradnikami oraz korzystali z zasobow lnternetu. 

W procesie dydaktycznym obok celow poznawczych naleiy 
ksztaitowac poiqdane postawy uczniow, jak: rzetelnosc, 
odpowiedzialnoSC za pracg, dbalost o jej jakosc, poszanowanie dla 
pracy innych, racjonalne stosowanie materiatow. 

Zajgcia powinny odbywac sig w pracowni technologii wytwarzania 
i napraw wyposazonej w techniczne srodki ksztatcenia, jak: zestaw do 
prezentacji (komputer, rzutnik multimedialny), rzutnik pisma, zestaw do 
pokazu filmow dydaktycznych. 

W zaleinosci od tresci programu naleiy stosowac pracg zbiorowq, 
grupowq oraz indywidualnq Cwiczenia wskazane jest realizowac 
w grupie do 15 uczniow z podziaiem na zespoly 2 - 3 osobowe lub 
indywidualnie. 



Na realizacjg poszczeg6lnych dzialow tematycznych proponuje sig 
nastgpujqcy podzial godzin: 

Podana w tabeli liczba godzin na realizacjg poszczeg6lnych dziatow 
tematycznych ma charakter orientacyjny. Nauczyclel mote wprowadziC 
zmiany majqc na wzglgdzie lepsze dostosowanie programu do specyfiki 
szkoly. 

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgniqC 
edukacyjnych ucznia 

Sprawdzanie i ocenianie osiqgnigC uczni6w powinno stanowit 
integralny element procesu nauczania-uczenia sig i odbywaC sig przez 
caly czas realizacji tresci programowych przedmiotu na podstawie 
kryteriow przedstawionych na poczqtku zajgC. Kryteria oceniania 
powinny dotyczyC poziomu oraz zakresu opanowania przez uczniow 
wiadomosci i umiejgtnosci okreslonych w szczegolowych celach 
ksztalcenia. 

Zaleca sig, aby nauczyciel dokonal analizy szczegotowych cel6w 
ksztabenia oraz materialu nauczania formulujqc wymagania edukacyjne 
na poziomie co najmniej podstawowym i ponadpodstawowym. 

Osiqgnigcia uczni6w nalezy oceniaC w zakresie zaplanowanych cel6w 
ksztalcenia na podstawie: ustnych sprawdzianow, pisemnych 
sprawdzianow, test6w osiqgniet szkolnych, ukierunkowanej obsewacji 
pracy ucznia. 

Dokonujqc kontroli w formie ustnej nalezy zwracaC uwagg na 
operowanie zdobytq wiedzq, jakosC wypowiedzi, poprawne stosowanie 
pojgC technicznych oraz wnioskowanie. 



Umiejgtnosci praktyczne proponuje sig sprawdzac na podstawie 
obserwacji czynnokci ucznia w trakcie wykonywania Cwiczen. Podczas 
obserwacji naleiy zwr6ciC uwagg na: 
- poprawnosc merytorycznq wykonywanych cwiczen i projektow, 
- korzystanie z roinych irodet informacji, 
- rzetelnost i systematycznosC , 
- pracg w zespole, 
- prezentowanie wynikow wlasnej pracy. 

Po zakonczeniu realizacji programu przedmiotu proponuje sig 
zastosowanie testu pisemnego z zadaniami wielokrotnego wyboru. 

Ocena po zakonczeniu realizacji programu nauczania przedmiotu 
powinna uwzglgdniaC wyniki wszystkich stosowanych przez nauczyciela 
sposobow sprawdzania o s i ~ n i g C  ucznia. 

Literatura 
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PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 
SAMOCHODOWEJ 

Szczegotowe cele ksztalcenia 
W wyniku procesu ksztatcenia uczeri (siuchacz) powinien umieC: 
- zorganizowat stanowisko pracy, zgodnie z zasadami bezpieczenstwa 

i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony Srodowiska, 
- zinterpretowat zjawiska fizyczne wystgpujqce w obwodach, uktadach, 

urzqdzeniach elektrycznych i elektronicznych, 
- rozpoznat elementy uktadow elektrycznych i elektronicznych 

samochodu, 
- sklasyfikowat podstawowe obwody i uktady elektryczne 

i elektroniczne pojazdow samochodowych, 
- obliczyt wartost wielkosci elektrycznych w prostych obwodach prqdu 

statego, 
- okreslit funkcje oraz parametry uiytkowe elementow i urzqdzeli 

elektrycznych i elektronicznych, 
- rozpoznab symbole graficzne elementow i urzqdzeri wyposazenia 

elektrycznego i elektronicznego pojazdow samochodowych, 
- rozpoznat elementy, podzespoly i urzqdzenia elektryczne oraz 

elektroniczne, 
- scharakteryzowae czujniki stosowane w ukiadach elektronicznych 

pojazdow samochodowych, 
- zanalizowat blokowe schematy funkcjonalne uktad6w pojazdu 

samochodowego, 
- scharakteryzowat funkcjonowanie sieci wymiany danych 

w systemach elektronicznych pojazdu samochodowego, 
- wyjasnit dzialanie obwodu tadowania i rozruchu, 
- rozrdinic rodzaje ukiadow wtrysku benzyny i wyjaSni6 ich dziatanie, 
- wyjaSniC dziatanie uktadu wtryskowego silnika wysokopr~inego, 
- wyjaSniC dziatanie ukladow regulacji i sterowania dynamikq jazdy, 
- potqczyt uktady elektryczne i elektroniczne na podstawie schematow, 
- rozrotnit parametry techniczne przyrzqdow pomiarowych oraz 

testerow i urzqdzen wykorzystywanych do diagnozowania, 
- posiuiyt sig narzgdziami oraz przyrzqdami pomiarowymi, testerami 

i komputerami diagnostycznymi, 
- zmierzyc parametry podstawowych elementow elektrycznych 

i elektronicznych, 



- dobra6 metody, przyrzqdy pomiarowe oraz urzqdzenia diagnostyczne 
do pomiaru wielkosci elektrycznych i nieelektrycznych w instalacjach 
elektrycznych pojazdow samochodowych, 

- wykonac potqczenia elektryczne z zastosowaniem roinych technik, 
- zmierzyC parametry instalacji i urzqdzen elektrycznych oraz uktadow 

elektronicznych zgodnie z dokumentacjq technicznq lub serwisowq, 
- oceniC stan techniczny elementow i urzqdzeti elektrycznych 

i elektronicznych, 
- rozpoznac systemy transmisji danych stosowane w pojazdach 

samochodowych, 
- wykonaC pomiary parametrow elektrycznych magistrali transmisji 

danych CAN, 
- zinterpretowaC wyniki pomiarow przedstawione w postaci liczbowej 

i graficznej, 
- udzieliC pierwszej pomocy osobie poraionej prqdem elektrycznym, 
- posiuiyC sig dokumentacjq technicznq i serwisowq, instrukcjami 

obsiugi oraz katalogami elementow, podzespotow i urzqdzen 
elektrycznych i elektronicznych instalowanych w pojazdach 
samochodowych, 

- zastosowac zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpozarowej i ochrony srodowiska obowiqzujqce na stanowisku 
pracy, 

- skorzystaC z roznych irodet informacji. 

Materiat nauczania 

1. Zasady bezpiecznej pracy obowiqzujqce w pracowni 
Regulamin pracowni oraz przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony Srodowiska obowiqzujqce 
podczas wykonywania Cwiczen. Zasady udzielania pierwszej pomocy 
osobom porazonym prqdem elektrycznym. 

Cwiczenia: 
Dobieranie sprzgtu gasniczego do gaszenia poiaru instalacji 
elektrycznej pojazdu samochodowego. 
Udzielanie pierwszej pomocy osobie poraionej prqdem elektrycznym 
w warunkach symulowanych. 
Okreslanie zasad segregowania odpadow przemystowych. 



2. Prqd elektryczny, i rodta energii elektrycznej 
Budowa materii. Czqstki elementarne. Ladunek elektryczny. Zjawisko 
prqdu elektrycznego. Przeptyw prqdu w metalach, elektrolitach i gazach 
oraz jego wykorzystanie. Podziat materiatow ze wzglgdu na wtasciwoSci 
elektryczne. Przykiady materialow i ich zastosowanie. Natgienie prqdu 
elektrycznego. Warunki przeptywu prqdu elektrycznego. Wielkosci 
charakteryzujqce obwod prqdu statego: sita elektromotoryczna, napigcie, 
natgienie prqdu. Pomiar natgienia prqdu oraz napigcia. Prawo Ohma. 
Rezystancja i konduktancja. Rezystory. Moc i energia prqdu 
elektrycznego. Cieplne dziatanie prqdu elektrycznego. Prawo Joule'a- 
Lenza. TermoelektrycznoSC. Potqczenie szeregowe rezystor6w. 
Regulacja prqdu w obwodzie. Obwod nierozgatgziony z jednym irodtem 
napivcia. Drugie prawo Kirchhoffa. Stany pracy irodta napiqcia. 
SprawnoSC irodta napigcia. Obwod nierozgatgziony z kilkoma irodtami 
napiqcia. Potqczenie rownolegte rezystorow. Pierwsze prawo Kirchhoffa. 
Potqczenie mieszane rezystorow. Rezystancja zastgpcza uktadu. 
Dzielnik napigcia, potencjometr. 
Elektrochemiczne dziatanie prqdu. Elektroliza. Prawo Faradaya. 
Zastosowanie elektrolizy. Elektrochemiczne irodta energii elektrycznej 
i ich parametry techniczne. Ogniwa elektrochemiczne. Szeregowe 
i rownolegle potqczenie ogniw. Rodzaje akumulatorow i ich wlasciwosci. 
Obraz graficzny pola elektrycznego. Prawo Coulomba. Podstawowe 
wielkosci pola elektrycznego. PojemnoSC elektryczna. Rodzaje 
i parametry kondensatorow. WytrzymatoSC elektryczna. Cadowanie 
i rozladowanie kondensatora. Uktady polqczefi kondensatorow. 

Cwiczenia: 
Analizowanie budowy przewodnikow, pbtprzewodnikow i izolatorow 
na podstawie modelu. 
Wyjasnianie istoty przeptywu prqdu w metalach i elektrolitach oraz 
w gazach. 
Rozpoznawanie przewodnikow i izolator6w zastosowanych 
w konstrukcji r6inych urzqdzeti elektrycznych. 
Obliczanie natgienia prqdu elektrycznego. . Przeliczanie jednostek uktadu SI z wykorzystaniem ich wielokrotnoSci 
i podwielokrotnosci. 
Obliczanie rezystancji r6znych elementow w zaleinosci od ich 
wymiarow oraz rodzaju materiatu. 
Rysowanie schematow obwodow szeregowych i rozgalvzionych oraz 
oznaczanie prqdow i napigC. 
Obliczanie rezystancji zastgpczej obwodow szeregowych, 
rownolegtych i mieszanych. 



Obliczanie rozkladu napieC w obwodach szeregowych. . Obliczanie rozplywu prqdow w obwodach rownoleglych. 
Obliczanie rozkladu napieC i rozplywu prqdow w obwodach 
mieszanych. 
Obliczanie mocy pobieranej przez roine odbiorniki. 
Obliczanie energii pobranej przez odbiornik w okreslonym czasie. . Obliczanie prqdu pobieranego przez odbiornik o okreslonej mocy. 
Obliczanie parametrow zrodta napiecia w roinych stanach pracy. 

3.Schematy i obwody instalacji elektrycznej pojazd6w 
samochodowych 

Obwody instalacji elektrycznej: rodzaje, funkcje, budowa. 
Czytanie schematow instalacji elektrycznej pojazdow samochodowych. 
Rozroinianie symboli graficznych stosowanych na schematach instalacji 
elektrycznej pojazdow samochodowych. 
Lokalizowanie elementow oraz podzespolow pojazdu samochodowego 
na podstawie schematu instalacji elektrycznej. 
Okreslanie koloru oraz przekroju przewodu na podstawie oznaczeti 
stosowanych na schematach instalacji elektrycznej pojazdow 
samochodowych. 
tqczenie prostych obwodow elektrycznych na podstawie schematu 
instalacji elektrycznej, z wykorzystaniem podzespolow oraz wiqzek 
instalacji elektrycznej pojazdu samochodowego. 

Cwiczenia: 
Odczytywanie kolorow oraz przekrojow przewodow stosowanych 
wobwodach poszczeg6lnych uktadow sterujqcych na podstawie 
schematow ideowych oraz rzeczywistych ukladow. 
ldentyfikowanie elementow badanego obwodu w samochodzie na 
podstawie schematu instalacji elektrycznej samochodu. . lqczenie obwodu kierunkowskaz6w samochodu na podstawie 
schematu instalacji elektrycznej. 
Cqczenie obwodu swiatel mijania samochodu na podstawie schematu 
instalacji elektrycznej. . kqczenie obwodu sygnalu diwiekowego samochodu na podstawie 
schematu instalacji elektrycznej. 
Cqczenie elementow wiqzki instalacji elektrycznej samochodu 
w kompletny modul. 

4. Mierniki uniwersalne i oscyloskopy 
Budowa i zasady obslugi miernikow uniwersalnych 
i oscyloskopow. Przyrzqdy pomiarowe analogowe i cyfrowe. 



Podlqczanie osprzgtu dodatkowego do miernikow i oscyloskopow. 
Zastosowanie oscyloskopu do obserwacji przebiegow sygnalow 
analogowych i cyfrowych. Okreslanie parametrow sygnalu na podstawie 
oscylogramu. 

~wiczenia: 
Wykonywanie pomiaru napigcia i natgienia prqdu statego 
i przemiennego, czgstotliwoSc1 oraz rezystancji za pomocq miernika 
analogowego. 
Wykonywanie pomiaru napigcia i natgienia prqdu statego 
i przemiennego oraz rezystancji za pomocq miernika cyfrowego. 
Porownanie wynikow pomiarow z dokumentacjq. 
Rozpoznawanie rodzajow przebiegow sygnatow wyswietlanych na 
ekranie oscyloskopu. 

5. Diagnoskopy i komputery diagnostyczne 
Budowa i zasady obsiugi diagnoskopow i komputerow 
diagnostycznych. Podtqczanie do diagnoskopow i komputerow 
diagnostycznych osprzgtu dodatkowego w postaci przetwornika 
cisnienia, ztqcza diagnostycznego, przewodu pomiarowego do mierzenia 
wartosci natgienia prqdu i napigcia w instalacji elektrycznej pojazdow 
samochodowych. Obsenvacja typowych przebiegow sygnalow 
analogowych i cyfrowych na ekranie oscyloskopu oraz komputera 
diagnostycznego. Rodzaje obwodow zaptonowych. Ogolna budowa 
obwodu zaplonowego: klasycznego, elektronicznego 

Cwiczenia: 
Okreslanie funkcji pomiarowych diagnoskopu na podstawie instrukcji 
obstugi lub programu samoksztatcenia zawartego w opcjach 
diagnoskopu i komputera diagnostycznego. 
Odczytywanie kodow usterek uktadu sterowania pracq silnika 
z zaptonem iskrowym. 
Odczytywanie kodow usterek uktadu sterowania pracq silnika 
z zaplonem samoczynnym. 
Odczytywanie i analizowanie wynikow pomiarow bieiqcych. 
Diagnostyka uktadow zasilania. 
Diagnostyka uktadow zaptonu. 

6. Crujnikl i elementy wykonawcze stosowane w ukladach 
elektronicznych pojazdow samochodowych 

Klasyfikacja czujnikow ze wzgledu na budowg, zastosowanie, napigcie 
zasilania oraz sposob pomiaru parametr6w. 



