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I. TYP PROGRAMU NAUCZANIA – PRZEDMIOTOWY 
 

II. RODZAJ PROGRAMU NAUCZANIA – LINIOWY 
 

III. AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA  

Autorzy: mgr inż. Marian Doległo, mgr inż. Urszula Jastrzębska, mgr Waldemar Marciniak, mgr inż. Piotr Zając 

Recenzent: mgr inż. Andrzej Brejnak 

Konsultanci: doc. dr inż. Andrzej Wąsiewski, mgr inż. Krzysztof Wiśniewski 
 

IV. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH opracowano zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 

 ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU z dnia  
3 stycznia 2012 r., poz. 7), 

 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (DzU z dnia 17 lutego 
2012 r., poz. 184 z późn. zm.), 

 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU z dnia  
22 lutego 2012 r., poz. 204 z późn. zm.), 

 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (DzU z 2014 r. poz. 909), 

 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562 z późn. zm.), 

 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- 
-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU z 2013 r. poz. 532), 

 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm). 

 

V. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
Opracowany program nauczania umożliwi osiągnięcie co najmniej podanych niżej ogólnych celów kształcenia zawodowego. 
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego 
funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. 
Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu 
gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, 
rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców 
w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.  
W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji 
kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z 
wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im 
możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. 
W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze 
szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz 
zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. 
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Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności 
edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego.  
 

VI. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  

Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

Program nauczania dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.  
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazja lnej umieszczonych w 
podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:  
1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadzącą do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz 

aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;  
2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;  
3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na 

obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;  
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;  
5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;  
6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;  
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;  
8) umiejętność pracy zespołowej.  
W programie nauczania dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na 
wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to 
m.in. takich przedmiotów, jak matematyka, a także edukacja dla bezpieczeństwa.  
 

VII. INFORMACJA O ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Elektromechanik pojazdów samochodowych jest zawodem związanym z obsługą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło 
zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców w zakresie obsługi, naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów 
samochodowych, w których wykorzystuje się wiele elektrycznych i elektronicznych układów.  
Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje i naprawia wszystkie układy elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów 
samochodowych, w tym m.in. systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy.  
Instaluje także i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne, w tym połączone 
magistralami danych (m.in. typu CAN i LIN).  
Dokonuje on również obsługi wyposażenia elektrycznego pojazdów, naprawia uszkodzone podzespoły oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne. 
Przyjmuje samochody lub zespoły samochodowe do naprawy i sporządza protokół ich przyjęcia. Wykorzystując metody diagnostyczne, wykrywa 
niesprawności i ustala ich przyczyny. Określa następnie sposób usunięcia niesprawności, podejmując decyzję o wymianie niesprawnego zespołu lub jego 
części albo naprawie. Wymontowuje niesprawny zespół, weryfikuje jego stan, a następnie wymienia lub naprawia uszkodzone elementy.  
Ponadto montuje on wiązki elektryczne i elementy wyposażenia elektrycznego, w tym m.in. urządzenia zasilające, sterujące, sygnalizujące, oświetleniowe i 
zabezpieczające.  
W ramach okresowej obsługi urządzeń wyposażenia elektrycznego wykonuje on badania diagnostyczne układów elektrycznego i elektronicznego 
wyposażenia pojazdów samochodowych oraz usuwa wykryte usterki. Przestrzega również wymagań warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu. 
Dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych.  
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Podczas pracy wykorzystuje on typowe narzędzia ślusarskie, klucze dynamometryczne, wkrętarki o napędzie elektrycznym i pneumatycznym oraz 
specjalistyczne przyrządy pomiarowymi i urządzenia diagnostyczne. 
Wykonując zadania zawodowe, elektromechanik pojazdów samochodowych zwykle kontaktuje się z przełożonym. Jego praca ma jednak charakter 
indywidualny, gdyż sam odpowiada za powierzone urządzenia, narzędzia oraz za jakość wykonanych usług. Prowadząc samodzielną działalność 
gospodarczą, powinien nawiązywać kontakt z klientem, negocjować zakres niezbędnych prac oraz ceny za usługę. W pracy elektromechanika pojazdów 
samochodowych występują czynności zarówno rutynowe, jak i nietypowe, wynikające z indywidualnego charakteru usterek spotykanych w pojazdach 
samochodowych różnych marek i modeli. 
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  
– oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,  
– naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, 
– prowadzenia pojazdów samochodowych.  
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podjęcie pracy między 
innymi w:  
– stacjach obsługi pojazdów samochodowych,  
– zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,  
– firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, zwłaszcza w zakresie elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów,  

– przedsiębiorstwach transportu samochodowego. 

 
VIII. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Dynamiczny rozwój motoryzacji sprzyja ciągłemu zapotrzebowaniu na elektromechaników pojazdów samochodowych o odpowiednich kwalifikacjach, 
stanowiących podstawową kadrę pracowników przedsiębiorstw samochodowych o zróżnicowanym profilu. Techniczny rozwój motoryzacji wymusza 
konieczność stałego aktualizowania wiedzy, zwłaszcza o nowe rozwiązania w dziedzinie budowy, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Wzrost liczby 
eksploatowanych pojazdów dyktuje konieczność zaspokajania zapotrzebowania na rynku usług motoryzacyjnych. Zawodem zaspokajającym te potrzeby w 
zakresie diagnostyki oraz naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych jest właśnie elektromechanik pojazdów 
samochodowych.  
 
 

IX. POWIĄZANIA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z INNYMI ZAWODAMI 

Podział zawodów na kwalifikacje sprawia, że system kształcenia jest elastyczny. Umożliwia on uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy 
oraz potrzeb i ambicji uczącego się. Zawody uczone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum mają wspólne kwalifikacje. Dla zawodu 
elektromechanik pojazdów samochodowych wyodrębniono kwalifikację M.12, która stanowi również podbudowę kształcenia w zawodzie technik pojazdów 
samochodowych. Zawody technik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych mają grupę wspólnych efektów dotyczących 
obszaru zawodowego, oznaczonych kodami PKZ(E.a), PKZ(M.a) i PKZ(M.g). Elementy wspólne przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej. 

Kwalifikacja Symbol zawodu Zawód Elementy wspólne 

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych  
i elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych 

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych  PKZ(E.a); 
PKZ(M.a); 

PKZ(M.g)  
311513 Technik pojazdów samochodowych 
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X. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań 
zawodowych:  
1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 
2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 
3) prowadzenia pojazdów samochodowych. 
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie 
elektromechanik pojazdów samochodowych, którymi są:  
− efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS); 
− efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(E.a); 
− efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie  

PKZ (M.a), PKZ(M.g); 
− efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów 

pojazdów samochodowych. 
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XI. PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWEGO DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
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1 Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym 1 1     1 32 

2 Podstawy konstrukcji maszyn 1 1 2 2   3 96 

3 Elektrotechnika i elektronika 4 4 2 2   6 192 

4 Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych   3 3 4 4 7 224 

5 Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami    1 1   1 32 

6 Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej     1 1 1 32 

7 Język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym     1 1 1 32 

Łączna liczba godzin (kształcenie teoretyczne) 6 6 8 8 6 6 20 640 
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Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym * 

8 Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych 

    6 6 6 192(+5) 

9 Obsługa i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 
samochodowych 

6 6 12 12 6 6 24 768(+5) 

Łączna liczba godzin (kształcenie praktyczne) 6 6 12 12 12 12 30 960(+10) 

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 12 12 20 20 18 18 50 1600(+10) 

Uwaga: do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu jednego roku szkolnego. 
 
*Dla młodocianych pracowników liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu u pracodawcy ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem 
przepisów kodeksu pracy. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy  

Zajęcia indywidualne z uczniem – nauka jazdy zgodnie z odrębnymi przepisami.  

Egzamin potwierdzający kwalifikację M.12 (Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodo-
wych) odbywa się pod koniec klasy trzeciej.  
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    XII.    PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 

 

1. Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym       32 godziny 

2. Podstawy konstrukcji maszyn           96 godzin 

3. Elektrotechnika i elektronika         192 godziny 

4. Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych    224 godziny 

5. Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami       32 godziny 

6. Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej      32 godziny 

7. Język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym        32 godziny 

8. Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 197 godzin 

9. Obsługa i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 773 godziny 
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1. Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym  

1.1. Zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1.2. Zagrożenia występujące w środowisku pracy 

1.3. Zasady bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie samochodowym 

1.4. Wypadki przy pracy. Pierwsza pomoc 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy 
programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności stanowiące 
uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

BHP 
(1) rozróżnia pojęcia 
związane  
z bezpieczeństwem i 
higieną pracy, ochroną 
przeciwpożarową, 
ochroną środowiska i 
ergonomią; 
(2) rozróżnia zadania i 
uprawnienia instytucji 
oraz służb działających  
w zakresie ochrony 
pracy i ochrony 
środowiska w Polsce; 
(3) określa prawa  
i obowiązki pracownika 
oraz pracodawcy  
w zakresie 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy; 

1.1. Zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Podręcznik 
„Bezpieczeństwo 
pracy w 
przedsiębiorstwie 
samochodowym” 

WKŁ 

 

Uczeń: 
• rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem 

i higieną pracy 
• rozróżnia pojęcia związane z ochroną 

przeciwpożarową 
• rozróżnia pojęcia związane z ochroną 

środowiska 
• rozróżnia pojęcia związane z ergonomią 
• określa zadania Państwowej Inspekcji Pracy 
• określa uprawnienia Państwowej Inspekcji 

Pracy 
• określa zadania Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej 
• określa uprawnienia Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej 
• określa zadania Urzędu Dozoru Technicznego 
• określa uprawnienia Urzędu Dozoru 

Technicznego 
• określa zadania przedstawicieli społecznego 

nadzoru nad warunkami pracy 
• określa uprawnienia przedstawicieli 

społecznego nadzoru nad warunkami pracy 
• określa prawa pracodawcy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
• określa obowiązki pracodawcy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
• określa prawa pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
• określa obowiązki pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
• rozróżnia rodzaje znaków bezpieczeństwa 
• rozpoznaje znaki zakazu 
• rozpoznaje znaki nakazu 
• rozpoznaje znaki ostrzegawcze 
• rozpoznaje znaki ewakuacyjne 
• rozpoznaje znaki ochrony przeciwpożarowej 

• Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy  

• Prawa i obowiązki pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Nadzór nad warunkami pracy sprawowany 
przez Państwową Inspekcję Pracy, 
Państwową Inspekcję Sanitarną i Urząd 
Dozoru Technicznego 

• Społeczny nadzór nad warunkami pracy  
• Organizacja służby bezpieczeństwa i 

higieny pracy w zakładzie pracy 
• Ochrona zdrowia pracowników 
• Szkolenie pracowników w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
• Znaki i sygnały bezpieczeństwa 

• Określanie uprawnień Państwowej 
Inspekcji Pracy 

• Określanie uprawnień Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej 

• Określanie uprawnień Urzędu Dozoru 
Technicznego 

• Określanie zakresu obowiązków 
pracownika warsztatu mechanicznego 
dotyczących bhp 

• Określanie zakresu obowiązków 
diagnosty dotyczących bhp 

• Określanie zakresu obowiązków 
pracownika myjni samochodowej 
dotyczących bhp 

• Określanie zakresu obowiązków 
pracownika magazynu części 
zamiennych i materiałów 
eksploatacyjnych dotyczących bhp 

• Rozpoznawanie znaków 
bezpieczeństwa – znaki zakazu 

• Rozpoznawanie znaków 
bezpieczeństwa – znaki nakazu 

• Rozpoznawanie znaków 
bezpieczeństwa – znaki ostrzegawcze 

• Rozpoznawanie znaków 
bezpieczeństwa – znaki ewakuacyjne 

• Rozpoznawanie znaków 
bezpieczeństwa – znaki ochrony 
przeciwpożarowej 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy 
programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności stanowiące 
uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

BHP 
(4) przewiduje 
zagrożenia dla zdrowia 
i życia człowieka oraz 
mienia i środowiska 
związane z 
wykonywaniem zadań 
zawodowych; 
(5) określa zagrożenia 
związane z 
występowaniem 
szkodliwych czynników 
w środowisku pracy; 
(6) określa skutki 
oddziaływania 
czynników szkodliwych 
na organizm człowieka; 

1.2. Zagrożenia występujące w środowisku pracy Podręcznik 
„Bezpieczeństwo 
pracy w 
przedsiębiorstwie 
samochodowym” 

WKŁ 

 

Uczeń: 
• przewiduje ogólne zagrożenia związane z 

obsługą i naprawą samochodów 
• określa zasady ochrony przeciwpożarowej 
• określa zasady zabezpieczenia przed 

porażeniem prądem elektrycznym 
• określa zasady przeciwdziałania zagrożeniu 

hałasem 
• określa metody ograniczania wibracji 
• określa zasady postępowania w razie pożaru 
• określa zasady przeciwdziałania zagrożeniu 

zapyleniem 

• Ogólne zagrożenia związane z obsługą i 
naprawą samochodów 

• Postępowanie w razie pożaru 
• Ochrona przeciwpożarowa 
• Zabezpieczenie przed porażeniem prądem 

elektrycznym  
• Ograniczanie zagrożenia hałasem 
• Metody ograniczania wibracji 
• Przeciwdziałanie zagrożeniu zapyleniem 

• Wskazanie czynników powodujących 
zagrożenia w środowisku pracy na 
stanowisku pracownika warsztatu 
mechanicznego 

• Wskazanie czynników powodujących 
zagrożenia w środowisku pracy na 
stanowisku diagnosty 

• Wskazanie czynników powodujących 
zagrożenia w środowisku pracy na 
stanowisku pracownika magazyny 
części zamiennych i materiałów 
eksploatacyjnych 

• Określanie prawidłowej kolejności 
czynności niezbędnych do 
uruchomienia gaśnicy pianowej 

• Rozpoznawanie osłon urządzeń za 
pomocą kodów IP 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy 
programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności stanowiące 
uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

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

1.3. Zasady bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie samochodowym Podręcznik 
„Bezpieczeństwo 
pracy w 
przedsiębiorstwie 
samochodowym” 

WKŁ 

 

Uczeń: 
• określa wymagania dotyczące bezpiecznego 

wykonywania pracy w akumulatorni 
• określa wymagania dotyczące bezpiecznego 

wykonywania pracy w myjni samochodowej 
• określa wymagania dotyczące bezpiecznego 

wykonywania pracy w magazynie części 
zamiennych 

• określa wymagania dotyczące bezpiecznego 
wykonywania pracy w magazynie materiałów 
eksploatacyjnych 

• określa zasady bezpiecznego posługiwania się 
narzędziami ręcznymi 

• określa zasady bezpiecznego posługiwania się 
narzędziami elektrycznymi 

• określa zasady bezpiecznego posługiwania się 
narzędziami pneumatycznymi 

• rozróżnia urządzenia warsztatu 
samochodowego podlegające kontroli Urzędu 
Dozoru Technicznego 

• określa wymagania dotyczące bezpiecznego 
wykonywania pracy w warsztacie mechaniki i 
elektromechaniki samochodowej 

• określa wymagania dotyczące bezpiecznego 
wykonywania prac blacharskich 

• określa wymagania dotyczące bezpiecznego 
wykonywania prac spawalniczych 

• określa wymagania dotyczące bezpiecznego 
wykonywania prac lakierniczych 

• określa wymagania dotyczące bezpiecznego 
wykonywania prac podczas obsługi ogumienia 

• określa wymagania dotyczące bezpiecznego 
wykonywania prac podczas obsługi klimatyzacji 

• rozpoznaje środki ochrony indywidualnej 
wymagane na wybranych stanowiskach pracy  
w warsztacie samochodowym 

• określa zasady stosowania środków ochrony 
indywidualnej wymaganych na wybranych 
stanowiskach pracy w warsztacie 
samochodowym 

• Organizacja stanowiska pracy zgodnie z 
zasadami bezpiecznej pracy oraz 
wymaganiami ergonomii 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy w 
akumulatorni 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy w myjni 
samochodowej 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy w 
magazynach części zamiennych oraz 
materiałów eksploatacyjnych 

• Zasady bezpiecznego posługiwania się 
narzędziami ręcznymi, elektrycznymi i 
pneumatycznymi 

• Urządzenia podlegające kontroli Urzędu 
Dozoru Technicznego  

• Bezpieczeństwo i higiena pracy w 
warsztacie mechaniki i elektromechaniki 
samochodowej 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas 
wykonywania prac blacharskich i 
spawalniczych 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas 
prac lakierniczych 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy w serwisie 
ogumienia 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas 
obsługi i naprawy klimatyzacji 

• Środki ochrony indywidualnej pracownika 
warsztatu samochodowego 

• Klasyfikowanie wskazanych narzędzi 
ręcznych na zdatne i niezdatne do 
użytku 

• Dobór ubioru roboczego i środków 
ochrony indywidualnej pracownika na 
stanowisku pracy w akumulatorni 

• Dobór ubioru roboczego i środków 
ochrony indywidualnej pracownika na 
stanowisku pracy w myjni 
samochodowej 

• Dobór ubioru roboczego i środków 
ochrony indywidualnej pracownika na 
stanowisku pracy w magazynie części 
zamiennych i materiałów 
eksploatacyjnych 

• Dobór ubioru roboczego i środków 
ochrony indywidualnej pracownika na 
stanowisku pracy w warsztacie 
mechaniki i elektromechaniki 
samochodowej 

• Dobór ubioru roboczego i środków 
ochrony indywidualnej pracownika na 
stanowisku pracy w stacji 
diagnostycznej  

• Dobór ubioru roboczego i środków 
ochrony indywidualnej pracownika na 
stanowisku pracy w blacharni 

• Dobór ubioru roboczego i środków 
ochrony indywidualnej pracownika na 
stanowisku pracy podczas obsługi 
ogumienia  

• Dobór ubioru roboczego i środków 
ochrony indywidualnej pracownika na 
stanowisku pracy podczas obsługi 
klimatyzacji 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy 
programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności stanowiące 
uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

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

1.4. Wypadki przy pracy. Pierwsza pomoc Podręcznik 
„Bezpieczeństwo 
pracy w 
przedsiębiorstwie 
samochodowym” 

WKŁ 

 

Uczeń: 
• rozróżnia rodzaje wypadków przy pracy 
• określa najważniejsze przyczyny wypadków 

przy pracy 
• stosuje zasady postępowania powypadkowego 
• udziela pierwszej pomocy w przypadku 

porażenia prądem elektrycznym 
• udziela pierwszej pomocy w przypadku 

zranienia 
• udziela pierwszej pomocy w przypadku 

złamania kończyn 
• udziela pierwszej pomocy w przypadku 

poparzenia 
• udziela pierwszej pomocy w przypadku zatrucia 

tlenkiem węgla 
• udziela pierwszej pomocy w przypadku zatrucia 

substancjami stosowanymi w eksploatacji 
pojazdów samochodowych 

• udziela pierwszej pomocy w innych stanach 
zagrożenia zdrowia i życia 

• Rodzaje wypadków przy pracy i ich 
przyczyny 

• Zasady postępowania powypadkowego 
• Organizacja pierwszej pomocy 
• Zasady udzielania pierwszej pomocy 
• Pierwsza pomoc w przypadku porażenia 

prądem elektrycznym  
• Pierwsza pomoc w przypadku zranień 
• Pierwsza pomoc w przypadku zatruć 

tlenkiem węgla oraz substancjami 
stosowanymi w eksploatacji pojazdów 
samochodowych 

 
 

• Wypełnianie zgłoszenia wypadku przy 
pracy przez pracownika 
według podanego wzoru 

• Przygotowanie treści telefonicznego 
wezwania służb 
ratowniczych do wypadku 

• Kompletowanie wyposażenia apteczki 
pierwszej pomocy 

• Praktyczna ocena przytomności 
poszkodowanego  

• Praktyczna ocena oddechu u 
poszkodowanego 

• Praktyczne ćwiczenie sztucznego 
oddychania i masażu serca na 
manekinie 

• Bandażowanie ran różnych części ciała 
• Unieruchamianie kości różnych 

kończyn 
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Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć 

Sprawdzenie osiągnięcia przez ucznia założonych szczegółowych celów kształcenia będzie możliwe poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi bieżącego pomiaru dydaktycznego 

(opracowanych przez nauczyciela) oraz obserwację ucznia podczas wykonywania przez niego ćwiczeń. Przygotowując ćwiczenia, nauczyciele powinni opracować odpowiednie wskazówki 

do oceniania osiągnięć uczniów. Jeśli w ćwiczeniu wystąpi konieczność obserwowania działania praktycznego uczniów, trzeba przygotować także arkusze obserwacji. Osiągnięcie innych 

umiejętności wynikających ze szczegółowych celów kształcenia zostanie sprawdzone poprzez ocenę prezentacji wyników wykonanego ćwiczenia lub test wielokrotnego wyboru specjalnie 

przygotowany przez nauczyciela.  

 

Zalecane środki dydaktyczne 

Zajęcia powinny odbywać się w sali przedmiotowej (pracowni BHP) wyposażonej  w schematy, makiety, modele oraz plansze dydaktyczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (np. 

zestawy do ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy). Nauczyciel powinien mieć dostęp do komputera z rzutnikiem multimedialnym.     

 

Zalecane metody kształcenia 

Do wprowadzania nowych treści należy zastosować metodę pogadanki wspartej pokazem multimedialnym, z wykorzystaniem  modeli, plansz, filmów poglądowych i prezentacji. Równolegle 

powinna być stosowana metoda ćwiczeń. Zaleca się także stosowanie metody przewodniego tekstu, która wymaga wcześniejszego przygotowania przez nauczyciela pytań prowadzących. 

 

Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. 

 

Formy indywidualizacji pracy uczniów powinny uwzględniać dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do: 

– potrzeb ucznia, 
– możliwości ucznia. 
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2. Podstawy konstrukcji maszyn 

 2.1. Podstawy rysunku technicznego 

2.2. Materiały konstrukcyjne 

2.3. Pomiary warsztatowe 

2.4. Tolerancje i pasowania 

2.5. Techniki wytwarzania 

2.6. Części maszyn 

2.7. Podstawy maszynoznawstwa 
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Efekty kształcenia 
wg podstawy 
programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności stanowiące 
uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(M.a) 
(1) stosuje zasady 
sporządzania rysunku 
technicznego 
maszynowego; 
(2) sporządza szkice 
części maszyn; 
(3) sporządza rysunki 
techniczne z 
wykorzystaniem technik 
komputerowych 

2.1. Podstawy rysunku technicznego Podręcznik 
„Podstawy 
konstrukcji 
maszyn” 

WKŁ 

Uczeń : 
• stosuje zasady rzutowania prostokątnego 
• przedstawia kształt przedmiotów, stosując 

przekroje i kłady 
• sporządza rysunki w rzucie ukośnym 
• stosuje symbole rysunkowe  
• przedstawia wymiary rysowanych części maszyn  
• sporządza rysunki złożeniowe podzespołów 

maszyn i urządzeń 
• sporządza rysunki wykonawcze części maszyn  
• odczytuje rysunki techniczne 
• sporządza rysunki części maszyn za pomocą 

programów komputerowych 

• Normalizacja i rodzaje rysunków 
technicznych  

• Arkusze rysunkowe 
• Podziałki 
• Linie rysunkowe 
• Pismo techniczne 
• Tabliczki rysunkowe 
• Rzutowanie prostokątne 
• Rzutowanie aksonometryczne 
• Widoki i przekroje 
• Wymiarowanie 
• Uproszczenia rysunkowe połączeń 

nierozłącznych 
• Uproszczenia rysunkowe połączeń 

rozłącznych 
• Rysunki wykonawcze 
• Rysunki złożeniowe 
• Rysunki schematyczne 
• Komputerowe wspomaganie projektowania 

CAD 

• Przygotowanie arkusza rysunkowego 
• Sporządzenie zapisów pismem 

technicznym 
• Rysowanie wskazanej części w rzutach 

prostokątnych 
• Rysowanie wskazanej części w rzutach 

aksonometrycznych 
• Rysowanie prostej części w sześciu 

rzutach metodą pierwszego kąta 
• Sporządzenie rysunku części z 

wykorzystaniem widoków i przekrojów 
• Wymiarowanie wskazanego elementu 
• Odczytywanie rysunków zawierających 

uproszczenia rysunkowe 
• Sporządzenie rysunku złożeniowego 

wskazanego podzespołu zawierającego 
uproszczenia rysunkowe 

• Sporządzenie rysunku wskazanej 
części za pomocą programu 
komputerowego 

• Sporządzenie rysunku złożeniowego 
wskazanego podzespołu za pomocą 
programu komputerowego z 
wykorzystaniem biblioteki części 
znormalizowanych 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

Efekty kształcenia 
wg podstawy 
programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności stanowiące 
uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

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

2.2. Materiały konstrukcyjne Podręcznik 
„Podstawy 
konstrukcji 
maszyn” 

WKŁ 

Uczeń: 
• rozróżnia rodzaje stali oraz ich najważniejsze 

właściwości 
• rozróżnia rodzaje staliw oraz ich najważniejsze 

właściwości 
• rozróżnia rodzaje żeliw oraz ich najważniejsze 

właściwości 
• rozróżnia rodzaje stopów aluminium 
• rozróżnia rodzaje stopów miedzi 
• rozróżnia rodzaje stopów cynku 
• rozróżnia rodzaje stopów magnezu 
• rozróżnia rodzaje stopów niklu 
• rozróżnia rodzaje stopów wolframu 
• rozróżnia rodzaje stopów tytanu 
• rozpoznaje oznaczenia i identyfikuje na ich 

podstawie różne rodzaje metali i ich stopów 
• określa zmiany właściwości stali po obróbce 

cieplnej 
• określa zmiany właściwości stali po obróbce 

cieplno-chemicznej 
• określa zmiany właściwości staliw po obróbce 

cieplnej 
• określa zmiany właściwości żeliw po obróbce 

cieplnej 
• określa zmiany właściwości stopów metali 

nieżelaznych po obróbce cieplnej  
• określa zmiany właściwości stopów metali 

nieżelaznych po obróbce cieplno-chemicznej 
• rozróżnia rodzaje materiałów niemetalowych 
• opisuje najważniejsze właściwości materiałów 

metalowych różnego rodzaju 
• wskazuje zastosowanie wybranych materiałów 

metalowych w budowie pojazdów 
samochodowych 

• wskazuje zastosowanie wybranych materiałów 
niemetalowych w budowie pojazdów 
samochodowych 

• Właściwości metali i ich stopów 
• Klasyfikacja i otrzymywanie stopów żelaza 

z węglem 
• Stale – podział, oznaczanie i zastosowanie 
• Staliwa – podział, oznaczanie i 

zastosowanie 
• Żeliwa – podział, oznaczanie i 

zastosowanie 
• Klasyfikacja i ogólna charakterystyka 

stopów metali nieżelaznych 
• Aluminium i jego stopy – podział, 

oznaczanie i zastosowanie 
• Miedź i jej stopy – podział, oznaczanie i 

zastosowanie 
• Cynk i jego stopy – podział, oznaczanie i 

zastosowanie 
• Magnez i jego stopy – podział, oznaczanie i 

zastosowanie 
• Nikiel i jego stopy – rodzaje, oznaczanie i 

zastosowanie 
• Wolfram i jego stopy – rodzaje i 

zastosowanie 
• Tytan i jego stopy – rodzaje i zastosowanie 
• Obróbka cieplna – rodzaje i zastosowanie 
• Obróbka cieplno-chemiczna – rodzaje i 

zastosowanie 
• Przykłady wykorzystania materiałów 

metalowych w pojazdach samochodowych 
• Materiały niemetalowe – klasyfikacja i 

charakterystyka 
• Tworzywa sztuczne – podstawowe rodzaje, 

zalety i wady 
• Szkło – rodzaje i zastosowanie 
• Tworzywa ceramiczne – rodzaje i 

zastosowanie 
• Guma – charakterystyka i zastosowanie 
• Materiały kompozytowe – charakterystyka i 

zastosowanie 
• Przykłady wykorzystania materiałów 

niemetalowych w pojazdach 
samochodowych 

• Rozpoznawanie rodzaju stali na 
podstawie oznaczeń 

• Rozpoznawanie rodzaju staliw na 
podstawie oznaczeń 

• Rozpoznawanie rodzaju żeliw na 
podstawie oznaczeń 

• Rozpoznawanie rodzaju stopów 
aluminium na podstawie oznaczeń 

• Rozpoznawanie rodzaju stopów miedzi 
na podstawie oznaczeń 

• Rozpoznawanie rodzaju stopów cynku 
na podstawie oznaczeń 

• Rozpoznawanie rodzaju stopów 
magnezu na podstawie oznaczeń 

• Rozpoznawanie rodzaju stopów niklu na 
podstawie oznaczeń 

 
 
 

 



19 

Efekty kształcenia 
wg podstawy 
programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności stanowiące 
uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

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

2.3. Pomiary warsztatowe Podręcznik 
„Podstawy 
konstrukcji 
maszyn” 

WKŁ 

Uczeń: 
• rozróżnia rodzaje przyrządów i narzędzi 

pomiarowych 
• dobiera przyrządy i narzędzia pomiarowe 

odpowiednio do rodzaju mierzonych wielkości i 
ich wartości 

• przestrzega zasad pomiaru części maszyn za 
pomocą przyrządów suwmiarkowych 

• przestrzega zasad pomiaru części maszyn za 
pomocą przyrządów mikrometrycznych  

• przestrzega zasad pomiaru części maszyn za 
pomocą przyrządów z czujnikiem zegarowym 

• wyznacza błędy pomiaru w zależności od 
metody pomiaru 

• Rodzaje pomiarów warsztatowych 
• Metody pomiarowe 
• Błędy i niepewność pomiarów 
• Zapis wyników pomiaru 
• Rodzaje narzędzi pomiarowych 
• Wzorce miary 
• Przyrządy pomiarowe o odczycie 

analogowym 
• Przyrządy pomiarowe o odczycie cyfrowym 
• Przykłady urządzeń pomiarowych 

wykorzystywanych w pomiarach 
podzespołów, zespołów i układów 
pojazdów samochodowych 

• Odczytywanie wartości wymiarów 
wskazywanych przez dwa analogowe 
przyrządy suwmiarkowe o 
zróżnicowanej dokładności 

• Odczytywanie wartości wymiarów 
wskazywanych przez przyrząd 
mikrometryczny 

• Odczytywanie wartości wymiarów 
wskazywanych przez czujnik zegarowy 

• Pomiar wymiarów zewnętrznych 
suwmiarką uniwersalną  

• Pomiar wymiarów wewnętrznych 
suwmiarką uniwersalną 

• Pomiar wymiarów mieszanych 
suwmiarką uniwersalną 

• Pomiar mikrometrem zewnętrznym 
• Pomiar średnicówka mikrometryczną 
• Pomiar średnicówką z czujnikiem 

zegarowym 

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

2.4. Tolerancje i pasowania Podręcznik 
„Podstawy 
konstrukcji 
maszyn” 

WKŁ 

Uczeń: 
• oblicza wymiary graniczne, odchyłki i tolerancje 

wymiarów 
• zamienia tolerowanie symbolowe na liczbowe 
• oblicza luzy pasowań luźnych 
• oblicza luzy i wciski pasowań mieszanych 
• oblicza wciski pasowań ciasnych 
• dobiera odchyłki dla pasowań luźnych, 

mieszanych i ciasnych 
• rozróżnia parametry geometrycznej struktury 

powierzchni części maszyn 
• oznacza chropowatość powierzchni części 

maszyn 
• oblicza parametry chropowatości powierzchni 

części maszyn 

• Rodzaje wymiarów i odchyłek 
• Rodzaje tolerancji 
• Rozkłady pół tolerancji 
• Zasady obliczania wymiarów tolerowanych 
• Rodzaje pasowań 
• Podstawowe zasady pasowania części 

maszyn 
• Położenie pół tolerancji 
• Pasowania normalne 
• Tolerowanie kształtu, kierunku, położenia i 

bicia 
• Geometryczna struktura powierzchni części 

maszyn 
• Oznaczanie chropowatości powierzchni 

części maszyn 

• Obliczanie wymiarów granicznych, 
odchyłek i tolerancji 

• Zamiana tolerowania symbolowego na 
liczbowe 

• Obliczanie luzów wskazanych pasowań 
luźnych 

• Obliczanie luzów i wcisków wskazanych 
pasowań mieszanych 

• Obliczanie wcisków wskazanych 
pasowań ciasnych 

• Obliczanie tolerancji wskazanych 
pasowań 

• Dobieranie odchyłek dla zadanych 
pasowań 

• Obliczanie parametrów chropowatości 
powierzchni 
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Efekty kształcenia 
wg podstawy 
programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności stanowiące 
uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(M.a) 
(11) rozróżnia techniki i 
metody wytwarzania 
części maszyn  
i urządzeń; 
(12) rozróżnia 
maszyny, urządzenia i 
narzędzia do obróbki 
ręcznej i maszynowej; 
(15) rozróżnia metody 
kontroli jakości 
wykonanych prac; 
 