Rozpoznawanie poszczegblnych czujnikow oraz okreslanie ich 
zastosowania w pojazdach samochodowych. 
Wyznaczanie charakterystyk statycznych czujnikow mierzqcych 
wielkosci elektryczne i nieelektryczne. Klasyfikowanie elementow 
wykonawczych ze wzglgdu na budowg, zastosowanie, napigcie zasilania 
oraz rodzaj sterowania. 
Rozpoznawanie poszczegolnych elementow wykonawczych oraz 
okreslanie rodzaju ukladow, w ktorych mogq by6 zastosowane. 
Pomiar parametrow pracy elementow wykonawczych. 

ewiczenia: 
Porownywanie budowy czujnikow stosowanych w pojazdach 
samochodowych. 
Dokonywanie pomiaru napigcia wyjSciowego sygnalu czujnika ABS, 
czujnika poloienia przepustnicy, czujnika prgdkosci obrotowej silnika. 
Wykonywanie pomiaru sygnalu czujnika poloienia walu korbowego za 
pomocq oscyloskopu, odczytywanie wartosci charakterystycznych. . Wykonywanie pomiaru sygnalu czujnika przeplywomierza masowego 
powietrza za pomocq oscyloskopu, odczytywanie wartosci 
charakterystycznych. 
Analizowanie parametrow pracy czujnikow i porownywanie ich 
z wielkosciami fabrycznymi. 
Rozpoznawanie i klasyfikowanie elementow wykonawczych ukiadu 
wtryskowego silnika ze wzgledu na rodzaj sygnalu sterujqcego. 
Rozpoznawanie i klasyfikowanie elementow wykonawczych ukladu 
ABS, ESP ze wzglgdu na rodzaj sygnalu sterujqcego. 
Obserwowanie przebiegu sygnalu wtryskiwacza silnika na 
oscyloskopie, okreslanie podstawowych wielkosci 
charakterystycznych oscylogramu. 
Obserwowanie przebiegu sygnalu zaworu biegu jalowego na 
oscyloskopie, okreslanie podstawowych wielkosci 
charakterystycznych oscylogramu. 
Analizowanie parametrow pracy badanego podzespolu 
i porownywanie ich z wartosciami fabrycznymi. 

7. Obwod zasilania 
Budowa i dziaianie elementow obwodu zasilania: akumulator, prqdnica, 
regulatory. Rozpoznawanie oznaczeh na akumulatorach. Okreslanie 
podstawowych parametrow eksploatacyjnych akumulatora na podstawie 
oznaczen kodowych znajdujqcych sig na tabliczce znamionowej. 
Porownanie prqdnicy prqdu stalego i alternatora. Rodzaje i funkcje 



regulatorow. Dobieranie wartosci prqdu tadowania akumulatora zgodnie 
z wymaganiami i zaleceniami producenta. 

Cwiczenia: . Okreslanie maksymalnego prqdu rozruchowego akumulatora na 
podstawie oznaczeri na tabliczce znamionowej. . Okreslanie wartosci prqdu tadowania w zaleinosci od pojemnosci 
akumulatora. . Okreslanie stopnia naiadowania akumulatora na podstawie wskazari 
areometru. 
Wyznaczanie charakterystyki pracy alternatora na stanowisku 
probierczym. 

8. Obwod rozruchu 
Budowa i funkcje element6w obwodu rozruchu. Budowa rozrusznika. 
Silniki stosowane w pojazdach samochodowych. Charakterystyka pracy 
silnika elektrycznego. Budowa i zastosowanie pomocniczych silnikow 
samochodowych. 

Cwiczenia: 
Rozpoznawanie czesci skladowych silnik6w stosowanych 
w samochodach. 
Wyznaczanie charakterystyki pracy rozrusznika na stanowisku 
probierczym. 
Analizowanie wykonanych pomiardw i porownywanie ich 
z wartosciami fabrycznymi. 

9. OSwietlenle i urzqdzenia sygnalizacyjne pojazdow 
samochodowych 

Zewnetrzne swiatia oswietleniowe. Swiatia sygnaiowe. Sygnaiy 
diwiqkowe. Urzqdzenia kontrolno-sygnalizacyjne. 

Cwiczenia: . Kontrola dzialania oswietlenia zewnetrznego i urzqdzeli 
sygnalizacyjnych. 
Rozpoznawanie oznaczeri na reflektorach i lampach pojazdow. . Wymontowanie i zamontowanie reflektora. 
Wymontowanie i zamontowanie lampy tylnej. 
Kontrola i regulacja ustawienia swiatel przyrzqdem optycznym. 
Montar lamp przeciwmgtowych. 



~ r o d k i  dydaktyczne 
lnstrukcje do wykonania Cwiczeri. 
Stanowiska pomiarowe zasilane napieciem 230 V. 
Zasilacze stabilizowane napiecia statego, akumulatory, prostowniki, 
autotransformatory. 
Oscyloskopy dwukanatowe o pasmie 20 MHz z pamieciq. 
Stdt probierczy. 
Pojazd samochodowy z silnikiem Diesla wyposazony w ukiad wtryskowy 
Common Rail. 
Pojazd samochodowy z silnikiem z zaptonem iskrowym wyposazony 
w uktad wtryskowy V generacji. 
Zestawy analogowych i cyfrowych miernikow uniwersalnych. 
Komputery diagnostyczne. 
Zestawy roinych czujnikow i elementow wykonawczych. 
Wiqzki instalacji elektrycznej samochodu. 
Podzespoly mechaniczne i elektryczne silnikbw elektrycznych. 
Silniki elektryczne rolnego typu. 
Makiety do demonstracji dziatania uktadow sterowania silnikow 
z zaptonem iskrowym i samoczynnym. 
Makiety do demonstracji dziaiania uktadow sterowania ABS, ESP. 
Plansze, foliogramy dotyczqce systemow sterowania. 
Dziatajqcy model silnika z zaptonem iskrowym z elektronicznie 
sterowanym wtryskiem paliwa. 
Dzialajqcy model silnika z zaptonem samoczynnym i z elektronicznie 
sterowanym wtryskiem paliwa. 
Dziataiqcy model uktadu klimatyzacji, centralnego zamka, elektrycznie 
otwieranych szyb, alarmu samochodowego. 
Formularze protokot6w z pomiarow diagnostycznych. 
Programy komputerowe do symulacji pracy urzqdzen elektrycznych 
i elektronicznych oraz obrobki wynikow pomiar6w. 
Schematy ideowe i montaiowe uktadow sterowania. 
Dokumentacje techniczno-ruchowe silnikow. 
lnstrukcje obstugi miernikow, oscyloskop6w i diagnoskopow. 
Czasopisma specjalistyczne. 
Katalogi i normy. 

Uwagi o realizacji 
Program przedmiotu obejmuje podstawowq wiedzg z zakresu 

wyposazenia elektrycznego pojazdow samochodowych. W trakcie jego 
realizacji naleiy tqczyC teorie z praktykq poprzez odpowiedni dobor 
Cwiczeii, wykorzystywat wiadomosci i umiejetnosci uczniow dotyczqce 
obwodow elektrycznych, uktadow elektronicznych oraz zjawisk 
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zwiqzanych z polem magnetycznym i elektromagnetycznym nabyte na 
lekcjach fizyki, a takie ksztattowac umiejgtnosc korzystania z roinych 
ir6det informacji. 

W procesie nauczania-uczenia sig szczegolnq uwagg naleiy zwrociC 
na ksztattowanie umiejgtnosci rozroiniania elementow elektrycznych 
i elektronicznych, dobierania przyrzqdow pomiarowych, przeprowadzania 
pomiar6w podstawowych wielkosci elektrycznych oraz interpretowania 
wynikow pomiarow. Bardzo waine jest rowniei zapoznanie uczniow 
z urzqdzeniami i przyrzqdami diagnostycznymi nowej generacji. 

Jako wiodqce metody poleca sig metodg dyskusji dydaktycznej, 
cwiczeli praktycznych oraz przewodniego tekstu. Du io  czasu naleiy 
przeznaczyc na pokazy i cwiczenia, co utatwi uczniom zrozumienie 
i utrwalenie poznanej wiedzy oraz opanowanie zaloionych umiejgtnosci. 
Do cwiczeti pomiarowych naleiy przygotowat instrukcje zawierajqce: cel 
i przebieg cwiczenia, wykaz poleceti, schematy uktad6w pomiarowych 
i tabele pomiarowe lub teksty przewodnie. Zainteresowanie uczni6w 
tematykq przedmiotu zwigkszy wykorzystanie komputerowych 
programow symulacyjnych oraz informacji zawartych na noinikach 
elektronicznych i w lnternecie. 

W czasie zajgC nalety zwracak szczegolnq uwagg na przestrzeganie 
przez uczniow przepisow bhp podczas wykonywania cwiczeti 
praktycznych, korzystanie z dokumentacji technicznej, podrqcznik6w 
oraz umiejgtnost pracy w zespole. 

Zajgcia powinny odbywac sig w pracowni elektrotechniki 
i elektroniki wyposazonej w srodki dydaktyczne okreslone w programie 
nauczania. Ze wzglgdu na wystgpujqcq podczas realizacji cwiczeti 
mozl iwo~c poraienia prqdem elektrycznym i koniecznoid zapewnienia 
uczniom bezpiecznych warunkow pracy zajgcia powinny odbywaC sig 
w grupie do 16 uczniow. Cwiczenia praktyczne naleiy prowadzit 
w zespotach 2-3 osobowych. 

Proponuje sig nastepujqcy podziat godzin na realizacjg 
poszczeg6inych dziatdw tematycznych: 

LP. 

1. 
2. 

3' 

4. 
5. 

'' 
7.  

Dzialy tematyczne Orientacyjna 
liczba godzin 

Zasady bezpiecznej pracy obowiqzujqce w pracowni 
Prqd elekttyczny, irodla energii elekttycznej 
Schematy i obwody instalacji elekttycznej pojazdow 
samochodowych 
Mierniki uniwersalne i oscyloskopy 
Diagnoskopy i komputely diagnostyczne 
Czujniki i elementy wykonawcze stosowane 
w uktadach elektronicznych pojazd6w sarnochodowych 
Obwod zasilania 

2 
20 

18 
-. 
24 
18 

18 

12 



Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgnigc 
edukacyjnych ucznia 

Sprawdzanie i ocenianie osiqgniec uczniow powinno odbywad sig 
przez caty czas realizacji programu na podstawie kryteriow 
przedstawionych na poczqtku zajeC. 

Kryteria oceniania powinny dotyczyC poziomu oraz zakresu 
opanowania przez uczniow wiadomosci i umiejetnosci wynikajqcych ze 
szczegolowych celow ksztalcenia. Na podstawie analizy cel6w 
ksztatcenia nauczyciel powinien opracowaC wymagania edukacyjne na 
poszczeg6lne stopnie szkolne. 

Podczas realizacji programu proponuje sie oceniaC osislgniecia 
uczniow na podstawie: 
- sprawdzianow ustnych i pisemnych, 
- testow osiqgnigC szkolnych, 
- obserwacji pracy uczniow podczas wykonywania Cwiczeri, 
- opracowanych protokolow pomiarow. 

Wiadomosci teoretyczne potrzebne do realizacji czynnosci 
praktycznych mogq by6 sprawdzane za pomocq sprawdzianow ustnych 
lub testow osiwnigC szkolnych. Zadania w tescie mogq byc otwarte 

8. I Obwod rozruchu 
OSwietlenie i urzqdzenia sygnalizacyjne pojazdow 

" ~sarnochodowych 
Razem 

20 

12 

144 

Podzial godzin dotyczy realizacji programu w zasadniczej szkole 
zawodowej dla mlodzieiy. 

Podana w tabeli liczba godzin na realizacje dziatow tematycznych ma 
charakter orientacyjny. Nauczyciel mo ie  wprowadziC zmiany 
w zaleinosci od moiliwosci szkoly i potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Przykladowe Cwiczenia zamieszczone w programie stanowiq 
propozycje, ktora mo ie  by6 wykorzystana w czasie zajeC. Wskazane 
jest, aby nauczyciel opracowal zestaw innych Cwiczen wspomagajqcych 
realizacje programu przedmiotu. 

Na pierwszych zajeciach nauczyciel powinien przedstawie organizacje 
zajeC w pracowni oraz omowic regulamin i instrukcje bhp obowiqzujqcq 
w pracowni. Naleiy rowniei uswiadomic uczniom zagrozenia zwiqzane 
z prqdem elektrycznym, wskazaC zastosowane srodki ochrony od 
poraien prqdem elektrycznym i sprzgt ochrony przeciwpozarowej, 
zademonstrowat awaryjne wylqczenie zasilania oraz omowiC sposob 
postepowania w przypadku poraienia prqdem. Uczen powinien 
wiedzieC, i e  zatqczenie zasilania mo ie  nastzgit na wyrazne polecenie 
nauczyciela po uprzednim sprawdzeniu przez niego ukladu. 



(krotkiej odpowiedzi, z lukq) lub zamkniete (wyboru wielokrotnego, na 
dobieranie). 

Umiejetnosci praktyczne proponuje sie sprawdzaC przez obserwacje 
czynnosci ucznia wykonywanych podczas realizacji Cwiczeri. Podczas 
obserwacji nalety zwrocit uwage na: 
- rozrdinianie elementdw eiektrycznych i elektronicznych, 
- dobieranie przyrzqdow pomiarowych, 
- iqczenie ukiadow pomiarowych na podstawie schematu, 
- wykonywanie pomiar6w podstawowych wielkosci elektrycznych, 
- interpretowanie wynik6w pomiarow, 
- przestrzeganie zasad bhp podczas pomiarow, 
- korzystanie z roinych irodel informacji. 

Po zakoliczeniu realizacji programu jednostki proponuje sie 
zastosowanie testu pisemnego z zadaniami wielokrotnego wyboru oraz 
testu praktyoznego z zadaniami typu pr6ba praoy zaopatrzonymi 
w kryteria oceny i schemat punktowania. 

W koricowej ocenie po zakoriczeniu realizacji programu jednostki 
modutowej naleiy uwzgledniC wyniki wszystkich stosowanych przez 
nauczyciela metod sprawdzania wiadomosci i umiejqtnosci ucznia. 
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KONSTRUKCJA POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 

Szczegofowe cele ksztatcenia 
W wyniku procesu ksztalcenia uczeri (sluchacz) powinien umiee: 
- sklasyfikowac pojazdy samochodowe ze wzglgdu na przeznaczenie 

i rozwiqzania konstrukcyjne, 
- scharakteryzowac proces produkcji pojazdow samochodowych, 
- przedstawic bilans sit dzialajqcych na samochod w ruchu, 
- wyjasnic zjawiska wystgpujqce podczas toczenia sie koi ogumionych, 
- sklasyfikowac nadwozia i podwozia pojazdow samochodowych, 
- okreslic funkcje i zadania nadwozia i podwozia samochodu, 
- wyjasnic budowg i zasadg dziaiania zawieszen, 
- zidentyfikowae opony ze wzgledu na ich budowe i przeznaczenie, 
- wyjasnic budowg i dzialanie rnechanicznych i automatycznych skrzyn 

biegow, 
- wyjasnic budowg i dzialanie przekiadni gtbwnych i mechanizmow 

rotnicowych, 
- scharakteryzowac uklady hamulcowe, 
- scharakteryzowac konstrukcje ukladow kierowniczych, 
- zanalizowac budowg i dzialanie systemow wspomagajqcych uklad 

kierowniczy, 
- sklasyfikowac silniki spalinowe, 
- wyjasnic zasadg dziaiania silnika czterosuwowego i dwusuwowego, 
- rozrotnic podstawowe elementy tiokowego silnika spalinowego oraz 

okreslic ich funkcje, 
- scharakteryzowac budowg elementow ukladow zasilania silnik6w 

z zaplonem iskrowym i samoczynnym, 
- zanalizowac alternatywne uklady zasilania pojazdow 

samochodowych, 
- okreslic sposoby zmniejszania emisji toksycznych skiadnikow spalin, 
- scharakteryzowac kierunki rozwoju konstrukcji pojazdow 

samochodowych, 
- opisac og61nq budowg przyczepy i motocykla, 
- skorzystaC z dokumentacji konstrukcyjnej, norm, katalogow, 

poradnikow. 



Material nauczania 

1. Charakterystyka pojazdow samochodowych 
Rozwoj konstrukcji pojazdow samochodowych. Klasyfikacja Srodkow 
transportowych i pojazdow samochodowych. Uktad konstrukcyjny 
samochodu. Parametry techniczne. Sity i momenty dzialajqce na pojazd 
samochodowy. Zjawiska wystgpujqce podczas toczenia sig kol 
ogumionych. Uktad bezpieczelistwa biernego i czynnego. 

Cwiczenia: 
OkreSlanie ukladu konstrukcyjnego pojazdu na podstawie 
dokumentacji technicznej. 
Porownywanie parametrow technicznych roinych pojazdow na 
podstawie dokumentacji technicznej. 
Rozpoznawanie zasadniczych zespolow samochodu. 
OkreSlanie zmian w konstrukcji pojazdow samochodowych 
spowodowanych wymaganiami bezpieczenstwa oraz ochrony 
Srodowiska. 