 
 
 

2.5. Techniki wytwarzania Podręcznik 
„Podstawy 
konstrukcji 
maszyn” 

WKŁ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uczeń: 
• rozróżnia rodzaje odlewania 
• rozróżnia rodzaje kucia 
• rozróżnia rodzaje walcowania 
• rozróżnia rodzaje tłoczenia 
• rozróżnia rodzaje ciągnienia 
• rozróżnia rodzaje ręcznej obróbki skrawaniem 
• rozróżnia rodzaje maszynowej obróbki 

skrawaniem 
• rozróżnia rodzaje wykańczającej obróbki 

powierzchni części maszyn 
• rozróżnia narzędzia wykorzystywane do 

wykonywania prac ślusarskich 
• rozróżnia rodzaje obrabiarek stosowanych w 

maszynowej obróbce skrawaniem 
• rozróżnia rodzaje narzędzi stosowanych w 

maszynowej obróbce skrawaniem 
• dobiera procesy wytwarzania różnych części 

pojazdów samochodowych 
• rozróżnia sposoby montażu i demontażu maszyn 

oraz urządzeń 
• dobiera narzędzia do montażu i demontażu 

maszyn oraz urządzeń 
• rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych 

prac w operacjach obróbki ręcznej i maszynowej; 
• dobiera właściwą metodę kontroli jakości do 

rodzaju prac poddanych kontroli 
 

• Klasyfikacja technik wytwarzania części 
maszyn 

• Odlewanie – klasyfikacja i rodzaje, 
charakterystyka etapów typowego procesu 
technologicznego oraz metody specjalne 

• Obróbka plastyczna – klasyfikacja i rodzaje 
• Kucie – rodzaje, charakterystyka procesu 

technologicznego 
• Walcowanie – rodzaje, charakterystyka 

procesu technologicznego 
• Tłoczenie – rodzaje, charakterystyka 

procesu technologicznego 
• Ciągnienie – rodzaje, charakterystyka 

procesu technologicznego 
• Charakterystyka głównych operacji 

ślusarskich 
• Maszynowa obróbka skrawaniem – rodzaje 

i charakterystyka ogólna 
• Obrabiarki skrawające sterowane ręcznie i 

numerycznie – rodzaje i krótka 
charakterystyka 

• Narzędzia stosowane w maszynowej 
obróbce skrawaniem – rodzaje i krótka 
charakterystyka 

• Wykańczająca obróbka powierzchni – 
rodzaje, metody i krótka charakterystyka 

• Maszyny i narzędzia do wytwarzania części 
pojazdów samochodowych – krótka 
charakterystyka 

• Montaż – sposoby, dokumentacja 
technologiczna  i organizacja 

• Przepisy bhp podczas wytwarzania części 
maszyn 

• Rozpoznawanie narzędzi 
wykorzystywanych do prac ślusarskich 

• Rozpoznawanie maszyn 
wykorzystywanych w maszynowej 
obróbce skrawaniem 

• Rozpoznawanie narzędzi 
wykorzystywanych w maszynowej 
obróbce skrawaniem 

• Rozpoznawanie wykańczającej obróbki 
powierzchni na przykładach części 
samochodowych 

• Dobór rodzaju procesów wytwarzania 
wskazanych części pojazdów 
samochodowych 

• Dobór obrabiarek do wytwarzania 
wskazanych części pojazdów 
samochodowych 

• Wypełnianie karty montażu wskazanych 
podzespołów pojazdów 
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Efekty kształcenia 
wg podstawy 
programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności stanowiące 
uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(M.a) 
(4) rozróżnia części 
maszyn  
i urządzeń; 
(5) rozróżnia rodzaje 
połączeń; 
(17) posługuje się 
dokumentacją 
techniczną maszyn i 
urządzeń oraz 
przestrzega norm 
dotyczących rysunku 
technicznego, części 
maszyn, materiałów 
konstrukcyjnych 
i eksploatacyjnych; 
(18) stosuje programy 
komputerowe 
wspomagające 
wykonywanie zadań; 
 
 

2.6. Części maszyn Podręcznik 
„Podstawy 
konstrukcji 
maszyn” 

WKŁ 

Uczeń: 
• rozróżnia rodzaje połączeń nitowych 
• dobiera połączenia nitowe 
• rozróżnia rodzaje połączeń spawanych 
• dobiera połączenia spawane 
• rozróżnia rodzaje połączeń zgrzewanych 
• dobiera połączenia zgrzewane 
• rozróżnia rodzaje połączeń lutowanych 
• dobiera połączenia lutowane 
• rozróżnia rodzaje połączeń klejonych 
• dobiera połączenia klejone 
• rozróżnia rodzaje połączeń wciskowych 
• dobiera połączenia wciskowe 
• rozróżnia rodzaje połączeń wpustowych 
• dobiera połączenia wpustowe 
• rozróżnia rodzaje połączeń wielowypustowych 
• dobiera połączenia wielowypustowe 
• rozróżnia rodzaje połączeń wielokarbowych 
• dobiera połączenia wielokarbowe 
• rozróżnia rodzaje połączeń kołkowych i 

sworzniowych 
• dobiera połączenia kołkowe i sworzniowe 
• rozróżnia rodzaje połączeń klinowych 
• dobiera połączenia klinowe 
• rozróżnia rodzaje połączeń gwintowych 
• dobiera połączenia gwintowe 
• przedstawia połączenia nierozłączne na 

rysunkach technicznych 
• przedstawia połączenia rozłączne na rysunkach 

technicznych 
• wskazuje zastosowanie połączeń nierozłącznych 

w pojazdach samochodowych 
• wskazuje zastosowanie połączeń rozłącznych w 

pojazdach samochodowych 
• rozróżnia rodzaje elementów podatnych 
• przedstawia na rysunkach technicznych 

sprężyny  
• rozróżnia rodzaje osi i wałów 
• przedstawia na rysunkach technicznych osie i 

wały 
• rozróżnia rodzaje łożysk 
• dobiera łożyska  
• przedstawia na rysunkach technicznych łożyska 

• Klasyfikacja i charakterystyka części 
maszyn 

• Normalizacja, typizacja i unifikacja części 
maszyn 

• Podstawowe zasady projektowania części 
maszyn 

• Klasyfikacja połączeń nierozłącznych 
• Połączenia nitowe – charakterystyka 
• Połączenia spawane – charakterystyka 
• Połączenia zgrzewane i lutowane – 

charakterystyka 
• Połączenia klejone – charakterystyka 
• Połączenia wciskowe – charakterystyka 
• Oznaczanie połączeń nierozłącznych na 

rysunkach technicznych 
• Przykłady połączeń nierozłącznych w 

pojazdach samochodowych 
• Klasyfikacja połączeń rozłącznych 
• Połączenia wpustowe – charakterystyka 
• Połączenia wielowypustowe – 

charakterystyka 
• Połączenia wielokarbowe – charakterystyka 
• Połączenia kołkowe i sworzniowe – 

charakterystyka 
• Połączenia klinowe – charakterystyka 
• Połączenia gwintowe – charakterystyka 
• Oznaczanie połączeń rozłącznych na 

rysunkach technicznych 
• Przykłady połączeń rozłącznych w 

pojazdach samochodowych 
• Klasyfikacja i charakterystyka połączeń 

oraz elementów podatnych  
• Materiały stosowane na elementy podatne 
• Sprężyny – oznaczanie na rysunkach 

technicznych  
• Osie i wały – charakterystyka ogólna, 

materiały i oznaczanie na rysunkach 
technicznych 

• Łożyskowanie – rodzaje i materiały 
• Dobór i oznaczanie łożysk na rysunkach 

technicznych 
 

• Rozpoznawanie połączeń nitowych we 
wskazanych częściach maszyn 

• Rozpoznawanie rodzajów połączeń 
spawanych wskazanych części maszyn 

• Rozpoznawanie rodzaju połączenia 
zgrzewanego we wskazanych 
częściach maszyn 

• Rozpoznawanie połączenia lutowanego 
we wskazanych częściach maszyn 

• Rozpoznawanie połączeń wciskowych 
we wskazanych częściach maszyn 

• Rozpoznawanie połączeń wpustowych 
we wskazanych częściach maszyn 

• Rozpoznawanie połączeń 
wielowypustowych we wskazanych 
częściach maszyn 

• Rozpoznawanie połączeń 
wielokarbowych we wskazanych 
częściach maszyn 

• Rozpoznawanie połączeń kołkowych i 
sworzniowych we wskazanych 
częściach maszyn 

• Rozpoznawanie połączeń klinowych we 
wskazanych częściach maszyn 

• Rozpoznawanie rodzajów połączeń 
gwintowych we wskazanych częściach 
maszyn 

• Rozpoznawanie rodzajów łożysk we 
wskazanych podzespołach 
samochodów 

• Dobieranie łożysk tocznych wg katalogu 
do wskazanych zastosowań 

• Obliczanie podstawowych parametrów 
geometrycznych kół zębatych o zębach 
prostych 

• Obliczanie podstawowych parametrów 
geometrycznych kół zębatych o zębach 
skośnych i daszkowych 

• Obliczanie podstawowych parametrów 
geometrycznych stożkowych kół 
zębatych  

• Obliczanie podstawowych parametrów 
geometrycznych ślimaka i ślimacznicy 
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 • rozróżnia rodzaje przekładni zębatych 
• wskazuje materiały na koła zębate 
• przedstawia metody wytwarzania kół zębatych 
• oblicza podstawowe parametry przekładni 

walcowych 
• oblicza podstawowe parametry przekładni 

stożkowych 
• oblicza podstawowe parametry przekładni 

śrubowych i ślimakowych 
• rozróżnia rodzaje przekładni obiegowych i 

specjalnych 
• przedstawia na rysunkach technicznych różne 

rodzaje przekładni zębatych 
• wskazuje zastosowanie przekładni zębatych w 

pojazdach samochodowych 
• rozróżnia rodzaje przekładni ciernych 
• rozróżnia rodzaje przekładni cięgnowych 
• wskazuje zastosowanie przekładni ciernych w 

pojazdach samochodowych 
• określa zastosowanie przekładni cięgnowych w 

pojazdach samochodowych 
• przedstawia na rysunkach technicznych 

przekładnie cierne  
• przedstawia na rysunkach technicznych 

przekładnie cięgnowe 
• rozróżnia rodzaje sprzęgieł 
• dobiera sprzęgła 
• wskazuje zastosowanie sprzęgieł w pojazdach 

samochodowych 
• rozróżnia rodzaje hamulców 
• dobiera hamulce 
• wskazuje zastosowanie hamulców w pojazdach 

samochodowych 

• Przekładnie zębate – klasyfikacja i 
charakterystyka 

• Koła zębate – materiały i metody 
wytwarzania 

• Przekładnie walcowe o zębach prostych – 
podstawowe parametry 

• Przekładnie walcowe o zębach skośnych i 
daszkowych – podstawowe parametry 

• Przekładnie stożkowe – podstawowe 
parametry 

• Przekładnie zębate śrubowe i ślimakowe – 
podstawowe parametry 

• Przekładnie obiegowe i specjalne – 
charakterystyka podstawowa  

• Oznaczanie przekładni zębatych na 
rysunkach technicznych  

• Przekładnie zębate w pojazdach 
samochodowych 

• Przekładnie cierne – klasyfikacja, 
charakterystyka, zastosowanie i 
oznaczanie na rysunkach technicznych 

• Przekładnie cięgnowe – klasyfikacja, 
charakterystyka,   zastosowanie i 
oznaczanie na rysunkach technicznych 

• Sprzęgła – rodzaje, charakterystyka oraz 
dobór 

• Hamulce – rodzaje, charakterystyka oraz 
dobór 

• Zastosowanie programów komputerowych 
wspomagających projektowanie części 
maszyn 

 

• Rozpoznawanie przekładni zębatych we 
wskazanych podzespołach 
samochodów 

• Rozpoznawanie przekładni cięgnowych 
we wskazanych podzespołach 
samochodów 

• Rozpoznawanie sprzęgieł we 
wskazanych podzespołach 
samochodów 

• Rozpoznawanie hamulców we 
wskazanych podzespołach 
samochodów 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

Efekty kształcenia 
wg podstawy 
programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności stanowiące 
uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(M.a) 
(8) rozróżnia środki 
transportu 
wewnętrznego; 
(9) dobiera sposoby 
transportu  
i składowania 
materiałów;  
(10) rozpoznaje rodzaje 
korozji oraz określa 
sposoby ochrony przed 
korozją; 
(16) określa budowę 
oraz przestrzega zasad 
działania maszyn i 
urządzeń; 
(17) posługuje się 
dokumentacją 
techniczną maszyn i 
urządzeń oraz 
przestrzega norm 
dotyczących rysunku 
technicznego, części 
maszyn, materiałów 
konstrukcyjnych 
i eksploatacyjnych; 

2.7. Podstawy maszynoznawstwa Podręcznik 
„Podstawy 
konstrukcji 
maszyn” 

WKŁ  
 

Uczeń: 
• rozróżnia rodzaje maszyn 
• rozróżnia rodzaje energii 
• podaje przykłady przemian energii 
• wskazuje rodzaje odnawialnych źródeł energii 
• przedstawia zasadę działania ogniw paliwowych 
• określa podstawowe prawa hydromechaniki 
• rozróżnia rodzaje maszyn hydraulicznych 
• przedstawia budowę pomp hydraulicznych 
• opisuje budowę i działanie napędów 

hydrostatycznych 
• opisuje budowę i działanie napędów 

hydrodynamicznych 
• wskazuje zastosowanie pomp w pojazdach 

samochodowych 
• opisuje zastosowanie napędów hydraulicznych w 

pojazdach samochodowych 
• rozpoznaje rodzaje przemian energetycznych w 

maszynach 
• rozróżnia rodzaje silników spalinowych 
• rozróżnia rodzaje sprężarek 
• rozróżnia rodzaje napędów pneumatycznych 
• rozpoznaje rodzaje napędów pneumatyczno-

hydraulicznych 
• rozróżnia rodzaje urządzeń chłodniczych 
• rozróżnia rodzaje maszyn i środków 

transportowych 
• rozróżnia rodzaje urządzeń transportu 

wewnętrznego 
• objaśnia zasady bhp podczas obsługi maszyn i 

urządzeń 

• Klasyfikacja i ogólna charakterystyka 
maszyn 

• Energia, jej rodzaje i źródła 
• Odnawialne źródła energii 
• Ogniwa paliwowe 
• Podstawy hydromechaniki 
• Klasyfikacja maszyn hydraulicznych 
• Klasyfikacja pomp 
• Charakterystyka napędów 

hydrostatycznych i hydrokinetycznych 
• Pompy i napędy hydrauliczne w pojazdach 

samochodowych 
• Podstawowe właściwości gazów 
• Pierwsza zasada termodynamiki 
• Przemiany gazów doskonałych 
• Druga zasada termodynamiki 
• Przemiany energetyczne w maszynach 
• Zasady wymiany ciepła 
• Turbiny parowe 
• Klasyfikacja silników spalinowych 
• Sprężarki – ogólna charakterystyka i 

klasyfikacja 
• Napędy pneumatyczne i pneumatyczno-

hydrauliczne 
• Urządzenia chłodnicze 
• Maszyny i środki transportowe 
• Automatyzacja transportu wewnętrznego 
• Przepisy bhp podczas obsługi maszyn i 

urządzeń 
 
 

• Rozpoznawanie różnych rodzajów 
maszyn na podstawie zdjęć i rysunków 
technicznych 

• Rozpoznawanie rodzajów przemian 
energii występujących w różnych 
maszynach 

• Rozpoznawanie różnych rodzajów 
maszyn hydraulicznych na podstawie 
zdjęć i rysunków technicznych 

• Wskazanie przykładów wykorzystania 
napędów hydrostatycznych w 
pojazdach i maszynach roboczych 

• Wskazanie przykładów wykorzystania 
napędów hydrokinetycznych w 
pojazdach i maszynach roboczych 

• Dobór sposobów transportu i 
składowania wskazanych materiałów 

• Dobór środków transportu 
wewnętrznego do wykonania 
wskazanego rodzaju prac 
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Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć 

Sprawdzenie osiągnięcia przez uczniów założonych, szczegółowych celów kształcenia będzie możliwe poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi bieżącego pomiaru dydaktycznego (testy 

opracowane przez nauczyciela) oraz  obserwację ucznia podczas wykonywania przez niego ćwiczeń. Przygotowując ćwiczenia, nauczyciele powinni opracować odpowiednie wskazówki do 

oceniania osiągnięć uczniów. We wszystkich ćwiczeniach wystąpi możliwość obserwowania działania uczniów. Jeśli będą realizowane ćwiczenia praktyczne, zamieszczone zostaną arkusze 

obserwacji. Osiągnięcie konkretnych umiejętności wynikających ze szczegółowych celów kształcenia zostanie sprawdzone poprzez ocenę prezentacji wyników wykonanego ćwiczenia.  

 
Zalecane środki dydaktyczne 

Zajęcia powinny odbywać się: 

– w pracowni rysunku technicznego (dział „podstawy rysunku technicznego”) wyposażonej w stanowiska rysunkowe z przyborami kreślarskimi (jedno stanowisko dla jednego ucznia); 

stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z oprogramowaniem do komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design); drukarkę; projektor 

multimedialny; modele i eksponaty części maszyn, przekładni mechanicznych, sprzęgieł, hamulców, połączeń rozłącznych i nierozłącznych; przykładowe dokumentacje techniczne układów 

elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego; 

– w pracowni budowy maszyn (pozostałe działy) wyposażonej w liczne modele dydaktyczne, a zwłaszcza części maszyn, rzeczywiste elementy maszyn i urządzeń oraz plansze dydaktyczne 

z zakresu budowy maszyn. 

Nauczyciel powinien mieć dostęp do komputera z rzutnikiem multimedialnym.     

 

Zalecane metody kształcenia 

Do wprowadzania nowych treści należy zastosować metodę pogadanki wspartej pokazem multimedialnym, z wykorzystaniem modeli i plansz. Równolegle powinna być stosowana metoda 

ćwiczeń. Zalecane jest też stosowanie metody przewodniego tekstu; wymaga to jednak wcześniejszego przygotowania przez nauczyciela pytań prowadzących. Do realizacji niektórych 

tematów można też zastosować metodę projektu. 

 

Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Nauczyciel prowadzący zajęcia powinien dostosowywać sposoby realizacji treści 

programowych do możliwości organizacyjnych szkoły, w tym pracując z małymi zespołami (2-3 osoby lub indywidualnie). 

Formy indywidualizacji pracy uczniów powinny uwzględniać dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do: 

– potrzeb ucznia, 

– możliwości ucznia. 
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3. Elektrotechnika i elektronika 
 

3.1. Pojęcia podstawowe 

3.2. Obwody elektryczne prądu stałego  

3.3. Pole elektryczne 

3.4. Pole magnetyczne 

3.5. Wybrane podzespoły elektroniczne 

3.6. Obwody prądu przemiennego jednofazowego 

3.7. Obwody prądu przemiennego trójfazowego 

3.8. Podstawy miernictwa elektrycznego 

3.9. Układy prostownikowe, stabilizatory i wzmacniacze 

3.10. Podstawy elektroniki cyfrowej 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości  
i umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(1) posługuje się pojęciami 
z dziedziny elektrotechniki 
i elektroniki; 
(2) opisuje zjawiska 
związane z prądem stałym 
i zmiennym; 
(3) interpretuje wielkości 
fizyczne związane z 
prądem zmiennym; 
(4) wyznacza wielkości 
charakteryzujące przebiegi 
sinusoidalne typu  
y = A sin(ωt+φ); 

(5) stosuje prawa 
elektrotechniki  do 
obliczania i szacowania 
wartości wielkości 
elektrycznych w obwodach 
elektrycznych i układach 
elektronicznych; 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i 
elektronicznych na 
podstawie dokumentacji 
technicznej; 
 

3.1. Pojęcia podstawowe Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 1” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• objaśnia atomową budowę materii i charakteryzuje materię 

pod względem przewodnictwa elektrycznego z 
uwzględnieniem pasmowego modelu elektrycznego 
przewodnictwa 

• objaśnia pojęcie prądu elektrycznego 
• objaśnia parametry i rodzaje prądu elektrycznego 
• objaśnia różnicę w budowie tradycyjnej i magistralowej 

instalacji samochodowej 
• objaśnia przepływ prądu przez próżnie i gazy 
• objaśnia zjawisko przepływu prądu przez elektrolity 
• podaje i objaśnia prawo Faradaya 
• podaje i objaśnia budowę półprzewodników 

• Atomowa budowa materii 
• Prąd elektryczny – istota, 

parametry, rodzaje 
• Rodzaje przewodników 

elektrycznych 
• Pasmowy model elektrycznego 

przewodnictwa  
• Przepływ prądu w próżni i 

gazach  
• Przepływ prądu w elektrolitach  
• Prawo Faradaya 
• Rodzaje i budowa 

półprzewodników 
• Przepływ prądu przez 

półprzewodniki typu P i N 
• Efekty towarzyszące 

przepływowi prądu 
• Tradycyjna i magistralowa 

instalacja elektryczna pojazdu 

• Rysowanie modelu wskazanego 
atomu (np. germanu lub krzemu) 

• Rysowanie połączenia atomów 
wybranej cząsteczki chemicznej 

• Wyznaczanie ilości masy 
substancji wydzielanej podczas 
elektrolizy 

• Rozpoznawanie efektów 
przepływu prądu elektrycznego 

• Rysowanie nierozgałęzionego 
obwodu elektrycznego  

• Rysowanie obwodu 
rozgałęzionego elektrycznego  
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i 
elektronicznych na 
podstawie dokumentacji 
technicznej  
(14) dobiera metody i 
przyrządy do pomiaru 
parametrów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 
 

3.2. Obwody elektryczne prądu stałego Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 1” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• objaśnia pojęcie obwodu elektrycznego oraz podaje i opisuje 

jego elementy  
• rysuje rodzaje obwodów elektrycznych 
• objaśnia oznaczenia na schematach elektrycznych 
• podaje elementy półprzewodnikowe obwodu i rysuje ich 

symbole graficzne 
• podaje nazwy i rysuje symbole graficzne podzespołów  

łączeniowych, sterujących i zabezpieczeń obwodu 
elektrycznego 

• podaje nazwy i rysuje ogólne symbole graficzne elementów 
obwodu elektrycznego   

• objaśnia prawo Ohma  
• objaśnia pojęcie rezystancji i jej jednostki 
• objaśnia pojęcie konduktancji i jej jednostki 
• oblicza przekrój przewodu zasilania wybranego elementu 

instalacji elektrycznej samochodu 
• objaśnia I prawo Kirchhoffa 
• objaśnia II prawo Kirchhoffa 
• rysuje i objaśnia połączenie szeregowe rezystancji  
• rysuje i objaśnia połączenie równoległe rezystancji  
• rysuje i objaśnia połączenie mieszane rezystancji  
• oblicza rezystancję zastępczą połączenia szeregowego  
• oblicza rezystancję i konduktancję połączenia równoległego  
• oblicza rezystancję zastępczą połączenia mieszanego 
• podaje i porównuje znormalizowane szeregi rezystancji 

oporników 
• dobiera oporniki według znormalizowanego szeregu 

rezystancji  
• rysuje i objaśnia schemat rzeczywistego źródła napięcia i 

prądu  
• odróżnia pojęcie źródła napięcia od źródła prądu 
• objaśnia stany pracy rzeczywistego źródła napięcia  
• podaje rodzaje dopasowania odbiornika do źródła napięcia  
• określa rodzaj dopasowania rzeczywistych elementów 

instalacji elektrycznej samochodu do akumulatora  
• oblicza wydajność prądową źródła napięcia 
• przekształca nierozgałęziony obwód elektryczny w obwód 

równoważny  
• wyznacza natężenie prądu płynącego w obwodzie 

nierozgałęzionym  
• opisuje dzielnik napięcia 
• określa parametry nieobciążonego i obciążonego dzielnika 

napięcia  
• opisuje potencjometr 

• Obwód elektryczny i jego 
elementy 

• Rodzaje i konstrukcja obwodów 
elektrycznych 

• Wybrane symbole graficzne 
elementów obwodu 
elektrycznego  

• Prawo Ohma  
• Pojęcie rezystancji i konduktancji 
• Rezystancja przewodu 
• Dobór przewodu elektrycznego 

do zasilania rozrusznika 
samochodowego  

• I prawo Kirchhoffa 
• II prawo Kirchhoffa 
• Połączenie szeregowe 

oporników  
• Połączenie równoległe 

oporników 
• Połączenie mieszane oporników 
• Obliczanie rezystancji zastępczej 

układu oporników 
• Znormalizowanie szeregi 

rezystancji oporników w instalacji 
elektrycznej pojazdu 

• Źródło napięcia i źródło prądu 
• Stany pracy źródła napięcia  
• Dopasowanie odbiornika do 

źródła napięcia 
• Sposób określania dopasowania 

odbiornika do źródła napięcia 
• Przykłady obliczeń wydajności 

prądowej źródła napięcia  
• Obliczanie parametrów (U, I, R) 

obwodu nierozgałęzionego 
• Dzielnik napięcia – budowa , 

zasada działania, parametry 
• Potencjometr – budowa, zasada 

działania, wyznaczanie 
parametrów  

• Nieliniowość potencjometru w 
samochodowej instalacji 
elektrycznej 

• Energia cieplna prądu 
elektrycznego  

• Rysowanie schematu obwodu 
elektrycznego za pomocą 
wskazanych symboli graficznych  

• Podawanie nazw elementów na 
podstawie ich symbolu 
graficznego 

• Dobieranie przewodu łączącego 
akumulator z rozrusznikiem 
samochodowym na podstawie 
obliczeń 

• Rysowanie węzłów obwodu 
elektrycznego i obliczanie wartości  
prądów dopływających i 
odpływających 

• Zapisywanie matematyczne  
pierwszego prawa Kirchhoffa w 
odniesieniu do narysowanego 
węzła  

• Rysowanie oczka obwodu 
elektrycznego 

• Zapisywanie matematyczne 
drugiego prawa Kirchhoffa w 
odniesieniu do narysowanego 
oczka 

• Rysowanie szeregowego i 
równoległego połączenia 
oporników, dobieranie wartości  i 
obliczanie rezystancji zastępczej  

• Obliczanie rezystancji oporników  
regulatora prędkości obrotowej  
dmuchawy nawiewu powietrza do 
samochodu 

• Rysowanie wskazanego stanu 
pracy źródła napięcia 

• Określanie dopasowania 
akumulatora do podłączonego 
odbiornika 

• Rysowanie obwodu zasilanego 
źródłem prądowym 

• Obliczanie wydajności źródła 
prądowego  

• Rysowanie schematu 
elektrycznego obwodu 
nierozgałęzionego 
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• analizuje parametry pracy potencjometru  
• podaje zastosowanie wtórnika napięciowego w instalacji 

elektrycznej samochodu 
• podaje przykłady zastosowania potencjometru w pojazdach 

samochodowych 
• objaśnia zjawisko wydzielania energii w przewodzie w postaci 

ciepła  
• objaśnia prawo Joule’a-Lenza 
• oblicza dopuszczalny przekrój przewodu w zależności od 

ilości wydzielonego ciepła przez przepływający prąd 
• objaśnia pojęcie mocy elektrycznej  
• podaje jednostkę mocy elektrycznej  
• opisuje moc znamieniową odbiornika 
• objaśnia prawo zachowania energii  
• analizuje dopuszczalne obciążenie wskazanego alternatora 

samochodowego 
• objaśnia straty energii w alternatorze  
• objaśnia sprawność urządzeń elektrycznych, wykorzystując 

współczynnik sprawności 
• objaśnia wpływ temperatury na rezystancję przewodnika 
• objaśnia zależność rezystancji przewodnika od temperatury 
• oblicza współczynnik temperaturowy rezystancji  
• rozróżnia rodzaje termistorów  
• oblicza parametry użytkowe termistorów  
• rysuje układy zasilania termistorów  
• porównuje układy zasilania termistorów – napięciowy i 

prądowy  
• opisuje zastosowanie termistorów w technice motoryzacyjnej 
• podaje metody obliczeń obwodów elektrycznych i objaśnia 

ich zastosowanie  
• wykorzystuje prawa Kirchhoffa do obliczeń prądów w 

obwodach  
• objaśnia algorytm wyznaczania prądów na podstawie praw 

Kirchhoffa 
• objaśnia algorytm wyznaczania prądów metodą superpozycji 
• stosuje praktycznie metodę superpozycji do obliczeń 

obwodów elektrycznych 
• podaje parametry oczka obwodu elektrycznego  
• objaśnia algorytm wyznaczania prądów metodą prądów 

oczkowych 
• stosuje metodę prądów oczkowych do obliczeń obwodów 

elektrycznych 
• identyfikuje węzły obwodu elektrycznego 
• objaśnia algorytm wyznaczania prądów metodą 

potencjometrów węzłowych  
• stosuje praktycznie metodę potencjometrów węzłowych do 

obliczeń obwodów elektrycznych 
• rysuje i objaśnia uproszczony schemat instalacji elektrycznej 

z silnikiem spalinowym jako źródłem napędu pojazdu 

• Prawo Joule’a-Lenza 
• Przekrój przewodnika a 

dopuszczalna wartość 
przepływającego prądu  

• Moc prądu elektrycznego 
• Współczynnik sprawności 

urządzeń elektrycznych  
• Zmiany rezystancji przewodnika 

pod wpływem temperatury  
• Termistory – rodzaje, parametry 
• Układy zasilania termistorów  
• Zastosowanie termistorów w 

technice motoryzacyjnej 
• Metody obliczania obwodów 

elektrycznych 
• Zasady rozwiązywania obwodów 

elektrycznych metodą praw 
Kirchhoffa 

• Obliczanie obwodu metodą 
prawa Kirchhoffa 

• Zasady rozwiązywania obwodów 
elektrycznych metodą 
superpozycji 

• Obliczanie obwodów 
elektrycznych metodą 
superpozycji 

• Zasady rozwiązywania obwodów 
elektrycznych metodą prądów 
oczkowych 

• Obliczanie obwodów 
elektrycznych metodą prądów 
oczkowych 

• Zasady rozwiązywania obwodów 
elektrycznych metodą 
potencjometrów węzłowych 

•  Obliczanie obwodu 
elektrycznego metodą 
potencjometrów węzłowych 

• Instalacja elektryczna  w 
samochodach z spalinowym 
silnikiem napędowym 

• Instalacja elektryczna w 
samochodach hybrydowych 

• Problemy techniczne zasilania 
silników elektrycznych w 
hybrydach 

• Schemat funkcjonalny instalacji 
elektrycznej samochodu 
hybrydowego 

• Rysowanie schematu obwodu 
równoważnego z narysowanym 
wcześniej obwodem   

• Obliczanie napięcia wyjściowego 
dzielnika napięcia przy dobranych 
wartościach różnych rezystancji 
obciążenia dzielnika 

• Rysowanie schematu obciążonego 
dzielnika napięciowego i 
dobieranie wartości jego 
elementów  