2. Mechanizmy uktadu jezdnego i nosnego 
Zadania zawieszeli oraz ich klasyfikacja. Ramy. Elementy sprgiyste 
zawieszeli. Elementy ttumiqce zawieszeli. Elementy prowadzqce 
i tqczqce. Tradycyjne i niekonwencjonalne konstrukcje zawieszen. 
Przykiadowe rozwiqzania zawieszen. Konstrukcja opon 
samochodowych. 

Cwiczenia: 
* Rozpoznawanie rodzaju zawieszenia pojazdu samochodowego. 

Rozpoznawanie elementow elastycznych i ttumiqcych. 
r OkreSlanie sposobu dzialania zawieszenia hydropneumatycznego. . ldentyfikowanie opon na podstawie oznaczenia. 

3. Uktad napqdowy samochodu 
Podstawowe elementy uktadu napedowego. Schematy typowych 
uktadow napedowych. Zadania sprzggla w ukladzie napgdowym. 
Rodzaje i budowa sprzggiet. Zadania skrzyli biegow. Mechaniczne, 
automatyczne i polautomatyczne skrzynie biegow. Dzialanie przektadni 
planetarnych. Waty napgdowe i przeguby. Przektadnie glowne: zadania, 
rodzaje, budowa. 
Mechanizmy roinicowe: zadania, rodzaje, budowa. Mechanizmy 
roznicowe samoblokujqce i o zwigkszonym tarciu wewngtrznym. 
Skrzynie rozdzielcze i reduktory. Waty i polosie napgdowe. 



Cwiczenia: . Porownywanie roinych rozwiqzari konstrukcyjnych sprzqgiel. . Rozpoznawanie elementow skladowych przekladni gtownych 
i mechanizmow roznicowych. 
Analizowanie pracy mechanicznych skrzyn biegow na 
poszczeg6lnych biegach. 
Rysowanie prostych schematow kinematycznych skrzyn biegow. 
Wyjasnianie sposobu zmiany przeioienia w przekladniach 
pianetarnych. 
Okreslanie sposobu dzialania automatycznej skrzyni biegow na 
podstawie dokumentacji technicznej. 
Rozpoznawanie rodzajow przegubow napqdowych. 

4. Uktady hamulcowe i kierownicze 
Hamulce szczekowo - bqbnowe i tarczowe. Hydrauliczne uktady 
hamulcowe, budowa i zasada dzialania. Rodzaje, budowa i dzialanie 
ukladow wspomagajqcych dzialanie hamulcow. Korektory sit hamowania 
i uktady przeciwposlizgowe. Pneumatyczne i hydrauliczne uklady 
hamulcowe. 
Budowa i zadania ukladu kierowniczego. Mechanizmy zwrotnicze. 
Przekladnie kierownicze: rodzaje, budowa, wlasciwoSci. Hydrauliczne 
i eiektryczne wspomaganie ukladu kierowniczego. 

Cwiczenia: 
Porownywanie konstrukcji hamulcow szczekowo-bqbnowych 
i tarczowych roinych pojazdow. 
Rozpoznawanie eiementow uktadu ABS. 
Obliczanie drogi hamowania w roinych warunkach atmosferycznych. 
Analizowanie zaletnosci geometrycznych i kinematycznych podczas 
skr9tu samochodu. 
Analizowanie schematow pneumatycznych uklad6w hamulcowych. 
Porownywanie rodzajow przekladni kierowniczych na podstawie 
modeiu i rysunku. 
Analizowanie dzialania hydraulicznego wspomagania ukladu 
kierowniczego na podstawie modelu. 

5. Silniki spalinowe 
Klasyfikacja silnik6w spaiinowych. Zasada dzialania tlokowych silnikow 
spalinowych. Podstawowe wielkosci charakteryzujqce silniki spalinowe. 
Paliwa silnikowe. Proces spalania w siinikach z zaplonem iskrowym 
i samoczynnym. Budowa i zadania kadtub6w i gtowic. Zadania i budowa 



ukladu tlokowo-korbowego. Funkcje ukladu rozrzqdu. Bilans cieplny 
silnika. Zadania, rodzaje i budowa ukladow chtodzenia. 
Funkcje, rodzaje i budowa ukladow smarowania. 
Uklad zasilania silnikow z zaptonem iskrowym. Rodzaje ukladow 
wtryskowych. Budowa podstawowych elementow ukladu zasilania 
wtryskowego z zaptonem iskrowym. 
Charakterystyka uktadow zasilania silnikow z zaptonem samoczynnym. 
Rodzaje pomp wtryskowych, budowa i dzialanie. 
Komory spalania silnikow z zaptonem samoczynnym. Uklady zasilania 
gazowego: rodzaje, budowa, dzialanie. 
Metody zwiekszania mocy silnikow. Rodzaje doladowania. Metody 
ograniczania toksycznosci spalin. Analiza spalin. Katalizatory: rodzaje, 
budowa, sposob dziatania. Uklady z sondq lambda. 

Cwiczenia: 
Porownywanie podstawowych parametrow silnikow. 
ldentyfikowanie elementow ukladu tlokowo-korbowego. 
Porownywanie wykresow faz rozrzqdu silnikow na podstawie 
dokumentacji technicznej. 
Porownywanie budowy klasycznych uktadow zasilania silnikow 
z zaplonem samoczynnym z innymi systemami. . Analizowanie wykresow emisji szkodliwych substancji przez uktady 
z katalizatorem i bez katalizatora. 
Analizowanie zaleznosci kinematycznych w ukladzie rozrzqdu. 
Analizowanie budowy i zasady dziatania ukladow zasilania silnikow 
z zaptonem iskrowym i samoczynnym. 

6. Nadwozia pojazdow samochodowych 
Zadania i rodzaje nadwozi. Cechy nadwozia samonosnego. Budowa 
nadwozia. Elementy wyposazenia nadwozia. Zachowanie sie nadwozia 
podczas kolizji. 

Cwiczenia: 
Okreslanie rodzaju nadwozi samochodow osobowych. 
Okreslanie cech konstrukcji nadwozi samochodow cigzarowych. 
Okreslanie wplywu konstrukcji nadwozia na bezpieczenstwo bierne 

7. Przyczepy i naczepy 
Rodzaje przyczep i naczep. Uklady hamulcowe stosowane 
w przyczepach i naczepach. Mechanizmy sprzegania. 





Filmy dydaktyczne dotyczqce budowy i rozwiqzah konstrukcyjnych 
pojazdow samochodowych. 
Foliogramy, plansze, prezentacje multimedialne dotyczqce pojazdow 
samochodowych. 
Schematy zespotow i podzespolow samochodowych. 
Dokumentacja konstrukcyjna. 
Polskie Normy. 
Katalogi czesci maszyn, opon, plynow eksploatacyjnych. 
Czasopisma specjalistyczne. 

Uwagi o realizacji 
Podstawowym celem reaiizacji programu nauczania przedmiotu 

Konstrukcja pojazdow samochodowych jest ksztattowanie umiejetnosci 
rozroiniania i identyfikowania gtownych zespotow oraz uktadow 
konstrukcyjnych pojazdow samochodowych. Program nauczania stanowi 
podbudowe do realizacji tresci z zakresu eksploatacji pojazdow 
samochodowych. W procesie nauczania-uczenia sig naleiy odwotywac 
sig do wiadornoSci i umiejetnosci uzyskanych przez uczniow na 
zajeciach z fizyki oraz z podstaw konstrukcji maszyn. 

Program nauczania proponuje sie realizowak metodq opisu 
i wyjasnienia w potqczeniu z pokazem, a takie metodq dyskusji 
dydaktycznej oraz Cwiczen. Trudnosci mogq sprawiae tresci ksztatcenia 
dotyczqce mechaniki rwchu samochodu oraz podstaw teoretycznych 
dziatania silnikow spalinowych. Ich realizacja powinna bazowaC na 
umiejetnosciach wyniesionych z nauczania fizyki. 

Podczas zajqc naleiy przeprowadzic du iq  iloSC pokazow oraz 
Cwiczen praktycznych. Program przedmiotu zawiera roinorodne 
cwiczenia, ktorych wykonanie powinno aktywizowac uczniow i pomagaC 
im w zrozumieniu funkcjonowania poszczegolnych uktadow pojazdu 
samochodowego. Cwiczenia powinny byc przeprowadzane na podstawie 
modeli, rzeczywistych elementow samochodu, materiatow w postaci 
plansz, rysunkow, foliogramow oraz materialow multimedialnych. 
Materialy te powinny byC starannie wyselekcjonowane oraz odpowiadaC 
aktualnemu poziomowi techniki motoryzacyjnej. 

W trakcie realizacji programu naleiy zwracaC uwage na stopien 
trudnosci Cwiczeh i moiliwosci ich wykonania przez uczniow. Duie 
znaczenie dla realizacji cel6w ksztatcenia ma wykorzystanie filmow 
dydaktycznych, poniewai utatwia przyswajanie nowych informacji, 
wplywa na rozwoj samodzielnego myslenia oraz poprawnoSc jezyka 
technicznego. Naleiy pamietae, aby przed projekcjq filmu ukierunkowac 
obserwacje uczniow, a po obejrzeniu filmu przeprowadzit dyskusje 
i podsumowanie. 



Na realizacje poszczegolnych dzialbw tematycznych proponuje sie 
nastepujqcy podziat godzin: 

Podziat godzin dotyczy realizacji programu w zasadniczej szkole 
zawodowej dla mtodziezy. 

Podana w tabeli liczba godzin na realizacje dziatow tematycznych ma 
charakter orientacyjny. Nauczyciel moie  wprowadzic zmiany 
w zaleznosci od aktualnych potrzeb edukacyjnych. 

Dziat Charakfelysfyka pojazdow samochodowych ma charakter 
wprowadzajqcy do przedmiotu. Uczniowie poznajq w nim historig 
samochodu, rodzaje pojazdow samochodowych, ogolny uklad 
konstrukcyjny, rodzaje sit dzialajqcych na pojazd. 

W dziale Mechanizmy uktadu jezdnego i noSnego poza omowieniem 
budowy i dziatania zawieszeli tradycyjnych nalezy zwr6ciC uwage na 
zawieszenia niekonwencjonalne. 

Podczas realizacji dzialu Uldad napedowy samochodu uczniowie 
mogq miec problemy ze zrozumieniem dziatania niektorych 
mechanizmow, jak: mechanizmy roinicowe i skrzynie biegow. Dlatego 
t e i  podczas jego realizacji naleiy wykorzystywac przekroje elementow 
i uktadu napedowego oraz odpowiednie schematy. ewiczenia z tego 
zakresu najlepiej przeprowadzak w malych grupach. 

W dziale Uktady hamulcowe i kierownicze uczniowie zapoznajq sig 
z roinego typu ukladami hamuicowymi i kierowniczymi. Dziat ten, 
podobnie jak poprzedni, nalezy realizowat z wykorzystaniem Srodkow 
dydaktycznych okreslonych w programie przedmiotu. Cwiczenia powinny 
by6 przeprowadzane w grupach. 

Podczas realizacji dziatu Silniki spalinowe ze wzgledu na szeroki 
zakres treSci naleiy skoncentrowac si? na silnikach czterosuwowych 
z zaptonem iskrowym oraz samoczynnym. Podczas omawiania procesu 
spalania w silnikach nalezy zwrociC uwage na zwiqzek miedzy 
parametrami spalania a emisjqskladnikow toksycznych. 

Orientacyjna 
liczba godzin LP. 

8. / Motocykle I 4 

1. 1 Charakterystyka pojazdow sarnochodowych I 10 

Dzialy ternatyczne 

9. 1 Kierunki rozwoju konstrukcji pojazdow sarnochodowych 10 
0-7mm l 4 na 



Warunkiem poprawnej realizacji dzialu Nadwozia pojazdow 
samochodowych jest dostgp do odpowiednich srodkow dydaktycznych 
przedstawiajqcych ro ine nadwozia samochod6w osobowych, 
cigiarowych, autobusow. Szczegolnq uwage naleiy zwrociC na 
nadwozie samonosne stanowiqce podstawowe rozwiqzanie we 
wspolczesnych samochodach osobowych. 

W dziale Pnyczepy i naczepy naleiy zwrociC uwage na konstrukcje 
przyczep i naczep oraz na sposob ich sprzggania z samochodem. 

W dziale Motocykle naleiy zwrociC uwage na konstrukcje motocykli 
oraz na rozwiqzania zwiqzane z przeniesieniem napedu. 

Dziat Kierunki rozwoju konstrukcji pojazdbw samochodowych 
koliczqcy program przedmiotu moina realizowac w roinorodny sposob, 
korzystaC z zamieszczonych Cwiczen, stosowaC aktywizujqce metody 
nauczania. 

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgnieC 
edukacyjnych ucznia 

Osiqgni~cia edukacyjne uczniow powinny byc sprawdzane i oceniane 
w ciqgu calego procesu realizacji programu przedmiotu. Na pierwszych 
zajeciach uczeri powinien zostaC zapoznany z wyrnaganiami 
edukacyjnymi na poszczegolne stopnie szkolne. 

Podczas realizacji programu proponuje sig sprawdzac osiqgniqcia 
ucznia na podstawie: 
- sprawdzianow ustnych i pisemnych, 
- testow osia,gnigC szkolnych, 
- obserwacji pracy uczniow podczas wykonywania Cwiczen, 
- wykonanych zadah domowych. 

Sprawdziany ustne dotyczq gtownie bieiqcej oceny pracy uczniow, 
stanowiq rowniei informacjq dla nauczyciela o tym, jakie zagadnienia 
naleiy powtorzyC oraz jakie Cwiczenia dodatkowo przeprowadziC. 

Do oceny stopnia realizacji poszczegtrlnych dziat6w tematycznych 
moina zastosowaC testy osiqgnigc szkolnych. 

CzeSC zagadnieri mo ie  bye realizowana i oceniana za pomocq 
pisemnych prac domowych. Odpowiednia do realizacji 
w formie pracy domowej jest tematyka dzialu Kierunki rozwoju 
konstrukcji pojazdow sarnochodowych. 

W koncowej ocenie osiqgnigc uczniow po zakoriczeniu realizacji 
programu przedmiotu naleiy uwzglednic wyniki wszystkich stosowanych 
przez nauczyciela sposobow sprawdzania wiadomosci i umiejetnosci. 



Literatura 
Chtopek Z.: Pojazdy samochodowe. Ochrona srodowiska naturalnego. 
WKL, Warszawa 2002 
Koztowski M, redakcja. Mechanik pojazdow samochodowych. Budowa 
i eksploatacja pojazdow czgsc I, 11,  Ill; Vogel, Wroctaw 2001 
Kuczyriski Z., Michalak W.: Pracownia samochodowa. WSiP, 
Warszawa 1997 
Luft S.: Pojazdy samochodowe. Podstawy budowy silnikow. WKC, 
Warszawa 2003 
Reriski A.: Budowa samochodow. Uktady hamulcowe i kierownicze oraz 
zawieszenia. WPW, Warszawa 2004 
Rychter T. Budowa pojazdow samochodowych, WSiP 1999 
Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Zasady dziatania, podzespoly. 
Informatory techniczne Bosch. WKL, Warszawa 2002 
Zogbaum E, A,: Poradnik mechanika samochodowego. WKL, 
Warszawa 2000 

Czasopisma: 
Miesigcznik AUTO MOT0 SERWIS 
Miesigcznik AUTO EXPERT 
Miesigcznik AUTO EXPERT W SZKOLE 

Wykaz literatury nalezy aktualizowaC w miarp ukazywania siq nowych 
pozycji wydawniczych. 