• Obliczanie mocy wytwarzanej 
przez alternator  

• Obliczanie dopuszczalnego 
obciążenia wskazanego 
alternatora  

• Obliczanie mocy dostarczonej 
przez silnik spalinowy do 
alternatora i mocy wytwarzanej 
przez alternator 

• Określanie na podstawie  
charakterystyk termistorów ich 
rezystancji w zależności od 
temperatury 

• Rozwiązywanie obwodu 
elektrycznego o trzech gałęziach i 
dwóch węzłach metodą praw 
Kirchhoffa  

• Obliczanie wyżej wymienionego 
obwodu elektrycznego jedną z 
pozostałych metod obliczeniowych 

• Rysowanie uproszczonego  
schematu samochodowej instalacji 
zasilającej  

• Obliczanie prądu płynącego przez 
przewody łączące akumulator  z 
odbiornikiem 

• Obliczanie dopuszczalnego 
przekroju przewodów  

• Obliczanie dopuszczalnej długości 
przewodu łączącego akumulator  z 
odbiornikiem 

• Dobieranie dopuszczalnej 
obciążalności prądowej w 
zależności od przekroju 
poprzecznego przewodu 
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• porównuje instalacje elektryczne silników o zapłonie 
iskrowym i samoczynnym 

• rozpoznaje instalacje elektryczne samochodów hybrydowych 
spalinowo-elektrycznych 

• porównuje sposoby zasilania silnika elektrycznego w 
samochodach hybrydowych 

• podaje metody zasilania silnika elektrycznego w 
samochodach hybrydowych 

• porównuje instalacje elektryczne jedno- i dwuprzewodową 
• objaśnia pojęcie samochodowej magistrali danych 
• objaśnia transmisję danych magistralą jednoprzewodową i 

dwuprzewodową 
• podaje rodzaje  przewodów stosowanych w instalacji 

elektrycznej pojazdu 
• opisuje niskonapięciowe przewody elektryczne 
• oblicza dopuszczalne spadki napięć w poszczególnych 

obwodach instalacji elektrycznej samochodu 
• oblicza przekroje przewodów łączących odbiorniki w instalacji 

elektrycznej samochodu 
• oblicza maksymalną długość przewodu łączącego odbiorniki 

w instalacji na podstawie dopuszczalnego spadku napięcia 
• oblicza  dopuszczalną długość przewodu łączącego 

rozrusznik z akumulatorem 
• objaśnia sposób ułożenia przewodów w samochodowej 

instalacji elektrycznej 
• objaśnia oznaczenia przewodów w instalacji elektrycznej 

samochodu 
• objaśnia sposób łączenia odcinków przewodów między sobą 

i przewodów z odbiornikami 
• objaśnia zabezpieczenia instalacji elektrycznej pojazdu przed 

zwarciem 
• objaśnia zasadę działania bezpieczników stosowanych w 

technice samochodowej 
• opisuje płytkowe bezpieczniki topikowe 
• opisuje topikowe bezpieczniki rurkowe szklane  
• objaśnia działanie i zastosowanie bezpiecznika termicznego, 

automatycznego 
• objaśnia połączenia elektryczne w instalacji elektrycznej 

niezabezpieczonej bezpiecznikami 
• wykrywa i lokalizuje uszkodzony element instalacji 

elektrycznej za pomocą próbnika napięciowego 
• lokalizuje przerwę w instalacji elektrycznej za pomocą 

próbnika napięciowego oraz dodatkowego przewodu  
• usuwa przerwę w obwodzie instalacji elektrycznej 
• lokalizuje zwarcie w obwodzie instalacji elektrycznej 
• usuwa zwarcie w obwodzie instalacji elektrycznej 

• Instalacja elektryczna jedno i 
dwuprzewodowa 

• Samochodowa magistrala 
informatyczna – pojęcia wstępne 

• Przewody niskonapięciowe 
stosowane w technice  
motoryzacyjnej 

• Dobór przewodów 
połączeniowych w instalacji 
elektrycznej pojazdu 

• Wyznaczanie parametrów 
przewodu łączącego rozrusznik 
z akumulatorem 

• Prowadzenie, oznaczenia i 
łączenie przewodów 
samochodowej instalacji 
elektrycznej 

• Zabezpieczanie bezpiecznikami 
instalacji elektrycznej 
samochodu 

• Rodzaje bezpieczników 
stosowanych w samochodach 

• Lokalizacja usterek instalacji 
elektrycznej, próbnikiem 
napięciowym 

• Lokalizacja i naprawa zwarcia w 
obwodzie 

• Lokalizacja i naprawa „przerwy” 
w obwodzie 

• Określanie przewodu 
elektrycznego instalacji 
samochodowej na podstawie 
schematu jego numeru 

• Rozpoznawanie rodzajów 
bezpieczników samochodowych 

• Lokalizowanie usterki w obwodzie 
za pomocą próbnika napięciowego 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(1) posługuje się pojęciami 
z dziedziny elektrotechniki 
i elektroniki; 
(2) opisuje zjawiska 
związane z prądem stałym 
i zmiennym; 
(3) interpretuje wielkości 
fizyczne związane z 
prądem zmiennym; 
(5) stosuje prawa 
elektrotechniki  do 
obliczania i szacowania 
wartości wielkości 
elektrycznych w obwodach 
elektrycznych i układach 
elektronicznych; 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i 
elektronicznych na 
podstawie dokumentacji 
technicznej 
(14) dobiera metody i 
przyrządy do pomiaru 
parametrów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 
  

3.3. Pole elektryczne Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 1” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• analizuje i opisuje zjawiska związane z elektryzowaniem ciał 
• rozróżnia i objaśnia rodzaje pól elektrycznych 
• określa ilość ładunku elektrycznego zgromadzonego przez 

dowolne ciało 
• objaśnia prawo Coulomba 
• objaśnia wzajemnie oddziaływanie ładunków elektrycznych 
• objaśnia pojęcie przenikalności elektrycznej i jej rodzaje 
• oblicza intensywność pola elektrycznego 
• rysuje graficzny obraz pola elektrycznego w otoczeniu 

różnych ładunków 
• objaśnia pojęcie napięcia elektrycznego 
• wyznacza i rozróżnia napięcie elektryczne w polu 

równomiernym i nierównomiernym  
• objaśnia pojęcia potencjału elektrycznego 
• rysuje i objaśnia powierzchnie ekwipotencjalne 
• objaśnia zjawisko indukcji elektrostatycznej 
• objaśnia wpływ zjawiska indukcji elektrostatycznej na 

nadwozie samochodowe  
• objaśnia sposób ochrony przed wpływem silnych pól 

elektrycznych 
• objaśnia budowę i zasadę działania kondensatora  
• objaśnia pojęcie pojemności kondensatora  
• objaśnia działanie dielektryka kondensatora  
• objaśnia wpływ przenikalności elektrycznej dielektryka na 

pojemność kondensatora  
• oblicza pojemność kondensatora płaskiego 
• objaśnia pojęcie wytrzymałości elektrycznej dielektryka 
• objaśnia wpływ wytrzymałości elektrycznej na pojemność 

kondensatora 
• rysuje i objaśnia połączenie szeregowe kondensatorów  
• wyznacza wzór na pojemność zastępczą połączenia 

szeregowego kondensatorów  
• oblicza pojemność zastępczą szeregowego połączenia 

kondensatorów 
• rysuje i objaśnia własności pojemnościowego dzielnika 

napięcia 
• wyznacza wartość napięcia wyjściowego dzielnika 

pojemnościowego 
• rysuje i objaśnia połączenie równoległe kondensatorów  
• wyznacza wzór na pojemność zastępczą równoległego 

połączenia kondensatorów 

• określa wartość pojemności zastępczej równoległego  
połączenia kondensatorów 

• rysuje obwód ładowania kondensatora  

• Zjawisko elektryzacji ciał 
• Pole elektryczne – definicja, 

rodzaje 
• Gęstość ładunku elektrycznego 
• Prawo Coulomba 
• Przenikalność elektryczna – 

rodzaje, wartości 
• Wielkości charakteryzujące pole 

elektryczne 
• Potencjał i napięcie elektryczne   
• Zjawisko indukcji 

elektrostatycznej  
• Ekranowanie pól elektrycznych 
• Budowa i zasada działania 

kondensatora  
• Pojemność kondensatora 
• Rola dielektryka w 

kondensatorze  
• Wytrzymałość elektryczna 

dielektryka 
• Rodzaje kondensatorów 
• Użytkowe parametry techniczne 

kondensatorów 
• Polaczenie szeregowe układu 

kondensatorów 
• Wyznaczanie pojemności 

zastępczej szeregowego 
połączenia kondensatorów. 
Przykłady obliczeniowe  

• Pojemnościowy dzielnik napięcia  
• Połączenie równoległe układu 

kondensatorów  
• Wyznaczanie pojemności 

zastępczej równoległego 
połączenia kondensatorów. 
Przykłady obliczeniowe 

• Ładowanie kondensatora 
• Rozładowanie kondensatora 
• Stała czasowa układu RC 
• Przyczyny powstawania 

zakłóceń impulsowych w sieci 
elektrycznej samochodu 

• Filtry przeciwzakłóceniowe RC 
 
 

• Dokonywanie elektryzacji ciała 
przez pocieranie 

• Określanie wartości przenikalności 
elektrycznej wskazanych ciał 

• Rysowanie linii pola elektrycznego 
w otoczeniu dodatniego i 
ujemnego ładunku umieszczonych 
we wskazany sposób 

• Rysowanie graficznego obrazu 
powierzchni ładunku punktowego 

• Demonstrowanie ochrony przed 
wpływem pola elektrostatycznego 
za pomocą ekranu 

• Rozpoznawanie rodzaju 
wskazanych kondensatorów 

• Określanie parametrów 
wskazanych kondensatorów 

• Rysowanie połączenia 
szeregowego kondensatorów 

• Wyznaczanie pojemności 
zastępczej szeregowego 
połączenia 2 kondensatorów 

• Rysowanie połączenia 
równoległego kondensatorów  

• Obliczanie pojemności zastępczej 
3 kondensatorów połączonych 
równolegle 

• Obliczanie czasu osiągnięcia 
ustalonej wartości napięcia na 
kondensatorze   

• Rysowanie sposobu podłączenia 
kondensatorów 
przeciwzakłóceniowych we 
wskazanych elementach i 
układach instalacji elektrycznej 
samochodu 
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• objaśnia przebieg ładowania kondensatora 
• rysuje przebieg napięcia i prądu podczas ładowania 

kondensatora 
• podaje zapis matematyczny prądów i napięć kondensatora 

podczas ładowania  
• definiuje stałą czasową układu RC 
• określa matematycznie i graficznie stałą czasową układu RC 
• rysuje obwód rozładowania kondensatora 
• objaśnia przebieg rozładowania kondensatora 
• rysuje przebieg napięcia i prądu podczas rozładowania 

kondensatora 
• podaje zapis matematyczny prądów i napięć kondensatora 

podczas rozładowania 
• oblicza  źródła zakłóceń impulsowych 
• objaśnia zasadę działania filtrów przeciwzakłóceniowych RC 
• oblicza skuteczność tłumienia zakłóceń impulsowych filtru RC 
• opisuje zadania kondensatora (jako samodzielnego 

elementu) wykorzystanego do tłumienia zakłóceń w instalacji 
samochodu  

• objaśnia tłumienie zakłóceń spowodowanych otwarciem 
wyłącznika uruchamiającego przekaźnik lub elektromagnes 

• charakteryzuje tłumienie zakłóceń, których źródłem jest 
komutator silnika elektrycznego 

• objaśnia i rysuje sposób tłumienia zakłóceń występujących 
przy zasilaniu układów elektrycznych 

• Kondensator jako element 
tłumiący zakłócenia w 
samochodzie 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(1) posługuje się pojęciami 
z dziedziny elektrotechniki 
i elektroniki; 
(2) opisuje zjawiska 
związane z prądem stałym 
i zmiennym; 
(3) interpretuje wielkości 
fizyczne związane z 
prądem zmiennym; 
(5) stosuje prawa 
elektrotechniki  do 
obliczania i szacowania 
wartości wielkości 
elektrycznych w obwodach 
elektrycznych i układach 
elektronicznych; 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i 
elektronicznych na 
podstawie dokumentacji 
technicznej 
(14) dobiera metody i 
przyrządy do pomiaru 
parametrów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 
 

3.4. Pole magnetyczne Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 1” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• porównuje pole elektryczne z polem magnetycznym 
• rysuje i objaśnia przebieg linii sił pola magnetycznego w 

otoczeniu przewodnika prądu stałego 
• objaśnia regułę śruby prawoskrętnej 
• objaśnia regułę prawej dłoni 
• wyznacza zwrot linii pola magnetycznego 
• oblicza parametry pola magnetycznego 
• objaśnia istotę indukcji magnetycznej, wykorzystując zjawisko 

powstawania siły elektromagnetycznej 
• oblicza indukcję magnetyczną pola magnetycznego 
• podaje jednostkę indukcji magnetycznej 
• oblicza strumień magnetyczny pola magnetycznego 
• podaje jednostkę strumienia magnetycznego 
• objaśnia prawo Biota-Savarta 
• oblicza indukcję magnetyczną w polu magnetycznym wokół 

przewodu z prądem 
• podaje własności magnetyczne środowiska, w którym 

powstaje pole magnetyczne 
• oblicza parametry natężenia pola magnetycznego 
• podaje zależność miedzy indukcją magnetyczną a 

natężeniem pola magnetycznego 
• objaśnia prawo przepływu  
• zapisuje matematycznie prawo przepływu 
• rozróżnia rodzaje materiałów magnetycznych 
• opisuje własności materiałów diamagnetycznych 
• opisuje własności materiałów paramagnetycznych 
• opisuje własności materiałów ferromagnetycznych 
• rysuje i objaśnia charakterystykę magnesowania 

ferromagnetyków 
• dzieli materiały magnetyczne w zależności od szerokości ich 

pętli histerezy 
• objaśnia pojęcie temperatury Curie 
• objaśnia pojęcie indukcyjności cewki 
• objaśnia pojęcie strumienia magnetycznego skojarzonego z 

cewką 
• oblicza indukcyjność własną cewki toroidalnej  
• analizuje wpływ rodzaju materiału rdzenia na indukcyjność 

własną cewki 
• rysuje i objaśnia własności dwóch cewek sprzężonych 

magnetycznie 
• opisuje strumień magnetyczny cewek sprzężonych 

magnetycznie 
• oblicza indukcyjność wzajemną dwóch cewek 
• oblicza współczynnik sprzężenia dwóch cewek 

• Powstawanie pola 
magnetycznego 

• Własności pola magnetycznego 
• Graficzny obraz pola 

magnetycznego 
• Indukcja magnetyczna pola 

magnetycznego 
• Strumień magnetyczny pola 

magnetycznego 
• Prawo Biota-Savarta 
• Przenikalność magnetyczna 

środowiska 
• Natężenie pola magnetycznego 
• Prawo przepływu 
• Podział materiałów 

magnetycznych 
• Wykres pętli histerezy 
• Podział materiałów 

ferromagnetycznych 
• Indukcyjność własna cewki 
• Sprzężenie magnetyczne cewek 
• Indukcyjność wzajemna cewek 
• Współczynnik sprzężenia cewek 
• Obwód magnetyczny z rdzeniem 

ferromagnetycznym  
• Prądy wirowe w rdzeniu 

ferromagnetycznym 
• Analogie obwodów 

magnetycznego i elektrycznego 
• Obliczanie obwodów 

magnetycznych 
• Energia pola magnetycznego 

cewki 
• Elektromagnes – budowa, 

udźwig 
• Budowa i zasada działania 

samochodowego przekaźnika 
elektromagnetycznego 

• Rodzaje przekaźników 
elektromagnetycznych 

• Oznaczenie graficzne 
przekaźnika samochodowego 

• Zastosowanie przekaźnika 
elektromagnetycznego w 
obudowie włącznika świateł 

• Rysowanie linii pola 
magnetycznego w otoczeniu 
przewodnika z prądem stałym 

• Określanie na podstawie tabel 
wartości przenikalności 
magnetycznej 

• Wskazywanie rodzajów 
materiałów magnetycznych 
występujących w przyrodzie  

• Klasyfikowanie materiałów 
magnetycznie miękkich i twardych 

• Rysowanie sprzężonych obwodów 
magnetycznych  

• Wyznaczanie zwrotu prądów 
wirowych na podstawie reguły 
Lenza  

• Obliczanie wartości natężenia 
prądu w cewce nawiniętej na 
rdzeniu  z blachy 
elektrotechnicznej 

• Obliczanie energii zgromadzonej 
w polu magnetycznym  cewki o 
indukcyjności L 

• Obliczanie siły udźwigu 
elektromagnesu dla wskazanych 
przekrojów bieguna 
elektromagnesu 

• Rysowanie symboli graficznych 
podanych rodzajów styków 
przekaźnika  

• Rozpoznawanie przekaźników 
wzbudzanych prądowo i 
napięciowo  

• Identyfikowanie oznaczeń i 
zacisków wskazanego 
przekaźnika na schemacie 
elektrycznym i na obudowie 
rzeczywistego przekaźnika 

• Obliczanie prądu płynącego przez 
styki przekaźnika i dobieranie 
przekaźnika w zależności od 
wartości prądu płynącego przez 
odbiornik 
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• opisuje obwód magnetyczny 
• podaje elementy obwodu magnetycznego 
• rozróżnia rodzaje obwodów magnetycznych 
• wskazuje obwody magnetyczne w samochodzie 
• objaśnia zjawisko występowania prądów wirowych w rdzeniu  
• objaśnia skutki powstawania prądów wirowych 
• objaśnia sposoby zmniejszenia wartości prądów wirowych 
• oblicza wartości parametrów obwodu magnetycznego z 

rdzeniem ferromagnetycznym 
• objaśnia zjawisko gromadzenia energii w polu magnetycznym 
• wyznacza matematycznie wartość energii zgromadzonej w 

polu magnetycznym 
• objaśnia budowę elektromagnesu 
• oblicza siłę udźwigu elektromagnesu 
• objaśnia budowę przekaźnika elektromagnetycznego 
• objaśnia zadania i własności przekaźnika 

elektromagnetycznego 
• rozróżnia rodzaje styków przekaźnika elektromagnetycznego 
• przedstawia graficznie rodzaje styków przekaźnika 
• rysuje ogólny schemat elektryczny przekaźnika 
• rozróżnia przekaźniki wzbudzane napięciowo i prądowo 
• objaśnia budowę i działanie przekaźnika kontaktronowego 
• rysuje i objaśnia ideowy schemat elektryczny przekaźnika 

samochodowego 
• objaśnia oznaczenia zacisków w przekaźnikach 

samochodowych 
• podaje zastosowanie przekaźników wzbudzanych napięciowo 

w samochodowej instalacji elektrycznej  
• rysuje schemat obwodu włączania świateł z zastosowaniem 

przekaźników  
• objaśnia zalety zastosowania przekaźnika w obwodzie 

włączania świateł samochodu 
• oblicza wartość prądu płynącego przez styki przekaźnika  
• podaje zastosowanie przekaźników kontaktronowych w 

pojazdach samochodowych 
• objaśnia wykorzystanie kontaktronu w układach 

nadzorujących poziom płynów eksploatacyjnych 
• objaśnia wykorzystanie kontaktronu do nadzoru świateł 

zewnętrznych 
• podaje podzespoły samochodu sterowane 

elektromagnetycznie 
• rysuje i objaśnia schemat elektryczny połączenia 

sygnalizatora dźwiękowego z instalacją elektryczną 
samochodu 

• objaśnia budowę jednotonowego sygnalizatora dźwiękowego  
• objaśnia zasadę działania jednotonowego sygnalizatora 

dźwiękowego 
• objaśnia budowę elektrozaworu 
• objaśnia zasadę działania elektrozaworu 

• Kontaktron – budowa, działanie 
• Zastosowanie przekaźników 

kontaktronowych w samochodzie 
• Budowa i zasada działania 

jednotonowego sygnalizatora 
dźwięku 

• Budowa i zasada działania 
elektrozaworu 

• Rysowanie obwodu 
przyłączeniowego sygnału 
dźwiękowego z instalacją 
elektryczną samochodu 

• Rozpoznawanie elementów 
budowy sygnalizatora 
dźwiękowego na modelu 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(1) posługuje się pojęciami 
z dziedziny elektrotechniki 
i elektroniki; 
(2) opisuje zjawiska 
związane z prądem stałym 
i zmiennym; 
(3) interpretuje wielkości 
fizyczne związane z 
prądem zmiennym; 
(5) stosuje prawa 
elektrotechniki  do 
obliczania i szacowania 
wartości wielkości 
elektrycznych w obwodach 
elektrycznych i układach 
elektronicznych; 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i 
elektronicznych na 
podstawie dokumentacji 
technicznej 
(14) dobiera metody i 
przyrządy do pomiaru 
parametrów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 
 

3.5. Wybrane podzespoły elektroniczne Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 1” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• objaśnia proces tworzenia się złącza PN 
• rysuje i objaśnia własności złącza PN 
• rysuje i objaśnia własności złącza PN spolaryzowanego w 

kierunku przewodzenia 
• rysuje i objaśnia własności złącza PN spolaryzowanego w 

kierunku zaporowym 
• rysuje symbol graficzny diody 
• rysuje i objaśnia charakterystykę prądowo-napięciową diody 
• oblicza rezystancję diody spolaryzowanej w kierunku 

przewodzenia i zaporowym 
• objaśnia parametry pracy diody półprzewodnikowej 
• określa przebicie termiczne diody 
• objaśnia zjawisko prądu lawinowego 
• rysuje i objaśnia charakterystykę prądowo-napięciową diody 

aproksymowaną odcinkami linii prostej 
• opisuje własności diody Zenera 
• objaśnia zasadę pracy diody Zenera w układzie  
• rysuje symbol graficzny diody Zenera  
• rysuje i objaśnia charakterystykę prądowo-napięciową diody 

Zenera 
• objaśnia działanie diody Zenera jako stabilizatora, posługując 

się charakterystyką prądowo-napięciową  
• wyznacza współczynnik stabilizacji diody Zenera  
• podaje zastosowanie diody Zenera w technice 

motoryzacyjnej 
• opisuje złącze PN pod względem pojemności  
• objaśnia zasadę działania diody półprzewodnikowej jako 

kondensatora 
• rysuje i objaśnia charakterystykę diody pojemnościowej  
• rysuje symbol graficzny diody pojemnościowej  
• podaje zastosowanie diody pojemnościowej 
• rysuje i objaśnia budowę tranzystora bipolarnego  
• rysuje symbol graficzny  tranzystora bipolarnego 
• rysuje i objaśnia schemat polaryzacji pracy tranzystora 

bipolarnego 
• rysuje i objaśnia charakterystykę wejściową tranzystora  
• rysuje i objaśnia charakterystyki wyjściowe tranzystora  

• rysuje i objaśnia schemat zastępczy tranzystora NPN  
• rysuje i objaśnia schemat zastępczy tranzystora PNP 
• objaśnia wpływ wartości prądu bazy na stan pracy 

tranzystora 
• objaśnia zasadę działania tranzystora polowego 

• Własności złącza PN 
• Polaryzacja złącza PN 
• Charakterystyka prądowo-  

-napięciowa diody 
• Parametry diody 

półprzewodnikowej 
• Uszkodzenia diody 

półprzewodnikowej  
• Dioda Zenera – budowa, zasada 

działania, zastosowanie 
• Dioda pojemnościowa –  

budowa, zasada działania, 
zastosowanie 

• Budowa i zasada działania 
tranzystora bipolarnego 

• Polaryzacja i zasada pracy 
tranzystora  

• Charakterystyki i parametry 
tranzystorów 

• Tranzystor polowy – wiadomości 
wstępne 

• Budowa i zasada pracy 
tranzystora  złączowego JFET 

• Stany pracy tranzystora 
złączowego JFET 

• Charakterystyki wyjściowe i 
przejściowe tranzystora 
złączowego JFET 

• Tranzystor polowy  
z izolowaną bramką D-MOSFET 

• Tranzystor polowy z izolowaną 
bramką E-MOSFET  
 

 
 
 

• Rozpoznawanie elektrod na 
diodach o obudowach różnego 
rodzaju 

• Wyznaczanie z katalogu 
parametrów różnych diód 
prostowniczych 

• Dokonywanie pomiaru 
omomierzem oporności diody w 
kierunku przewodzenia i 
zaporowym  

• Rozpoznawanie diód 
prostowniczych na ideowych 
schematach elektrycznych  

• Rysowanie symbolu graficznego 
diody Zenera 

• Wyznaczanie rezystancji diody 
Zenera na podstawie jej 
charakterystyki 

• Obliczanie rezystancji statycznej 
we wskazanym punkcie pracy 
diody 

• Obliczanie współczynnika 
stabilizacji diody 

• Rysowanie symbolu graficznego 
diody pojemnościowej  

• Rysowanie charakterystyki diody 
Cpn = f(Ur) 

• Odnajdowanie diody 
pojemnościowej na wskazanym 
schemacie elektrycznym instalacji 
pojazdu i określanie jej zadania 

• Rysowanie symbolu graficznego 
tranzystora NPN i PNP oraz ich 
warstw półprzewodnikowych  

• Rysowanie polaryzacji tranzystora 
umożliwiającej przewodzenie 
przez niego prądu 
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• podaje podział tranzystorów polowych 
• rysuje i objaśnia budowę tranzystora złączowego JFET 
• objaśnia zasadę działania tranzystora złączowego JFET 
• objaśnia stany pracy tranzystora złączowego JFET 
• rysuje charakterystyki wyjściowe tranzystora złączowego 

JFET 
• określa zastosowanie tranzystora złączowego JFET w 

technice motoryzacyjnej 
• rysuje i objaśnia budowę tranzystora złączowego D-MOSFET 
• objaśnia zasadę działania tranzystora złączowego  

D-MOSFET 
• rysuje symbol graficzny tranzystora D-MOSFET 
• objaśnia działanie tranzystora D-MOSFET przy różnych 

wartościach napięcia 
• objaśnia różnice między tranzystorami D- i E-MOSFET 
• rysuje strukturę i objaśnia  budowę tranzystora E-MOSFET 
• podaje zastosowanie tyrystorów do komutacji w obwodzie 

silnoprądowym  
• rysuje strukturę tyrystora i objaśnia jego budowę  
• rysuje symbol graficzny tyrystora  
• objaśnia zasadę działania tyrystora 
• rysuje charakterystykę tyrystora  
• objaśnia sposób włączania i blokowania tyrystora 
• analizuje proces blokowania i włączania tyrystora  
• rysuje symbol graficzny tyrystora GFO 
• rysuje symbol graficzny tyrystora triaka 
• objaśnia zastosowanie tyrystorów blokowanych napięciem 

wstecznym 
• objaśnia  zastosowanie tyrystorów blokowanych napięciem 

wstecznym GFO 
• objaśnia wykorzystanie triaka  
• rysuje symbol graficzny układu odwrotnie równoległego i 

objaśnia jego zastosowanie  
• objaśnia zasadę działania diody elektroluminescencyjnej LED 
• rysuje i objaśnia budowę strukturalną diody LED 
• rysuje i objaśnia sposób zasilania diody LED 
• objaśnia parametry diody LED związane z emisją światła 
• wskazuje zastosowanie diód LED w samochodzie 
• objaśnia zasadę działania fotodiody na podstawie efektu 

fotoelektrycznego wewnętrznego 
• rysuje i objaśnia charakterystykę fotodiody w zależności od 

natężenia oświetlenia   
• objaśnia, kiedy fotodioda staje się fotoogniwem  
• rysuje strukturę wewnętrzną fotodiody i omawia jej budowę  
• rysuje symbol graficzny fotodiody 

• objaśnia wykorzystanie fotodiody do wykrywania sygnału 
świetlnego 

• Zastosowanie tyrystora i triaka w 
instalacji elektrycznej 
samochodu  

• Zasada pracy tyrystora 
• Charakterystyka tyrystora 
• Tyrystory GFO 
• Triak 
• Dioda elektroluminescencyjna 

LED 
• Fotodioda – budowa i własności  
• Zasada wykrywania sygnału 

świetlnego przez fotodiodę 
• Fototranzystor – budowa, 

właściwości, rodzaje 
• Transoptor – budowa i zasada 

działania 
• Zastosowanie transoptorów w 

technice samochodowej 

• Określanie współczynnika 
wzmocnienia wskazanych 
tranzystorów na podstawie ich 
katalogów  

• Rysowanie charakterystyk 
wyjściowych tranzystora  

• Rysowanie struktury oraz symboli 
tranzystorów polowych 

• Polaryzowanie tranzystora 
odpowiednio do stanu pracy 

• Rysowanie struktury oraz symbolu 
tranzystorów D-MOSFET  
i E-MOSFET 

• Rysowanie struktury tyrystora  
i jego symbolu graficznego 

• Rysowanie charakterystyki 
tyrystora 

• Rysowanie i objaśnianie ruchu 
nośników w strukturze tyrystora po 
spolaryzowaniu elektrod 

• Rysowanie symbolu graficznego 
triaka 

• Rysowanie struktury diody LED i 
jej symbolu graficznego 

• Rysowanie schematu obwodu 
elektrycznego zawierającego 
diodę LED 

• Obliczanie wartości rezystora 
zabezpieczającego diodę   

• Projektowanie układu 
sygnalizującego obecność 
napięcia stałego 

• Rysowanie struktury wewnętrznej 
oraz symbolu graficznego diody 

• Określanie na podstawie katalogu 
czułości prądowej fotodiody i 
długości emitowanej fali świetlnej 

• Rysowanie symbolu graficznego 
fototranzystora  

• Określanie na podstawie katalogu 
oznaczenia i parametrów 
wskazanego fototranzystora 

• Odczytywanie podstawowych 
parametrów transoptora na 
podstawie wskazanego katalogu 
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 • charakteryzuje fotoprąd fotodiody w zależności od 
współczynnika czułości prądowej  

• rysuje i objaśnia charakterystykę prądowo-oświetleniową 
fotodiody 

• rysuje i objaśnia charakterystykę czułości w funkcji długości 
fali świetlnej docierającej do fotodiody  

• podaje zastosowania fotodiody 
• objaśnia zasadę działania fototranzystorów 
• objaśnia wpływ promieniowania świetlnego na prąd 

kolektorowy fototranzystora na podstawie charakterystyk 
wyjściowych 

• rysuje oznaczenie graficzne fototranzystora 
• objaśnia różnice w zastosowaniu i budowie fototranzystorów 
• objaśnia budowę transoptora 
• rysuje symbol graficzny transoptora  
• rysuje i objaśnia sposób podłączenia transoptora do układów 

zewnętrznych  
• objaśnia zasadę działania transoptora  
• wyznacza współczynnik przenoszenia prądu stałego (CTR) 

transoptora 
• oblicza wartość współczynnika CTR dla różnych rodzajów 

transoptorów  
• wskazuje zastosowanie transoptorów 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(1) posługuje się pojęciami 
z dziedziny elektrotechniki i 
elektroniki; 
(2) opisuje zjawiska zwią-
zane z prądem stałym i 
zmiennym; 
(3) interpretuje wielkości 
fizyczne związane z 
prądem zmiennym; 
(4) wyznacza wielkości 
charakteryzujące przebiegi 
sinusoidalne typu  
y = A sin(ωt+φ); 

(5) stosuje prawa elektro-
techniki  do obliczania i 
szacowania wartości 
wielkości elektrycznych w 
obwodach elektrycznych i 
układach elektronicznych; 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych na podstawie 
dokumentacji technicznej 
(14) dobiera metody i 
przyrządy do pomiaru 
parametrów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 

3.6. Obwody prądu przemiennego jednofazowego Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 1” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• objaśnia pojęcia napięcia i prądu zmiennego oraz 

przemiennego 
• objaśnia sposób powstawania napięcia przemiennego 
• oblicza wartość napięcia indukowanego w prądnicy 
• opisuje za pomocą wzorów i objaśnia przebiegi sinusoidalne 

napięcia i prądu na zaciskach prądnicy  
• definiuje parametry przemiennego sygnału sinusoidalnego 

(okres, częstotliwość, pulsacja, przesunięcie fazowe) 
• podaje jednostki częstotliwości  
• rysuje i objaśnia proces przebiegu sinusoidalnego przez 

obrót promienia  
• objaśnia zastąpienie przebiegu sinusoidalnego wirującym 

wektorem  
• objaśnia pojęcie przesunięcia fazowego, posługując się 

położeniem wektora wirującego  
• rysuje przebiegi sinusoidalne o różnym przesunięciu 

fazowym 
• rysuje wykresy wektorowe przebiegów przesuniętych w fazie 
• podaje wartość skuteczną przebiegu sinusoidalnego 
• objaśnia wartość liczbową i graficzną wartości skutecznej 

przebiegu sinusoidalnego 
• definiuje wartość średnią przebiegu sinusoidalnego. 
• objaśnia wartość liczbową i graficzną wartości średniej 

przebiegu sinusoidalnego 
• objaśnia zastosowanie wyżej wymienionych parametrów 

prądu i napięcia 
• analizuje przepływ prądu przez idealny opornik o rezystancji 

R 
• rysuje przebiegi napięcia i prądu przepływającego przez 

idealny opornik o rezystancji R 
• podaje prawo Ohma dla idealnego opornika o rezystancji R 
• analizuje przepływ prądu przez idealną cewkę 
• rysuje przebiegi napięcia i prądu przepływającego przez 

idealną cewkę 
• oblicza oporność i przewodność idealnej cewki 
• analizuje przepływ prądów przez połączenie szeregowe RL 
• rysuje przebiegi prądów i napięć na połączeniu szeregowym 

RL oraz określa ich wartość liczbową 
• rysuje trójkąt impedancji połączenia szeregowego RL 
• oblicza wartość przesunięcia fazowego miedzy prądem a 

napięciem przy szeregowym połączeniu RL 
• podaje prawo Ohma dla szeregowego połączenia RL 
• analizuje przepływ prądu przez idealny kondensator 

 
 

• Napięcia oraz prądy zmienne i 
przemienne 

• Parametry przebiegów 
sinusoidalnych napięć i prądów 

• Przesunięcie fazowe przebiegów 
sinusoidalnych 

• Wartość skuteczna przebiegu 
sinusoidalnego. 

• Wartość średnia przebiegu 
sinusoidalnego 

• Prawo Ohma dla odcinka 
szeregowego RL 

• Przepływ prądu przez 
szeregowe połączenie RC 

• Przepływ prądu przez idealny 
kondensator 

• Prawo Ohma dla odcinka 
szeregowego RC 

• Pierwsze prawo Kirchhoffa dla 
obwodu prądu zmiennego  

• Drugie prawo Kirchhoffa dla 
prądu zmiennego 

• Rezonans napięć 
• Rezonans prądów 
• Moc czynna odbiorników 

jednofazowych 
• Moc bierna odbiorników 

jednofazowych 
• Moc pozorna odbiorników 

jednofazowych 
 
 

• Rysowanie wskazanych 
przebiegów czasowych prądu 

• Obliczanie częstotliwości 
przebiegu o wskazanym okresie 

• Zapisywanie obliczonej 
częstotliwości z zastosowaniem 
wielokrotności jednostki 
częstotliwości 

• Rysowanie wykresu przebiegu 
sinusoidalnego na podstawie 
wskazanego promienia 
wodzącego 

• Rysowanie przebiegów zgodnych 
w fazie i niezgodnych w fazie 

• Obliczanie wartości skutecznej 
przebiegu na podstawie podanej 
wartości maksymalnej 

• Obliczanie wartości średniej 
przebiegu sinusoidalnego na 
podstawie podanej wartości 
maksymalnej 

• Obliczanie wartości prądu dla 
wskazanych rezystancji na 
podstawie prawa Ohma 

• Obliczanie wartości reaktancji 
indukcyjnej dla danej cewki 

• Obliczanie wartości impedancji 
układu szeregowego RL 

• Obliczanie wartości impedancji dla 
wskazanego układu na podstawie 
prawa Ohma 

• Określanie przesunięcia fazowego 
dla wskazanego układu 

• Obliczanie reaktancji wskazanego 
układu szeregowego RC 

• Obliczanie reaktancji wskazanego 
układu szeregowego RC na 
podstawie prawa Ohma 

• Określanie przesunięcia fazowego 
wskazanego układu szeregowego 
RC 
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• rysuje przebieg napięcia i prądu przepływającego przez 
idealny kondensator 

• oblicza oporność i przewodność idealnego kondensatora 
• analizuje przepływ prądów przez połączenie szeregowe RC 
• rysuje przebiegi prądów i napięć na połączeniu szeregowym 

RC oraz określa ich wartość liczbową 
• rysuje trójkąt impedancji połączenia szeregowego RC 
• oblicza wartość przesunięcia fazowego miedzy prądem a 

napięciem przy szeregowym połączeniu RC 
• podaje prawo Ohma dla szeregowego połączenia RC 
• oblicza przepływ prądu przez idealny opornik o rezystancji R 
• oblicza przepływ prądu przez szeregowe połączenie RL 
• oblicza przepływ prądu przez szeregowe połączenie RL 
• oblicza przepływ prądu przez idealną cewkę 
• podaje pierwsze prawo Kirchhoffa dla prądu zmiennego 
• rysuje równoległe połączenie RLC 
• oblicza wartość admitancji równoległego połączenia RLC 
• oblicza wartości prądów chwilowych płynących przez 

poszczególne elementy RLC na podstawie pierwszego prawa 
Kirchhoffa 

• oblicza wartość maksymalną i skuteczną prądu całkowitego 
układu RLC 

• rysuje wykresy wektorowe prądów w zależności od 
charakteru obwodu (przewinięcia fazowego) 

• rysuje wykresy wektorowe trójkąta admitancji w zależności od 
charakteru obwodu 

• definiuje prawo Ohma dla równoległego połączenia RLC 
• definiuje rezonans prądów 
• określa częstotliwość rezonansową układu RLC 
• formułuje drugie prawo Kirchhoffa 
• rysuje obwód szeregowy RLC 
• oblicza wartość impedancji obwodu szeregowego RLC na 

podstawie drugiego prawa Kirchhoffa 
• oblicza wartość maksymalną i skuteczną prądu całkowitego 
• rysuje wykresy wektorowe trójkąta impedancji obwodu 

szeregowego RLC 
• podaje prawo Ohma dla szeregowego połączenia RLC 
• wskazuje rezonans napięć 
• oblicza częstotliwość rezonansową układu szeregowego RLC 
• oblicza moc chwilową obwodu jednofazowego 
• rysuje przebiegi czasowe mocy oraz napięcia i prądu w 

obwodzie jednofazowym 
• analizuje przebieg czasowy mocy chwilowej czynnej w 

obwodzie jednofazowym 
• oblicza i analizuje moc czynną P układu 

• określa wartości prądów w przewodach zasilających 
instalację elektryczną pojazdu 

• oblicza ilość energii pobranej z sieci 
• objaśnia istotę energii biernej kondensatora i cewki 

• Rysowanie wskazanego układu 
równoległego RLC i dobieranie 
wartości prądów płynących w 
obwodzie na podstawie I prawa 
Kirchhoffa 

• Rysowanie wskazanego 
szeregowego układu RLC i 
dobieranie wartości spadków 
napięć na elementach na 
podstawie II prawa Kirchhoffa 

• Obliczanie wartości prądu 
płynącego we wskazanym 
przewodzie zasilającym w 
instalacji samochodowej 

• Dobieranie odpowiedniego 
przekroju przewodu zasilającego 
do obliczanej wartości prądu 

• Obliczanie wartości energii 
elektrycznej pobieranej z sieci 
przez wskazane odbiorniki 
różnego rodzaju 

• Określanie wpływu mocy 
wskazanych odbiorników różnego 
rodzaju na zużycie energii 
elektrycznej 
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• oblicza moc bierną 
• porównuje moc bierną kondensatora i cewki 
• objaśnia pojęcie mocy pozornej układu 
• rysuje i objaśnia trójkąt mocy 
• oblicza wartość mocy pozornej 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(1) posługuje się pojęciami 
z dziedziny elektrotechniki 
i elektroniki; 
(2) opisuje zjawiska zwią-
zane z prądem stałym i 
zmiennym; 
(3) interpretuje wielkości 
fizyczne związane z 
prądem zmiennym; 
(4) wyznacza wielkości 
charakteryzujące przebiegi 
sinusoidalne typu  
y = A sin(ωt+φ); 

(5) stosuje prawa elektro-
techniki  do obliczania i 
szacowania wartości 
wielkości elektrycznych w 
obwodach elektrycznych i 
układach elektronicznych; 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych na podstawie 
dokumentacji technicznej 
(14) dobiera metody i 
przyrządy do pomiaru 
parametrów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 

3.7. Obwody prądu przemiennego trójfazowego Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 1” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• objaśnia pojęcie obwodu trójfazowego 
• objaśnia sposób wytwarzania napięcia trójfazowego 
• rysuje połączenie w gwiazdę 
• objaśnia budowę prądnicy trójfazowej 
• określa wartość chwilową napięć fazowych prądnicy 
• rysuje napięcia chwilowe indukowane w uzwojeniach 

prądnicy trójfazowej 
• rysuje i objaśnia wykres wektorowy tych napięć 
• podaje skonfigurowanie odbiorników obciążających prądnicę 

trójfazową 
• objaśnia budowę statora alternatora 
• rysuje układ trójfazowy gwiazda-gwiazda 
• podaje podstawowe wielkości napięć i prądów w wyżej 

wymienionym połączeniu 
• oblicza napięcia i prądy dla symetrycznego układu 

trójfazowego przy odbiornikach połączonych w gwiazdę  
• rysuje i objaśnia wykres wektorowy napięć oraz prądów dla 

wyżej wymienionego układu 
• rysuje układ elektryczny trójfazowy symetryczny przy 

odbiornikach połączonych w trójkąt 
• rysuje i objaśnia wykres wektorowy napięć oraz prądów dla 

wyżej wymienionego układu 
• oblicza parametry dla układu trójfazowego symetrycznego  

przy odbiornikach połączonych w trójkąt 
• objaśnia zastosowanie układu trójfazowych w instalacji 

elektrycznej samochodu 
• rysuje połączenie odbiorników rezystancyjnych w gwiazdę 
• oblicza wartość mocy czynnej odbiorników instalacji 

trójfazowej 
• rysuje układ odbiorników rezystancyjnych połączonych w 

trójkąt 
• oblicza wartość mocy czynnej odbiorników połączonych w 

trójkąt 
• porównuje moc czynną pobieraną przez odbiorniki połączone 

w trójkąt i w gwiazdę 
• oblicza wartość mocy pobieranej przez odbiornik utworzony 

przez elementy rezystancyjne połączone w gwiazdę 
• oblicza wartość mocy pobieranej przez odbiornik utworzony 

przez elementy rezystancyjne połączone w trójkąt  
• charakteryzuje moc bierną i pozorną odbiorników o 

charakterze RL, RC, RLC 
• opisuje zastosowanie transformatora 
• objaśnia budowę transformatora 
• rysuje symbol graficzny transformatora 

• Obwód prądu trójfazowego 
• Wytwarzanie napięcia 

trójfazowego 
• Układ trójfazowy gwiazda-

gwiazda 
• Parametry układu gwiazda-

gwiazda 
• Układ trójfazowy gwiazda-trójkąt 
• Parametry układu gwiazda-

trójkąt 
• Moc czynna odbiorników 

trójfazowych połączonych w 
gwiazdę 

• Moc czynna odbiorników 
trójfazowych połączonych w 
trójkąt  

• Moc bierna i pozorna układów 
trójfazowych 

• Budowa i rodzaje 
transformatorów 

• Zasada działania transformatora 
z rdzeniem 

• Parametry transformatora 

• Rysowanie schematu 
elektrycznego uzwojeń statora i 
prądnicy trójfazowej oraz 
odnajdowanie ich na wskazanym 
modelu 

• Rysowanie przebiegów napięć o 
zróżnicowanych przesunięciach 
fazowych i jednakowej amplitudzie 

• Rysowanie wykresu wskazowego 
napięć i prądów dla układu 
trójfazowego symetrycznego z 
odbiornikiem połączonym w 
gwiazdę dla zadanych wartości 

• Rysowanie wykresu wskazowego 
prądów i napięć dla odbiornika 
połączonego w trójkąt dla 
zadanych wartości 

• Obliczanie napięcia 
międzyfazowego dla zadanej 
wartości napięcia fazowego 

• Obliczanie wartości prądu 
przewodowego na podstawie 
zadanej wartości prądu fazowego 

• Obliczanie mocy czynnej 
odbiorników o tej samej wartości 
połączonych w trójkąt, a następnie 
w gwiazdę oraz porównanie 
poboru przez nie mocy czynnej 

• Rysowanie schematu budowy 
transformatora 

• Rysowanie przebiegu prądów 
wirowych w rdzeniu wskazanego 
transformatora i określanie 
kierunku ich przepływu 

• Rysowanie schematu ideowego 
zasilania przykładowego 
stanowiska naprawczego 
napięciem bezpiecznym 24 V i 
określanie wartości bezpiecznika 
zabezpieczającego ten układ 
zasilania stanowiska naprawczego 
z transformatorem separującym 
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• objaśnia zasadę działania transformatora 
• objaśnia stany pracy transformatora 
• objaśnia konstrukcję rdzenia transformatora 
• opisuje prądy wirowe 
• oblicza straty spowodowane powstawaniem prądów 

wirowych i podaje sposób zapobiegania im 
• opisuje podział transformatorów ze względu na zastosowanie 
• oblicza parametry transformatora, moc pozorną i przekładnię 

zwojową 
• oblicza i opisuje sprawność transformatora 
• projektuje transformator i oblicza jego parametry 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(1) posługuje się pojęciami 
z dziedziny elektrotechniki 
i elektroniki; 
(2) opisuje zjawiska zwią-
zane z prądem stałym i 
zmiennym; 
(3) interpretuje wielkości 
fizyczne związane z 
prądem zmiennym; 
(5) stosuje prawa elektro-
techniki  do obliczania i 
szacowania wartości 
wielkości elektrycznych w 
obwodach elektrycznych i 
układach elektronicznych; 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
10) dobiera narzędzia i 
przyrządy pomiarowe oraz 
wykonuje prace z zakresu 
montażu mechanicznego 
elementów i urządzeń 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych na podstawie 
dokumentacji technicznej 
(14) dobiera metody i 
przyrządy do pomiaru 
parametrów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
 

3.8. Podstawy miernictwa elektrycznego Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 1” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• objaśnia pojęcie względnego błędu pomiaru 
• oblicza maksymalny błąd względny 
• objaśnia klasy dokładności przyrządów pomiarowych 
• ustala praktyczny wzór na wartość błędu pomiaru 
• objaśnia oznaczenia dokładności multimetrów o odczycie 

cyfrowym 
• oblicza wartość błędu pomiaru rzeczywistych wartości 

mierzonych multimetrem 
• wskazuje ogólne własności oscyloskopu elektronicznego  
• opisuje ekran oscyloskopu 
• dobiera prawidłowo skalę czasu oscyloskopu 
• objaśnia obserwowane na oscyloskopie sygnały wejściowe  
• rysuje zaobserwowane przebiegi wejściowe 
• objaśnia operację zsynchronizowania przebiegów  
• dobiera poziom wyzwalania oscyloskopu (generatora 

odchylania poziomego) 
• rysuje i objaśnia wpływ poziomu wyzwalania na postać 

przebiegu widocznego na ekranie oscyloskopu 
• wskazuje wykorzystanie oscyloskopu do pomiarów w technice 

samochodowej 
• rysuje i objaśnia przebiegi sygnałów wyjściowych wybranych 

czujników 

• Dokładność pomiarów 
multimetrem 

• Oscyloskop elektroniczny – 
budowa i zasada działania 

• Ekran oscyloskopu 
• Wejście sygnałowe 

oscyloskopu 
• Synchronizacja oscyloskopu 
• Wyzwolenie oscyloskopu 
• Wybrane przebiegi sygnału 

wyjściowego czujników 
samochodowych na ekranie 
oscyloskopu 

• Wyznaczanie wartości 
maksymalnego błędu względnego 
oraz bezwzględnego błędu 
wskazań dla pomiarów 
dokonanych multimetrem o 
odczycie cyfrowym i analogowym 

• Rysowanie panelu przedniego 
wskazanego oscyloskopu 
elektronicznego, oznaczanie 
wyjść i przełączników na tym 
panelu oraz objaśnianie ich funkcji 

• Podłączanie oscyloskopu do 
wskazanego obwodu 
elektrycznego i dobieranie 
czułości wyjścia Y oscyloskopu 
oraz skali czasu 

• Obserwowanie na ekranie 
oscyloskopu sygnału wyjściowego 
w trybie pracy DC, a następnie AC 

• Podłączenie oscyloskopu do 
wskazanego obwodu i zgrubne 
ustawienie skokowe czułości osi 
X, a następnie dokładne jej 
ustawienie za pomocą płynnej 
regulacji 

• Ustalanie poziomu wyzwolenia i 
obserwowanie jego wpływu na 
postać przebiegu wskazanego 
sygnału mierzonego 

• Obserwowanie na ekranie 
oscyloskopu przebiegu sygnałów 
wyjściowych wskazanych 
czujników występujących w 
instalacji elektrycznej samochodu 
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PKZ(E.a) 
15) wykonuje pomiary 
wielkości elektrycznych 
elementów, układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 
18) stosuje programy 
komputerowe 
wspomagające 
wykonywanie zadań 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(1) posługuje się pojęciami 
z dziedziny elektrotechniki 
i elektroniki; 
(2) opisuje zjawiska 
związane z prądem stałym 
i zmiennym; 
(3) interpretuje wielkości 
fizyczne związane z 
prądem zmiennym; 
(4) wyznacza wielkości 
charakteryzujące przebiegi 
sinusoidalne typu  
y = A sin(ωt+φ); 

(5) stosuje prawa 
elektrotechniki  do 
obliczania i szacowania 
wartości wielkości 
elektrycznych w obwodach 
elektrycznych i układach 
elektronicznych; 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i 
elektronicznych na 
podstawie dokumentacji 
technicznej; 

3.9. Układy prostownikowe, stabilizatory i wzmacniacze Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 2” 
 WKŁ 
 

Uczeń: 
• objaśnia pojęcie prostownika  
• rysuje schemat ideowy jednofazowy jednopołówkowy –

według prostownika i objaśnia jego działanie  
• rysuje przebiegi napięć i prądów w układzie  
• objaśnia pojęcie kata opóźnienia załączenia  
• rysuje schemat jednofazowego prostownika 

jednopołówkowego z układem sterowania (np. RC) 
• rysuje przebiegi napięć i prądów w układzie i objaśnia 

działanie układu 
• dokonuje klasyfikacji stabilizatorów  
• objaśnia działanie stabilizatorów parametrowych  
• objaśnia działanie stabilizatora napięcia na podstawie 

charakterystyki prądowo-napięciowej  
• rysuje schemat elektryczny stabilizatora  
• rysuje  charakterystykę stabilizacyjną i na jej podstawie 

wyznacza współczynnik stabilizacji napięcia  
• oblicza współczynnik stabilizacji i jego  zmiany w zależności 

od elementów układu stabilizatora 
• opisuje własności filtrów elektrycznych i objaśnia ich działanie  
• rysuje schemat prostownika jednopołówkowego z filtrem 

pojemnościowym  
• rysuje przebiegi napięć i prądów w układzie prostownika 

jednopołówkowego z filtrem pojemnościowym i objaśnia 
zasadę jego działania  

• rysuje schemat prostownika jednopołówkowego z filtrem 
indukcyjnym  

• rysuje przebiegi napięć i prądów w układzie prostownika 
jednopołówkowego z filtrem indukcyjnym oraz objaśnia 
zasadę jego działania  

• objaśnia pojęcie układu wzmacniającego jako czwórnika 
• podaje charakterystyczne parametry wzmacniacza 
• objaśnia budowę blokową wzmacniacza 
• dokonuje podziału wzmacniaczy ze względu na sprzężenia z 

innymi stopniami 
• dokonuje podziału wzmacniaczy ze względu na zastosowanie 
• opisuje sposoby połączenia wzmacniacza z innymi układami 
• opisuje sprzężenia zwrotne wzmacniacza 
• opisuje rodzaje sprzężeń zwrotnych 
• opisuje sprzężenie zwrotne dodatnie i ujemne 
• podaje zalety ujemnego sprzężenia zwrotnego 
• ustala wpływ ujemnego sprzężenia zwrotnego na parametry 

wzmacniacza 
 
 

• Budowa i zasada działania 
prostownika sterowanego 
jednofazowego 
jednopołówkowego 

• Stabilizatory – zadania i 
podział 

• Stabilizatory parametryczne 
• Stabilizatory kompensacyjne o 

działaniu ciągłym  
• Stabilizatory kompensacyjne 

impulsowe 
• Filtry prostownicze 
• Układ wzmacniający – 

parametry 
• Połączenia wzmacniaczy –

sprzężenia 
• Sprzężenia zwrotne we 

wzmacniaczach 
• Wzmacniacze napięcia 

zmiennego 
• Wzmacniacze różnicowe 
• Wzmacniacze z tranzystorami 

bipolarnymi 
• Wzmacniacze z tranzystorami 

unipolarnymi 
• Wzmacniacze operacyjne 

• Obserwowanie na oscyloskopie i 
rysowanie przebiegów sygnałów 
wyjściowych prostownika przy 
różnych wartościach napięcia i 
rodzajach napięcia wejściowego  

• Obliczanie współczynnika tętnienia 
filtru prostowniczego o zadanych 
parametrach 

• Obliczanie wzmocnienia 
wzmacniacza w skali 
logarytmicznej 

• Określanie na podstawie 
schematu wzmacniacza rodzaju 
sprzężenia zwrotnego 

• Rozpoznawanie układu pracy 
tranzystora na podstawie 
schematów  różnych wzmacniaczy 
tranzystorowych  

• Rozpoznawanie rodzaju 
wzmacniacza na podstawie 
schematów  różnych wzmacniaczy 
tranzystorowych 

•  Rozpoznawanie rodzaju 
wzmacniacza operacyjnego na 
wskazanych schematach 
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• objaśnia cechy charakterystyczne, schematy ideowe i zasadę 
działania wzmacniaczy o zróżnicowanych układach pracy 
tranzystora (WE, WC, WB) 

• objaśnia pojęcie wzmacniacza różnicowego 
• rysuje schemat ideowy symetrycznego wzmacniacza 

różnicowego  
• rysuje schemat ideowy niesymetrycznego wzmacniacza 

różnicowego  
• objaśnia działanie symetrycznego wzmacniacza różnicowego  
• objaśnia pojęcie współczynnika tłumienia wzmacniacza 

różnicowego 
• objaśnia budowę i własności wzmacniacza wielostopniowego 

w układzie Darlingtona 
• objaśnia budowę wzmacniacza mocy 
• objaśnia zastosowanie tranzystorów unipolarnych w układach 

wzmacniających 
• opisuje budowę, parametry i zastosowanie wzmacniacza 

operacyjnego 
• rysuje symbole graficzne różnych rodzajów wzmacniaczy 

operacyjnych 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(1) posługuje się pojęciami 
z dziedziny elektrotechniki i 
elektroniki; 
(2) opisuje zjawiska zwią-
zane z prądem stałym i 
zmiennym; 
(3) interpretuje wielkości 
fizyczne związane z 
prądem zmiennym; 
(4) wyznacza wielkości 
charakteryzujące przebiegi 
sinusoidalne typu  
y = A sin(ωt+φ); 

(5) stosuje prawa elektro-
techniki  do obliczania i 
szacowania wartości 
wielkości elektrycznych w 
obwodach elektrycznych i 
układach elektronicznych; 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych na podstawie 
dokumentacji technicznej 
(14) dobiera metody i 
przyrządy do pomiaru 
parametrów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych;  
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 

3.10. Podstawy elektroniki cyfrowej Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 2” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• objaśnia pojęcie funkcji logicznej i jej zapis matematyczny 
• objaśnia podstawowe funkcje logiczne 
• zapisuje funkcje alternatywy, koniunkcji i negacji 
• oblicza wartości funkcji logicznych dla różnych stanów 

argumentów 
• opisuje wzmacniacz operacyjny pod względem budowy, 

parametrów i zastosowania  
• objaśnia cechy idealnego wzmacniacza operacyjnego 
• objaśnia i rysuje symbole graficzne różnych rodzajów 

wzmacniaczy operacyjnych 
• analizuje pracę układu wzmacniacza operacyjnego z 

wyjściem odwracającym 
• rysuje schemat ideowy wzmacniacza operacyjnego z 

wyjściem odwracającym 
• analizuje pracę układu wzmacniacza operacyjnego z 

wyjściem nieodwracającym 
• podaje przykłady zastosowania wzmacniaczy operacyjnych  
• wskazuje elementy logiczne układów cyfrowych 
• rysuje symbole graficzne elementów logicznych 
• rysuje symbole graficzne układów cyfrowych zbudowanych z 

elementów logicznych 
• rysuje schematy blokowe układów cyfrowych 
• objaśnia działanie podstawowych układów logicznych 
• wskazuje cyfrowe układy scalone występujące w instalacji 

pojazdu samochodowego 
• objaśnia oznaczenia grup cyfrowych układów scalonych  
• podaje zastosowania poszczególnych układów cyfrowych 
• określa wartość sygnału elektrycznego dla sygnału cyfrowego 
• określa granice tolerancji napięcia sygnału cyfrowego  
• rysuje oraz objaśnia niski i wysoki poziom sygnału cyfrowego 

na wykresie napięcia w funkcji czasu  
• rysuje schemat blokowy urządzenia sterującego 
• objaśnia działanie urządzenia sterującego, posługując się 

układem z instalacji elektrycznej pojazdu 
• uzasadnia konieczność przetwarzania sygnału analogowego 

na cyfrowy i odwrotnie 
• rysuje i objaśnia schemat blokowy przetwarzania sygnału 

analogowego w układach cyfrowych  
• objaśnia oznaczenia przetworników analogowo-cyfrowych 

(A/C) i cyfrowo-analogowych (C/A) 
• rozpoznaje rodzaje przetworników A/C 
• objaśnia metodę bezpośredniego porównania stosowaną w 

przetwornikach A/C 
 

• Podstawowe funkcje logiczne 
• Wzmacniacze operacyjne i 

przykłady ich zastosowania 
• Elementy logiczne układów 

cyfrowych 
• Cyfrowe układy scalone 
• Przetworniki analogowo- 

-cyfrowe (A/C) i cyfrowo- 
-analogowe (C/A) 

• Pamięci półprzewodnikowe 
• Pamięci RAM i ROM 
• Mikroprocesory 

 

• Wskazanie przykładów funkcji 
logicznych wykorzystywanych w 
praktyce 

• Rozpoznawanie funkcji 
realizowanych przez wzmacniacz 
operacyjny na wskazanych 
schematach 

• Identyfikowanie wyprowadzeń 
układu scalonego wzmacniacza 
operacyjnego 

• Odnajdowanie w instalacji 
elektrycznej pojazdu urządzeń 
zawierających układy logiczne  

• Analizowanie działania 
wskazanego urządzenia 
elektrycznego pojazdu 
zawierającego układy logiczne 

• Rozpoznawanie rodzaju układu 
scalonego oraz jego zastosowania 
na podstawie przedstawionego 
elementu lub podanego 
oznaczenia 

• Rozpoznawanie w instalacji 
elektrycznej pojazdu elementów 
wytwarzających sygnały cyfrowe 

• Rozpoznawanie przetworników  
A/C   w  instalacji  elektrycznej 
pojazdu 

• Rozpoznawanie przetworników 
C/A w instalacji elektrycznej 
pojazdu 

• Rozpoznawanie rodzaju pamięci 
występujących w różnych 
urządzeniach cyfrowych 

• Rozpoznawanie pojemności 
pamięci różnych urządzeń 
cyfrowych 

• Odnajdowanie mikroprocesorów 
we wskazanych urządzeniach 
pojazdu samochodowego  

• Zapisywanie i objaśnianie 
oznaczeń wskazanych 
mikroprocesorów 
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• objaśnia metodę kompensacyjną stosowaną w 
przetwornikach A/C 

• objaśnia parametry decydujące o wyborze przetwornika A/C 
• objaśnia działanie przetwornika C/A 
• rozpoznaje rodzaje przetworników C/A 
• objaśnia parametry decydujące o wyborze przetwornika C/A 
• objaśnia pojęcie pamięci półprzewodnikowej 
• dokonuje podziału pamięci i opisuje ich cechy ze względu na 

rodzaj materiału użytego do konstrukcji 
• objaśnia budowę pamięci i oblicza jej pojemność 
• dokonuje podziału pamięci ze względu na możliwość zapisu i 

odczytu  
• objaśnia własności pamięci RAM 
• objaśnia własności pamięci ROM 
• objaśnia pojęcie mikroprocesora 
• objaśnia ogólną budowę mikroprocesora 
• podaje zastosowanie mikroprocesorów 
• objaśnia ogólną zasadę działania mikroprocesora 
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Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć 

Osiągnięcie przez ucznia założonych szczegółowych celów kształcenia będzie możliwe poprzez obserwację ucznia podczas wykonywania przez niego ćwiczeń oraz odpowiednie 
narzędzia bieżącego pomiaru dydaktycznego. Przygotowując scenariusze ćwiczeń, nauczyciele powinni zwrócić szczególną uwagę na  wskazówki do oceniania osiągnięć uczniów. 
Jeśli w ćwiczeniu wystąpi konieczność obserwowania działania praktycznego uczniów, trzeba zamieścić arkusze obserwacji. Osiągnięcie innych umiejętności wynikających ze 
szczegółowych celów kształcenia zaleca się sprawdzać poprzez ocenę prezentacji wyników wykonanego ćwiczenia lub test specjalnie przygotowany przez nauczyciela.  
 
 
Zalecane środki dydaktyczne 

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki wyposażonej w mierniki wielkości elektrycznych; zestawy elementów oraz układów elektrycznych 
i elektronicznych; komputerowe zestawy diagnostyczne do sprawdzania urządzeń elektrycznych i elektronicznych; stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, z drukarką, z 
pakietem programów biurowych oraz z oprogramowaniem do symulacji pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych; stół probierczy; maszyny i urządzenia elektryczne; 
schematy instalacji elektrycznych; urządzenia elektryczne i elektroniczne wyposażenia pojazdów samochodowych;  
Dostępne dla nauczyciela powinno być stanowisko komputerowe z rzutnikiem multimedialnym.  
 
 
Zalecane metody kształcenia 

Do wprowadzania nowych treści należy zastosować metodę pogadanki wspartej pokazem multimedialnym z wykorzystaniem modeli, plansz i rzeczywistych eksponatów 
elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub ich podzespołów. Równolegle powinna być stosowana metoda ćwiczeń. Do niektórych tematów można 
także zastosować metodę tekstu przewodniego lub metodę projektu.  

 
 
Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.  
 