EKSPLOATACJA POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 

Szczegolowe cele ksztatcenia 
W wyniku procesu ksztatcenia uczen(sluchacz) powinien umieC: 
- scharakteryzowaC systemy eksploatacji maszyn: uiytkowanie, 

obsiugiwanie i zasilanie, 
- okreslie przyczyny zuiycia eksploatacyjnego, 
- scharakteryzowat starzenie fizyczne i moralne maszyn, 
- opisaC podstawowe systemy smarowania maszyn, 
- rozroinic stany eksploatacyjne maszyny, 
- okreSli6 warunki techniczne dopuszczenia pojazdu samochodowego 

do ruchu drogowego, 
- wymieniC czynnosci obsiugowe ukiadow i zespoiow podwozia 

samochodu, 
- okreSliC zakres czynnosci obsiugowych uktadu i zespolu pojazdu 

samochodowego, 
- zaplanowac wyposaienie stanowiska pracy do wykonania obsiugi, 
- scharakteryzowak metody i organizacje napraw pojazdow 

samochodowych, 
- scharakteryzowac etapy naprawy giownej samochodu, 
- opisaC ramowy tok demontaiu giownych zespolow podwozia 

samochodu, 
- scharakteryzowat metody montaiu, 
- okresliC zasady demontazu i montaiu poiqczeli, 
- zaplanowaC proces technologiczny regeneracji prostych czgsci 

samochodowych, 
- okreslit zastosowanie metod regeneracji czgsci samochodowych, 
- opisaC technologie podstawowych metod regeneracji czesci, 
- ustaiic ramowy zakres czynnosci podczas naprawy ukiadu, zespolu, 

mechanizmu podwozia samochodu, 
- zaplanowac wyposaienie i organizacjg stanowiska do wykonania 

naprawy zespolu pojazdu samochodowego, 
- scharakteryzowac rodzaje badaii diagnostycznych, 
- okreslib cele i zastosowanie diagnostyki samochodowej, 
- zaplanowat przebieg diagnozowania silnika pojazdu 

samochodowego, 
- rozroinit. narzedzia, przyrzqdy i urzqdzenia diagnostyczne, 
- okresliC funkcje i przeznaczenie podstawowych obiektow zaplecza 

technicznego eksploatacji samochodow, 



- scharakteryzowaC organizacje i wyposazenie typowego 
przedsiebiorstwa samochodowego, 

- zaplanowaC prosty system obslugi i naprawy w przedsiebiorstwie 
samochodowym, 

- wykorzystat oprogramowanie komputerowe do identyfikacji sprzetu 
technicznego, czesci zamiennych oraz danych regulacyjnych 
i naprawczych pojazdow samochodowych, 

- zakwalifikowat typowe uszkodzenia i niedomagania samochodow, 
- scharakteryzowaC skladniki kosztow wystepujqce w eksploatacji 

samochodow, 
- zaplanowaC system likwidacji zuiytych samochodow, 
- okresliC wplyw eksploatacji samochodow na Srodowisko naturalne, 
- przewidziet zagrotenia wynikajqce z czynnosci eksploatacyjnych, 
- opisaC cele, zadania oraz proces planowania marketingowego dla 

matego przedsiebiorstwa samochodowego, 
- posluiyC sie DokumentacjqTechniczno-Ruchowq, oraz dokumentacja. 

technologicznq naprawy, 
- skorzystac z rotnych i rodel  informacji technicznej, 
- zanalizowaC zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpozarowej i ochrony srodowiska obowiqzujqce podczas 
eksploatacji pojazdow samochodowych. 

Material nauczania 

1. Wprowadzenie d o  eksploatacji 
Podstawowe pojecia dotyczqce eksploatacji obiektow technicznych: 
obiekt eksploatacji, uiytkowanie, niezawodnost eksploatacyjna, ttwatoSC 
eksploatacyjna, obstugiwanie, system eksploatacji, proces eksploatacji. 
Eksploatacyjna klasyfikacja maszyn i urzqdzeli. Materiaty 
eksploatacyjne. Jakost eksploatacji. Zarzqdzanie eksploatacjq. 

Cwiczenia: 
Charakteryzowanie faz istnienia prostej maszyny. . Okreslanie wymagari eksploatacyjnych maszyny lub urzqdzenia 
codziennego uzytku. 

2. Procesy destrukcyjne w eksploatacji 
Starzenie fizyczne i moralne maszyn. Zu2ycie metali i ich stopow. 
Zuiycie tworzyw sztucznych. Zuzycie a uszkodzenie. Tarcie: istota 
zjawiska, rodzaje. Przyczyny i przebieg procesu zuiycia mechanicznego. 
Metody zapobiegajqce nadmiernemu zuzyciu. Smarowanie: istota, 



rodzaje smarowania, charakterystyka metod i systemow smarowania, 
smarowanie hydrodynamiczne. Przyktady zastosowania systemow 
smarowania w zespoiach samochodu. Materiaty smarne: rodzaje, 
wla~ciwosci, przyklady zastosowania w samochodzie, ekologiczny 
aspekt stosowania smarow. 

Cwiczenia: 
Obliczanie tarcia Slizgowego. . Rozroinianie rodzajow zuiycia. 
ldentyfikowanie materialow smarnych na podstawie probek. 
Analizowanie dziaiania charakterystycznych dla zespolow samochodu 
systemow smarowania. 
Dobieranie smar6w na podstawie Dokumentacji Techniczno- 
Ruchowej samochodu. . Planowanie utylizacji zuiytych olejow samochodowych. 

3. System eksploatacji pojazdow samochodowych 
System eksploatacji jako zbior procesow: przeduzytkowych, 
uiytkowania, obsiugi, naprawy, zaopatrywania, diagnostyki i recyklingu 
samochod6w. Systemy obstugowo - naprawcze: cele, zadania, rodzaje 
systemow wg kryterium wielkosci przedsigbiorstwa transportowego oraz 
formy wtasnosci. Obsluga techniczna: rodzaje, zakres czynnosci, 
planowanie obstugi. Naprawa: rodzaje, zakres prac, planowanie napraw, 
podatnos6 naprawcza. Diagnostyka jako proces wspomagajqcy 
eksploatacj?: zaioienia i funkcje diagnostyki, rodzaje badah 
diagnostycznych, diagnostyka techniczna samochodu. Organizacja 
obslugi i naprawy: obiekty zaplecza technicznego motoryzacji, rodzaje 
obiektow i ich funkcje, organizacja obsiugi, naprawy, diagnostyka, 
dokumentacja obstugi i naprawy. Przyktad rozmieszczenia pomieszczen, 
malego zakladu samochodowego, ich funkcje i wyposaienie. 

Cwiczenia: 
Planowanie systemu obslugowo-naprawczego dla maiego 
przedsigbiorstwa uslug transportowych. 
Ustalanie zakresu czynnosci do wykonania bezprzyrzqdowej 
diagnostyki mechanizmow samochodu. 
Analizowanie informacji zawartych w dokumentacji samochodu. 
Planowanie schematu rozmieszczenia pomieszczen w ustugowym 
zaktadzie samochodowym. 



4. Technologia naprawy gtownej samochodu 
Elementy procesu naprawy glownej. Rodzaje organizacyjne naprawy 
gtownej. Przebieg migdzynaprawczy. Zasady przyjmowania pojazdu 
samochodowego do naprawy gtownej. Mycie pojazdow i zespoWw. 
Demontai samochodu: demontai zespoWw, mycie i czyszczenie czgsci. 
Weryfikacja czgsci: cel, warunki techniczne weryfikacji, metody 
weryfikacji, przyktady weryfikacji czgsci, narzgdzia i przyrzqdy do 
weryfikacji. Kompletowanie czgsci i montai zespotow. Montai 
samochodu: docieranie i badanie zespolow, montai samochodu i jego 
malowanie, proby drogowe, warunki techniczne dopuszczenia 
samochodu do uiytkowania, przekazanie pojazdu w1aS.cicielowi. 

Cwiczenia: 
Sporzqdzanie schematow organizacji naprawy glownej samochodu. 
Okreslanie warunkow i zasad przyjgcia samochodu do naprawy 
glownej. . Dobieranie zestawu narzedzi do demontaiu zespolu samochodu. 

r Analizowanie na podstawie dokumentacji warunkow weryfikacji czgsci 
samochodowych. 
Planowanie procesow technologicznych weryfikacji czesci. 
Sporzqdzanie schematow blokowych przebiegu montaiu. 
Analizowanie przebiegu docierania silnika na podstawie instrukcji. . Okreslanie warunkow technicznych dopuszczania samochodu do 
ruchu po naprawie gWwnej. 

5. Technologia regeneracji czgsci 
Cel, zakres stosowania i uwarunkowania ekonomiczne regenerowania 
czgsci samochodowych. Metody regeneracji. Regeneracja metodami 
obrobki mechanicznej: klasyfikacja, charakterystyka metod, zakres 
stosowania, wymiary naprawcze, przyktady stosowania. Regeneracja 
metodami spawalniczymi: klasyfikacja, charakterystyka metod, 
napawanie i metalizacja natryskowa, przyklady stosowania. Regeneracja 
za pomocq klejenia. Regeneracja metodami powlekania galwanicznego. 
Dokumentacja regeneracji. Przyklady procesu technologicznego 
regeneracji czqsci. 

Cwiczenia: 
ldentyfikowanie czgsci samochodowych podlegajqcych naprawie na 
wymiary naprawcze na podstawie dokumentacji. 
ldentyfikowanie wymiarow naprawczych na podstawie dokumentacji. 
Okreslanie czgsci samochodowych do regeneracji metodami 
spawalniczymi. 



Planowanie regeneracji zderzaka wykonanego z tworzywa 
sztucznego. 
Analizowanie dokumentacji procesu technologicznego regeneracji. 

6. Zasady mon ta iu  i demontaiu zespolow 
Demontai zespolow: jakosc demontaiu, czynnosci poprzedzajqce 
demontai. Demontai polqczen gwintowych. Demontaz potqczeh 
ciernych. Demontaz elementow ustalajqcych i zabezpieczajqcych. 
Demontaz lozysk tocznych. Uniwersalne narzgdzia monterskie. 
Narzedzia specjalne do demontaiu. Przyklady demontazu prostych 
zespolow lub mechanizmow samochodowych. Zasady bhp podczas 
demontaiu. 
Montai zespolow: proces technologiczny montaiu, pojecie bazy 
montaiowej, schematy montaiowe. Metody montaiu - z pelnq 
zamiennosciq, z zamiennosciq technologicznq z zamiennosciq 
konstrukcyjnq, z zastosowaniem selekcji. Przyktady metod montaiu. 
Czynnosci poprzedzajqce montaz. Montai potqczen gwintowych. 
Montai potqczen ksztattowych. Montai polqczen wtlaczanych. Ogolne 
zasady montazu walow, osi i lozysk. Montai przektadni. Montaz sprezyn. 
CzynnoSci regulacyjne i ustawcze podczas montaiu. Narzgdzia 
uniwersalne i specjalne. Przyrzqdy i uchwyty montaiowe. Przyklady 
montatu prostych zespol6w lub mechanizmow samochodowych. Zasady 
bhp podczas montazu. 

Cwiczenia: 
ldentyfikowanie narzedzi uniwersalnych i specjalnych do demontaiu 
polqczeti. 
Okreslanie sposobu odkrecenia srub urwanych oraz silnie 
skorodowanych. 
Planowanie procesu demontaiu prostych mechanizmow. 
Dobieranie bazy montazowej. 
Dokonywanie selekcji czgsci na podstawie dokumentacji samochodu. 
Rozpoznawanie metody montazu z zastosowaniem zamiennosci 
technologicznej i konstrukcyjnej na podstawie dokumentacji 
samochodu. 
Planowanie technologii montaiu kompletnej glowicy silnika. 
Planowanie toku montaiu podzespotow uioiyskowanych waiow. 
Okreslanie czynnosci regulacyjnych i ustawczych na przykladzie 
montazu przektadni glownej i mechanizmu roznicowego. 



7. Diagnostyka, obstuga i naprawa silnika 
Diagnostyka silnika: charakterystyka, cel i zakres stosowania. 
Urzqdzenia diagnostyczne. Metody diagnostyczne. Przeglqd badari 
diagnostycznych uktadow silnika. Wykrywanie usterek uktadow 
wtryskowych w silnikach ZI. 
Obsluga techniczna silnika: technoiogia obslugi uktadow silnika, 
narzedzia i przyrzqdy obslugowe, czgstotliwosC obslug, materialy do 
wykonania obstugi. 
Naprawa siinika: wymontowanie silnika z samochodu, demontai, 
naprawa kadluba, glowicy i uktadu korbowego, naprawa ukladu 
rozrzqdu, naprawa ukladu olejenia, naprawa uktadu chlodzenia, naprawa 
uktadu zasilania silnikow ZI oraz ZS, montai silnika i jego wmontowanie, 
czynnosci regulacyjne, narzedzia naprawcze. 
Zasady bhp i ochrony ppoi. podczas diagnostyki, obstugi i naprawy 
silnika. Ochrona srodowiska podczas obslugi i naprawy silnika. 

Cwiczenia: 
Planowanie okreslonego badania diagnostycznego silnika. . Planowanie czgstotliwosci i zakresu czynnosci obslugowych siinika. 
Opracowanie algorytmu dotyczqcego wymontowania silnika 
z samochodu z uwzglednieniem zasad bhp. . Ustalanie przebiegu naprawy podzespolu lub ukladu silnika. 
Dobieranie narzedzi do naprawy ukladu silnika. 

8. Obsluga i naprawa ukladu napedowego 
Obsluga techniczna ukladu napedowego: sprzggta, skrzynek 
mechanicznych manualnych, automatycznych skrzynek biegow, wal6w 
napedowych i przegubow, mostow napedowych. Narzedzia i przyrzqdy 
do obslugi. Materialy eksploatacyjne. 
Naprawa sprzegla: wymontowanie sprzggla (z silnikiem oraz bez silnika), 
demontat, weryfikacja czesci, wymiana okladzin ciernych i toiysk, 
naprawa uktadu sterowania sprzegla, montai i czynnosci regulacyjne, 
wmontowanie sprzegta do samochodu. 
Naprawa skrzynek przekladniowych: wymontowanie, demontai 
i naprawa mechanicznych skrzynek przekladniowych, demontai 
i montaz loiysk tocznych, naprawa element6w sterowania 
wewngtrznego i zewnetrznego, wybrane elementy naprawy 
automatycznych skrzynek biegow, wmontowanie skrzynki oraz czynnosci 
reguiacyjne. 
Naprawa wal6w napedowych i przegubow: zasady wymontowania wal6w 
i przegubow, naprawa przegubow krzyzakowych oraz rownobieinych, 
wyrownowaienie watow, wmontowanie watow i przegubow. 



Naprawa mostow napgdowych: wymontowanie mostu napgdowego, 
demontai, przektadni gtownej i mechanizmu roinicowego, zasady 
wymiany toiysk tocznych stoikowych, Czynnosci regulacyjne i ustawcze 
podczas montaiu przekladni glownej i mechanizmu roinicowego, 
wmontowanie mostu napgdowego. 
Narzedzia, narzgdzia specjalne i urzqdzenia naprawcze. Zasady bhp 
i ochrony ppoi. podczas obstugi i naprawy zespolow uktadu 
napgdowego. Ochrona srodowiska podczas obstugi i naprawy uktadu 
napedowego. 

Cwiczenia: . Analizowanie toku naprawy okreslonego zespolu uktadu napgdowego. 
Okreslanie sposobow naprawy i warunkow montaiu zespolu uktadu 
napgdowego. 
Dobieranie narzgdzi do naprawy zespolu ukladu napedowego. 

9. Diagnostyka, obsluga i naprawa uktadu noSnego 
Diagnostyka ukiadu nosnego: cel i zakres stosowania, rnetody 
diagnostyczne, urzqdzenia diagnostyczne, badania diagnostyczne: 
ogledziny i wyr6wnowaienie kot, diagnostyka zawieszenia. 
Obsluga techniczna uktadu nosnego: elementow nosnych, zawieszenia, 
kM i ogumienia. 
Naprawa ukladu nosnego: wybrane operacje naprawy ramy i konstrukcji 
samonosnej, wymontowanie mechanizmow zawieszenia, naprawa 
tqcznikow i przegubow kulistych, naprawa kot i ogumienia, zasady 
montaiu i regulacji elementow i mechanizmow uktadu nosnego. 
Narzgdzia, narzgdzia specjalne i urzqdzenia naprawcze. Zasady bhp, 
ochrony ppoi ,  i ochrony srodowiska. 

Cwiczenia: 
Planowanie badali diagnostycznych uktadu nosnego. 
Opracowanie algorytmu dotyczqcego obstugi mechanizmu lub 
zespolu ukladu nosnego. 
Dobieranie narzgdzi do naprawy zespolu uktadu nosnego. 