 
Formy indywidualizacji pracy uczniów powinny uwzględniać dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do: 

– potrzeb ucznia, 
– możliwości ucznia. 
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4. Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych 

4.1. Układy zasilania elektrycznego pojazdów 

4.2. Układy rozruchu silników spalinowych 

4.3. Silniki prądu przemiennego w pojazdach samochodowych 

4.4. Podstawy transmisji sygnałów w pojazdach 

4.5. Podstawy mechatroniki samochodowej 

4.6. Układy zapłonowe 

4.7. Układy oświetlenia oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe pojazdów samochodowych 

4.8. Układy sterowania wtryskiem paliwa i zapłonem silników o zapłonie iskrowym 

4.9. Układy sterowania wtryskiem paliwa silników o zapłonie samoczynnym 

4.10. Układy sterowania zasilaniem gazem LPG silników o zapłonie iskrowym 

4.11. Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych 

4.12. Układy regulacji dynamiki jazdy 

4.13. Układy zwiększające komfort jazdy 

4.14. Układy bezpieczeństwa biernego 

4.15. Układy ochrony pojazdu przed kradzieżą 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(1) posługuje się pojęciami 
z dziedziny elektrotechniki 
i elektroniki; 
(2) opisuje zjawiska zwią-
zane z prądem stałym i 
zmiennym; 
(3) interpretuje wielkości 
fizyczne związane z 
prądem zmiennym; 
(4) wyznacza wielkości 
charakteryzujące przebiegi 
sinusoidalne typu  
y = A sin(ωt+φ); 

(5) stosuje prawa elektro-
techniki  do obliczania i 
szacowania wartości 
wielkości elektrycznych w 
obwodach elektrycznych i 
układach elektronicznych; 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych na podstawie 
dokumentacji technicznej 
(14) dobiera metody i 
przyrządy do pomiaru 
parametrów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych;  
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 

4.1. Układy zasilania elektrycznego pojazdów Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 1” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• rysuje i objaśnia schemat funkcjonalny układu zasilania 

samochodu energią elektryczną 
• objaśnia budowę akumulatora kwasowego 
• zapisuje i objaśnia reakcje chemiczne procesów 

elektrochemicznych zachodzących w akumulatorze podczas 
ładowania i wyładowania 

• oblicza parametry procesu ładowania akumulatora  
• oblicza parametry procesu wyładowania akumulatora 
• objaśnia oznaczenia akumulatora 
• oblicza podstawowe parametry akumulatora 
• wyznacza pojemność elektryczną akumulatora 
• objaśnia wpływ temperatury na pojemność akumulatora 
• objaśnia przyczyny zasiarczenia płyt akumulatora 
• opisuje rodzaje ładowana akumulatora 
• objaśnia czynności podczas ładowania akumulatora 
• opisuje zasilacze używane do ładowania akumulatora 
• objaśnia sposób sprawdzania stopnia naładowania 

akumulatora woltomierzem widełkowym  
• objaśnia przyczyny ubytku elektrolitu w akumulatorze 
• objaśnia sposoby eliminacji ubytku wody w akumulatorach 

bezobsługowych 
• objaśnia budowę i zasadę działania akumulatora żelowego 
• objaśnia budowę i zasadę działania akumulatora AGM 
• objaśnia budowę i zasadę działania akumulatora zasadowego 

kadmowo-niklowego  
• wskazuje zalety akumulatora zasadowego 
• objaśnia zasady bezpiecznej eksploatacji akumulatora 
• objaśnia budowę i zasadę działania polimerowego ogniwa 

paliwowego 
• podaje parametry ogniwa polimerowego 
• objaśnia zasadę działania alternatora i prądnicy 
• objaśnia budowę alternatora 
• objaśnia zadania poszczególnych części alternatora 
• rysuje i objaśnia przebiegi napięcia w alternatorze 
• rysuje i objaśnia zasadę działania mostka prostowniczego 
• objaśnia sposób powstawania prądu wzbudzenia 
• rysuje i objaśnia zasadę działania obwodu wzbudzenia 

alternatora 
• rysuje i objaśnia zasadę działania obwodu głównego 

alternatora 
• objaśnia zastosowanie alternatora kompaktowego 
• opisuje parametry pracy alternatora kompaktowego 
• objaśnia schemat alternatora kompaktowego 

• Układ zasilania samochodu w 
energię elektryczną 

• Budowa akumulatora 
kwasowego 

• Zasada działania akumulatora 
kwasowego 

• Parametry pracy akumulatora  
• Sposoby ładowania 

akumulatorów 
• Przygotowanie i 

przeprowadzenie procesu 
ładowania akumulatora 

• Budowa i zasada działania 
akumulatora bezobsługowego 

• Budowa i zasada działania 
akumulatora zasadowego 

• Zalety akumulatorów 
bezobsługowych 

• BHP podczas pracy z 
akumulatorem 

• Ogniwa polimerowe 
• Zasada działania alternatora 
• Budowa alternatora 
• Obwód wzbudzenia alternatora 
• Obwód główny alternatora 
• Alternator kompaktowy 
• Regulator napięcia 

jednofunkcyjny 
• Regulator wielofunkcyjny MFR 
• Diagnostyka mostka 

prostowniczego alternatora 
• Diagnostyka twornika 

alternatora 
• Diagnostyka uzwojenia 

wzbudzenia alternatora 
• Diagnostyka regulatora 

napięcia alternatora 
• Diagnostyka alternatora 

kompaktowego 

• Rozpoznawanie w instalacji 
elektrycznej samochodu 
elementów układu zasilania i 
określanie miejsca ich 
usytuowania 

• Odnajdowanie na schemacie 
instalacji elektrycznej samochodu 
elementów układu zasilania i 
rysowanie wzajemnego 
połączenia tych elementów na 
podstawie schematu instalacji 

• Objaśnianie oznaczeń na 
tabliczce znamionowej 
wskazanych akumulatorów 
różnego rodzaju 

• Wyznaczanie wartości 
rzeczywistej pojemności 
elektrycznej wskazanego 
akumulatora 

• Określanie woltomierzem 
widełkowym stanu naładowania 
akumulatora 

• Rozpoznawanie wskazanych 
akumulatorów: klasycznego, 
bezobsługowego MF oraz 
akumulatora VLRA – określanie 
różnic w ich budowie 

• Demonstrowanie sposobu 
wymontowania akumulatora z 
samochodu z zachowaniem zasad 
bezpiecznej pracy 

• Rysowanie budowy zewnętrznej 
ogniwa paliwowego 
wykorzystywanego do zasilania 
układu napędowego wskazanego 
modelu samochodu 

• Rysowanie tylnej części obudowy 
wskazanego alternatora z 
zaznaczeniem miejsc 
usytuowania poszczególnych 
elementów 

• Rozpoznawanie na wskazanym 
modelu elementów budowy 
alternatora 
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PKZ(E.a) 
(18) stosuje programy 
komputerowe 
wspomagające 
wykonywanie zadań; 
 
M.12 
1(1) rozróżnia metody 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(2) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne pojazdów 
samochodowych; 
1(4) określa zakres 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(7) interpretuje wyniki 
pomiarów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(1) analizuje schematy 
elektryczne pojazdów 
samochodowych; 
2(3) dobiera metody 
naprawy układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(5) dobiera narzędzia i 
przyrządy do wykonania 
napraw układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych i 
posługuje się nimi; 

 

 

• objaśnia konieczność stosowania regulatorów napięcia 
• dokonuje podziału regulatorów napięcia 
• objaśnia budowę i zasadę działania regulatora 

jednofunkcyjnego 
• rysuje schemat i objaśnia współpracę regulatora napięcia 

jednofunkcyjnego z alternatorem 
• opisuje regulator wielofunkcyjny MFR 
• objaśnia dodatkowe funkcje regulatora wielofunkcyjnego MFR 
• wskazuje przyrządy pomiarowe stosowane do wykrywania 

usterek alternatora 
• podaje przyczyny nieprawidłowej wartości napięcia na 

zaciskach wyjściowych alternatora 
• objaśnia diagnozowanie uszkodzenia diody mostka 

prostowniczego 
• podaje typowe uszkodzenia twornika 
• opisuje sposoby wykrywania uszkodzeń twornika 
• objaśnia sposób wykrywania zwarć w tworniku 
• podaje typowe uszkodzenia uzwojenia wzbudzenia  
• objaśnia sposoby wykrywania uszkodzeń uzwojenia 

wzbudzenia 
• objaśnia sposób sprawdzenia izolacji wirnika 
• opisuje typowe uszkodzenia regulatora napięcia 
• objaśnia sposób naprawy regulatora kompaktowego 

 

 • Rozpoznawanie na wskazanym 
modelu elementów mostka 
prostowniczego  

• Rozpoznawanie na wskazanym 
modelu elementów obwodu 
wzbudzenia i rysowanie schematu 
tego obwodu  

• Rysowanie schematu 
wskazanego mostka 
prostowniczego  

• Rozpoznawanie elementów 
obwodu głównego wskazanego 
alternatora i rysowanie jego 
schematu elektrycznego 

• Porównanie na modelach budowy 
alternatora  
kompaktowego ze zwykłym, 
określanie różnic i podobieństw 

• Określanie na modelu i 
schematyczne rysowanie sposobu 
chłodzenia alternatora 

• Porównanie różnych rozwiązań 
regulatorów napięcia i sposobów 
umieszczenia ich w obudowie 
alternatora na podstawie 
wskazanych modeli 

• Rysowanie połączenia regulatora 
jednofunkcyjnego do alternatora 
na podstawie wskazanego 
schematu instalacji elektrycznej 
pojazdu  

• Rysowanie połączenia regulatora 
wielofunkcyjnego do alternatora 
kompaktowego na podstawie 
wskazanego schematu  instalacji 
elektrycznej  

• Określanie prawidłowości 
ładowania alternatora na modelu 
pracującym i napędzanym albo 
znajdującym się w samochodzie  

• Określanie uszkodzenia diody 
wskazanego mostka 
prostowniczego za pomocą 
multimetru 

• Obserwowanie przebiegu napięcia 
na zacisku B+ alternatora w celu 
określenia stanu uszkodzenia 
wskazanego alternatora 
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• Określanie uszkodzenia 
wskazanego twornika (przerwa, 
zwarcie) za pomocą omomierza i 
multimetru 

• Sprawdzanie za pomocą 
omomierza stanu izolacji miedzy 
twornikiem i korpusem 
wskazanego alternatora 

• Sprawdzanie omomierzem izolacji 
wirnika wskazanego alternatora 

• Wykrywanie niesprawności 
wskazanego regulatora napięcia 
za pomocą multimetru (pomiar 
napięcia na zacisku wyjściowym 
B+) 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(1) posługuje się pojęciami 
z dziedziny elektrotechniki 
i elektroniki; 
(2) opisuje zjawiska zwią-
zane z prądem stałym i 
zmiennym; 
(3) interpretuje wielkości 
fizyczne związane z 
prądem zmiennym; 
(4) wyznacza wielkości 
charakteryzujące przebiegi 
sinusoidalne typu  
y = A sin(ωt+φ); 

(5) stosuje prawa elektro-
techniki  do obliczania i 
szacowania wartości 
wielkości elektrycznych w 
obwodach elektrycznych i 
układach elektronicznych; 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych na podstawie 
dokumentacji technicznej; 
 (14) dobiera metody i 
przyrządy do pomiaru 
parametrów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(15) wykonuje pomiary 
wielkości elektrycznych 
elementów, układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 

4.2. Układy rozruchu silników spalinowych Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 1” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• objaśnia fazy rozruchu silnika  
• podaje minimalną prędkość rozruchu  
• rysuje schemat funkcjonalny obwodu rozruchu silnika 

spalinowego 
• objaśnia schemat funkcjonalny obwodu rozruchu  
• objaśnia budowę przekładni zębatej zębnik – wieniec zębaty 

koła zamachowego 
• objaśnia dobór akumulatora do rozrusznika 
• objaśnia zjawisko powstawania siły elektrodynamicznej 
• wyznacza wartość i kierunek siły elektrodynamicznej  
• objaśnia zasadę działania silnika elektrycznego 
• wskazuje sposoby wytworzenia pola magnetycznego 
• wskazuje rodzaje silników elektrycznych 
• objaśnia budowę silnika elektrycznego szeregowego 

(bocznikowego, szeregowo-bocznikowego) 
• rysuje schemat szeregowego silnika elektrycznego 
• opisuje własności szeregowego silnika elektrycznego 
• objaśnia zasadę pracy szeregowego silnika elektrycznego  
• określa parametry pracy szeregowego silnika elektrycznego  
• objaśnia pracę silnika elektrycznego w rozruszniku 
• rysuje schemat obwodu rozruchu  
• wyznacza wartość maksymalną prądu rozruchu  
• wyznacza wartość mocy maksymalnej  
• wyznacza wartość maksymalnej mocy metodą uproszczoną 

firmy Bosch 
• analizuje kryteria doboru akumulatora do danego rozrusznika  
• dobiera rozrusznik do silnika 
• podaje czynniki konstrukcyjne rozrusznika wpływające na jego 

moc i moment obrotowy 
• analizuje wpływ poszczególnych czynników zewnętrznych na 

moc i moment obrotowy rozrusznika 
• opisuje podzespoły rozrusznika  
• objaśnia budowę i działanie włącznika elektromagnetycznego  
• objaśnia budowę mechanizmu sprzęgającego  
• objaśnia działanie sprzęgła jednokierunkowego  
• objaśnia działanie rozrusznika na schemacie 
• objaśnia sposób zwiększania momentu obrotowego 

rozrusznika 
• objaśnia budowę i zasadę działania rozrusznika z reduktorem  
• rysuje i objaśnia budowę przekładni planetarnej  
• wskazuje zalety stosowania przekładni planetarnej w 

rozruszniku 
• objaśnia budowę silnika wzbudzanego magnesami trwałymi  
• charakteryzuje zalety wyżej wymienionego silnika  

• Budowa obwodu rozruchu 
• Zjawisko powstawania siły 

elektrodynamicznej 
• Zasada działania i budowa 

silnika elektrycznego 
• Silnik elektryczny szeregowy  
• Silnik elektryczny bocznikowy  
• Silnik elektryczny szeregowo-

bocznikowy 
• Parametry pracy rozrusznika 
• Projekt doboru rozrusznika do 

silnika spalinowego 
• Wpływ czynników 

zewnętrznych na moc i 
moment obrotowy rozrusznika 

• Budowa i zasada działania 
rozrusznika 

• Budowa i zastosowanie 
mechanizmu sprzęgającego  

• Budowa i zasada działania 
włącznika 
elektromagnetycznego 

• Rozrusznik z reduktorem  
• Rozrusznik z przekładnią 

planetarną 
• Rozrusznik z silnikiem 

wzbudzanym magnesami 
trwałymi 

• Usterki rozrusznika 
• Diagnozowane rozrusznika na 

podstawie pomiaru napięć 

 

• Rysowanie podłączenia 
rozrusznika do instalacji 
elektrycznej pojazdu 

• Wypisywanie oznaczeń 
rozruszników dla wskazanych 
samochodów 

• Określanie sposobu zasilania 
wskazanych uzwojeń rozrusznika 

• Rysowanie schematu połączeń 
uzwojeń wskazanych silników 
elektrycznych 

• Dobór rozrusznika do 
wskazanego silnika spalinowego  

• Projektowanie przełożenia 
rozrusznik – wał korbowy silnika 

• Określanie wartości momentu i 
mocy różnych typów rozruszników 
na podstawie wskazanych 
instrukcji serwisowych 
samochodów 

• Rysowanie i objaśnianie działania 
wskazanych elementów 
rozrusznika 

• Określanie nazw części 
składowych przekładni 
planetarnych we wskazanym 
modelu 

• Określanie biegunowości 
magnesów trwałych 
rozmieszczonych w stojanie 
wskazanego rozrusznika za 
pomocą igły magnetycznej 

• Dokonywanie pomiaru napięć we 
wskazanym obwodzie rozruchu w 
tzw. badaniu ruchowym  

• Dokonywanie pomiaru napięcia na 
wskazanym rozruszniku podczas 
rozruchu  

• Określanie uszkodzenia elementu 
wskazanego rozrusznika na 
podstawie oględzin zewnętrznych  

• Określanie możliwych rodzajów 
uszkodzeń rozrusznika na 
podstawie zmierzonych napięć 
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PKZ(E.a) 
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 
(18) stosuje programy 
komputerowe 
wspomagające 
wykonywanie zadań; 

M.12 
1(1) rozróżnia metody 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(2) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne pojazdów 
samochodowych; 
1(4) określa zakres 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(7) interpretuje wyniki 
pomiarów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(1) analizuje schematy 
elektryczne pojazdów 
samochodowych; 
2(3) dobiera metody 
naprawy układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(5) dobiera narzędzia i 
przyrządy do wykonania 
napraw układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych i 
posługuje się nimi; 

• rysuje rozmieszczenie magnesów trwałych w stojanie silnika 
• opisuje wymontowanie rozrusznika z pojazdu  
• określa uszkodzenia poszczególnych części składowych 

rozrusznika i towarzyszące im objawy niesprawności 
• objaśnia sposób przeprowadzenia „testu zwarcia’’  
• określa stan rozrusznika na podstawie prądu zwarcia  

• opisuje uszkodzenia rozrusznika na podstawie pomiaru 
napięcia włączania 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
1) posługuje się pojęciami 
z dziedziny elektrotechniki 
i elektroniki; 
2) opisuje zjawiska zwią-
zane z prądem stałym i 
zmiennym; 
3) interpretuje wielkości 
fizyczne związane z 
prądem zmiennym; 
4) wyznacza wielkości 
charakteryzujące przebiegi 
sinusoidalne typu  
y = A sin(ωt+φ); 
5) stosuje prawa elektro-
techniki  do obliczania i 
szacowania wartości 
wielkości elektrycznych w 
obwodach elektrycznych i 
układach elektronicznych; 
6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych; 
12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych na podstawie 
dokumentacji technicznej 
14) dobiera metody i 
przyrządy do pomiaru 
parametrów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 

4.3. Silniki prądu przemiennego w pojazdach samochodowych Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 1” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• wskazuje zastosowanie silnika prądu przemiennego w 

samochodzie 
• objaśnia budowę silnika asynchronicznego klatkowego  
• objaśnia zasadę działania silnika asynchronicznego  
• objaśnia sposób rozruchu silnika asynchronicznego  
• rysuje sposób podłączenia silnika asynchronicznego do sieci 

zasilającej  
• rysuje i analizuje charakterystyki silnika asynchronicznego 

M = f(n) oraz I = f(n) 
• podaje warunki stabilnej pracy klatkowego silnika 

asynchronicznego  
• objaśnia wady silników asynchronicznych  
• rysuje i objaśnia układ zasilania trójfazowego silnika 

asynchronicznego napędzającego silnik hybrydowy 
• rysuje i objaśnia budowę silnika synchronicznego Bosch IMG 
• objaśnia działanie silnika synchronicznego Bosch IMG jako 

zintegrowanej maszyny silnik-prądnica  
• opisuje zadania silnika krokowego 
• wskazuje zastosowania silnika krokowego  
• rysuje i objaśnia budowę silnika krokowego 
• objaśnia zasadę działania silnika krokowego 
• opisuje własności  silników tarczowych 
• wskazuje zastosowanie silników tarczowych do napędu 

pojazdu mechanicznego  
• objaśnia budowę silnika tarczowego z wydatnymi biegunami  
• objaśnia zasadę działania silnika tarczowego z wydatnymi 

biegunami 

• Własności silnika 
asynchronicznego i 
synchronicznego  

• Budowa i zasada działania  
silnika asynchronicznego  

• Zasada pracy silnika 
synchronicznego  

• Budowa i działanie silnika-
prądnicy IMG firmy Bosch 

• Budowa i działanie silnika 
krokowego 

• Budowa i działanie silnika 
tarczowego 

• Wypisywanie nazw elementów 
silnika klatkowego na podstawie 
wskazanego modelu  

• Obliczanie prędkości pola 
wirującego silnika  

• Określanie na wskazanych 
charakterystykach zakresu pracy 
statycznej silnika 

• Rozpoznawanie na modelu części 
składowych silnika krokowego 

• Podłączanie zasilania do uzwojeń 
A i B w celu krokowego obracania 
wirnika silnika 

• Demontowanie modelu silnika 
tarczowego na elementy składowe 
oraz określanie ich nazw i 
przeznaczenia 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(1) posługuje się pojęciami 
z dziedziny elektrotechniki i 
elektroniki; 
(2) opisuje zjawiska zwią-
zane z prądem stałym i 
zmiennym; 
(3) interpretuje wielkości 
fizyczne związane z 
prądem zmiennym; 
(4) wyznacza wielkości 
charakteryzujące przebiegi 
sinusoidalne typu  
y = A sin(ωt+φ); 

(5) stosuje prawa elektro-
techniki  do obliczania i 
szacowania wartości 
wielkości elektrycznych w 
obwodach elektrycznych i 
układach elektronicznych; 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych na podstawie 
dokumentacji technicznej 
(14) dobiera metody i 
przyrządy do pomiaru 
parametrów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych;  
(15) wykonuje pomiary 
wielkości elektrycznych 
elementów, układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 

4.4. Podstawy transmisji sygnałów w pojazdach Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 2” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• definiuje sygnał analogowy  
• rysuje przebieg sygnału analogowego  
• definiuje proces próbkowania przebiegu analogowego  
• rysuje próbkowanie przebiegu analogowego (dyskretyzacja 

pionowa) 
• objaśnia parametry próbkowania  
• odróżnia funkcję ciągłą od dyskretnej  
• rozróżnia sygnały ciągły i dyskretny  
• objaśnia pojęcie kwantowania sygnału (dyskretyzacja 

pozioma) 
• objaśnia proces zamiany sygnału analogowego na cyfrowy  
• objaśnia częstotliwość  próbkowania 
• objaśnia występowanie zakłóceń towarzyszących przesyłaniu 

sygnału analogowego 
• objaśnia pojęcia kodowania i dekodowania sygnałów 

• Sygnały analogowe i cyfrowe 
• Próbkowanie i kwantowanie 

sygnału 
• Zakłócenia towarzyszące 

przesyłaniu sygnałów 
analogowych 

• Kodowanie i dekodowanie 
sygnałów 

• Rysowanie sygnału analogowego 
oraz dokonywanie jego 
próbkowania i kwantowania 
metodą graficzną 

• Rysowanie sygnału analogowego, 
a następnie nanoszenie na niego 
wskazanych zakłóceń 
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PKZ(E.a) 
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 
(18) stosuje programy 
komputerowe 
wspomagające 
wykonywanie zadań; 
 
M.12 
1(2) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne pojazdów 
samochodowych; 
1(4) określa zakres 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(1) analizuje schematy 
elektryczne pojazdów 
samochodowych; 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych na podstawie 
dokumentacji technicznej; 
(15) wykonuje pomiary 
wielkości elektrycznych 
elementów, układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 
(18) stosuje programy 
komputerowe 
wspomagające 
wykonywanie zadań; 
M.12 
1(1) rozróżnia metody 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(2) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne pojazdów 
samochodowych; 
1(4) określa zakres 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 

4.5. Podstawy mechatroniki samochodowej Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 2” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• objaśnia pojęcie mechatroniki 
• podaje przykłady układów mechatronicznych w pojazdach 

samochodowych 
• objaśnia przepływ sygnału elektrycznego od elektronicznego 

urządzenia sterującego do sterowanego układu 
mechatronicznego  

• objaśnia pojęcie łańcucha sterowania 
• wskazuje rodzaje łańcuchów sterowania 
• objaśnia pojęcia sterowania i regulacji 
• objaśnia proces regulacji 
• objaśnia rodzaje regulacji 
• opisuje schemat działań podstawowego procesu regulacji 
• rysuje schemat blokowy układu regulacji 
• objaśnia zasadę regulacji na podstawie schematu blokowego 
• objaśnia stan przejściowy regulatora 
• ustala początek występowania stanu przejściowego i jego 

koniec 
• podaje rodzaje regulatorów 
• opisuje rodzaje regulatorów 
• opisuje rolę człowieka jako regulatora parametrów ruchu 

pojazdu 
• podaje wpływ człowieka na określone układy pojazdu 

samochodowego 
• porównuje działania kierowcy pojazdu z zasadami regulacji 
• podaje przykłady układów regulacji w pojazdach 

samochodowych 
• objaśnia budowę i przebieg regulacji w poszczególnych 

układach pojazdu 
• podaje przyczyny zastosowania magistrali danych w sieci 

elektrycznej 
• podaje wymagania dotyczące magistrali danych w pojeździe 
• rysuje schemat magistrali CAN i objaśnia jej budowę 
• podaje parametry magistrali CAN 
• objaśnia sposób wymiany informacji między dwoma stacjami 

magistrali CAN 
• objaśnia znaczenie bitów dominujących i recesywnych 

podczas transmisji danych 
• rozróżnia rodzaje pakietów danych (ramek) 
• rysuje i objaśnia strukturę ramki danych (standardowej sieci 

CAN 20A) 
• objaśnia sposoby wykrywania błędów w magistrali CAN 
• opisuje procedurę korekcji błędów w magistrali CAN 
• rysuje schemat magistrali LIN i objaśnia jej budowę 
• podaje parametry magistrali LIN 

• Pojęcie mechatroniki 
• Przykłady układów 

mechatronicznych w pojazdach 
• Przepływ sygnałów sterowania 

w układach mechatronicznych 
• Procesy sterowania i regulacji 
• Układy regulacji 
• Stany przejściowe regulatorów 
• Rodzaje regulatorów 
• Człowiek jako regulator w 

samochodzie 
• Przykłady samochodowych 

układów regulacji 
• Sieci transmisji danych w 

pojazdach samochodowych 
• Magistrale CAN w pojazdach 

samochodowych 
• Komunikacja w magistrali CAN 
• Wykrywanie i korekcja błędów 

transmisji w magistrali CAN 
• Magistrale LIN w pojazdach 

samochodowych 
• Komunikacja w magistrali LIN 
• Wykrywanie i korekcja błędów 

transmisji w magistrali LIN 
• Magistrala MOST 
• Diagnostyka magistrali MOST 

• Określanie przebiegu sygnału 
elektrycznego od urządzenia 
elektronicznego do 
mechatronicznego na schemacie 
elektrycznym instalacji pojazdu dla 
wskazanego czujnika 

• Rozpoznawanie procesów 
sterowania i regulacji podczas 
pracy silnika spalinowego 

• Rozpoznawanie układów regulacji 
w samochodzie 

• Objaśnianie stanów przejściowych 
i przebiegu regulacji na 
przykładzie sondy lambda 
(czujnika tlenu w spalinach) 

• Analizowanie procesu regulacji w 
układach samochodu, w których 
człowiek jest regulatorem 

• Odnajdowanie elementów 
wskazanych układów regulacji na 
schemacie instalacji elektrycznej 
pojazdu 

•  Rozpoznawanie elementów 
magistrali CAN na schemacie 
instalacji elektrycznej pojazdu 

• Rozpoznawanie elementów 
magistrali LIN na schemacie 
instalacji elektrycznej pojazdu 

• Rozpoznawanie elementów 
magistrali MOST na schemacie 
instalacji elektrycznej pojazdu 
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M.12 
1(7) interpretuje wyniki 
pomiarów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(1) analizuje schematy 
elektryczne pojazdów 
samochodowych; 
2(3) dobiera metody 
naprawy układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 

• objaśnia działanie magistrali LIN 
• objaśnia sposoby wykrywania błędów w magistrali LIN 
• rysuje schemat magistrali MOST i objaśnia jej budowę 
• podaje parametry magistrali MOST 
• objaśnia działanie magistrali MOST 
• opisuje sposoby wykrywania błędów w magistrali MOST 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych na podstawie 
dokumentacji technicznej; 
(15) wykonuje pomiary 
wielkości elektrycznych 
elementów, układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 
(18) stosuje programy 
komputerowe 
wspomagające 
wykonywanie zadań; 
M.12 
1(1) rozróżnia metody 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(2) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne pojazdów 
samochodowych; 
1(4) określa zakres 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 

4.6. Układy zapłonowe Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 2” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• objaśnia zadania układu zapłonowego  
• rysuje schemat akumulatorowego klasycznego układu 

zapłonowego  
• objaśnia działanie klasycznego układu zapłonowego 
• objaśnia budowę poszczególnych elementów klasycznego 

układu zapłonowego 
• podaje zalety bezstykowego sterowania zapłonem 
• rysuje schemat funkcjonalny bezstykowego układu 

zapłonowego 
• objaśnia budowę bezstykowego układu zapłonowego 
• objaśnia działanie czujników bezstykowego układu 

zapłonowego 
• rysuje przebiegi impulsów generowanych przez czujnik  

magnetoindukcyjny 
• rysuje przebiegi impulsów generowanych przez czujnik  

Halla 
• rysuje schemat funkcjonalny mikroprocesorowego układu 

zapłonowego 
• opisuje mapę kątów wyprzedzenia zapłonu zapisaną w 

pamięci mikroprocesora 
• objaśnia budowę i działanie czujników służących do 

określenia kąta wyprzedzenia zapłonu  
• objaśnia rozmieszczenie w pojeździe czujników służących do 

określenia kąta wyprzedzenia zapłonu 
• opisuje statyczny rozdział wysokiego napięcia w 

elektronicznym układzie zapłonowym  
• podaje zalety statycznego rozdziału wysokiego napięcia  
• objaśnia zasadę działania cewki dwubiegowej w układzie 

zapłonu elektronicznego 

• Zasada działania klasycznego 
akumulatorowego układu 
zapłonowego  

• Cewka zapłonowa  
• Aparat zapłonowy 
• Przewody wysokiego  

napięcia i elementy 
przeciwzakłóceniowe  

• Świece zapłonowe  
• Wytwarzanie wysokiego 

napięcia 
• Kąt wyprzedzenia zapłonu 
• Świece zapłonowe  
• Budowa i działanie 

elektronicznego 
tranzystorowego układu 
zapłonowego 

• Czujniki tranzystorowego 
układu zapłonowego 

• Wyprzedzenie zapłonu w 
tranzystorowym układzie 
zapłonowym 

• Budowa i działanie 
elektronicznego 
mikroprocesorowego układu 
zapłonowego 

• Czujniki mikroprocesorowego 
układu zapłonowego  

• Sygnały określające kąt  
wyprzedzenia zapłonu 
mikroprocesorowego 

• Statyczny rozdział wysokiego 
napięcia 

• Rozpoznawanie elementów 
klasycznego układu zapłonowego 
na modelu 

• Podłączanie do aparatu 
zapłonowego przewodów 
wysokiego napięcia (od cylindrów 
silnika) według kolejności 
zapłonów 

• Ustawianie statycznego kąta 
wyprzedzenia zapłonu na modelu 
silnika 

• Rozpoznawanie elementów 
bezstykowego układu 
zapłonowego na modelu silnika 

• Rozpoznawanie rodzaju czujników 
bezstykowego układu 
zapłonowego na podstawie modeli 

• Odszukiwanie rozmieszczenia 
czujników bezstykowego układu 
zapłonowego w samochodzie 

• Wyszukiwanie na schemacie 
elektrycznym pojazdu elementów 
bezstykowego układu 
zapłonowego 
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M.12 
1(7) interpretuje wyniki 
pomiarów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(1) analizuje schematy 
elektryczne pojazdów 
samochodowych; 
2(3) dobiera metody 
naprawy układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych na podstawie 
dokumentacji technicznej; 
(15) wykonuje pomiary 
wielkości elektrycznych 
elementów, układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 
(18) stosuje programy 
komputerowe 
wspomagające 
wykonywanie zadań; 
M.12 
1(1) rozróżnia metody 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(2) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne pojazdów 
samochodowych; 
1(4) określa zakres 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 

4.7. Układy oświetlenia oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe pojazdów samochodowych Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 2” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• objaśnia zadania świateł zewnętrznych 
• rozróżnia rodzaje świateł zewnętrznych 
• opisuje skuteczność oświetlenia drogi  
• podaje parametry oświetlenia pojazdu 
• opisuje wymagania techniczne dotyczące świateł mijania 
• podaje charakterystykę świateł pozycyjnych 
• podaje charakterystykę świateł odblaskowych 
• podaje charakterystykę świateł sygnalizacyjnych 
• rozróżnia rodzaje świateł dodatkowych 
• podaje charakterystykę świateł dodatkowych 
• rozpoznaje obwody oświetlenia pojazdu na schemacie 

instalacji elektrycznej pojazdu 
• objaśnia budowę reflektora  
• objaśnia rodzaje regulacji reflektora 
• opisuje regulację podstawową reflektora 
• objaśnia pojęcie asymetrycznych świateł mijania  
• rysuje obraz strumienia asymetrycznych świateł mijania na 

jezdni i na ekranie 
• opisuje regulację dodatkową i objaśnia sposób jej 

przeprowadzenia  
• podaje charakterystykę sterowanych źródeł światła w 

oświetleniu pojazdu  
• porównuje parametry różnych źródeł światła 
• objaśnia oznaczenia żarówek samochodowych 
• podaje charakterystykę diod elektroluminescencyjnych (LED) 

i określa ich wykorzystanie w oświetleniu pojazdu 
• objaśnia zastosowanie światłowodów w instalacji 

oświetleniowej  
• podaje typowe usterki instalacji oświetleniowej 
• objaśnia sposób lokalizacji usterki oświetlenia pojazdu 
• objaśnia sposoby usuwania usterek oświetlenia pojazdu 
• podaje rodzaje urządzeń kontrolno-pomiarowych w 

samochodzie 
• objaśnia działanie układu kontroli pracy alternatora 
• objaśnia działanie układu kontroli prędkości jazdy 
• objaśnia działanie układu kontroli prędkości obrotowej silnika 
• objaśnia sposób pomiaru temperatury cieczy chłodzącej 
• objaśnia działanie układu kontroli pracy układu chłodzenia 
• objaśnia sposoby pomiaru ciśnienia i ich zastosowanie w 

samochodzie 
• objaśnia sposób pomiaru ciśnienia oleju  
• objaśnia działanie układu kontroli ciśnienia oleju w silniku 
• objaśnia sposób pomiaru ciśnienia płynu hamulcowego 
• objaśnia budowę czujnika poziomu paliwa 