10. Diagnostyka, obsluga i naprawa uktadow: kierowniczego 
i hamulcowego 

Diagnostyka i obsluga ukladu kierowniczego: oglgdziny, pomiar i ocena 
luzow, diagnostyka geometrii kot i poloienia osi, wykorzystanie 
komputera do diagnostyki, czynnosci obslugowe. 
Naprawa ukladu kierowniczego: wymontowanie kompletnego uktadu lub 
jego rnechanizmow, naprawa kolumny kierowniczej, naprawa przektadni 



kierowniczej, naprawa elementow mechanizmu zwrotniczego, regulacja 
geometrii k6l. 
Diagnostyka, obsluga i naprawa ukladu kierowniczego ze 
wspomaganiem. 
Diagnostyka ukladu hamulcowego: ogledziny, pomiary i ocena dzialania 
ora; szczelnosci, diagnostyka- urzidzeri wspomagajqcych hamulce, 
diagnostyka skutecznobci dziatania hamulc6w, diagnostyka ukladu ABS. 
~ b s l u ~ a ~ u k l a d u  hamulcowego: obsluga hamulcow bgbnowych, wymiana 
klock6w ciernych w hamulcach tarczowych, obsluga hydraulicznych 
mechanizmow uruchamiajqcych hamulce, obsluga hamulca 
pomocniczego, wybrane elementy obslugi pneumatycznych 
mechanizmow uruchamiajqcych hamulce. 
Naprawa ukladu hamulcowego: wymontowanie kompletnego ukladu lub 
jego mechanizmow, naprawa hamulc6w bgbnowych i tarczowych, 
naprawa hydraulicznych mechanizmow uruchamiajqcych hamulce, 
wymiana plynu hamulcowego oraz przewodow hamulcowych. 
Narzgdzia, narzgdzia specjalne i urzqdzenia naprawcze. Zasady bhp, 
ochrony ppot. i ochrony brodowiska. 

Cwiczenia: 
Planowanie wykonania badania diagnostycznego ukladu 
kierowniczego lub hamulcowego. 
Rozrotnianie czynnoQci obslugowych mechanizmu lub zespotu 
ukladu kierowniczego lub hamulcowego. 
Opracowanie algorytmu dotyczqcego naprawy mechanizmu lub 
zespolu ukladu kierowniczego lub hamulcowego. 
Dobieranie narzgdzi do naprawy zespolu ukladu kierowniczego lub 
hamulcowego. 

11. Diagnostyka i naprawa wybranych elementow nadwozia 
Ogledziny zewnetrzne nadwozia. Diagnostyka geometrii nadwozia - 
pomiar nadwozia. Naprawa mechanizmbw drzwi bocznych. Diagnostyka 
i obsluga klimatyzacji samochodowej. Wymiana szyby samochodowej 
(montowanej tradycyjnie i klejonej). Naprawa miejscowego zutycia 
korozyjnego nadwozia. 

Cwiczenia: 
Analizowanie karty pomiarowej nadwozia. 
Opracowywanie sprawozdania z wycieczki dydaktycznej dotyczqcego 
pomiaru nadwozia. 
ldentyfikowanie mechanizmow drzwi bocznych samochodu. 



Planowanie kolejnoSci czynnosci przy wymianie szyby przedniej 
samochodu (tradycyjnej i klejonej). 
Planowanie technologii naprawy miejscowego zuiycia korozyjnego 
nadwozia. 

12. Organizacja zakladu samochodowego 
lnstalacje techniczne w zakiadzie samochodowym: rodzaje, 
wyposatenie, parametry uiytkowe. Wyposaienie instalacji technicznych 
w zakresie bhp, ochrony ppoi, i ochrony Srodowiska. 
Pomieszczenia, stanowiska pracy i wyposaienie zakiadu 
samochodowego: rodzaje i funkcje pomieszczen, stanowiska mycia 
i kosmetyki samochodow, stanowiska smarowania i konserwacji, 
stanowiska obsiugowe i naprawcze, stanowiska diagnostyczne, 
Uniwersalne narzedzia monterskie. Urzqdzenia do podnoszenia 
samochodow. Urzqdzenia do mycia, czyszczenia i kosmetyki 
samochodow. Urzqdzenia do smarowania. Narzgdzia i urzqdzenia 
specjalne do diagnostyki, obsiugi i napraw. Schematy pomieszczen. 
Struktura organizacyjna matego zakiadu samochodowego: dzialy 
organizacyjne zaktadu - administracja, sprzedat, ustugi, magazyn, 
zaplecze socjalne. 
Organizacja procesu pracy w matym zakiadzie samochodowym: punkt 
obstugi klienta, zakres usiugi, kwalifikacja uszkodzen, kalkulacja kosztow 
usiugi, realizacja zlecenia, kontrola jakoSciowa, komputerowe bazy 
danych. 
DziaialnoSC marketingowa: zadania marketingu, planowanie 
marketingowe, cele i instrumenty marketingowe matego zakiadu 
samochodowego. 

Cwiczenia: 
Sporzqdzanie schematow instalacji technicznych. 
Planowanie schematu wyposaienia okreslonego stanowiska pracy. 
Planowanie organizacji warsztatu samochodowego. 
Kwaiifikowanie typowych uszkodzen i nie domagah na podstawie 
oprogramowania komputerowego lub opisu. 
Wykonywanie kalkulacji kosztow prostych usiug na podstawie 
oprogramowania komputerowego. 
Opracowywanie planu marketingowego maiego warsztatu 
samochodowego. 



13. Logistyka i recykling w eksploatacji 
Planowanie zaopatrzenia. Organizacja zaopatrywania. Zarzqdzanie 
materiatami, energiq i informacjq. Organizacja magazynowania. 
Komputeryzacja w logistyce. 
Rodzaje likwidacji samochod6w. lstota recyklingu. Recykling 
samochodow: zasady przyjmowania i oceny, osuszanie, demontai, 
rozdrabnianie. Recykling a ochrona Srodowiska. 

Cwiczenia: 
Opracowywanie procedury likwidacji samochod6w. 
Sporzqdzanie wykazu czgsci zamiennych na podstawie 
oprogramowania komputerowego. 

~ r o d k i  dydaktyczne 
Eksponaty zespot6w uktad6w samochodu, 
Eksponaty mechanizmow odpowiadajqce zespotom. 
Eksponaty czeSci odpowiadajqce zespotom. 
Modele w formie priekrojow zespotow samochodowych. 
Materialy smarne. 
CzeSci samochodowe: zuiyte, w trakcie procesu regeneracji, po 
regeneracji. 
Model - przekroj drzwi bocznych samochodu. 
Zestawy uniwersalnych narzgdzi monterskich. 
Przyktady narzedzi specjalnych. 
Zestawy przyrzqdow pomiarowych. 
Przyrzqdy i urzqdzenia diagnostyczne. 
Zestawy montazowe: potqczeti, uktady wat6w i ich tozyskowanie, 
pojedyncze przektadnie mechaniczne. 
Przyktady zestaw6w montazowych: z petnq zamiennosciq czgsci, 
z zamiennoQciq technologicznq, z zamiennosciq konstrukcyjn% 
z zastosowaniem selekcji. 
Stanowisko dydaktyczne do pokazu czynnosci regulacyjnych 
i ustawczych w zespole samochodu. 
Materiaty dydaktyczne dotyczqce: procesow eksploatacji, rodzajow 
i systemow smarowania, rodzajow zuiycia, systemu obstugowo- 
naDrawczemu samochodu, naprawy gtownej samochodu, weryfikacji 
czesci, regeneracji czgsci, instalacji technicznych zakladu 
samochodowego, systemow recyklingu samochodow. 
Schematy stanowisk pracy zaktadu samochodowego, organizacji 
procesu pracy w zaktadzie samochodowym, organizacji magazynu. 
Dokumentacja eksploatacyjna wybranych samochodow. 



Dokumentacja konstrukcyjna par montaiowych, mechanizmow 
i zespotow samochodowych. 
Polskie Normy. 
Katalogi czgsci zamiennych, materiatow smarowych, narzgdzi 
monterskich, urzqdzeh diagnostycznych. 
lnstrukcje uiytkowania urzqdzen diagnostycznych. 
Opisy przypadkow: uszkodzen, dokumentacji ubezpieczeniowej. 
Programy komputerowe do: identyfikowania, sporzqdzania i zamawiania 
czgsci zamiennych, kosztorysowania. 
Programy komputerowe do symulacji dziatania zespolow i ukladow 
samochodu. 
Programy komputerowe dotyczqce danych technicznych i regulacyjnych 
samochodow. 
Programy kornputerowe do obstugi urzqdzen diagnostycznych. 

Uwagi o realizacji 
Program przedmiotu Eksploatacja pojazd6w samochodowych 

obejmuje zagadnienia z zakresu diagnozowania, obslugi i naprawy 
pojazdow samochodowych. Podczas jego realizacji naleiy zwrocid 
szczegolnq uwage na korelacjg migdzyprzedrniotowq, poniewai 
wsp6lczesne pojazdy s q  konstruowane jako jednolite systemy 
mechatroniczne, w kt6rych podzespofy rnechaniczne i elektroniczne 
systemy sterowania wspoldziatajqze sobq. 

Nabywanie wiedzy oraz ksztaltowanie umiejgtnosci wynikajqcych ze 
szczegolowych cel6w ksztatcenia wymaga stosowania zroinicowanych 
metod i technik nauczania. Wskazane jest stosowanie zarowno metod 
podajqcych: opis, objasnienie czy wykiad, jak rowniei rnetod 
praktycznych: pokaz z objasnieniem, cwiczenia, metoda przewodniego 
tekstu. Ponadto zaleca sig wykorzystywac filmy dydaktyczne oraz 
programy komputerowe. W przypadku, gdy nie ma moiliwosci realizacji 
wybranych tresci ksztalcenia na zajgciach lekcyjnych naleiy stosowac 
wycieczkg dydaktycznq. 

Podczas planowania i realizacji procesu ksztaicenia naleiy zwrocic 
szczegolnq uwagg na ksztattowanie umiejgtnosci: 
- planowania dzialan praktycznych (sporzqdzanie wykazow, 

schematow, algorytmow), 
- poslugiwania sig dokumentacjq technicznq samochodu, 
- stosowanie poprawnego slownictwa zawodowego, 
- kwalifikowania uszkodzen oraz kalkulowania kosztow ustugi, 
- korzystania z oprogramowania komputerowego podczas realizacji 

zadan zawodowvch. 



Wskazane jest r6wniei zwrocenie uwagi na proces likwidacji 
samochodow, jako problem nie tylko natury technicznej, ale r6wniei 
powainy problem ekologiczny oraz odzyskiwanie surowcow na d u i q  
skale. Bardzo waine jest ksztaltowanie postaw zawodowych, jak: 
przestrzeganie zasad bhp i ochrony ppoi., rzetelne i uczciwe 
wykonywanie zadali, utrzymanie porzqdku na stanowisku pracy oraz 
uswiadomienie uczniom koniecznosci ustawicznego samoksztatcenia 
podyktowanego szybkim rozwojem przemyslu samochodowego. 

Podczas zajei: naleiy przeprowadziC d u i q  iloSC pokaz6w oraz 
Cwiczeli praktycznych. Program przedmiotu zawiera rotnorodne 
Cwiczenia, ktore poza ilustracjq omawianych zagadnieh, ksztattujq 
u uczni6w umiejetnosci ponadzawodowe, jak: Iqczenie ze sobq roinych 
elementow wiedzy i dostrzeganie zaleinosci miedzy nimi, rozwiqzywanie 
problemtrw, wnioskowanie, uzasadnianie przyjetych rozwiqzali oraz 
doskonalenie umiejetnosci samoksztatcenia. Cwiczenia stanowiq 
propozycje, ktora moie byc wykorzystana w czasie zajeC. Wskazane 
jest, aby nauczyciel przygotowat inne Cwiczenia, kt6re mo ie  zrealizowaC 
w warunkach swojej szkoty. 

Zajecia edukacyjne powinny odbywaC sig w pracowni budowy 
i eksploatacji wyposaionej w zestawy srodkow dydaktycznych 
i minimum dwa stanowiska komputerowe z oprogramowaniem biurowym, 
specjalistycznym dla zaktadu samochodowego oraz z dostgpem do sieci 
Internet. Zaleca sie, aby Cwiczenia byty wykonywane indywidualnie lub 
w zespoiach 2-3 osobowych. 

Dla potrzeb wlasnych i uczniow nauczyciel powinien dysponowaC 
podrgcznq bibliotekq zaopatrzonq w literaturg naukowq 
i popularnonaukowq, PN, DTR, dokumentacje technicznq katalogi 
i czasopisma techniczne. 

Na realizacjg poszczeg6lnych dziatow tematycznych proponuje sie 
nastepujqcy podziat godzin: 

1 1 i hamulcowego 1 t "  I 
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Podane w tabeli liczby godzin na realizacje poszczegoinych dzialow 
majq charakter orientacyjny. Nie mniej, ich proporcje pozwaiajq 
nauczycielowi planujqcemu realizacje zajec na ustalenie stopnia 
szczegolowosci tresci ksztatcenia. Nauczyciel moie wprowadzil. zmiany, 
majqc na wzgigdzie lepsze dostosowanie programu do specyfiki szkoly 
oraz wymagan lokalnego rynku pracy. 

11. 1 Diagnostyka i naprawa wybranych elementaw nadwozia 
12. 1 Organizacja zaktadu sarnochodowego 
13. / Logistyka i recykiing w ekspioatacii 

Razern 

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgniet 
edukacyjnych ucznia 

Sprawdzanie i ocenianie postepow edukacyjnych ucznia powinno 
odbywat sie w trakcie realizacji programu na podstawie kryteriow 
okreslonych na poczqtku zajeC. Kryteria oceniania powinny dotyczyc 
poziomu oraz zakresu opanowania przez ucznia wiadomosci 
i umiejetnosci okreslonych w szczegolowych celach ksztalcenia. Na 
podstawie analizy cel6w ksztatcenia i materiatu nauczania naleiy 
opracowat wymagania programowe na poszczegolne stopnie szkoine. 

Proces oceniania powinien obejmowac: 
- diagnozg poziomu wiadomosci i umiejetnosci uczniow pod kqtem 

zatoionych celow ksztalcenia, 
- identyfikowanie postepClw ucznia w toku realizacji tresci ksztalcenia 

oraz wykrywanie trudnosci w osiqganiu zatoionych celow ksztalcenia, 
- sprawdzanie wiadomosci i umiejetnosci ucznia po zrealizowaniu tresci 

programowych. 
Podczas realizacji programu osiqgnigcia uczniow w zakresie 

wyodrebnionych celow ksztatcenia moina oceniak na podstawie: 
- ustnych sprawdzianow poziomu wiadomosci i umiejetnosci, 
- pisemnych sprawdzianow, 
- obselwacji pracy ucznia podczas wykonywania zadati. 

Podczas procesu ksztatcenia naleiy sprawdzat na bieiqco postepy 
uczniow. Ma to na celu monitorowanie stopnia osiqgnigcia zatoionych 
ceiow ksztatcenia oraz daje moiliwost dobierania skutecznych metod 
pracy z uczniem. 

Dokonujqc kontroli i oceny w formie ustnej naleiy zwracaC uwage na 
operowanie zdobytq wiedzq, merytorycznq jakosC wypowiedzi, wlasciwe 
stosowanie pojec technicznych, poprawnos6 wnioskowania. 
Umiejetnosci praktyczne uczniow proponuje sie sprawdzat przez 
obserwacje czynnosci wykonywanych podczas realizacji cwiczeli. 

6 
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Ocena po zakoriczeniu realizacji programu nauczania przedmiotu 
powinna uwzglqdniak wyniki wszystkich stosowanych przez nauczyciela 
sposob6w sprawdzania o s i ~ n i ~ k  ucznia. 
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PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA POJAZDOW 
SAMOCHODOWYCH 

Szczegolowe cele ksztalcenia 
W wyniku procesu ksztalcenia uczen (sluchacz) powinien umieC: 
- okreslit cele i zadania przepisow ruchu drogowego, 
- okreslit akty prawne regulujqce przepisy ruchu drogowego, 
- zinterpretowat podstawowe okreslenia zawarte w ustawie ,,Prawo 

o ruchu drogowym", 
- porownak zasady obowiqzujqce w ruchu pieszych i ruchu pojazdow, 
- rozroznie znaki i sygnaty drogowe stosowane na drogach oraz 

okreSliC ich znaczenie, 
- okreslit kolejnosc stosowania sig uczestnika ruchu drogowego do 

znakow, sygnatow i polecen, 
- okreslic dopuszczalne prgdkosci pojazdow na terenie 

zabudowanym, poza nim i w strefie zamieszkania, 
- okreslie piewszeristwo przejazdu w roinych sytuacjach drogowych, 
- wyjasnic techniki kierowania pojazdem w roinych warunkach 

drogowych i atmosferycznych, 
- scharakteryzowat manewry: wymijania, omijania, cofania, 

wyprzedzania, 
- wyjaSniC zasady zatrzymywania i postoju pojazdow na roinych 

drogach z powodu uszkodzenia lub wypadku, 
- rozpoznac elementy i przyrzqdy sterowania w pojeidzie 

samochodowym, 
- scharakteryzowac wyposaienie pojazdu zwiqzanego 

z bezpieczenstwem jazdy, 
- okreslic zakres czynnosci przed przystqpieniem do jazdy pojazdem 

samochodowym, 
- okreslic uprawnienia do kierowania pojazdami, 
- scharakteryzowat: warunki dopuszczenia i uiytkowania pojazddw 

w ruchu drogowym, 
- opisaC obowiqzki wlasciciela pojazdu zwiqzane z rejestracjq 

i badaniami technicznymi, 
- okreslie uprawnienia Policji w zakresie kontroli ruchu drogowego, 
- zachowae ostroinosC i wlaiciwq postawg w stosunku do innych 

uczestnikow ruchu drogowego, 
- zanalizowac giowne przyczyny wypadkow drogowych, 



- oceniC wplyw spoiycia alkoholu lub innego podobnie dzialajqcego 
Srodka, stanu emocjonalnego, zmgczenia na funkcje percepcyjne 
kierujqcego pojazdem, 

- przewidziet zagroienia zwiqzane z prowadzeniem pojazdow 
samochodowych, 

- okresliC zasady postgpowania uczestnika ruchu drogowego w razie 
wypadku, 

- udzieliC pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku. 

Material nauczania 

1. Podstawowa terminologia kodeksu drogowego 
Definicja drogi. Rodzaje drog. Skrzyzowanie. Przejscie dla pieszych. 
Przejazd dla rowerzystow. Przystanek. Obszar zabudowany. Strefa 
zamieszkania. Uczestnik ruchu. Pieszy. Kolumna pieszych. Kierujqcy. 
Kierowca. Szczeg6lna ostroinoSC. Ustqpienie pierwszelistwa. Ruch 
kierowany. Niedostateczna widocznoSC. Wymijanie. Omijanie. 
Wyprzedzanie. Zatrzymywanie pojazdu. Postoj pojazdu. Masa wlasna. 
Dopuszczalna masa calkowita. Rzeczywista masa calkowita. 
Dopuszczalna {adownost. Nacisk osi. 

Cwiczenia: 
Okreslanie rotnic migdzy masq a ladowno8ciq. 
Analizowanie przepis6w dotyczqcych zatrzymania i postoju. 
Analizowanie przepis6w dotyczqcych wymijania, omijania i cofania. 

2. Znaki i sygnafy drogowe 
Rodzaje znak6w i sygnal6w drogowych. Zasady stosowania znak6w 
i sygnalow drogowych. Znaki: ostrzegawcze, zakazu, nakazu 
i informacyjne. Znaki okreklajqce kierunek i znaki miejscowosci. Tabliczki 
do znakow drogowych. Znaki uzupetniajqce. Znaki drogowe poziome. 
Sygnalizacja swietlna. Sygnaly nadawane przez osoby kierujqce ruchem 
lub uprawnione do jego kontroli. 

Cwiczenia: 
8 Planowanie usytuowania znakow drogowych pionowych w r6inych 

warunkach drogowych. 
Rozwiqzywanie przykladowych testow egzaminacyjnych dotyczqcych 
zastosowania znakow i sygnalow drogowych. 



3. Zasady ruchu drogowego 
Obowiqzki uczestnika ruchu i osoby znajdujqcej sig na drodze. KolejnoSC 
zastosowania sig uczestnika ruchu i osob znajdujqcych sig na drodze do 
poleceri, sygnalow, znakow i norm. Uprawnienia osob 
niepelnosprawnych i kierowcow przewolqcych osoby niepelnosprawne 
w ruchu drogowym. Zachowanie uczestnika ruchu i osoby znajdujqcej 
sig na drodze w czasie przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. Zasada 
ograniczonego zaufania w ruchu drogowym. Przepisy dotyczqce ruchu 
pieszych. 

Cwiczenia: 
Sporzqdzanie schematow sytuacji drogowych zgodnie z zasadami 
ruchu drogowego. 
Rozwiqzywanie testow egzaminacyjnych w zakresie stosowania 
zasad ruchu drogowego. 
Ustalanie kolejnosci stosowania sig uczestnikow ruchu i osob 
znajdujqcych siq na drodze do poleceri, sygnatow, znak6w i norm. 

4. Ruch pojazd6w - techniki kierowania pojazdaml 
Og6lne zasady ruchu pojazdow. Wtqczanie sig do ruchu. PrgdkoSC 
i hamowanie. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu. Wymijanie, 
omijanie i cofanie. Wyprzedzanie. Przecinanie sig kierunkow ruchu. 
Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystoSci 
powietrza. Holowanie. Ruch pojazdow w kolumnie. Ruch rowerow, 
motorowerow oraz pojazdow zaprzegowych. Porzqdek i bezpieczefistwo 
ruchu na drogach. Zatrzymanie i postoj. Uiywanie Swiatet zewngtrznych. 
Warunki uiywania pojazdow w ruchu drogowym, pojazdu 
uprzywilejowanego, wykonujqcego prace na drodze, przewoiqcego 
materialy niebezpieczne, przewozqce dzieci i osoby niepelnosprawne. 
Oznaczanie pojazdow. Wykorzystanie dr6g w spos6b szczeg6lny. 

Cwiczenia: - Rozroinianie metod i technik kierowania pojazdem na podstawie 
opisu sytuacji drogowej. 
OkreSlanie warunkow wyprzedzania na podstawie opisu sytuacji 
drogowej. 

e Rozpoznawanie oznaczenia pojazdu uprzywilejowanego, pojazdu 
przewoiqcego materiaty niebezpieczne i przewoiqcego dzieci oraz 
osoby niepetnosprawne. 
Wykonywanie na tablicach poglqdowych manewrow: wtqczania sig do 
ruchu, zmiany kierunku jazdy lub pasa, wymijania, omijania, cofania, 
wyprzedzania. 



5. Przygotowanie pojazdu do  uiytkowania 
Urzqdzenia umoiliwiajqce sterowanie i kontrolowanie uiytkowania 
pojazdu. Technika postugiwania sie urzqdzeniami do kierowania 
pojazdem. Czynnosci przygotowujqce do jazdy. Obsluga codzienna 
samochodu. Techniki wykonywania manewrow: ruszanie, zatrzymanie, 
cofanie, przetqczanie biegow. 

Cwiczenia: 
ldentyfikowanie urzqdzeh sterowania i kontroli pojazdu 
samochodowego. 
Regulowanie urzqdzeh umoiliwiajqcych ergonomicznq i bezpiecznq 
pozycje kierowcy. 
Wykonywanie obstugi codziennej samochodu. 

0 Postugiwanie sig urzqdzeniami do kierowania samochodem. 
Wykonywanie manewr6w: ruszanie, zatrzymanie, cofanie, zmiana 
biegow. 

6. Warunki dopuszczania pojazdow do  ruchu drogowego 
Warunki techniczne dopuszczania pojazdow do ruchu na drogach. 
Homologacja. Badanie techniczne pojazdu. Rejestrowanie 
i wyrejestrowanie pojazdu. 

Cwiczenia: 
Analizowanie dokumentow dopuszczajqcych pojazd samochodowy do 
ruchu drogowego. 
ldentyfikowanie danych technicznych niezbgdnych do uzyskania 
pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdu. 

7. Uprawnienia do kierowania pojazdami i zasady kontroli w ruchu 
drogowym 

Warunki szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnien przez 
kierujqcych pojazdami. Rodzaje kategorii prawa jazdy. Badania 
psychotechniczne dla kierowcow. Program szkolenia kierowcow. Tryb 
i warunki przeprowadzania egzaminow wewnetrznych i egzaminow 
panstwowych. Naruszanie przepisow ruchu drogowego. Wykaz 
wykroczeri drogowych i odpowiadajqcej im liczby punktow karnych 
Ewidencja kierowcow naruszajqcych przepisy ruchu drogowego. 
Program szkolenia kierowcow naruszajqcych przepisy ruchu drogowego. 
Uprawnienia poiicji i innych stuzb porzqdkowych do kontroli w ruchu 
drogowym. Kary dla kierowcow naruszajqcych przepisy ruchu 
drogowego. 



Cwiczenia: 
Wykonywanie przyktadowych badah psychotechnicznych dla 
kandydatow na kierowcow. 
ldentyfikowanie uprawnieri kierowcow wynikajqcych z kategorii prawa 
jazdy. 
Analizowanie kwalifikacji prawnej czynu zwiqzanego z naruszeniem 
przepisow ruchu drogowego. 
Analizowanie uprawnien policji i slutb miejskich w zakresie kontroli 
drogowej. 
Analizowanie systemu punkt6w karnych w odniesieniu do r6inych 
wykroczeri drogowych. 
Wyjasnianie sytuacji drogowych skutkujqcych zatrzymaniem prawa 
jazdy lub dowodu rejestracyjnego. 

8. Zasady udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach 
drogowych 

Zabezpieczenie miejsca wypadku. Ocena stanu zdrowia 
poszkodowanego. Czynnosci reanimacyjne. CzynnoSci przy krwotoku, 
ztamaniu, oparzeniu. 

~wiczenia: 
Wykonywanie sztucznego oddychania w warunkach symulacyjnych 
z wykorzystaniem fantomu. 
Wykonywanie opatrunkow gtowy i konczyn. 
Unieruchamianie miejsca ztamania. 

~ r o d k i  dydaktyczne 
Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym". 
Multimedialne materialy z zakresu przepisow ruchu drogowego. 
Plansze, foliogramy przedstawiajqce symbole pionowych znakow 
drogowych oraz tabliczki do znakow. 
Tablice i przeirocza przedstawiajqce poziome znaki drogowe. 
Programy komputerowe do rozpoznawania znakow. 
Plansze, foliogramy przedstawiajqce oznaczenia pojazdow: do nauki 
jazdy, przewotqcych materiaiy niebezpieczne, przewoiqcych dzieci illub 
mtodziei, przewotqcych osoby niepelnosprawne. 
Filmy instruktatowe oraz animacje komputerowe dotyczqce 
wykonywania manewrow na placu. 
Filmy dydaktyczne dotyczqce przepisow prawnych w roznych sytuacjach 
drogowych. 
Filmy dydaktyczne dotyczqce udzielania pierwszej pomocy. 



Zestaw tablic poglqdowych dotyczqcych wykonywania manewrow: 
wymijania, cofania, wyprzedzania i omijania. 
Testy egzaminacyjne na prawo jazdy kategorii B. 
Srodki medyczne do wykonywania Cwiczeri w zakresie pierwszej pomocy 
(apteczka, fantom, opaski uciskowe, bandaie itp.). 

Uwagi o realizacji 
Program nauczania przedmiotu Pfzygotowanie do prowadzenia 

pojazddw samochodowych obejmuje zagadnienia dotyczqce przepis6w 
ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdami samochodowymi oraz 
udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. 
Podczas jego realizacji szczegolnq uwagg naleiy zwr6ciC na 
zagadnienia bezposrednio zwiqzane z bezpieczenstwem ruchu 
drogowego, jak: kolejnoSC stosowania sig uczestnika ruchu do znakbw, 
sygna!6w i poleceli, pierwszenstwo przejazdu, dopuszczalne predkosci 
jazdy, zachowanie sig wobec pieszych, zachowanie sie podczas 
przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. 

Podczas planowania i realizacji procesu dydaktycznego naleiy 
uwzglgdniC zmiany zapisow Kodeksu Drogowego i Ustawy Prawo 
o Ruchu Drogowym z 20 czerwca 1997r, ktore wynikajq z weiscia Polski 
do Unii Europejskiej. Pomocq w wyszukiwaniu najnowszych zmian 
w kodeksie drogowym s q  strony internetowe, na kt6rych znajduje sig 
rowniei petna tresC ustawy o ruchu drogowym. 

Do osiqgnigcia zamierzonych cel6w ksztalcenia proponuje sig 
stosowat metody podajqce i eksponujqce w potqczeniu z metodami 
problemowymi i praktycznymi. Nabywaniu wiedzy bgdq sprzyjaC 
zwlaszcza nastgpujqce metody nauczania: 
- pogadanka dydaktyczna, opis - dla tresci nowych i nieznanych 

uczniowi, 
- dyskusja dydaktyczna - w ramach podsumowania dzialu 

tematycznego, 
- pokaz z objainieniem - gdy nauczyciel dysponuje foliogramami, 

przeiroczami. 
Podczas ksztaltowania umiejgtnosci szczeg6lnie przydatne bgdzie 

zastosowanie iwiczeh praktycznych oraz metody przewodniego tekstu. 
W trakcie wykonywania Cwiczen wskazane jest wykorzystywanie 

filmow dydaktycznych, ilustracji, plansz, przezroczy, a takie 
multimedialnych materialow dydaktycznych. Komputerowe programy 
symulacyjne, ktore zawierajq komplet test6w dotyczq glbwnie znak6w 
drogowych oraz pierwszehstwa przejazdu. 

W procesie nauczania - uczenia sig nauczyciel powinien r6wniei 
zwrociC uwagg na aspekt wychowawczy i etyczny, zwiqzany 



z uprawnieniami do prowadzenia pojazdow, w szczeg6lnoSci na: 
- bezwzglgdne przestrzeganie przez kierujqcego dozwolonej prgdkoSci 

jazdy, . ~ 

- bezwzglgdnq trzelwoSC kierujqcego i stosowanie przez niego 
ograniczonego zaufania wobec innych uczestnikow ruchu (np. 
pieszych) 

- wsp6todpowiedzialnoSC kierujqcych i innych uczestnikow ruchu za 
stan bezpieczeristwa na drogach, 

- przyczyny wypadkow oraz niepokojqce zjawisko rosnqcej liczby 
wypadkow drogowych i to gttrwnie z udziatem mlodych kierowcow. 
Zajecia edukacyjne powinny odbywaC sig w pracowni budowy 

i eksploatacji samochod6w. Zaproponowane w programie Cwiczenia 
nale2y przeprowadziC indywidualnie lub w 2-3 osobowych grupach. 
W przypadku korzystania z multimedialnych materialow dydaktycznych 
program powinien bye realizowany w pracowni komputerowej. 

Na realizacjg poszczegolnych dzial6w tematycznych proponuje sig 
nastepujqcy podziat godzin: 

Podane w tabeli liczby godzin na realizacje poszczeg6lnych dzialow 
majq charakter orientacyjny. Nauczyciel mo le  wprowadzic zmiany, 
uwzgledniajqc dotychczasowq wiedze uczniow z zakresu przepisow 
ruchu drogowego. 

Cwiczenia zawarte w programie sq przyktadami do wykorzystania 
przez nauczyciela. Zakres cwiczeh moze bye zmodyfikowany 
i rozszerzony z uwzglgdnieniem moiliwoSci szkoly oraz potrzeb 
i aspiracji edukacyjnych uczniow. 



Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgniec 
edukacyjnych ucznia 

Sprawdzenie i ocenianie os ian ie t  ucznia powinno odbywac sie 
systematycznie przez caly czas realizacji programu przedmiotu, na 
podstawie kryteriow przedstawionych uczniom na poczqtku zajeC. 

Podczas realizacji programu proponuje sic sprawdzanie osistgniqe 
ucznia na podstawie: sprawdzian6w pisemnych, sprawdzianow ustnych, 
test6w osiqgniqC szkolnych, obserwacji pracy ucznia podczas 
wykonywania i'wiczefi oraz wykonanych prac domowych. 

Wiedze teoretycznq niezbednq do wykonywania Cwiczeri moina 
sprawdzib poprzez dyskusje lub pogadankg. Dokonujqc kontroli 
w formie ustnej nalely zwrbcic uwage na umiejetnoii' operowania 
zdobytq wiedzq i jakokC wypowiedzi. 