• Zadania zewnętrznego 
oświetlenia pojazdu  

• Budowa działanie i parametry 
techniczne reflektorów 
głównych 

• Oświetlenie tylne 
• Światła sygnalizacyjne 
• Światła dodatkowe 
• Budowa reflektora 

samochodowego 
• Elementy budowy reflektora 

samochodowego  
• Diody LED w instalacji 

oświetleniowej 
• Światłowody w instalacji 

oświetleniowej 
• Instalacja oświetleniowa 
• Typowe usterki instalacji 

oświetleniowej oraz ich 
usuwanie 

• Przeznaczenie i podział 
urządzeń kontrolno-
pomiarowych 

• Układ kontroli działania 
alternatora 

• Kontrola prędkości jazdy  
• Kontrola prędkości obrotowej 

silnika 
• Kontrola działania układu 

chłodzenia  
• Kontrola działania układu 

pomiaru ciśnienia oleju w 
silniku 

• Kontrola ilości paliwa 
• Czujnik deszczu  
• Czujnik zmierzchu  
• Tachograf  

• Regulowanie ustawienia reflektora 
na modelu za pomocą przyrządu 
diagnostycznego 

• Rozróżnianie rodzajów żarówek 
występujących w samochodzie 

• Rysowanie schematu obwodu 
wskazanych świateł na podstawie 
schematu instalacji elektrycznej 
pojazdu 

• Odczytywanie z tarczy tachografu 
przebiegu pracy pojazdu 

• Określanie wartości rezystancji lub 
napięcia czujnika poziomu paliwa 
przy pełnym i pustym zbiorniku 
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M.12 
1(7) interpretuje wyniki 
pomiarów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(1) analizuje schematy 
elektryczne pojazdów 
samochodowych; 
2(3) dobiera metody 
naprawy układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(5) dobiera narzędzia i 
przyrządy do wykonania 
napraw układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych i 
posługuje się nimi; 

• objaśnia sposób pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku 
• objaśnia budowę i zasadę działania czujnika deszczu 
• objaśnia działanie czujnika zmierzchu 
• objaśnia budowę i zasadę działania czujnika prędkości 

obrotowej silnika 
• objaśnia i budowę i zasadę działania aktywnego czujnika 

prędkości obrotowej koła 
• objaśnia budowę i działanie tachografu 
• objaśnia obsługę tachografu  
• podaje oznaczenia trybów pracy tachografu 
• rozróżnia rodzaje tachografów  
• objaśnia zapis na tarczy tachografu  
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych na podstawie 
dokumentacji technicznej; 
(15) wykonuje pomiary 
wielkości elektrycznych 
elementów, układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 
(18) stosuje programy 
komputerowe 
wspomagające 
wykonywanie zadań 
M.12 
1(1) rozróżnia metody 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(2) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne pojazdów 
samochodowych; 
1(4) określa zakres 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 

4.8. Układy sterowania wtryskiem paliwa i zapłonem silników o zapłonie iskrowym Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 2” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• objaśnia pojęcie układu regulacji  
• rysuje schemat blokowy układu regulacji 
• objaśnia na schemacie blokowym układu regulacji  działanie 

układu sterowania wtryskiem paliwa 
• objaśnia budowę i działanie układu sterującego 
• podaje czujniki stosowane w silniku spalinowym generujące 

sygnał elektryczny 
• objaśnia budowę i działanie układu sterującego 
• objaśnia rolę czujników w procesie sterowania 
• podaje elementy wykonawcze w układzie sterowania 

wtryskiem paliwa 
• objaśnia budowę układu zasilania sterowanego elektronicznie  
• objaśnia funkcje urządzenia sterującego 
• objaśnia budowę czujników  
• objaśnia zastosowanie sondy lambda  do ustalania składu 

mieszanki w układzie wtrysku ciągłego Bosch KE-Jetronic 
• objaśnia działanie zaworu taktującego w wyżej wymienionym 

układzie  
• objaśnia budowę i działanie  regulatora fazy nagrzewania  
• objaśnia zastosowanie wtryskiwacza rozruchowego 
• objaśnia na rysunku  budowę i działanie wtryskiwacza 

rozruchowego 
• objaśnia budowę i działanie wyłącznika  termiczno-

czasowego sterującego wtryskiwaczem rozruchowym 
• objaśnia budowę i zasadę działania zaworu suwakowego 

powietrza dodatkowego 
• objaśnia na schemacie elektrycznym sterowanie 

wtryskiwaczem rozruchowym 
• objaśnia zastosowanie elektrohydraulicznego  nastawnika  

ciśnienia w układzie Bosch KE-Jetronic 
• opisuje sygnały wejściowe urządzenia sterującego 

elektrohydraulicznego nastawnika ciśnienia 
• objaśnia regulację dawki wtrysku przez elektrohydrauliczny 

nastawnik ciśnienia 
• objaśnia działanie układu Bosch L-Jetronic przez porównanie 

z układem Bosch KE-Jetronic 
• objaśnia sposób odmierzania dawki wtryskiwanego paliwa w 

układzie Bosch L-Jetronic 
• objaśnia sposoby pomiaru obciążenia silnika w układzie 

Bosch L-Jetronic 
• rozróżnia rodzaje rozwiązań układów wtryskowych i 

porównuje je ze sobą 

• Układ sterowania wtryskiem 
paliwa jako układ regulacji  

• Układ sterowania ciągłym 
wielopunktowym wtryskiem 
paliwa (np. Bosch  
KE-Jetronic): 

 budowa i zasada działania, 

 czujniki układu 
wtryskowego, 

 obwód doprowadzenia 
paliwa, 

 regulacja dawki wtrysku 
przez elektrohydrauliczny 
nastawnik ciśnienia, 

 obwód sondy lambda 
• Układ sterowania przerywanym 

wielopunktowym wtryskiem 
paliwa (np. Bosch L-Jetronic): 

 budowa i zasada działania, 

 zadania sterownika układu 
• Układ sterowania przerywanym 

jednopunktowym wtryskiem 
paliwa (np. Bosch 
Monojetronic): 

 obwód doprowadzenia 
paliwa, 

 zadania sterownika układu 
• Układ sterowania systemu 

wtryskowo-zapłonowego (np. 
Bosch Motronic): 
– budowa i zasada działania, 
– zadania sterownika układu 
 

• Rozpoznawanie elementów układu 
sterowania elektronicznego w 
samochodzie  

• Określanie funkcji czujników 
podłączonych do urządzenia 
sterującego  

• Pomiar sygnałów wyjściowych 
czujników  

• Pomiar sygnałów wyjściowych 
urządzenia sterującego i oglądanie 
ich przebiegów na oscyloskopie 
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M.12 
1(7) interpretuje wyniki 
pomiarów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(1) analizuje schematy 
elektryczne pojazdów 
samochodowych; 
2(3) dobiera metody 
naprawy układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(5) dobiera narzędzia i 
przyrządy do wykonania 
napraw układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych i 
posługuje się nimi; 

• analizuje schemat elektryczny uproszczonego układu  
Bosch L-jetronic  pod względem budowy, występujących 
sygnałów  
i sposobów ich sprawdzania  

• podaje dodatkowe funkcje urządzenia sterującego 
realizowane w poszczególnych fazach pracy silnika 

• objaśnia budowę układu Bosch Monojetronic 
• objaśnia różnice w działaniu między układem Bosch 

Monojetronic i pozostałymi układami 
• podaje sygnały wejściowe urządzenia sterującego konieczne 

do ustalenia warunków pracy silnika 
• objaśnia czynniki wpływające na czas trwania wtrysku 
• objaśnia zadania urządzenia sterującego 
• objaśnia działanie nastawnika termicznego przepustnicy 
• objaśnia na rysunku budowę nastawnika termicznego 
• objaśnia cel stosowania zintegrowanego systemu wtryskowo-

-zapłonowego Bosch Motronic 
• objaśnia działanie układu sterowania Bosch Motronic 
• objaśnia dodatkowe funkcje układu sterowania Bosch 

Motronic 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych na podstawie 
dokumentacji technicznej; 
(15) wykonuje pomiary 
wielkości elektrycznych 
elementów, układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 
(18) stosuje programy 
komputerowe 
wspomagające 
wykonywanie zadań; 
M.12 
1(1) rozróżnia metody 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(2) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne pojazdów 
samochodowych; 
1(4) określa zakres 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 

4.9. Układy sterowania wtryskiem paliwa silników o zapłonie samoczynnym Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 2” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• podaje zalety elektronicznej regulacji dawki wtryskiwanego 

paliwa 
• objaśnia sygnały wejściowe urządzenia sterującego dawką 

wtryskiwanego paliwa 
• objaśnia sygnały wyjściowe urządzenia sterującego dawką 

wtryskiwanego paliwa 
• objaśnia budowę czujników układu sterowania dawką 

wtryskiwanego paliwa 
• rozróżnia rodzaje pomp wtryskowych sterowanych 

elektronicznie i objaśnia ich działanie  
• objaśnia funkcje pomp wtryskowych sterowane elektronicznie 
• objaśnia budowę i działanie promieniowej rozdzielaczowej 

pompy wtryskowej sterowanej elektronicznie  
• objaśnia zasadę regulacji początku wtrysku w układzie z 

promieniową rozdzielaczową pompą wtryskową sterowaną 
elektronicznie 

• objaśnia sterowanie dawką paliwa w rzędowej pompie 
wtryskowej sterowanej elektronicznie 

• opisuje budowę, działanie i sterowanie pompowtryskiwaczy 
PDE (UIS) 

• opisuje budowę, zasadę działania i sterowanie zespołu 
pompa-przewód-wtryskiwacz sterowanego elektronicznie dla 
jednego cylindra PLD (UPS) 

• objaśnia zasadę działania i budowę zasobnikowego układu 
wtryskowego Common Rail  

• objaśnia budowę i zasadę działania czujnika ciśnienia w 
zasobniku paliwa  

• objaśnia budowę i zasadę działania pompy wysokiego 
ciśnienia 

• objaśnia budowę i zasadę działania wtryskiwacza układu 
Common Rail 

• objaśnia działanie urządzenia sterującego układu Common 
Rail  

• podaje sygnały wejściowe urządzenia sterującego wtryskiem 
Common Rail 

• wskazuje sygnały wyjściowe urządzenia sterującego 
wtryskiem Common Rail i objaśnia ich działanie  

• diagnozuje usterki elektronicznego sterowania wtryskiem 
silników o zapłonie samoczynnym za pomocą testera 

• objaśnia zasadę sterowania recyrkulacją spalin w silniku o 
zapłonie samoczynnym 

• objaśnia zasadę sterowania turbodoładowaniem w silniku o 
zapłonie samoczynnym 

• Elektronizacja układów 
wtryskowych silników o 
zapłonie samoczynnym 

• Sygnały urządzenia 
sterującego dawką paliwa 

• Czujniki układu sterowania 
dawką paliwa 

• Sterowanie elektroniczne 
pompami wtryskowymi 

• Promieniowe rozdzielaczowe 
pompy wtryskowe sterowane 
elektronicznie 

• Rzędowe pompy wtryskowe 
sterowane elektronicznie 

• Pompowtryskiwacze 
sterowane elektronicznie  

• Indywidualne zespoły 
wtryskowe (pompa-przewód-
wtryskiwacz) sterowane 
elektronicznie 

• Zasobniowy układ wtryskowy 
Common Rail 

• Diagnostyka układów 
wtryskowych sterowanych 
elektronicznie 

• Elektroniczne sterowanie 
recyrkulacją spalin w silnikach 
o zapłonie samoczynnym 

• Elektroniczne sterowanie 
turbodoładowaniem w silnikach 
o zapłonie samoczynnym 

 

• Odnajdowanie w pojeździe 
czujników układu sterowania 
dawką paliwa  

• Rozpoznawanie sposobu 
podłączenia czujników układu 
sterowania dawką paliwa na 
podstawie schematu instalacji 
elektrycznej 

• Odnajdowanie elementów 
elektronicznego sterowania w 
pompie wtryskowej na modelu 
pompy 

• Rozpoznawanie w samochodzie 
elementów elektronicznego układu 
sterowania wtryskiem paliwa 

• Wykrywanie usterek układu 
elektronicznego sterowania silnika 
o zapłonie samoczynnym za 
pomocą testera diagnostycznego 

• Rozpoznawanie elementów 
elektronicznego sterowania 
recyrkulacją spalin na modelu 
silnika o zapłonie samoczynnym 

• Rozpoznawanie elementów 
elektronicznego sterowania 
turbodoładowaniem na modelu 
silnika o zapłonie samoczynnym 
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M.12 
1(7) interpretuje wyniki 
pomiarów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(1) analizuje schematy 
elektryczne pojazdów 
samochodowych; 
2(3) dobiera metody 
naprawy układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(5) dobiera narzędzia i 
przyrządy do wykonania 
napraw układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych i 
posługuje się nimi; 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych na podstawie 
dokumentacji technicznej; 
(15) wykonuje pomiary 
wielkości elektrycznych 
elementów, układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 
(18) stosuje programy 
komputerowe 
wspomagające 
wykonywanie zadań; 
M.12 
1(1) rozróżnia metody 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(2) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne pojazdów 
samochodowych; 
1(4) określa zakres 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 

4.10. Układy sterowania zasilaniem gazem LPG silników o zapłonie iskrowym Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 2” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• rozróżnia rodzaje układów zasilania LPG 
• objaśnia budowę i działanie instalacji elektrycznej układu 

zasilania gazem LPG I generacji 
• objaśnia budowę i działanie instalacji elektrycznej układu 

zasilania gazem LPG II generacji 
• objaśnia sposób regulacji składu mieszanki LPG-powietrze w 

układzie II generacji 
• objaśnia działanie diagnostyki pokładowej (OBD) w układzie 

zasilania LPG 
• objaśnia sterowanie składem mieszanki układu zasilania 

gazem LPG III generacji  
• objaśnia sterowanie wtryskiem gazu LPG w układzie 

zasilania IV generacji 
• diagnozuje usterki układu regulacji przepływu gazu LPG 

• Budowa i zasada działania 
układu zasilania gazem LPG 

• Instalacja elektryczna układu 
zasilania gazem LPG I 
generacji 

• Instalacja elektryczna układu 
zasilania gazem LPG II 
generacji 

• Sterowanie składem mieszanki 
układu zasilania gazem III 
generacji  

• Sterowanie wtryskiem gazu 
LPG w układzie zasilania IV 
generacji  

• Diagnostyka układu regulacji 
przepływu gazu LPG 

• Sprawdzanie poprawności 
przełączenia zasilania z benzyny 
na gaz LPG i odwrotnie 

• Rozpoznawanie w samochodzie 
elementów instalacji zasilania 
gazem  LPG i określanie jej 
rodzaju 

• Diagnozowanie układu zasilania 
gazem LPG za pomocą testera 
diagnostycznego 
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M.12 
1(7) interpretuje wyniki 
pomiarów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(1) analizuje schematy 
elektryczne pojazdów 
samochodowych; 
2(3) dobiera metody 
naprawy układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(5) dobiera narzędzia i 
przyrządy do wykonania 
napraw układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych i 
posługuje się nimi; 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych na podstawie 
dokumentacji technicznej; 
(15) wykonuje pomiary 
wielkości elektrycznych 
elementów, układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 
(18) stosuje programy 
komputerowe 
wspomagające 
wykonywanie zadań; 
M.12 
1(1) rozróżnia metody 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(2) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne pojazdów 
samochodowych; 
1(4) określa zakres 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 

4.11. Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 2” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• podaje cel stosowania diagnostyki pokładowej 
• rozpoznaje samochody wyposażone w system OBD II 
• opisuje działanie lampki kontrolnej MIL 
• rozróżnia rodzaje kodów usterek 
• objaśnia oznaczenia kodów usterek  
• wskazuje usterki będące głównymi czynnikami  zwiększonej 

emisji spalin  
• wskazuje elementy wyposażenia samochodów spełniających 

wymagania systemu OBD II 
• rysuje i objaśnia cykl jezdny stosowany w warunkach 

warsztatowych w celu umożliwienia wykonania 
uproszczonych wersji wszystkich procedur diagnostycznych  

• rozróżnia rodzaje i objaśnia położenie czujników 
wykorzystywanych w systemie diagnostycznym silników o 
zapłonie iskrowym 

• objaśnia diagnozowanie sondy lambda  
• objaśnia diagnozowanie układu recyrkulacji spalin  
• objaśnia diagnozowanie układu odprowadzania par paliwa  
• objaśnia diagnozowanie układu doprowadzenia powietrza 

dodatkowego  
• objaśnia diagnozowanie sieci transmisji danych CAN 
• objaśnia diagnozowanie usterek instalacji elektrycznej  
• objaśnia diagnozowanie wybranych czujników układów 

sterowania pojazdu 
• objaśnia algorytm wykrywania usterek i informowania o nich 

kierowcy przez kontrolkę MIL w systemie OBD 

• Cel stosowania diagnostyki 
pokładowej 

• Zasada działania systemu 
OBD II 

• Kody usterek  
• Czujniki układu 

diagnostycznego OBD II 
• Zasady diagnozowania usterek 

w systemie OBD II 
• Algorytm wykrywania usterek 

systemu OBD II 
 

• Odnajdowanie na schemacie 
instalacji elektrycznej czujników 
systemu OBD  

• Lokalizowanie czujników systemu 
OBD w samochodzie za pomocą 
instrukcji serwisowej  

• Odczytywanie kodów usterek za 
pomocą testera i objaśnianie ich 
znaczenia   
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M.12 
1(7) interpretuje wyniki 
pomiarów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(1) analizuje schematy 
elektryczne pojazdów 
samochodowych; 
2(3) dobiera metody 
naprawy układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(5) dobiera narzędzia i 
przyrządy do wykonania 
napraw układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych i 
posługuje się nimi; 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych na podstawie 
dokumentacji technicznej; 
(15) wykonuje pomiary 
wielkości elektrycznych 
elementów, układów 
elektrycznych i 
elektronicznych; 
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 
(18) stosuje programy 
komputerowe 
wspomagające 
wykonywanie zadań; 
M.12 
1(1) rozróżnia metody 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(2) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne pojazdów 
samochodowych; 
1(4) określa zakres 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 

4.12. Układy regulacji dynamiki jazdy Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 2” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• objaśnia zadania układu ABS 
• podaje kryteria zadziałania układu ABS 
• porównuje działanie układu ABS z hamowaniem pulsacyjnym 
• objaśnia pojęcie współczynnika poślizgu 
• wyznacza wartości współczynnika poślizgu i objaśnia kryteria 

ich doboru 
• rysuje schemat układu ABS i objaśnia zasadę jego działania 
• rozróżnia rodzaje układów ABS 
• objaśnia działanie czujników prędkości obrotowej 
• objaśnia zamocowanie czujników prędkości obrotowej 
• objaśnia budowę elektrozaworu trójpołożeniowego 
• objaśnia budowę elektrozaworu dwupołożeniowego 
• rozróżnia stany pracy układu ABS 
• objaśnia stany pracy układu ABS z elektrozaworami 3/3 
• objaśnia stany pracy układu ABS z elektrozaworami 2/2 
• podaje sposoby przeciwdziałania poślizgowi kół napędowych 
• objaśnia działanie układu ASR 
• objaśnia działanie regulacji momentu napędowego silnika 
• objaśnia współdziałanie układów ABS i ASR  
• objaśnia budowę układu ASR 
• objaśnia działanie układu ASR z elektrozaworami 3/3 
• objaśnia działanie układu ASR z elektrozaworami 2/2 
• objaśnia zadania układu ESP 
• opisuje budowę układu ESP 
• objaśnia proces regulacji momentu obracającego pojazd dla 

samochodu nadsterownego i podsterownego. 
• podaje czujniki układu ESP 
• objaśnia  budowę i działanie czujników układu ESP 
• objaśnia działanie układu ESP na podstawie schematu 

blokowego sygnałów wejściowych wyjściowych 
• objaśnia działanie układu ESP w fazach zwiększania, 

utrzymywania i zmniejszania ciśnienia podczas regulacji 
• objaśnia parametry zawieszenia samochodu związane z 

bezpieczeństwem i komfortem jazdy  
• rysuje i objaśnia przykładowe charakterystyki tłumienia 

amortyzatorów zawieszenia 
• objaśnia ustawienia programatora rodzaju jazdy 

samochodem 
• wskazuje sygnały służące za podstawę do obliczania 

chwilowych parametrów dynamiki ruchu pojazdu 
• objaśnia budowę i działanie amortyzatorów z zaworami 

elektromagnetycznymi  
• objaśnia sposób sygnalizacji awarii amortyzatorów z 

zaworami elektromagnetycznymi 

• Układy zapobiegające 
blokowaniu kół podczas 
hamowania (ABS) – 
parametry, budowa i działanie 

• Układy zapobiegające 
poślizgowi kół napędowych 
podczas ruszania i 
przyspieszania (ASR) – 
parametry, budowa i działanie 

• Układy stabilizacji toru jazdy 
(ESP) – parametry, budowa i 
działanie 

• Układy elektronicznej regulacji 
tłumienia amortyzatorów 
zawieszenia pojazdu – 
parametry, budowa i działanie 

• Diagnozowanie i usuwanie 
usterek układów regulacji 
dynamiki jazdy 

• Rozpoznawanie podzespołów 
układu ABS na modelu 

• Obliczanie wartości współczynnika 
poślizgu 

• Rozpoznawanie podzespołów 
układu ASR na modelu 

• Rozpoznawanie podzespołów 
układu ESP na modelu 

• Rysowanie charakterystyki 
tłumienia amortyzatorów dla 
różnych sposobów jazdy 

• Identyfikowanie elementów układu 
regulacji amortyzatorów o 
zmiennej charakterystyce 
tłumienia 

• Odczytywanie zawartości pamięci 
diagnostycznej układów regulacji 
dynamiki jazdy za pomocą testera 

• Diagnozowanie usterek poprzez 
pomiar sygnału na stykach 
pomiarowych na podstawie 
instrukcji naprawy 
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M.12 
1(7) interpretuje wyniki 
pomiarów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(1) analizuje schematy 
elektryczne pojazdów 
samochodowych; 
2(3) dobiera metody 
naprawy układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 

• objaśnia sposoby diagnozowania układów regulacji dynamiki 
jazdy 

• rozpoznaje kody usterek układów regulacji dynamiki jazdy  
• objaśnia sposoby usuwania typowych usterek układów 

regulacji dynamiki jazdy 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych na podstawie 
dokumentacji technicznej 
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 
(18) stosuje programy 
komputerowe 
wspomagające 
wykonywanie zadań; 
M.12 
1(1) rozróżnia metody 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(2) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne pojazdów 
samochodowych; 
1(4) określa zakres 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(7) interpretuje wyniki 
pomiarów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 

4.13. Układy zwiększające komfort jazdy Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 2” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• objaśnia zadania układów ogrzewania i klimatyzacji wnętrza 

pojazdu 
• objaśnia budowę układu ogrzewania wnętrza pojazdu 
• objaśnia zasadę działania klimatyzacji na schemacie 

czynnika chłodniczego 
• objaśnia budowę układu klimatyzacji wnętrza pojazdu 
• wskazuje materiały eksploatacyjne stosowane w układzie 

klimatyzacji 
• objaśnia działanie elektronicznego układu sterowania 

klimatyzacji i ogrzewania wnętrza pojazdu 
• objaśnia budowę podzespołów elektronicznego sterowania 

klimatyzacji i ogrzewania wnętrza pojazdu 
• identyfikuje występowanie podzespołów regulacji ogrzewania 

i klimatyzacji na schemacie elektrycznym  
• objaśnia działanie układu elektrycznego sterowania szyb 
• objaśnia budowę układu elektrycznego sterowania szyb 
• objaśnia schemat połączeń elektrycznych układu 

elektrycznego sterowania szyb 
• opisuje różne rozwiązania elektrycznego sterowania szyb w 

pojazdach 
• objaśnia budowę rozsuwanego dachu z silnikiem napędowym  
• objaśnia zasadę działania układu z mikrowyłącznikami 
• objaśnia działanie elektrycznego sterowania dachu 
• objaśnia sposób elektrycznej regulacji siedzenia 
• objaśnia położenie silników regulacyjnych siedzenia 
• objaśnia schemat połączeń elektrycznych układu elektrycznej 

regulacji siedzenia 
• objaśnia sposób regulacji lusterka zewnętrznego 
• objaśnia budowę elektrycznie regulowanego lusterka 

zewnętrznego 
• objaśnia zasadę regulacji lusterek na podstawie schematu 

elektrycznego 
• objaśnia przeznaczenie i zakres działania centralnego 

blokowania drzwi  
• rozróżnia rodzaje układów centralnego blokowania drzwi 
• objaśnia zasadę działania i budowę elektrycznego 

centralnego blokowania drzwi  
• objaśnia występowanie dodatkowych zabezpieczeń w 

zakresie ochrony samochodu przed kradzieżą w 
nastawnikach centralnego zamka 

• objaśnia budowę nastawnika z silnikiem blokującym 
• objaśnia działanie nastawnika z silnikiem blokującym 
• objaśnia zasadę działania układu odłączającego zamek od 

klamki drzwi 

• Ogrzewanie i klimatyzacja 
wnętrza pojazdu: 
– zadania, 
– budowa, 
– zasada działania, 
– schemat elektronicznego 

sterowania 
• Elektryczne sterowanie szyb: 

– zadania, 
– budowa, 
– zasada działania, 
– schemat elektrycznego 

sterowania 
– warianty rozwiązań 

• Elektryczne sterowanie dachu: 
– zadania, 
– budowa, 
– zasada działania, 
– schemat elektrycznego 

sterowania 
• Elektryczna regulacja siedzeń: 

– zadania, 
– budowa, 
– zasada działania, 
– schemat elektrycznego 

sterowania 
• Elektryczna regulacja lusterek 

zewnętrznych: 
– zadania, 
– budowa, 
– zasada działania, 
– schemat elektrycznego 

sterowania 
• Centralne blokowanie drzwi: 

– zadania, 
– budowa, 
– zasada działania, 
– schemat elektrycznego 

sterowania, 
– współdziałanie z układem 

zabezpieczenia pojazdu 
przed kradzieżą 

 

• Identyfikowanie podzespołów 
ogrzewania i klimatyzacji wnętrza 
na modelu 

• Lokalizowanie elementów 
ogrzewania i klimatyzacji wnętrza 
w samochodzie 

• Identyfikowanie podzespołów 
elektrycznego sterowania szyb na 
modelu 

• Lokalizowanie elementów 
elektrycznego sterowania szyb w 
samochodzie 

• Identyfikowanie podzespołów 
elektrycznego sterowania dachu 
na modelu 

• Lokalizowanie elementów 
elektrycznego sterowania dachu w 
samochodzie 

• Identyfikowanie podzespołów 
elektrycznej regulacji siedzenia na 
modelu 

• Lokalizowanie elementów 
elektrycznej regulacji siedzenia w 
samochodzie 

• Sprawdzanie zakresu elektrycznej 
regulacji lusterek zewnętrznych w 
samochodzie 

• Odnajdowanie na schemacie 
elektrycznym instalacji samochodu 
elementów centralnego 
blokowania drzwi 

• Lokalizowanie elementów 
elektronicznego sterowania 
skrzynką przekładniową w 
samochodzie 
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M.12 
2(1) analizuje schematy 
elektryczne pojazdów 
samochodowych; 
2(3) dobiera metody 
naprawy układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
 

• objaśnia sposób połączenia instalacji centralnego zamka z 
instalacją alarmową chroniącą pojazd przed kradzieżą 

• objaśnia zasadę działania elektronicznego sterowania 
skrzynką przekładniową 

• podaje zalety elektronicznego sterowania skrzynką 
przekładniową 

• objaśnia działanie wielofunkcyjnego przełącznika dźwigni 
zmiany biegów 

• analizuje działanie urządzenia sterującego na podstawie 
sygnałów wejściowych i wyjściowych 

• objaśnia pracę układu sterowania skrzynką przekładniową w 
trybie awaryjnym 

• objaśnia zadania elektronicznego układu regulacji prędkości 
jazdy 

• objaśnia budowę elektronicznego układu regulacji prędkości 
jazdy 

• objaśnia zasadę działania elektronicznego układu regulacji 
prędkości jazdy 

• objaśnia zadania samochodowej nawigacji GPS 
• objaśnia budowę samochodowej nawigacji GPS 
• objaśnia zasadę działania samochodowej nawigacji GPS 
• objaśnia zadania samochodowej instalacji telefonicznej 
• objaśnia budowę samochodowej instalacji telefonicznej 
• objaśnia zasadę działania samochodowej instalacji 

telefonicznej 
• objaśnia zadania samochodowych układów telematyki 
• objaśnia budowę samochodowych układów telematyki 
• objaśnia zasadę działania samochodowych układów 

telematyki 

• Elektroniczne sterowanie 
skrzynką przekładniową: 
– zadania, 
– budowa, 
– zasada działania, 
– schemat elektryczny 

sterowania 

• Elektroniczne układy regulacji 
prędkości jazdy: 
– zadania, 
– budowa, 
– zasada działania, 
– schemat elektryczny 

sterowania 

• Samochodowa nawigacja 
GPS: 
– zadania, 
– budowa, 
– zasada działania 

• Samochodowa instalacja 
telefoniczna: 
– zadania, 
– budowa, 
– zasada działania 

• Samochodowe układy 
telematyki: 
– zadania, 
– budowa, 
– zasada działania 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych na podstawie 
dokumentacji technicznej 
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 
(18) stosuje programy 
komputerowe 
wspomagające 
wykonywanie zadań; 
M.12 
1(1) rozróżnia metody 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(2) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne pojazdów 
samochodowych; 
1(4) określa zakres 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(7) interpretuje wyniki 
pomiarów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 

4.14. Układy bezpieczeństwa biernego Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 2” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• objaśnia cel stosowania poduszek gazowych w pojazdach 

samochodowych 
• rozróżnia rodzaje poduszek gazowych stosowanych w 

pojazdach samochodowych 
• objaśnia rozmieszczenie poduszek gazowych w pojazdach 

samochodowych 
• objaśnia budowę i działanie czołowej poduszki gazowej 

kierowcy  
• objaśnia budowę i działanie czołowej poduszki gazowej 

pasażera 
• objaśnia budowę i działanie bocznej poduszki gazowej 
• objaśnia budowę i działanie kurtyny gazowej 
• objaśnia budowę i działanie poduszki kolanowej 
• opisuje przeznaczenie elektrycznych i elektronicznych 

elementów stosowanych w zespole poduszki gazowej 
• wskazuje urządzenia elektroniczne rozpoznające zajęcie 

przedniego siedzenia przez pasażera 
• analizuje działanie zespołu  poduszki gazowej na podstawie 

schematu elektrycznego układu 
• objaśnia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas 

obsługi i naprawy zespołu poduszki gazowej 
• opisuje kompaktową poduszkę gazową 
• objaśnia różnice między kompaktową poduszką gazową i 

innymi rodzajami poduszek gazowych 
• rozróżnia rodzaje napinaczy pasów bezpieczeństwa 
• objaśnia działanie pirotechnicznych napinaczy pasów 

bezpieczeństwa 
• objaśnia budowę pirotechnicznych napinaczy pasów 

bezpieczeństwa 
• objaśnia na schemacie działanie całego układu biernego 

bezpieczeństwa w samochodzie 

• Rodzaje poduszek gazowych  
• Budowa i zasada działania 

zespołu poduszki gazowej 
• Schemat elektryczny zespołu 

poduszki gazowej  
• Kompaktowa poduszka 

gazowa  
• Budowa i zasada działania 

pirotechnicznych napinaczy 
pasów bezpieczeństwa 

• Schemat elektryczny 
pirotechnicznych napinaczy 
pasów bezpieczeństwa 

• Kompletny układ biernego 
bezpieczeństwa w 
samochodzie 
 

• Sprawdzanie w samochodzie 
prawidłowości działania układu na 
podstawie obserwacji lampek 
kontrolnych zestawu wskaźników 