Umiejetnosci praktyczne proponuje sie sprawdzie na podstawie 
obserwacji czynnosci ucznia podczas wykonywania Cwiczen. Podczas 
obserwacji nalezy zwrocit uwage na: 
- poprawnosi' merytorycznqwykonywanych Cwiczeli, 
- korzystanie z przepisbw, 
- prace w grupie, 
- samodzielnokC, 
- prezentowanie pracy wtasnej lub zespolu. 

lstnieje duia iloSC gotowych i powszechnie dostgpnych testow 
z zakresu przepisow ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy 
i techniki kierowania pojazdem, co pozwala na czgste sprawdzanie 
wiadomoSci i umiejetnosci uczniow z zastosowaniem test6w oraz 
przyzwyczajanie ich do tej formy oceny (tzw, obycie testowe). 
Testy mogq uczniowie rozwiqzywai' w szkole i w domu. Podczas 
rozwiqzywania testow w szkole naleiy wspolnie z uczniami analizowac 
sposob dochodzenia do wlasciwej odpowiedzi, opierajqc sig na 
przepisach. Obserwacja pracy uczniow podczas takich Cwiczeri pozwala 
na oceng ich wiadomosci i umiejetnokci. 

Wskazane jest, aby po zakonczeniu realizacji programu przedmiotu 
wykorzystat testy egzaminacyjne na prawo jazdy kategorii 13. Warunki 
przeprowadzenia testu oraz kryteria oceny powinny by6 takie same jak 
na egzaminie. 

W kohcowej ocenie, osiqgniei' ucznia naleiy uwzglgdnie wyniki 
wszystkich metod sprawdzania zastosowanych przez nauczyciela. 
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ZAJRCIA PRAKTYCZNE 

Szczeg6lowe cele ksztatcenia 
W wyniku procesu ksztatcenia uczen (sluchacz) powinien umieC: 
- zorganizowae stanowisko pracy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa 

i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej i ochrony srodowiska, 
- dobra6 srodki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy, 
- postuzyC sig dokumentacjq technologicznq, Dokumentacjq 

Techniczno - Ruchowa, normami i katalogami, 
- dobra6 przyrzqdy pomiarowe, 
- wykonaC pomiary warsztatowe, 
- wykonat prace slusarskie, 
- wykonaC operacje z zakresu maszynowej obrobki skrawaniem, 
- wykonaC typowe potqczenia nierozlqczne, 
- sprawdzaC stan techniczny pojazdu samochodowego oraz jego 

zespolbw i elementow z wykorzystaniem metod diagnostyki 
technicznej, 

- wykonae operacje montazowe i demontaiowe zgodnie 
z wymaganiami procesu technologicznego, 

- wykonac naprawg pojazdu samochodowego zgodnie z obowiqzujqcq 
technologiq, 

- wykonac czynnosci obslugowe pojazdu zgodnie z zaleceniami 
producenta, 

- postuzyC sig schematami instalacji elektrycznych pojazdow 
samochodowych, 

- zlokalizowaC uszkodzenia w uktadach elektrycznych i elektronicznych, 
- ZastosowaC oprzyrzqdowanie uniwersalne i specjalistyczne 

podczas obslugi i naprawy pojazdow samochodowych, 
- ZastosowaC sig do zaleceh producenta przy obstudze i naprawie, 
- sporzqdzi6 kalkulacjg kosztow wykonywanych ustug, 
- rozpoznaC typowe niedomagania i uszkodzenia pojazdow, 
- skorzystae z programow komputerowych umoiliwiajqcych 

identyfikacjg pojazdow samochodowych i ich elementow oraz 
pozyskiwanie danych dotyczqcych regulacji i naprawy zespotow, 

- zastosowac zasady bezpiecznej obslugi maszyn i urzqdzen 
elektrycznych, 

- zastosowae przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpoiarowej i ochrony srodowiska podczas montaiu, obslugi 
i naprawy pojazdow samochodowych, 

- komunikowac sig i wsp6lpracowaC z zespotem, 



- rozwiqzywaC problemy techniczne w zakresie wykonywanych zadan 
zawodowych. 

Material nauczania 

1.  Pomiary warsztatowe 
Organizacja zajeC w warsztacie szkoleniowym. Regulamin warsztatow. 
Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej 
i ochrony Srodowiska podczas wykonywania pomiarow warsztatowych. 
Dobieranie przyrzqdow pomiarowych. Pomiary srednic zewnetrznych 
i wewngtrznych, dlugosci, wysokosci, glqbokosci z wykorzystaniem 
przyrzqdow suwmiarkowych, mikrometrycznych i czujnikowych. Pomiar 
kqtow. Konse~lacja i przechowywanie przyrzqdow pomiarowych. 

2. Prace slusarskie 
Przestrzeganie zasad bhp, ochrony ppoz, i ochrony srodowiska podczas 
wykonywania prac Slusarskich. Organizacja i wyposazenie stanowiska 
slusarskiego. Charakterystyka podstawowych prac Slusarskich. 
Narzedzia i przyrzqdy reczne, z napedem elektrycznym 
i pneumatycznym stosowane w pracach Slusarskich. Zasady dobierania 
narzedzi. 
Trasowanie na plaszczyinie. Przygotowanie powierzchni do trasowania. 
Wybor podstaw traserskich. Trasowanie na plaszczyinie. Scinanie, 
wycinanie, przecinanie. Geometria ostrza przecinaka. Dob6r narzedzi do 
Scinania, wycinania i przecinania. Wycinanie rowkow, przecinanie 
materialu. Ciecie pilkq i nozycami. Dobor brzeszczotu pilki. Mocowanie 
materiatu. Technika ciecia. Ciecie nozycami. Prostowanie i gigcie. Dobor 
narzedzi, przyrzqdow i urzqdzeri do giecia i prostowania. Prostowanie 
plaskownikow, pretow, blach. Giecie pretow i plaskownikow w imadle. 
Dobor pilnikow. Pitowanie zgrubne i wykanczajqce powierzchni plaskich 
i ksztaltowych. Wypilowywanie otworow. Pilowanie stali, ieliwa, stopow 
metali niezelaznych. Wiercenie, rozwiercanie i poglqbianie. Narzgdzia do 
wiercenia, poglebiania i rozwiercania. Wiertarki stotowe i reczne. 
Przygotowanie wiertarki do pracy. Wiercenie otworow o roinych 
Srednicach w stali, metalach niezelaznych oraz w tworzywach 
sztucznych. Rozwiercanie reczne i mechaniczne otworow rozwiertakami 
walcowymi i stozkowymi. Pogtgbianie otworbw. 
Gwintowanie: rodzaje gwintow, narzgdzia do gwintowania. Chlodziwa. 
Reczne nacinanie gwintow na sworzniach: dobor srednicy sworznia, 
przygotowanie powierzchni czolowej do gwintowania, dobor narzynki, 
technika gwintowania. Gwintowanie otworow: dobieranie Srednicy otwoiu 
pod gwint, dobieranie gwintownikow, technika gwintowania, gwintowanie 



otworow przeiotowych i nieprzelotowych. Skrobanie i docieranie 
powierzchni. Polerowanie. Ostrzenie narzgdzi. Sprawdzanie jakoSci 
wykonanych prac. 

3. Maszynowa obr6bka skrawaniern 
Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej 
i ochrony Srodowiska podczas maszynowej obrdbki skrawaniem. 
Sposoby mocowania elementow obrabianych i narzgdzi. Toczenie 
powierzchni waicowych zewngtrznych, prostych i zloionych. Toczenie 
powierzchni czotowych. Toczenie rowkow na powierzchniach 
zewngtrznych i przecinanie. Toczenie powierzchni wewnetrznych 
waicowych. Frezowanie powierzchni plaskich i ksztaltowych. Frezowanie 
rowkow. Szlifowanie powierzchni zewngtrznych i wewngtrznych. 
Sprawdzanie jakosci wykonanych prac. 

4. Wykonywanie pdqczen nieroztcznych 
Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej 
i ochrony Srodowiska podczas spawania, zgrzewania, lutowania 
i klejenia. Spawanie gazowe. Spawanie elektryczne. Spawanie w ostonie 
gazow. Spawanie metodq MIG i MAG. Zgrzewanie elektryczne, 
zgrzewanie tarciowe. Lutowanie miekkie, iutowanie twarde. 
Przygotowanie narzgdzi i materiat6w do nitowania. Nitowanie roinymi 
rodzajami nitow. Usuwanie nitow. Klejenie tworzyw sztucznych na zimno 
i na gorqco. Sprawdzanie jakoSci wykonanych prac. 

5. Obsfuga techniczna silnik6w spalinowych 
Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej 
i ochrony Srodowiska. Zasady doboru narzgdzi i urzqdzeh do wykonania 
obstugi. Demontai i montaz uktadu zasilania silnika gainikowego 
o zaplonie iskrowym. Demontai i montaz uktadu zasilania silnika 
z zaptonem iskrowym z centrainym (jednopunktowym) wtryskiem paiiwa. 
Demontai i montai uktadu zasilania silnika z zaplonem iskrowym 
z wielopunktowym wtryskiem paliwa. Demontaz i montai uktadu 
zasilania silnika o zaplonie samoczynnym. Demontai i montai ukladu 
doladowania silnika. Demontaz i montaz uktadu wylotowego spalin. 
Diagnostyka i naprawa uktadow sterowania silnikow z zaplonem 
samoczynnym. 
Diagnostyka uktadu z zastosowaniem komputera diagnostycznego. 
Odczytywanie kodow usterek. Wykonanie z zastosowaniem komputera 
diagnostycznego testu na pracujqcym siiniku i porownanie wynikow 
z poszczegolnych czujnikow z danymi fabrycznymi danego modeiu 
pojazdu. Wymiana uszkodzonych elementow ukladu zasilania 



(wtryskiwacze, przewody wysokiego cisnienia, pompy wysokiego 
cisnienia) oraz wykonywanie powtornego testu sprawdzajqcego po 
naprawie, za pomocq komputera diagnostycznego. Analizowanie 
uzyskanych wynikow i wprowadzanie ewentualnycl? poprawek. 
Sprawdzanie jakosci wykonanych prac. 

6. Obsluga techniczna ukladu napqdowego 
Przestrzeganie zasad bezpieczehstwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpoiarowej i ochrony srodowiska podczas obslugi technicznej 
ukladu napgdowego. Dobieranie narzqdzi i przyrzqdow do wykonania 
montaiu, demontazu i naprawy. 
Sprzegla. Demontaz i montai jednotarczowego sprzggla suchego. 
Demontai i montai: tarczy sprzegta, tarczy dociskowej sprzggla, toiyska 
wyciskowego sprzggla. Dokonanie kontroli stanu technicznego sprzggla. 
Skrzynia biegow. Demontai i montai loiysk, k6t zebatych, watkow, 
synchronizatorow, elementow zmiany biegow. Kontrola zewnetrzna 
mechanizmow zmiany biegow. Kontrola szczelnosci polqczeh. 
Waty napedowe i przeguby. Demontai i montai pierscieni 
uszczelniajqcych krzyzakow, zaslon potqczeti wielowypustowych, loiysk, 
podpor walow. Kontrola pracy watu napqdowego po wywaieniu. 
Most napedowy. Demontai i montai przekladni glownej, mechanizmu 
roinicowego, potosi, loiysk, obudowy tylnego mostu. Kontrola 
cichobieinosci mostu napedowego. Sprawdzanie jakosci wykonanych 
prac. 

7. Obsluga i naprawa ukladu jezdnego 
Przestrzeganie zasad bezpieczehstwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpoiarowej i ochrony srodowiska podczas wykonywania naprawy 
i obslugi. Dobieranie narzgdzi i przyrzqdow do wykonywanych prac. 
Uklad zawieszenia. Demontai i montai wahaczy, sprgiyn zawieszenia, 
amortyzatorow, resorow oraz kolumny Mc Person. Kontrola ukladu 
zawieszenia. 
Uklad kierowniczy. Demontai i montai przekladni kierowniczej, drqikow 
kierowniczych, zwrotnic. Kontrola uktadu kierowniczego na stanowisku 
diagnostycznym. Sprawdzanie jakosci wykonanych prac. 

8. Obsluga i naprawa ukladu hamulcowego 
Przestrzeganie zasad bezpieczehstwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpoiarowej i ochrony srodowiska podczas demontazu i montatu 
ukladu hamulcowego. Dobieranie narzgdzi i przyrzqdow do wykonywanej 
pracy. Demontai i montai tarcz i klock6w hamulcowych. Demontai 
i montaz pompy hamulcowej, przewodow hamulcowych sztywnych 



i gigtkich. Kontrola hamulcow na rolkowym stanowisku kontrolnym. 
Sprawdzanie jakoSci wykonanych prac. 

9. Obstuga i diagnostyka uktadow elektrycznych i elektronicznych 
Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska podczas wykonywania pracy. 
Dobieranie narzgdzi i przyrzqdow. Czytanie schematow instalacji 
elektrycznej. Lokalizowanie uszkodzeri w instalacjach i ich usuwanie. 
Montai i demontai silnikbw elektrycznych. Demontai i montai loiysk, 
szczotek, szczotkotrzymaczy, komutatora. 
Demontai i montai prqdnic prqdu statego i alternatora. Demontai 
i montai szczotek, szczotkotrzymaczy, pierScieni Slizgowych. Badanie 
silnikow elektrycznych i alternatorow po naprawie. Obsluga 
i konserwacja akumulatora, wymiana elektrolitu, ladowanie akumulatora. 
Diagnostyka i naprawa uktadow kontroli trakcji: ABS, ASR, TCS, EBD, 
ESP z zastosowaniem komputera diagnostycznego. Odczytywanie 
kod6w usterek z pamigci sterownika ABS, ASR, ESP. 
Diagnostyka i naprawa ukladu klimatyzacji, systemu centralnego zamka, 
elektrycznego sterowania szyb, modutu funkcji czasowych. Sprawdzanie 
jakoSci wykonanych prac. 

10. Monta i  i demontai nadwozia 
Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoi. 
i ochrony Srodowiska podczas demontatu i montatu elementow 
nadwozia. Dobieranie narzgdzi i przyrzqdow do wykonywanej pracy. 
Demontai i montaz siedzen przednich i tylnych, tapicerki drzwi, pokrywy 
bagatnika, podsufitki, wyktadziny podlogi i wngtrza samochodu oraz 
deski rozdzielczej. 
Wykonywanie prostych prac szklarskich i tapicerskich. Wykonywanie 
prostych prac lakierniczych i polerskich oraz zabezpieczenie 
antykorozyjne nadwozia. Sprawdzanie jakoSci wykonanych prac. 

~ r o d k i  dydaktyczne 
Zestawy przyrzqdow do pomiar6w warsztatowych. 
Zestawy narzgdzi do obrobki rgcznej i trasowania 
Zestawy kluczy, wkrgtak6w. 
Mtotki, Sciagacze do toiysk. 
Lutownice i materialy do lutowania. 
Wiertarki rgczne i stotowe. 
Narzgdzia rgczne i elektronarzgdzia. 
Komputery diagnostyczne. 



Makiety do demonstracji dzialania ukiadow sterowania silnikow 
z zaplonem iskrowym i samoczynnym. 
Wietiarka kadlubowa. 
Prasa. 
Tokarka uniwersalna. 
Frezarka uniwersalna. 
Szlifierka uniwersalna. 
Urzqdzenia do spawania elektrycznego. 
Urzqdzenia do spawania gazowego. 
Stanowisko kanaiowe lub diwigowe. 
Diagnoskopy i analizatory spalin. 
Urzqdzenie do badania hamulc6w. 
Wywaiarka k6t samochodowych. 
Urzqdzenie do kontroli amotiyzator6w. 
Urzqdzenie do kontroli ustawienia swiatei. 
Schematy ideowe i montaiowe ukiad6w sterowania. 
Schematy instalacji elektrycznej samochodow. 
Dokumentacja Techniczno - Ruchowa silnik6w. 
lnstrukcje obsiugi miernik6w i komputerow diagnostycznych. 
Samoch6d wyposaiony w systemy sterowane elektronicznie. 
Czasopisma. 
Katalogi. 
lnstrukcje do Cwiczeri. 