• Detonowanie poduszki gazowej na 
modelu 

• Rozpoznawanie miejsc 
umieszczenia pirotechnicznych 
napinaczy pasów w samochodzie 

• Odnajdowanie w samochodzie 
elementów układu bezpieczeństwa 
biernego 
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M.12 
2(1) analizuje schematy 
elektryczne pojazdów 
samochodowych; 
2(3) dobiera metody 
naprawy układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i 
umiejętności opisujące uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(E.a) 
(6) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne; 
(7) sporządza schematy 
ideowe i montażowe 
układów elektrycznych i 
elektronicznych; 
(8) rozróżnia parametry 
elementów oraz układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych; 
(12) określa funkcje 
elementów i układów 
elektrycznych i elektronicz-
nych na podstawie 
dokumentacji technicznej 
(17) posługuje się 
dokumentacją techniczną, 
katalogami i instrukcjami 
obsługi oraz przestrzega 
norm w tym zakresie; 
(18) stosuje programy 
komputerowe 
wspomagające 
wykonywanie zadań; 
M.12 
1(1) rozróżnia metody 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(2) rozpoznaje elementy 
oraz układy elektryczne i 
elektroniczne pojazdów 
samochodowych; 
1(4) określa zakres 
diagnostyki układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(7) interpretuje wyniki 
pomiarów układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 

4.15. Układy ochrony pojazdu przed kradzieżą Podręcznik 
„Elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 
pojazdów 
samochodowych 
Cz. 2” 
 WKŁ 

Uczeń: 
• objaśnia działanie układu elektronicznej blokady silnika 

(immobilizera) z transponderem  
• opisuje budowę układu elektronicznej blokady silnika 

(immobilizera) z transponderem 
• objaśnia  schemat blokowy układu elektronicznej blokady 

silnika (immobilizera) z transponderem  
• objaśnia zasady montażu układu elektronicznej blokady 

silnika (immobilizera) z transponderem 
• objaśnia przeznaczenie urządzenia alarmowego (autoalarmu) 
• opisuje działanie autoalarmu  
• objaśnia schemat funkcjonalny autoalarmu 
• wskazuje rodzaje czujników wykorzystywanych w układzie 

autoalarmu  
• objaśnia budowę i działanie czujników wykorzystywanych w 

układzie autoalarmu 
• podaje warunki aktywacji autoalarmu  
• objaśnia rodzaje sygnału alarmowego 
• objaśnia schemat elektryczny instalacji alarmowej 
• objaśnia typowe rozmieszczenie podzespołów instalacji 

alarmowej w samochodzie 

• Układ elektronicznej blokady 
silnika (immobilizera) z 
transponderem: 
– zadania, 
– budowa, 
– zasada działania, 
– schemat elektrycznego 

sterowania, 
– współdziałanie z 

urządzeniem alarmowym 
• Urządzenie alarmowe 

(autoalarm): 
– zadania, 
– budowa, 
– zasada działania, 
– schemat elektrycznego 

sterowania 
 
 

• Sprawdzanie w samochodzie 
prawidłowości działania układu na 
podstawie obserwacji lampek 
kontrolnych zestawu wskaźników 

• Odnajdowanie w samochodzie 
elementów układu elektronicznej 
blokady silnika (immobilizera) 

• Odnajdowanie w samochodzie 
elementów urządzenia 
alarmowego (autoalarmu) 
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M.12 
2(1) analizuje schematy 
elektryczne pojazdów 
samochodowych; 
2(3) dobiera metody 
naprawy układów 
elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
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Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć 

Osiągnięcie przez ucznia założonych szczegółowych celów kształcenia będzie możliwe poprzez obserwację ucznia podczas wykonywania przez niego ćwiczeń oraz odpowiednie narzędzia 
bieżącego pomiaru dydaktycznego. Przygotowując scenariusze ćwiczeń, nauczyciele powinni zwrócić szczególną uwagę na wskazówki do oceniania osiągnięć uczniów. Jeśli w ćwiczeniu 
wystąpi konieczność obserwowania działania praktycznego uczniów, trzeba zamieścić arkusze obserwacji. Osiągnięcie innych umiejętności wynikających ze szczegółowych celów 
kształcenia zaleca się sprawdzać poprzez ocenę prezentacji wyników wykonanego ćwiczenia lub test specjalnie przygotowany przez nauczyciela.  
 
 
Zalecane środki dydaktyczne 

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w:  
− pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej wyposażonej w mierniki wielkości elektrycznych; zestawy elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych; komputerowe 

zestawy diagnostyczne do sprawdzania urządzeń elektrycznych i elektronicznych; stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, z drukarką, z pakietem programów biurowych oraz z 
oprogramowaniem do symulacji pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych; stół probierczy; maszyny i urządzenia elektryczne; schematy instalacji elektrycznych; urządzenia 
elektryczne i elektroniczne wyposażenia pojazdów samochodowych;  

− pracowni mechatroniki samochodowej wyposażonej w zestawy elementów wykonawczych (elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych); czujniki i przetworniki; elementy instalacji 
elektrycznych i urządzeń sterujących; przyrządy pomiarowe; zestawy panelowe układów elektrycznych i elektronicznych. 

Dostępne dla nauczyciela powinno być stanowisko komputerowe z rzutnikiem multimedialnym.  
 
 
Zalecane metody kształcenia 

Do wprowadzania nowych treści należy zastosować metodę pogadanki wspartej pokazem multimedialnym z wykorzystaniem modeli, plansz i rzeczywistych eksponatów elektrycznych i 
elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub ich podzespołów. Równolegle powinna być stosowana metoda ćwiczeń. Do niektórych tematów można także zastosować metodę 
tekstu przewodniego lub metodę projektu.  
 
 
Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.  
 
 
Formy indywidualizacji pracy uczniów powinny uwzględniać dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do: 

– potrzeb ucznia, 
– możliwości ucznia. 
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5. Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami 

5.1. Źródła i zakres obowiązywania przepisów ruchu drogowego 

5.2. Zasady ruchu drogowego 

5.3. Technika kierowania i obsługa pojazdu 

5.4. Pierwsza pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy 
programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności stanowiące 
uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(M.g) 
(2) stosuje przepisy 
prawa dotyczące 
ruchu drogowego  
i kierujących 
pojazdami; 
(3) przestrzega 
zasad kierowania 
pojazdami; 
 
 
 

5.1. Źródła i zakres obowiązywania przepisów ruchu drogowego Podręcznik 
„Przepisy ruchu 
drogowego  
i technika 
kierowania 
pojazdami 
kategorii B” 

WKŁ 

Uczeń: 
• rozróżnia międzynarodowe źródła przepisów ruchu 

drogowego 
• rozróżnia polskie źródła przepisów ruchu drogowego 
• rozróżnia zakres obowiązywania przepisów ruchu 

drogowego 
• rozróżnia zagrożenia związane z ruchem drogowym 

• Międzynarodowe i polskie przepisy ruchu 
drogowego 

• Zakres obowiązywania przepisów ruchu 
drogowego  

• Zagrożenia związane z ruchem drogowym 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy 
programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności stanowiące 
uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(M.g) 
(2) stosuje przepisy 
prawa dotyczące 
ruchu drogowego  
i kierujących 
pojazdami; 
(3) przestrzega 
zasad kierowania 
pojazdami; 
 

5.2. Zasady ruchu drogowego Podręcznik 
„Przepisy ruchu 
drogowego  
i technika 
kierowania 
pojazdami 
kategorii B” 

WKŁ 

Uczeń: 
• rozróżnia podstawowe pojęcia ustawy – Prawo o 

ruchu drogowym 
• przestrzega ogólnych zasad ruchu pojazdów 
• rozróżnia podstawowe manewry w ruchu drogowym 
• przestrzega zasad obowiązujących podczas 

włączania się do ruchu 
• przestrzega zasad obowiązujących podczas cofania 
• przestrzega zasad obowiązujących podczas zmiany 

kierunku jazdy lub pasa ruchu 
• przestrzega zasad obowiązujących podczas 

zawracania 
• przestrzega zasad obowiązujących podczas 

omijania 
• przestrzega zasad obowiązujących podczas 

wymijania 
• przestrzega zasad obowiązujących podczas 

wyprzedzania 
• przestrzega zasad dotyczących hamowania 
• przestrzega zasad wzajemnego zachowania się 

kierujących wobec pieszych 
• przestrzega zasad wzajemnego zachowania się 

kierujących wobec rowerzystów 
• przestrzega zasad pierwszeństwa przejazdu 
• przestrzega zasad obowiązujących podczas 

przejeżdżania przez przejazdy kolejowe i 
tramwajowe 

• przestrzega zasad obowiązujących podczas 
zatrzymania i postoju pojazdu 

• przestrzega zasad dotyczących prędkości jazdy 
• przestrzega zasad używania świateł zewnętrznych 

oraz sygnałów świetlnych i dźwiękowych 

• przestrzega zasad obowiązujących podczas jazdy w 
warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 

• przestrzega zasad obowiązujących podczas jazdy 
na autostradach i drogach ekspresowych 

• przestrzega zasad obowiązujących podczas jazdy w 
strefach zamieszkania 

• przestrzega zasad obowiązujących podczas jazdy 
na drogach wewnętrznych i w strefach ruchu 

• przestrzega zasad obowiązujących podczas 
holowania pojazdu silnikowego 

• przestrzega zasad obowiązujących podczas 
przejazdu pojazdu uprzywilejowanego 

• Podstawowe pojęcia ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym 

• Ogólne zasady ruchu pojazdów 
• Podstawowe manewry (włączanie się do 

ruchu, cofanie, zmiana kierunku jazdy lub 
pasa ruchu, zawracanie, omijanie, wymijanie, 
wyprzedzanie, hamowanie) 

• Wzajemne zachowanie się kierujących 
pojazdami i pieszych 

• Wzajemne zachowanie się kierujących 
pojazdami i rowerzystów 

• Przecinanie się kierunków ruchu i 
pierwszeństwo przejazdu 

• Ruch pojazdów na przejazdach kolejowych i 
tramwajowych 

• Zatrzymanie i postój pojazdu 
• Prędkość jazdy 
• Używanie świateł zewnętrznych oraz 

sygnałów dźwiękowych i świetlnych 
• Jazda w warunkach zmniejszonej 

przejrzystości powietrza 
• Ruch pojazdów na autostradach i drogach 

ekspresowych 
• Ruch pojazdów w strefach zamieszkania 
• Ruch pojazdów na drogach wewnętrznych i 

w strefach ruchu 
• Holowanie pojazdu silnikowego 
• Pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym 
• Pojazdy przewożące dzieci lub młodzież oraz 

autobusy szkolne  
• Pojazdy używane do nauki jazdy oraz do 

wykonywania prac na drodze 

• Pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne 
• Pojazdy przewożące towary niebezpieczne 
• Sygnalizowanie obecności pojazdu z powodu 

uszkodzenia lub wypadku 
• Jazda pojazdów w zorganizowanych 

kolumnach 
• Używanie pojazdów w ruchu drogowym 
• Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep oraz 

przewóz osób 
• Znaki i sygnały w ruchu drogowym – 

znaczenie i podział 
 

• Określanie kolejności stosowania 
się kierującego do znaków, 
sygnałów i poleceń na wskazanych 
rodzajach skrzyżowań 

• Określanie kolejności stosowania 
się kierującego do znaków, 
sygnałów i poleceń we wskazanych 
sytuacjach drogowych 

• Ustalanie pierwszeństwa przejazdu 
na wskazanych skrzyżowaniach 

• Ustalanie pierwszeństwa przejazdu 
we wskazanych sytuacjach 
drogowych 

• Ustalanie dopuszczalnej prędkości 
obowiązującej we wskazanych 
sytuacjach drogowych 

• Rozwiązywanie przykładowych 
pytań testowych na prawo jazdy 
kategorii B z zakresu przepisów 
ruchu drogowego 
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• przestrzega zasad obowiązujących wobec pojazdów 
przewożących dzieci lub młodzież oraz autobusów 
szkolnych 

• przestrzega zasad obowiązujących wobec pojazdów 
używanych do nauki jazdy 

• przestrzega zasad obowiązujących wobec pojazdów 
używanych do wykonywania prac na drodze 

• przestrzega zasad dotyczących pojazdów 
przewożących osoby niepełnosprawne 

• przestrzega zasad obowiązujących podczas 
sygnalizowania obecności pojazdu z powodu 
uszkodzenia lub wypadku 

• przestrzega zasad obowiązujących podczas jazdy 
pojazdów w zorganizowanych kolumnach 

• przestrzega ogólnych zasad używania pojazdów w 
ruchu drogowym 

• stosuje się do znaków drogowych pionowych 
• stosuje się do znaków drogowych poziomych 
• stosuje się do sygnałów świetlnych dla kierujących 
• stosuje się do sygnałów dawanych przez osoby 

kierujące ruchem 
• stosuje się do sygnałów dźwiękowych lub 

wibracyjnych wysyłanych przez urządzenia 
umieszczone na drodze 

• przestrzega warunków technicznych pojazdów 
• przestrzega zasad rejestracji pojazdów 
• stosuje się do zasad obowiązujących podczas 

przeprowadzania kontroli w ruchu drogowym 
 

 

• Znaki drogowe pionowe (ostrzegawcze, 
zakazu, nakazu,  informacyjne, kierunku i 
miejscowości oraz uzupełniające) 

• Znaki drogowe poziome 
• Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych 
• Sygnały dawane przez osobę kierującą 

ruchem 
• Sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane 

przez urządzenia umieszczone na drodze 
• Warunki techniczne i rejestracja pojazdów 
• Kierujący i kontrola ruchu drogowego 
• Ewidencja kierowców naruszających przepisy 

ruchu drogowego 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy 
programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności stanowiące 
uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PKZ(M.g) 
(1) wykonuje 
czynności 
kontrolno-
obsługowe 
pojazdów; 
(3) przestrzega 
zasad kierowania 
pojazdami; 
(4) wykonuje 
czynności związane 
z prowadzeniem i 
obsługą pojazdu 
samochodowego w 
zakresie 
niezbędnym do 
uzyskania prawa 
jazdy kategorii B; 
 
KPS 
(3) przewiduje 
skutki 
podejmowanych 
działań;  
(5) potrafi radzić 
sobie ze stresem;  
8) potrafi ponosić 
odpowiedzialność 
za podejmowane 
działania;  

5.3. Technika kierowania i obsługa pojazdu Podręcznik 
„Przepisy 
ruchu 
drogowego  
i technika 
kierowania 
pojazdami 
kategorii B” 

WKŁ 

Uczeń: 
• wykonuje czynności codziennej obsługi technicznej 

pojazdu 
• wykonuje czynności przygotowania się do jazdy 
• uruchamia silnik 
• rusza do przodu na jezdni poziomej 
• rusza do przodu na wzniesieniu 
• bezpiecznie jeździ do tyłu 
• bezpiecznie zatrzymuje pojazd 
• parkuje pojazd równolegle 
• parkuje pojazd prostopadle 
• parkuje pojazd skośnie 
• bezpiecznie wyprzedza innych użytkowników drogi 
• bezpiecznie zawraca na drodze 
• bezpiecznie przejeżdża zakręty 
• bezpiecznie pokonuje wzniesienia i spadki drogi 
• bezpiecznie jeździ w trudnych warunkach 

atmosferycznych 
• bezpiecznie jeździ w trudnych warunkach 

drogowych 

• Urządzenia do sterowania i kontroli 
samochodu 

• Przygotowanie do jazdy 
• Uruchamianie silnika 
• Ruszanie do przodu na jezdni poziomej i na 

wzniesieniu 
• Jazda do tyłu 
• Zatrzymywanie i postój 
• Parkowanie równoległe, prostopadłe i skośne 
• Wyprzedzanie  
• Zawracanie 
• Przejeżdżanie zakrętów 
• Pokonywanie wzniesień i spadków drogi 
• Jazda w trudnych warunkach 

atmosferycznych 
• Jazda z przyczepą 
• Jazda ekonomiczna 
• Codzienna obsługa techniczna pojazdu 

• Identyfikowanie znaczenia lampek 
kontrolnych i innych przyrządów 
kontrolno-pomiarowych wskazanego 
zestawu wskaźników 

• Identyfikowanie miejsca położenia 
podstawowych punktów kontrolnych 
płynów eksploatacyjnych pod pokrywą 
silnika wskazanych modeli 
samochodów 

• Rozwiązywanie przykładowych pytań 
testowych na prawo jazdy kategorii B z 
zakresu techniki kierowania i obsługi 
pojazdu 

 
 

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

5.4. Pierwsza pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych Podręcznik 
„Przepisy 
ruchu 
drogowego  
i technika 
kierowania 
pojazdami 
kategorii B” 

WKŁ 

Uczeń: 
• stosuje zasady udzielania pomocy na miejscu 

wypadku 
• wykonuje czynności pierwszej pomocy 

• Udzielanie pomocy na miejscu wypadku 
• Czynności pierwszej pomocy 
 
 

• Opatrywanie ran kończyn i głowy 
• Układanie rannego w pozycji bocznej 

ustalonej 
• Wykonywanie czynności 

reanimacyjnych na manekinie 
• Rozwiązywanie przykładowych pytań 

testowych na prawo jazdy kategorii B z 
zakresu pierwszej pomocy 
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Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć 

Sprawdzenie osiągnięcia przez uczniów założonych szczegółowych celów kształcenia będzie możliwe poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi bieżącego pomiaru dydaktycznego 

(testy standardowe lub opracowane przez nauczyciela) oraz obserwację ucznia podczas wykonywania przez niego ćwiczeń. Przygotowując scenariusze ćwiczeń, nauczyciele powinni 

zwrócić szczególną uwagę na wskazówki do oceniania osiągnięć uczniów. We wszystkich ćwiczeniach wystąpi możliwość obserwowania i oceniania działania uczniów. Sprawdzenie 

założonych w celach kształcenia umiejętności praktycznych dotyczących techniki prowadzenia pojazdów będzie odbywać się poprzez obserwację ucznia przez instruktora nauki jazdy.  

 

Zalecane środki dydaktyczne 

Zajęcia teoretyczne z przepisów ruchu powinny odbywać się w pracowni ruchu drogowego wyposażonej w plansze dydaktyczne z zakresu ruchu drogowego. Zajęcia z techniki kierowania i 

obsługi pojazdu mogą odbywać się w pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Nauczyciel powinien mieć dostęp do komputera z rzutnikiem multimedialnym. Zajęcia 

praktyczne powinny odbywać się na placach manewrowych i na ulicach w warunkach rzeczywistego ruchu ulicznego.  

 

Zalecane metody kształcenia 

Do wprowadzania nowych treści należy zastosować metodę pogadanki wspartej pokazem multimedialnym, z wykorzystaniem  modeli i plansz. Równolegle powinna być stosowana metoda 

ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych z zakresu techniki prowadzenia pojazdów. 

 

 
 
Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.  

 

Formy indywidualizacji pracy uczniów powinny uwzględniać dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do: 

– potrzeb ucznia, 
– możliwości ucznia. 
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6. Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej 

6.1.  Zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej 

6.2.  Przedsiębiorstwa samochodowe 

6.3.  Podejmowanie działalności gospodarczej 

6.4.  Prowadzenie działalności gospodarczej 

6.5.  Koszty i przychody z działalności gospodarczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Efekty kształcenia według 
podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności stanowiące 
uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PDG 
(1) stosuje pojęcia z zakresu 
gospodarki  rynkowej; 

6.1. Zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej Podręcznik 
„Podstawy 
działalności 
gospodarczej  
w branży 
samochodowej” 

WKŁ 

Uczeń: 
• rozróżnia cechy  gospodarki rynkowej 
• wskazuje  zalety i wady gospodarki rynkowej 
• objaśnia działanie mechanizmu rynkowego 
• stosuje pojęcia popytu, podaży i ceny 

równowagi 
 

• Cechy gospodarki rynkowej 
• Mechanizm rynkowy 
 

• Metody kształtowania popytu w 
dziedzinie sprzedaży  
samochodów nowych:  

  – samochody ekologiczne,  
  – samochody luksusowe 

PDG 
(4) rozróżnia przedsiębiorstwa  
i instytucje występujące 
w branży i powiązania między 
nimi; 
(5) analizuje działania 
prowadzone przez 
przedsiębiorstwa funkcjonujące w 
branży; 
(6) inicjuje wspólne 
przedsięwzięcia z różnymi 
przedsiębiorstwami z branży; 

6.2. Przedsiębiorstwa samochodowe Podręcznik 
„Podstawy 
działalności 
gospodarczej  
w branży 
samochodowej” 

WKŁ 

Uczeń: 
• klasyfikuje przedsiębiorstwa samochodowe na 

podstawie zakresu i rodzaju działalności 
• rozróżnia cechy serwisów autoryzowanych i 

niezależnych 
• wskazuje instytucje obsługujące branżę 

motoryzacyjną 
• rozróżnia metody finansowania zakupu 

pojazdów 
• rozpoznaje programy ubezpieczenia pojazdów 
• objaśnia zasady ubezpieczenia działalności 

przedsiębiorstwa 
• wskazuje zależności pomiędzy producentami 

pojazdów i części zamiennych a serwisami 
samochodowymi 

• wskazuje zależności pomiędzy serwisami 
samochodowymi świadczącymi usługi o 
podobnym zakresie i rodzaju 

• rozróżnia pojęcie konkurencji i nieuczciwej 
konkurencji 

 

• Rodzaje przedsiębiorstw 
samochodowych 

• Zakres działalności 
przedsiębiorstw  samochodowych 

• Zależności i współpraca między 
przedsiębiorstwami branży 
motoryzacyjnej 

• Konkurencja na rynku 
motoryzacyjnym 

 

• Wybór najkorzystniejszej metody 
finansowania zakupu samochodu 
według zadanych kryteriów 

• Projekt badania rynku 
w danym obszarze działalności 
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Efekty kształcenia według 
podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności stanowiące 
uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

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

6.3. Podejmowanie działalności gospodarczej Podręcznik 
„Podstawy 
działalności 
gospodarczej  
w branży 
samochodowej” 

WKŁ 

Uczeń: 
• rozróżnia formy prowadzenia działalności 

gospodarczej 
• wskazuje zalety i wady każdej formy 

prowadzenia działalności gospodarczej 
• objaśnia pojęcie działalności regulowanej 
• określa warunki jakie musi spełniać Stacja 

Kontroli Pojazdów 
• wskazuje dokumenty niezbędne  

do uruchomienia  jednoosobowej działalności 
gospodarczej 

• wskazuje dokumenty niezbędne  
do uruchomienia spółki prawa handlowego 

• sporządza wniosek o wpis do ewidencji 
gospodarczej, nadanie numeru Regon  
i NIP, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych 

• sporządza wniosek do KRS, Urzędu 
Statystycznego, Urzędu Skarbowego   
i ZUS, PIP, PIS 

• określa niezbędne dokumenty dopuszczające 
z zakresu: UDT, ochrony przeciwpożarowej, 
BHP, ochrony  środowiska 

 

• Formy prowadzenia działalności 
gospodarczej – wady i zalety 

• Wybór formy prowadzenia 
działalności gospodarczej 

• Jednoosobowa działalność 
gospodarcza – niezbędne 
dokumenty 

• Spółki prawa handlowego – 
niezbędne dokumenty 

• Działalność regulowana – warunki 
uzyskania wpisu do rejestru 

• Założenie własnego 
przedsiębiorstwa samochodowego 
– przygotowanie  dokumentów:  

  – jednoosobowa działalność  
   gospodarcza, 

  – spółka prawa handlowego 
• Opracowanie kolejnych kroków 

prowadzących  
do podjęcia działalności 
regulowanej – SKP 
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Efekty kształcenia według 
podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności stanowiące 
uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

PDG 
(7) przygotowuje dokumentację 
niezbędną do uruchomienia  
i prowadzenia działalności 
gospodarczej; 
(2) stosuje przepisy prawa pracy , 
przepisy prawa dotyczące 
ochrony danych osobowych oraz 
przepisy prawa podatkowego i 
prawa autorskiego; 
(3) stosuje przepisy prawa 
dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej; 
(8) prowadzi korespondencję 
związaną z prowadzeniem 
działalności gospodarczej; 
(9) obsługuje urządzenia biurowe 
oraz stosuje programy 
komputerowe wspomagające 
prowadzenie działalności 
gospodarczej; 
(10) planuje działania 
marketingowe prowadzonej 
działalności gospodarczej; 
 

6.4. Prowadzenie działalności gospodarczej Podręcznik 
„Podstawy 
działalności 
gospodarczej  
w branży 
samochodowej” 

WKŁ 

Uczeń: 
• wskazuje obowiązki pracodawcy względem 

zatrudnionych pracowników 
• stosuje  Kodeks Pracy 
• wskazuje dane osobowe podlegające 

ochronie prawnej 
• określa metody ochrony danych osobowych 

pracowników i Klientów 
• wskazuje przedmiot i podmiot prawa 

autorskiego oraz zasady ochrony 
• określa zasady powstawania obowiązku 

podatkowego 
• określa obowiązki płatnika podatku VAT, 

podatku dochodowego i akcyzy 
• wskazuje organy uprawnione do 

kontrolowania przedsiębiorstwa 
samochodowego 

• określa  zasady i zakresy kontroli przez 
uprawnione organy 

• określa zasady prowadzenia korespondencji 
firmowej 

• posługuje się pakietem programów biurowych 
• określa podstawowe zadania marketingu 
• rozróżnia techniki marketingowe 
• wskazuje metody komunikacji z Klientem 
• wskazuje elementy wizerunku firmy 

• Przepisy prawa dotyczące 
działalności gospodarczej w 
zakresie działalności 
przedsiębiorstwa 
samochodowego: 

   – w obszarze prawa pracy, 
   – w obszarze ochrony 

   danych osobowych, 
   – w obszarze prawa 

   podatkowego, 
   – w obszarze prawa 

   autorskiego 
• Urzędy uprawnione  

do kontroli  
• Zasady prowadzenia 

korespondencji firmowej 
• Programy biurowe wspomagające 

prowadzenie działalności 
gospodarczej 

• Marketing i reklama w 
przedsiębiorstwie 
samochodowym 

• Budowanie pozytywnych relacji z 
Klientem 

 

• Pismo odwoławcze  
od czynności kontrolnych 
inspektora Urzędu Skarbowego – 
powód: zbyt późne doręczenie 
zawiadomienia o kontroli 

• Wykonanie ulotki reklamującej 
działalność przedsiębiorstwa 

 
 

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

6.5. Koszty i przychody z działalności gospodarczej Podręcznik 
„Podstawy 
działalności 
gospodarczej  
w branży 
samochodowej” 

WKŁ 

Uczeń: 
• rozróżnia pojęcia: zysk, strata 
• rozróżnia pojęcia: cena, marża, rabat 
• rozróżnia pojęcia: przychody i koszty 
• rozróżnia  koszty zmienne i koszty stałe 

• Analiza ekonomiczna działalności 
gospodarczej 

• Koszty stałe i koszty zmienne 
• Rachunek zysków i strat 

• Sporządzenie zestawienia 
kosztów w serwisie 
samochodowym 

• Ustalenie ceny detalicznej 
produktu 
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Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć 

Sprawdzenie osiągnięcia przez uczniów założonych, szczegółowych celów kształcenia będzie możliwe poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi bieżącego pomiaru 

dydaktycznego (testy opracowane przez nauczyciela) oraz  obserwację ucznia podczas wykonywania przez niego ćwiczeń. We wszystkich ćwiczeniach występuje  możliwość 

obserwowania pracy uczniów i oceniania końcowych efektów. Pomocą mogą być arkusze obserwacji sporządzone przez nauczyciela. Osiągnięcie konkretnych umiejętności 

wynikających ze szczegółowych celów kształcenia powinno zostać  sprawdzone poprzez ocenę prezentacji wyników wykonanego ćwiczenia.  

 

Zalecane środki dydaktyczne 

Zajęcia powinny odbywać się w sali przedmiotowej wyposażonej w komputer z dostępem do Internetu dla każdego ucznia. Nauczyciel powinien mieć dostęp do komputera 

połączonego z rzutnikiem multimedialnym.     

 

Zalecane metody kształcenia 

Do wprowadzania nowych treści należy zastosować metodę pogadanki wspartej pokazem multimedialnym.  Równolegle powinna być stosowana metoda ćwiczeń samodzielnie 

wykonywanych przez uczniów, jak również wykonywanych w grupach. Zaleca się także stosowanie metody przewodniego tekstu (przygotowanego przez nauczyciela lub, w przypadku 

możliwości korzystania z komputera z internetem, wskazanego do samodzielnego odszukania) oraz metody projektów.  

 

Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.  