Uwagi o realizacji 
Zajecia praktyczne pelniq podstawowq r o l ~  w procesie ksztatcenia 

w zawodzie, poniewai lqczq teorie z praktykq, uiatwiajq zrozumienie 
zagadnieli teoretycznych oraz utrwalajq wiadomoSci i umiejetnosci 
zdobyte na innych zajgciach. 

W trakcie realizacji programu nauczania naleiy wykorzystaC 
wiadomosci i umiejetnosci uzyskane na zajeciach z Podstaw konstrukcji 
maszyn i urzqdzeri, Technologii mechanicznej oraz El(sp1oatacji 
pojazddw samochodowych. ' 

Podczas procesu nauczania - uczenia sig naleiy tak dobieraC prace 
i Cwiczenia wykonywane przez ucznibw, aby umoiliwily one realizacje 
celbw ksztatcenia. 

Zajqcia powinny by6 prowadzone w grupach 6 do 10 os6b. 
W zaleinosci od miejsca realizacji zajed, moiliwoSci organizacyjno- 
technicznych oraz bazy dydaktycznej zajecia praktyczne powinny by6 
prowadzone metodq Cwiczeri praktycznych lub metodq przewodniego 
tekstu. 



W strukturze zajgC praktycznych naleiy uwzglgdniC instruktai 
wstepny, instruktai bietqcy oraz instruktai kohcowy. 
lnstruktai wstgpny dotyczy wszystkich czynnosci, kt6re bgdzie 
wykonywal uczeh w czasie samodzielnej pracy. W czasie instruktaiu 
wstgpnego nauczyciel zapoznaje uczniow z tematem zajgC, 
stosowanymi narzedziami i materiatami, okresla sposob przygotowania 
stanowiska pracy, wyjasnia zasady bhp, okresla wymagania techniczne, 
demonstruje i objainia poszczeg6lne operacje, wyjasnia spos6b 
dokonywania pomiar6w i sprawdzania wykonanej pracy. Przed 
przystqpieniem do Cwiczeti uczeh powinien zaplanowac kolejnosC 
czynnosci wykonania zadania. 

lnstruktai bieiqcy jest zwiqzany z obserwacjq pracy ucznia, 
wskazywaniem popetnianych btedow oraz naprowadzaniem na wtaSciwy 
tok pracy. Nauczyciel powinien sprawdzaC, czy wykonywane czynnosci 
sq zgodne z instruktatem oraz zwracaC uwage na starannoSC wykonania 
zadania, jakoSC pracy i korygowanie bledow. Po wykonaniu zadania 
uczeli dokonuje prezentacji i oceny wykonanej pracy oraz przedstawia 
zaistniate trudnosci w czasie jego realizacji. 

Po zakoliczeniu pracy naleiy przeprowadzic instruktaz kohcowy 
w celu analizy i oceny wykonanej pracy. Nauczyciel omawia popetnione 
blgdy, wskazuje na przyczyny ich powstawania, okresla sposoby 
zapobiegania btgdom. 

Stanowiska Cwiczeniowe powinny bye wyposaione w sprzet, 
narzedzia, materialy i pomoce dydaktyczne. Uczniowie powinni mieC 
mozliwosi: korzystania z roinych irodel informacji, takich jak: normy, 
instrukcje, poradniki, dokumentacja techniczna. W procesie 
dydaktycznym zaleca sig stosowanie filmow dydaktycznych, ktore mogq 
spelniaC role instruktaiu wstgpnego. 

lstotne znaczenie w procesie ksztatcenia praktycznego ma szkolenie 
w zakresie bhp, ochrony ppoi. i ochrony Srodowiska. Przed 
przystqpieniem do realizacji kaidego tematu, niezaleinie od wstgpnego 
przeszkolenia dotyczqcego bhp, naleiy szczeg6towo zapoznac uczni6w 
z zasadami bezpieczelistwa na stanowisku pracy oraz z instrukcjq 
przeciwpoiarow$ 

Uzyskanie przez uczniow odpowiedniego poziomu kompetencji 
zawodowych wymaga ksztaRowania wlasciwych postaw zawodowych 
umiejgtnosci pracy w zespole, korzystania z rtrinych ir6det informacji, 
doskonalenia umiejetnosci zawodowych. Naleiy ksztaRowaC takie cechy 
osobowoici, jak: systematycznosC, odpowiedzialno8C, sumiennoSC, 
przestrzeganie dyscypliny i porzqdku w miejscu pracy. 

Zajecia praktyczne mogq by6 realizowane w warsztatach szkolnych, 
Centrach Ksztatcenia Praktycznego, Centrach Ksztatcenia 



Ustawicznego, na wydzielonych i odpowiednio wyposatonych 
stanowiskach szkoleniowych. 

Proponuje sig nastgpujqcy podzial godzin na realizacjg 
poszczegolnych dziatow tematycznych: 

Podane w tabeli liczby godzin na realizacjg poszczegtrlnych dzialow 
majq charakter orientacyjny. Nauczyciel (zesp61 przedmiotowy) mote 
wprowadziC zmiany, majqc na celu lepsze dostosowanie programu do 
specyfiki szkoly. 

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgnigC 
edukacyjnych ucznia 

Sprawdzanie i ocenianie osiqgnigC edukacyjnych uczni6w powinno 
odbywaC sig na podstawie kryteriow przedstawionych na poczqtku zajeC 
praktycznych. Kryteria oceniania powinny dotyczyC poziomu oraz 
zakresu opanowania przez uczniow wiadomosci i umiejgtnosci 
wynikajqcych ze szczegolowych celow ksztatcenia. 

Podczas realizacji programu proponuje sig sprawdzaC osiqgnigcia 
ucznia na podstawie sprawdzianow ustnych, obsewacji pracy podczas 
wykonywania Cwiczeti oraz testow osiqgnigk szkolnych. 

Przed przystqpieniem do realizacji Cwiczeri nalety sprawdzit, czy 
uczeti posiada wiedzg niezbgdnqdo ich wykonania. 

Podstawowe kryteria sluiqce do oceny poziomu opanowania 
umiejgtnosci praktycznych powinny obejmowak: 
- organizacjg stanowiska pracy, 
- dobor materialow, narzgdzi, przyrzqdow, 
- dob6r srodkdw ochrony indywidualnej, 
- zachowanie ladu i porzqdku na stanowisku pracy, 



- przestrzeganie przepisow bhp, ochrony ppoi. i ochrony srodowiska 
podczas wykonywania pracy, 

- zachowanie kolejnosci wykonywania czynnosci wedtug zaleceh 
producenta lub obowiqzujqcej technologii, 

- jakosi: wykonanego zadania, 
- prezentacjg wykonanej pracy. 

Podczas prezentacji wykonanej pracy nalety zwrocii: uwagg na 
umiejetnosci operowania zdobytq wiedzq, jakoSC wypowiedzi, 
postugiwanie sig terminologiq technicznq. 

Po zakoticzeniu realizacji dzialu tematycznego proponuje sig 
zastosowanie testu z zadaniami typu proba pracy. Zadania powinny by6 
zaopatrzone w kryteria oceny i schemat punktowania. 

W ocenie kohcowej nalezy uwzglgdnic wyniki wszystkich 
zastosowanych metod sprawdzania. 
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PRAKTYKA ZAWODOWA 

Szczegolowe cele ksztatcenia 
W wyniku procesu ksztaicenia uczeri (siuchacz) powinien umieb: 
- opisac strukture i dziaialnosc zakladu samochodowego w zakresie 

uslugowym lub wytworczym, 
- zorganizowat stanowisko pracy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa 

i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej, ochrony Srodowiska 
i wymaganiami ergonomii, 

- scharakteryzowac dokumentacjq oraz jej obieg w zakiadzie 
samochodowym, 

- dobra6 przyrzqdy i narzedzia do wykonywanej obsiugi i naprawy, 
- zastosowac urzqdzenia diagnostyczne i obslugowo - naprawcze, 
- sprawdzic stan techniczny pojazdu samochodowego 

z wykorzystaniem metod diagnostyki technicznej, 
- zlokalizowac uszkodzenia w elementach i uktadach pojazdu 

samochodowego, 
- wykonac obsiuge i naprawe pojazdu samochodowego zgodnie 

z wymaganiami producenta, 
- sporzqdzic kalkulacje kosztow oraz kosztorys wykonanej obstugi 

i naprawy, 
- skontrolowaC jakoSC wykonanych prac i usunqt ewentualne usterki, 
- wykonac prace wytworcze specyficzne dla profilu produkcji zakladu 

samochodowego, 
- skorzystac z programbw komputerowych umoiliwiajqcych 

identyfikacje pojazdbw samochodowych i ich elementow oraz 
pozyskiwanie danych dotyczqcych regulacji i naprawy zespol6w, 

- scharakteryzowac dziaiania marketingowe zaktadu samochodowego, 
- dobra6 Srodki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy, 
- zastosowac zasady wspolpracy w zespole, 
- rozwiqzat problemy techniczne w zakresie wykonywanych zadan 

zawodowych, 
- zastosowac zasady etyki zawodowej w kontaktach z przeloionym, 

wspotpracownikiem i klientem, 
- postuiyc sig dokumentacjq technicznq, Dokumentacjq Techniczno - 

Ruchowq, normami i katalogami, 
- zastosowac zasady bezpiecznej obsiugi maszyn i urzqdzen 

elektrycznych, 
- zastosowaC przepisy bhp, ochrony ppoi, i ochrony srodowiska 

podczas wykonywania pracy. 



Materiet nauczania 

1. Organizacja praklyki zawodowej 
Zapoznanie z harmonogramem praktyki. Szkolenie z zakresu 
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej. 
Struktura organizacyjna zakladu. Oferta wytworcza lub uslugowa 
zakladu. Stanowiska pracy oraz ich wyposaienie. Prawa i obowiqzki 
ucznia odbywajqcego praktykg zawodowq. Spos6b dokumentowania 
przebiegu praktyki oraz procedura zaliczenia praktyki. 

2. Praca w dziale obslugi klienta 
Zasady przyjmowania samochodow do zakladu. Okreslanie zakresu 
uslugi: rozpoznanie i kwalifikowanie uszkodzen, kalkulacja kosztow. 
Wykonywanie prostych czynnosci oraz postugiwanie sig 
oprogramowaniem i urzqdzeniami biurowymi w dziale obslugi klienta. 

3. Praca na stanowiskach obsiugowych, naprawczych lub 
wytw6rczych 

Zapoznanie sig z dokumentacjq technicznq. Organizacja pracy na 
stanowisku pracy. Wykonywanie czynnosci obstugowych, naprawczych 
lub wytworczych w charakterze pomocnika pracownika zaktadu 
samochodowego. Posfugiwanie sig narzgdziarrli uniwersalnymi 
i specjalnymi. Obstugiwanie maszyn i urzqdzeh na stanowisku pracy. 
Przeprowadzanie kontroli jakosci wykonanych prac, usuwanie usterek. 
Sporzqdzanie kalkulacji kosztow oraz kosztorysu wykonanej naprawy. 
Praktyczne poznanie zasad bhp, ochrony ppoz. i ochrony Srodowiska 
obowiqzujqcych podczas wykonywania obslugi i naprawy pojazdu 
samochodowego. 

4. Praca na stanowiskach diagnostycznych 
Organizacja stanowiska diagnostycznego. Dokumenty stosowane 
w diagnostyce. Ocena stanu technicznego zespolu samochodu. 
Wyltonywanie prostych czynnosci diagnostycznych w charakterze 
pomocnika diagnosty. Postugiwanie sig sprzgtem diagnostycznym. 
Poslugiwanie sig oprogramowaniem specjalistycznym wspomagajqcym 
diagnostykg. Wykonywanie czynnosci regulacyjnych na podstawie 
wynikow badah diagnostycznych. Praktyczne poznanie zasad bhp 
obowiqzujqcych podczas wykonywania czynnosci diagnostycznych. 

5. Planowanie dziataino5ci marketingowej 
Pozyskiwanie i analiza informacji o przedsiebiorstwie i rynku. Okreilanie 
celow dzialalnosci przedsigbiorstwa. Ustalanie programu 



marketingowego: asortyment ustug i produktow, polityka cenowa, 
dystrybucja, strategia informacyjna, w tym reklama. Prezentacja 
programu marketingowego. 

6. Zakoriczeniern praktylti 
Ocena i zaliczenie praktyki. Omowienie i podsumowanie praktyki przez 
opiekuna. Formalnosci zwiqzane z zakohczeniem praktyki. 
Potwierdzenie odbycia praktyki w dzienniczku praktyk. 

Uwagi o realizacji 
Zadaniem praktyki zawodowej jest zapoznanie ucznia z organizacjq 

i warunkami pracy w zakiadzie samochodowym oraz doskonalenie 
i pogigbienie umiejgtnosci zawodowych. Praktykg zawodowa naleiy 
organizowac w firmach samochodowych o charakterze uslugowym lub 
wytworczym, dobrze zorganizowanych i wyposaionych w nowoczesny 
sprzgt i bazg materialnq. 

Podczas praktyki uczen powinien uczestniczyC w wykonywaniu zadan 
zawodowych na stanowiskach pracy okreslonych w harmonogramie 
praktyki oraz dokumentowal: jej przebieg w formie ustalonej przez 
opiekuna praktyki. 

Przed rozpoczgciem praktyki zawodowej naleiy zapoznal: uczniow 
z harmonogramem praktyki, przeszkolic w zakresie przepisow 
bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej, ochrony 
srodowiska oraz zwrociC uwagg na obowiqzek przestrzegania 
regulaminu pracy obowiqzujqcego w zaktadzie. Planujqc dobor 
stanowisk, przy ktorych bgdzie realizowana praktyka, naleiy uwzglgdniC 
prace wzbronione oraz prace, przy ktorych wystgpuje duie zagroienie 
wypadkowe. 

Podczas organizacji praktyki naleiy uwzglgdnic wymagania 
dotyczqce praktycznej nauki zawodu, w szczegolnosci: 
- przestrzegania obowiqzkow szkoly i zaktadu pracy dotyczqcych 

przebiegu praktyki, 
- zapewnienia uczniom srodkow ochrony osobistej oraz opieki 

socjalnej, 
- zapewnienia opieki pedagogicznej, 
- przestrzegania liczebnosci grup uczniowskich. 



Proponuje sig nastgpujqcy podziat godzin na realizacje 
poszczegolnych dziatow tematycznych: 

Podane w tabeli liczby godzin na realizacjg poszczeg6lnych dziatow 
majq charakter orientacyjny. Opiekun praktyk wspolnie ze szkotq moie  
dokonac zmian, uwzglt;dniajqc w szczeg6lnoSci: wybranq specjalizacje, 
specyfikg zaktadu pracy oraz potrzeby lokalnego rynku pracy. 

Propozycje metod sprawdzenia i oceny osiqgnigc 
edukacyjnych ucznia 

Oceny osiqgnigt: ucznia dokonuje opiekun praktyki na podstawie 
obserwacji czynnosci wykonywanych podczas realizacji przydzielonych 
zadan, analizy zapisow w dzienniczku praktyki oraz opinii i wnioskow 
pracownikow, z kt6rymi pracowat uczen. Wskazane jest, aby opiekun 
praktyk okreslil i uzgodnit z uczniami oraz zakladem pracy szczegolowe 
kryteria oceny i warunki zaliczenia praktyki. 

Zaleca sig, by przed dopuszczeniem ucznia do prac ujgtych 
w harmonogramie, sprawdzii: znajomoS.6 przepisow zwiqzanych 
z bezpieczehstwem i higienq pracy na danym stanowisku. 

Ocena osiqgnigc ucznia powinna uwzglgdniac: 
- poziom i jakosc wykpnywanych prac, 
- przestrzeganie dyscypiiny pracy, 
- samodzielnoSC podczas wykonywania pracy, 
- systematycznoSC, sumiennoSC i doktadnost przy realizacji zadah, 
- przestrzeganie przepisow bezpieczetistwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska. 
Po zakoriczeniu praktyki zawodowej opiekun praktyk powinien wpisaC 

w dzienniczku praktyki opinig o pracy i postgpach ucznia oraz ocena 
koricowq. 

Orientacyjna 
liczba godzin 
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Dziaty ternatyczne 

Organizacja praktyki zawodowej 
Praca w dziale obslugi klienta 
Praca na stanowiskach obslugowych, naprawczych lub 
wytw6rczych 
Praca na stanowiskach diagnostycznych 
Pianowanie dziatalnosci marketingowej 
Zakoiiczenie praktyki 

Razem 