 

Formy indywidualizacji pracy uczniów powinny uwzględniać dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do: 

– potrzeb ucznia, 
– możliwości ucznia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 

7. Język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym 

7.1.  Porozumiewanie się w języku obcym 

7.2.  Wykorzystywanie obcojęzycznych źródeł informacji w obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych 
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Efekty kształcenia 
wg podstawy 
programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności stanowiące 
uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

JOZ 
(1) posługuje się 
zasobem środków 
językowych 
(leksykalnych, 
gramatycznych, 
ortograficznych oraz 
fonetycznych), 
umożliwiających 
realizację zadań 
zawodowych; 
(2) interpretuje 
wypowiedzi 
dotyczące 
wykonywania 
typowych czynności 
zawodowych 
artykułowane powoli i 
wyraźnie, w 
standardowej 
odmianie języka; 
(4) formułuje krótkie i 
zrozumiałe 
wypowiedzi oraz 
teksty pisemne 
umożliwiające 
komunikowanie się w 
środowisku pracy; 
 

7.1. Porozumiewanie się w języku obcym Podręcznik 
„Język angielski 
w branży 
samochodowej” 

WKŁ 

Uczeń: 
• porozumiewa się w języku obcym z klientami 

w sprawach dotyczących obsługi i naprawy 
pojazdu samochodowego 

• udziela informacji w języku obcym 
dotyczących zakresu usług oraz organizacji 
pracy warsztatu samochodowego 

• przeprowadza w języku obcym wywiad z 
klientem dotyczący zaobserwowanych 
objawów niesprawności 

• ustala z klientami warunki i terminy obsługi 
oraz naprawy pojazdu 

• stosuje zwroty grzecznościowe w 
obcojęzycznej rozmowie z klientem 

• obsługuje klienta w języku obcym zgodnie z 
zasadami kultury i etyki 

• objaśnia w języku obcym czynności 
wykonane w związku z obsługą i naprawą 
pojazdu samochodowego 

• wydaje polecenia w języku obcym dotyczące 
zakresu i realizacji prac niezbędnych do 
obsługi i naprawy pojazdu samochodowego 

• przekazuje w języku obcym informacje 
dotyczące prac wykonywanych podczas 
obsługi i naprawy pojazdu samochodowego 

• wydaje polecenia w języku obcym innym 
uczestnikom procesu obsługi i naprawy 
pojazdu samochodowego 

• słucha ze zrozumieniem wypowiedzi  
współpracowników w języku obcym 

• czyta i tłumaczy na polski korespondencję 
otrzymaną w języku obcym 

• odpowiada w języku obcym na otrzymaną 
korespondencję 

• Słownictwo z zakresu budowy, 
diagnozowania, obsługi i naprawy 
pojazdów samochodowych 

• Słownictwo z zakresu organizacji pracy 
warsztatu samochodowego 

• Słownictwo z zakresu sprzedaży usług 
motoryzacyjnych 

• Zasady używania zwrotów 
grzecznościowych w języku obcym 

• Zasady sporządzania korespondencji 
listowej i mailowej w języku obcym 

• Zasady prowadzenia rozmów 
telefonicznych w języku obcym 

• Opisywanie w języku obcym czynności 
dotyczących obsługi, diagnozowania i 
naprawy pojazdu samochodowego 

• Wydawanie poleceń w języku obcym 
dotyczących obsługi i naprawy pojazdów 
samochodowych 

• Odczytywanie korespondencji w języku 
obcym dotyczącej obsługi i naprawy 
pojazdu samochodowego 

• Odpowiadanie na korespondencję w 
języku obcym dotyczącą obsługi i 
naprawy pojazdu samochodowego 

• Przyjmowanie klienta zgłaszającego 
niesprawność pojazdu 

• Udzielanie informacji o zakresie usług 
warsztatu samochodowego 

• Przeprowadzanie wywiadu z klientem 
dotyczącego zauważonych objawów 
niesprawności pojazdu 

• Ustalanie terminu i zakresu okresowego 
przeglądu technicznego pojazdu 

• Ustalanie zakresu naprawy pojazdu na 
podstawie wykrytych niesprawności 

• Objaśnianie czynności wchodzących w 
zakres okresowej obsługi pojazdu 

• Wydawanie współpracownikom poleceń 
dotyczących obsługi i naprawy pojazdu 

• Odbieranie korespondencji mailowej w języku 
obcym związanej z obsługą i naprawą 
pojazdu 

• Udzielanie odpowiedzi na korespondencję 
mailową dotyczącą obsługi i naprawy 
pojazdu 
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Efekty kształcenia 
wg podstawy 
programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności stanowiące 
uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

JOZ 
(3) analizuje i 
interpretuje krótkie 
teksty pisemne 
dotyczące 
wykonywania 
typowych czynności 
zawodowych; 
(4) formułuje krótkie i 
zrozumiałe 
wypowiedzi oraz 
teksty pisemne 
umożliwiające 
komunikowanie się w 
środowisku pracy; 
(5) korzysta z 
obcojęzycznych 
źródeł informacji. 
 

7.2. Wykorzystywanie obcojęzycznych źródeł informacji w obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych Podręcznik 
„Język angielski 
w branży 
samochodowej” 

WKŁ 

Uczeń: 
• posługuje się słownikami ogólnymi i 

technicznymi oraz obcojęzycznymi 
słownikami samochodowymi 

• posługuje się obcojęzycznymi katalogami, 
instrukcjami i poradnikami 

• posługuje się obcojęzyczna dokumentacją 
techniczną pojazdów, urządzeń i narzędzi 
stosowanych w warsztacie samochodowym 

• tłumaczy na język polski obcojęzyczną 
literaturę motoryzacyjną 

• tłumaczy na język polski obcojęzyczną 
korespondencję dotyczącą warsztatu 
samochodowego 

• redaguje w języku obcym korespondencję 
dotyczącą warsztatu samochodowego 

• posługuje się instrukcjami i 
oprogramowaniem w języku obcym 

• odczytuje obcojęzyczne informacje 
zamieszczone na elementach pojazdów 
samochodowych 

• wykorzystuje obcojęzyczne zasoby 
internetowe związane z obsługą i naprawą 
pojazdu samochodowego 

• wykorzystuje obcojęzyczne katalogi i 
programy komputerowe 

• Posługiwanie się słownikami ogólnymi  
• Posługiwanie się słownikami 

technicznymi 
• Posługiwanie się obcojęzycznymi 

katalogami części zamiennych 
• Posługiwanie się obcojęzycznymi 

instrukcjami naprawy pojazdów 
samochodowych 

• Posługiwanie się obcojęzyczną 
dokumentacją dotyczącą urządzeń 
wykorzystywanych w warsztacie 
samochodowym 

• Tłumaczenie na język polski fragmentów 
obcojęzycznej literatury motoryzacyjnej 

• Tłumaczenie na język polski 
korespondencji listowej i mailowej 
związanej z działalnością warsztatu 
samochodowego 

• Odczytywanie obcojęzycznych informacji 
zamieszczonych na elementach 
pojazdów samochodowych 

• Wykorzystywanie informacji 
obcojęzycznych zawartych na stronach 
internetowych producentów pojazdów, 
materiałów eksploatacyjnych oraz 
dystrybutorów części zamiennych 

• Wykorzystywanie obcojęzycznych 
katalogów i programów komputerowych 

• Objaśnianie znaczenia wskazanych słów w 
słowniku ogólnym 

• Objaśnianie znaczenia wskazanych słów w 
słowniku technicznym 

• Wyszukiwanie wskazanych części 
zamiennych w katalogu obcojęzycznym 

• Wyszukiwanie opisu wskazanej operacji w 
obcojęzycznej instrukcji naprawy pojazdu 
samochodowego 

• Przeanalizowanie sposobu prawidłowego 
posługiwania się wskazanym urządzeniem 
na podstawie opisu zawartego w jego 
obcojęzycznej instrukcji obsługi 

• Tłumaczenie na język polski specyfikacji 
olejów silnikowych na wskazanych stronach 
internetowych ich producentów 
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Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć 

Sprawdzenie osiągnięcia przez ucznia założonych szczegółowych celów kształcenia będzie możliwe głównie poprzez przeprowadzenie pomiaru dydaktycznego przy zastosowaniu narzędzi 

(testów) przygotowanych przez nauczyciela oraz obserwację ucznia podczas wykonywania przez niego ćwiczeń. Przygotowując scenariusze ćwiczeń, nauczyciele powinni opracować 

wskazówki do oceniania osiągnięć uczniów. We wszystkich ćwiczeniach wystąpi możliwość obserwowania i oceniania działania uczniów.  

 

 

Zalecane środki dydaktyczne 

Zajęcia powinny odbywać się w pracowni języka obcego zawodowego wyposażonej w niezbędne środki dydaktyczne, w tym stanowisko komputerowe z rzutnikiem multimedialnym dla 

nauczyciela oraz filmy dydaktyczne i instruktażowe w języku obcym. Zajęcia powinny być realizowane w podziale na grupy, uwzględniając przepisy szczegółowe stosowane do nauki 

języków obcych, przy czym przy stosowaniu inscenizacji lub gier dydaktycznych można tworzyć zespoły 2-4-osobowe. W sali powinny być umieszczone plansze z typowymi zwrotami 

technicznymi w języku obcym, wskazane są też plansze z rysunkami technicznymi opisanymi w języku obcym, katalogi części zamiennych w języku obcym, słowniki techniczne (także 

ilustrowane), normy, katalogi oraz prasa specjalistyczna w języku obcym itp.   

 

 

Zalecane metody kształcenia 

W tym przedmiocie należy zastosować metody typowe dla nauczania języków obcych. Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń. Niezbędne jest stosowanie aktywizujących metod 

nauczania oraz systematyczne ocenianie osiągnięć uczniów i bieżące korygowanie błędów. 

 

 

Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.  

 

 

Formy indywidualizacji pracy uczniów powinny uwzględniać dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do: 

– potrzeb ucznia, 

– możliwości ucznia. 
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8. Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 

8.1.  Sprawdzanie elementów elektrycznych i elektronicznych 

8.2.  Sprawdzanie podzespołów elektrycznych i elektronicznych 

8.3. Diagnostyka elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia 
określające wiadomości i umiejętności 
stanowiące uszczegółowione efekty 
kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

BHP 
(7) organizuje stanowisko pracy 
zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska; 
(9) przestrzega zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosuje przepisy prawa dotyczące 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska; 
 
PKZ(E.a) 
(13) wykonuje połączenia 
elementów i układów elektrycznych 
oraz elektronicznych na podstawie 
schematów ideowych i 
montażowych; 
(14) dobiera metody i przyrządy do 
pomiaru parametrów układów 
elektronicznych i elektronicznych; 
(15) wykonuje pomiary wielkości 
elektrycznych elementów, układów 
elektrycznych i elektronicznych;  
(16) przedstawia wyniki pomiarów i 
obliczeń w postaci tabel i wykresów; 
(17) posługuje się dokumentacją 
techniczną, katalogami i 
instrukcjami obsługi oraz 
przestrzega norm w tym zakresie; 
(18) stosuje programy komputerowe 
wspomagające wykonywanie 
zadań; 
 
KPS 
(6) aktualizuje wiedzę i doskonali 
umiejętności zawodowe; 
(10) współpracuje w zespole; 
 
 

8.1. Sprawdzanie elementów elektrycznych i elektronicznych  

Uczeń: 
• objaśnia zasady BHP obowiązujące 

podczas obsługi układów 
elektrycznych i elektronicznych 

• rozpoznaje elementy obwodu 
elektrycznego 

• objaśnia oznaczenia elementów 
elektrycznych i elektronicznych 

• buduje obwód elektryczny z 
wykorzystaniem odpowiedniego 
elementu na postawie schematu 
ideowego  

• określa parametry obwodu na 
postawie wartości elementów i 
podstawowych praw elektrotechniki 

• podłącza do obwodu mierniki 
elektryczne 

• objaśnia podstawowe dane 
zastosowanego miernika  

• dobiera rodzaj i zakres pomiarowy 
miernika  

• określa dokładność pomiaru  
• stosuje podstawowe prawa 

elektrotechniki do określenia rozpływu 
prądu i rozkładu napięć 

• objaśnia działanie elementów w 
obwodzie elektrycznym  

• objaśnia działanie elementów w 
układzie elektronicznym  

• rysuje i objaśnia charakterystyki 
elementów półprzewodnikowych 

• zaznacza punkty pracy elementów 
półprzewodnikowych na ich 
charakterystykach  

• podaje parametry elementów RLC i 
półprzewodnikowych 

• rozpoznaje oznaczenia graficzne 
elementów elektrycznych i 
elektronicznych 

• określa zastępczą wartość elementów 
RLC połączonych szeregowo, 
równolegle i w sposób mieszany 
 

• Zasady BHP obowiązujące podczas obsługi układów 
elektrycznych i elektronicznych 

• Pomiary miernikiem uniwersalnym 
• Prawo Ohma w obwodzie elektrycznym  
• Prawa Kirchhoffa  
• Połączenia rezystorów  
• Rezystory PTC i NTC 
• Pojemność kondensatora  
• Ładowanie i rozładowanie kondensatora  
• Połączenia kondensatorów 
• Samoindukcyjność cewki  
• Transformator jednofazowy i autotransformator  
• Dzielnik napięcia obciążony i nieobciążony  
• Przekaźnik elektromagnetyczny  
• Czujnik hallotronowy 
• Przekaźnik kontaktronowy  
• Dioda prostownicza 
• Dioda Zenera  
• Dioda świecąca LED 
• Tranzystor bipolarny 
• Tranzystor unipolarny  
• Fotodioda  
• Fototranzystor  
• Tranzystor jako wzmacniacz  
• Pomiary oscyloskopem 
 

• Objaśnianie rodzaju 
elementów na podstawie 
ich  oznaczenia 

• Określanie parametrów 
elementów obwodu na 
podstawie katalogu 

• Określanie zastępczej 
wartości elementów RLC 
połączonych szeregowo, 
równolegle i w sposób 
mieszany 

• Budowanie obwodu 
elektrycznego na podstawie 
schematu ideowego  

• Podłączanie do obwodu 
miernika pomiarowego oraz 
dobieranie jego zakresu 
pomiarowego 

• Odczytywanie wskazań 
mierników i określanie 
błędu pomiaru 

• Obserwowanie przebiegu 
sygnałów elektrycznych na 
ekranie oscyloskopu  

 



98 

• objaśnia sposób podłączenia do 
obwodu oscyloskopu  

• dobiera parametry pracy oscyloskopu 
w obwodzie  

• objaśnia przebiegi sygnałów 
zaobserwowane na ekranie 
oscyloskopu  

• objaśnia parametry sygnału 
zaobserwowanego na ekranie 
oscyloskopu  

• objaśnia parametry pracy obwodu 
przy różnych wartościach sygnału 
wejściowego 

• opisuje zadania i przeznaczenie 
elementu w instalacji pojazdu 
samochodowego 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia 
określające wiadomości i umiejętności 
stanowiące uszczegółowione efekty 
kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

BHP 
(7) organizuje stanowisko pracy 
zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska; 
(9) przestrzega zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosuje przepisy prawa dotyczące 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska; 
PKZ(E.a) 
(9) posługuje się rysunkiem 
technicznym podczas prac 
montażowych i instalacyjnych; 
(10) dobiera narzędzia i przyrządy 
pomiarowe oraz wykonuje prace z 
zakresu montażu mechanicznego 
elementów i urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych; 
(13) wykonuje połączenia 
elementów i układów elektrycznych 
oraz elektronicznych na podstawie 
schematów ideowych i 
montażowych;  
(14) dobiera metody i przyrządy do 
pomiaru parametrów układów 
elektronicznych i elektronicznych; 
(15) wykonuje pomiary wielkości 
elektrycznych elementów, układów 
elektrycznych i elektronicznych; 
(16) przedstawia wyniki pomiarów i 
obliczeń w postaci tabel i wykresów; 
(17) posługuje się dokumentacją 
techniczną, katalogami i 
instrukcjami obsługi oraz 
przestrzega norm w tym zakresie; 
(18) stosuje programy komputerowe 
wspomagające wykonywanie 
zadań; 
 

 

8.2. Sprawdzanie podzespołów elektrycznych i elektronicznych  

Uczeń: 
• rozpoznaje elementy obwodu 

elektrycznego 
• objaśnia oznaczenia elementów 
• analizuje pracę układu elektrycznego 

lub elektronicznego  
• określa przebiegi elektryczne na 

wejściu  i wyjściu układu  
• stosuje podstawowe prawa 

elektrotechniki do określenia rozpływu 
prądu i rozkładu napięć 

• podłącza do obwodu mierniki 
elektryczne 

• określa dokładność pomiaru  
• dobiera rodzaj i zakres pomiarowy 

miernika  
• objaśnia podstawowe dane 

zastosowanego miernika  
• objaśnia działanie elementów w 

obwodzie elektrycznym  
• rozpoznaje oznaczenia graficzne 

elementów elektrycznych i 
elektronicznych  

• objaśnia sposób podłączenia do 
obwodu oscyloskopu  

• dobiera parametry pracy oscyloskopu 
w obwodzie  

• objaśnia przebiegi sygnałów 
zaobserwowane na ekranie 
oscyloskopu  

• objaśnia parametry sygnału 
zaobserwowanego na ekranie 
oscyloskopu  

• objaśnia parametry pracy układu przy 
różnych wartościach sygnału 
wejściowego 

• opisuje zadania i przeznaczenie 
układu lub elementu w instalacji 
pojazdu samochodowego 

 

• Wtórnik emiterowy  
• Układ Darlingtona  
• Prostownik diodowy  
• Stabilizator napięcia  
• Bistabilny układ relaksacyjny  
• Monostabilny układ relaksacyjny  
• Niestabilny układ relaksacyjny 
• Przerzutnik Schmitta  
• Bramki logiczne – podstawowe funkcje logiczne  
• Oscyloskop warsztatowy  
• Obwód szeregowy RLC 
• Obwód równoległy RLC 
• Rezonas napięć  
• Rezonans prądów  
• Silnik szeregowy prądu stałego  
• Silnik szeregowo-bocznikowy prądu stałego  
• Alternator 
• Układ trójfazowy z odbiornikiem gwiazdowym 
• Układ trójfazowy z odbiornikiem trójkątowym 
• Silnik trójfazowy 
• Akumulator  
• Czujniki pomiarowe stosowane w układach 

zapłonowych 
• Czujniki pomiarowe układów zasilania silników o 

zapłonie iskrowym 
• Czujniki pomiarowe układów zasilania silników o 

zapłonie samoczynnym 
• Sterowniki  układów wtryskowych  
• Urządzenia wykonawcze układów wtryskowych 

silników o zapłonie iskrowym 
• Urządzenia wykonawcze układów wtryskowych 

silników o zapłonie samoczynnym 
• Czujniki pomiarowe układów wylotowych spalin 
• Symulacja sondy lambda układach LPG 
• Czujniki prędkości obrotowej kół 
• Elektrozawory hydrauliczne  
• Czujniki instalacji alarmowej 
• Nastawniki centralnego zamka 
 

• Budowanie układu 
elektrycznego na podstawie 
schematu ideowego  

• Podłączanie do układu 
miernika pomiarowego oraz 
dobieranie jego zakresu 
pomiarowego 

• Obserwowanie na ekranie 
oscyloskopu przebiegu 
sygnałów elektrycznych 
występujących w układzie  
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KPS 
(6) aktualizuje wiedzę i doskonali 
umiejętności zawodowe; 
(10) współpracuje w zespole; 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia 
określające wiadomości i umiejętności 
stanowiące uszczegółowione efekty 
kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

BHP 
(7) organizuje stanowisko pracy 
zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska; 
(9) przestrzega zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosuje przepisy prawa dotyczące 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska; 
PKZ(E.a) 
(9) posługuje się rysunkiem 
technicznym podczas prac 
montażowych i instalacyjnych; 
(10) dobiera narzędzia i przyrządy 
pomiarowe oraz wykonuje prace z 
zakresu montażu mechanicznego 
elementów i urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych; 
(11) wykonuje prace z zakresu 
obróbki ręcznej;  
(13) wykonuje połączenia 
elementów i układów elektrycznych 
oraz elektronicznych na podstawie 
schematów ideowych i 
montażowych; 
(17) posługuje się dokumentacją 
techniczną, katalogami i 
instrukcjami obsługi oraz 
przestrzega norm w tym zakresie; 
(18) stosuje programy komputerowe 
wspomagające wykonywanie 
zadań; 

 

KPS 
(6) aktualizuje wiedzę i doskonali 
umiejętności zawodowe; 
(10) współpracuje w zespole; 
 

8.3. Diagnostyka elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych  

Uczeń: 
• przestrzega zasad BHP 

obowiązujących podczas sprawdzania 
układów elektrycznych i 
elektronicznych 

• objaśnia działanie danego układu 
• sprawdza prawidłowość działania 

danego układu 
• dobiera odpowiednią metodę 

diagnostyki danego układu 
• określa zakres diagnostyki danego 

układu 
• wykonuje pomiary diagnostyczne 

danego układu 
• interpretuje wyniki pomiarów danego 

układu 
• ocenia stan techniczny elementów 

oraz układów na podstawie pomiarów 
• identyfikuje usterki układu 
• posługuje się testerem 

diagnostycznym  
• ustala ewentualne niesprawności na 

podstawie kodów usterek 
zarejestrowanych w pamięci 
diagnostycznej sterownika 

• określa uszkodzony element lub 
podzespół 

• dobiera przyrządy pomiarowe 
niezbędne do weryfikacji  uszkodzonej 
części  

• mierzy parametry części przyrządami 
pomiarowymi 

• podaje sposób naprawy 
uszkodzonego elementu, podzespołu 
lub układu  

• sporządza dokumentację wykonanych 
pomiarów elementów oraz układów 

• Układy zasilania elektrycznego pojazdów – budowa, 
działanie, typowe schematy połączeń elektrycznych, 
typowe niesprawności, diagnozowanie usterek i 
sposoby naprawy 

• Układy rozruchu silników spalinowych – budowa, 
działanie, typowe schematy połączeń elektrycznych, 
typowe niesprawności, diagnozowanie usterek i 
sposoby naprawy 

• Elektronicznie sterowane systemy wtryskowo-
zapłonowe silników o zapłonie iskrowym – budowa, 
działanie, typowe schematy połączeń elektrycznych, 
typowe niesprawności, diagnozowanie usterek i 
sposoby naprawy 

• Elektronicznie sterowane układy wtryskowe silników o 
zapłonie samoczynnym – budowa, działanie, typowe 
schematy połączeń elektrycznych, typowe 
niesprawności, diagnozowanie usterek i sposoby 
naprawy 

• Elektronicznie sterowane układy zasilania gazem LPG 
silników o zapłonie iskrowym – budowa, działanie, 
typowe schematy połączeń elektrycznych, typowe 
niesprawności, diagnozowanie usterek i sposoby 
naprawy 

• Układ oświetlenia wewnętrznego – budowa, działanie, 
typowe schematy połączeń elektrycznych, typowe 
niesprawności, diagnozowanie usterek i sposoby 
naprawy 

• Układ oświetlenia zewnętrznego – budowa, działanie, 
typowe schematy połączeń elektrycznych, typowe 
niesprawności, diagnozowanie usterek i sposoby 
naprawy 

• Urządzenia pomocnicze (np. szyba ogrzewana, 
lusterka ogrzewane, siedzenia ogrzewane, świece 
żarowe) – budowa, działanie, typowe schematy 
połączeń elektrycznych, typowe niesprawności, 
diagnozowanie usterek i sposoby naprawy 

• Układ chłodzenia silnika (wentylator, czujnik 
temperatury cieczy chłodzącej) – budowa, działanie, 
typowe schematy połączeń elektrycznych, typowe 
niesprawności, diagnozowanie usterek i sposoby 
naprawy 

• Wykrywanie typowych 
niesprawności układu 
zasilania elektrycznego 
pojazdu na jego modelu 

• Pomiar prądu rozruchu 
sprawnego rozrusznika 

• Obserwowanie na 
oscyloskopie przebiegów 
prawidłowych sygnałów 
wskazanych czujników 
systemu wtryskowo-
zapłonowego silnika o 
zapłonie iskrowym 

• Analizowanie na 
oscyloskopie przebiegów 
prawidłowych sygnałów 
wskazanych czujników 
układu wtryskowego silnika 
o zapłonie samoczynnym 

• Obserwowanie na 
oscyloskopie przebiegów 
napięcia sprawnej i zużytej 
sondy lambda w układzie 
wylotowym silnika o 
zapłonie iskrowym 

• Weryfikowanie stanu 
sprawności sieci CAN za 
pomocą multimetru 
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M.12 
1(2) rozpoznaje elementy oraz 
układy elektryczne i elektroniczne 
pojazdów samochodowych; 
1(1) rozróżnia metody diagnostyki 
układów elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(4) określa zakres diagnostyki 
układów elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(5) stosuje programy komputerowe 
do diagnostyki układów 
elektrycznych i elektronicznych 
pojazdów samochodowych; 
1(6) wykonuje pomiary 
diagnostyczne układów 
elektrycznych i elektronicznych 

pojazdów samochodowych; 
1(7) interpretuje wyniki pomiarów 
układów elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
1(8) ocenia stan techniczny 
elementów oraz układów 
elektrycznych i elektronicznych 
pojazdów samochodowych z 
zastosowaniem urządzeń 
diagnostycznych; 
1(9) sporządza dokumentację 
wykonanych pomiarów układów 
elektrycznych i elektronicznych 
pojazdów samochodowych. 
2(1) analizuje schematy elektryczne 
pojazdów samochodowych; 
2(2) lokalizuje uszkodzenia układów 
elektrycznych i elektronicznych 
pojazdów samochodowych; 
 

 • Układy regulacji i sterowania dynamiki jazdy 
(ABS/ASR/ESP i in.) – budowa, działanie, typowe 
schematy połączeń elektrycznych, typowe 
niesprawności, diagnozowanie usterek i sposoby 
naprawy 

• Układ diagnostyki pokładowej OBD – budowa, 
działanie, typowe schematy połączeń elektrycznych, 
typowe niesprawności, diagnozowanie usterek i 
sposoby naprawy 

• Układy bezpieczeństwa biernego w pojazdach – 
budowa, działanie, typowe schematy połączeń 
elektrycznych, typowe niesprawności, diagnozowanie 
usterek i sposoby naprawy 

• Układ elektryczny wycieraczek i spryskiwaczy szyb – 
budowa, działanie, typowe schematy połączeń 
elektrycznych, typowe niesprawności, diagnozowanie 
usterek i sposoby naprawy 

• Układ sygnału dźwiękowego – budowa, działanie, 
typowe schematy połączeń elektrycznych, typowe 
niesprawności, diagnozowanie usterek i sposoby 
naprawy 

• Układ zasilania urządzeń dodatkowych (np. radio, 
zapalniczka) – budowa, działanie, typowe schematy 
połączeń elektrycznych, typowe niesprawności, 
diagnozowanie usterek i sposoby naprawy 

• Układ zamka centralnego – budowa, działanie, typowe 
schematy połączeń elektrycznych, typowe 
niesprawności, diagnozowanie usterek i sposoby 
naprawy 

• Układy zabezpieczające przed kradzieżą – budowa, 
działanie, typowe schematy połączeń elektrycznych, 
typowe niesprawności, diagnozowanie usterek i 
sposoby naprawy 

• Układ klimatyzacji – budowa, działanie, typowe 
schematy połączeń elektrycznych, typowe 
niesprawności, diagnozowanie usterek i sposoby 
naprawy 

• Urządzenia zwiększające komfort jazdy (np. 
sterowane elektrycznie lusterka, siedzenia, szyby 
drzwi) – budowa, działanie, typowe schematy 
połączeń elektrycznych, typowe niesprawności, 
diagnozowanie usterek i sposoby naprawy 
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M.12 
2(3) dobiera metody naprawy 
układów elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(5) dobiera narzędzia i przyrządy 
do wykonania napraw układów 
elektrycznych i elektronicznych 
pojazdów samochodowych i 
posługuje się nimi; 

 • Systemy transmisji danych w pojazdach 
samochodowych – budowa, działanie, typowe 
schematy połączeń elektrycznych, typowe 
niesprawności, diagnozowanie usterek 

• Zintegrowane układy informacyjne kierowcy –   
budowa, działanie, typowe schematy połączeń 
elektrycznych, typowe niesprawności, diagnozowanie 
usterek i sposoby naprawy 

• Układy regulacji prędkości jazdy – budowa, działanie, 
typowe schematy połączeń elektrycznych, typowe 
niesprawności, diagnozowanie usterek i sposoby 
naprawy 

• Układy elektronicznego pomiaru odległości (asystent 
parkowania) – budowa, działanie, typowe schematy 
połączeń elektrycznych, typowe niesprawności, 
diagnozowanie usterek i sposoby naprawy 

• Układy ogrzewania postojowego – budowa, działanie, 
typowe schematy połączeń elektrycznych, typowe 
niesprawności, diagnozowanie usterek i sposoby 
naprawy 

• Samochodowa nawigacja GPS – budowa, działanie, 
typowe schematy połączeń elektrycznych, typowe 
niesprawności, diagnozowanie usterek i sposoby 
naprawy 

• Samochodowa instalacja telefoniczna – budowa, 
działanie, typowe schematy połączeń elektrycznych, 
typowe niesprawności, diagnozowanie usterek i 
sposoby naprawy 

• Samochodowe układy telematyki – budowa, działanie, 
typowe schematy połączeń elektrycznych, typowe 
niesprawności, diagnozowanie usterek i sposoby 
naprawy 

• Układy zasilania elektrycznego i sterowania pojazdów 
o napędzie hybrydowym – budowa, działanie, typowe 
schematy połączeń elektrycznych, typowe 
niesprawności, diagnozowanie usterek i sposoby 
naprawy 

• Układy zasilania elektrycznego i sterowania pojazdów 
o napędzie elektrycznym – budowa, działanie, typowe 
schematy połączeń elektrycznych, typowe 
niesprawności, diagnozowanie usterek i sposoby 
naprawy 
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Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć 
 

Sprawdzenie osiągnięcia przez uczniów założonych, szczegółowych celów kształcenia powinno być realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi bieżącego pomiaru 
dydaktycznego: 
– sprawdzianów ustnych i pisemnych, 
– testów wielokrotnego wyboru, 
– obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, 
– pisemnych sprawozdań z realizacji ćwiczenia. 

Sprawdziany ustne i pisemne powinny dotyczyć głównie sprawdzenia stopnia przygotowania ucznia do realizacji ćwiczenia oraz stopnia opanowania zrealizowanego ćwiczenia. Do oceny 
poziomu i zakresu realizacji programu wskazane jest stosowanie testów szkolnych wielokrotnego wyboru. Realizacja ćwiczenia przez ucznia powinna być opisana w sprawozdaniu z 
danych zająć. 
Podczas sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych należy zwracać uwagę na: 
– merytoryczną jakość wypowiedzi lub pracy pisemnej, 
– stosowanie poprawnej terminologii, 
– korzystanie z różnych źródeł informacji, 
– przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

 
 
Zalecane środki dydaktyczne 
 

Zajęcia powinny odbywać się w pracowniach mechatroniki samochodowej oraz diagnostyki samochodowej wyposażonych w samochody ćwiczebne oraz modele elektrycznych i 
elektronicznych układów pojazdów samochodowych, jak również niezbędny sprzęt diagnostyczny umożliwiający realizację treści kształcenia programu nauczania. Ponadto wymagane są 
instrukcje do realizacji ćwiczeń oraz dokumentacji techniczna pojazdów oraz zespołów. Możliwa jest również realizacja zajęć w pracodawców. 
 
 
Zalecane metody kształcenia 

 
Do realizacji programu nauczania należy stosować metodę ćwiczeń  w formie zadań praktycznych realizowaną w kilku zespołach liczących 3-4 uczniów. Przed przystąpieniem uczniów do 
wykonywania zadań praktycznych należy sprawdzić poziom ich wiedzy, dotyczącej prowadzonych badań i pomiarów. 
 
 
Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.  
 
 
Formy indywidualizacji pracy uczniów powinny uwzględniać dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do: 

– potrzeb ucznia, 
– możliwości ucznia. 
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9. Obsługa i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 

9.1. Zasady bezpiecznej pracy 

9.2. Obsługa i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności opisujące 
uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

BHP 
(7) organizuje stanowisko pracy 
zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska; 
(9) przestrzega zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz stosuje przepisy prawa 
dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska; 
(10) udziela pierwszej pomocy 
poszkodowanym w wypadkach przy 
pracy oraz w stanach zagrożenia 
zdrowia i życia; 

9.1. Zasady bezpiecznej pracy  

Uczeń: 
• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas 

wykonywania prac 
• rozróżnia rodzaje znaków bezpieczeństwa  
• rozpoznaje znaki zakazu 
• rozpoznaje znaki nakazu 
• rozpoznaje znaki ostrzegawcze 
• rozpoznaje znaki ewakuacyjne 
• rozpoznaje znaki ochrony przeciwpożarowej 
• rozpoznaje miejsca rozmieszczenia 

podręcznych środków ochrony 
przeciwpożarowej 

• rozpoznaje rozmieszczenie dróg 
ewakuacyjnych 

• Zapoznanie uczniów z organizacją 
pracowni szkolnych i zakładów 
produkcyjno-naprawczych  

• Omówienie regulaminu realizacji zajęć 
praktycznych oraz wymagań stawianych 
uczniom 

• Wyjaśnienie podstawowych zasad 
zachowania się w przypadku zagrożeń, 
które mogą wystąpić podczas realizacji 
zajęć 

• Przypomnienie podstawowych zasad 
bezpieczeństwa podczas prac 
obsługowych przy instalacji elektrycznej 
niskiego i wysokiego napięcia 

• Przypomnienie podstawowych zasad 
udzielania pierwszej pomocy 
poszkodowanym w wypadkach przy 
pracy  

• Zapoznanie uczniów z drogami 
ewakuacyjnymi oraz wyłącznikami 
bezpieczeństwa 

• Podział na grupy szkoleniowe 

• Rozpoznawanie znaków 
bezpieczeństwa (znaki 
zakazu) 

• Rozpoznawanie znaków 
bezpieczeństwa (znaki 
nakazu) 

• Rozpoznawanie znaków 
bezpieczeństwa (znaki 
ostrzegawcze) 

• Rozpoznawanie znaków 
bezpieczeństwa (znaki 
ewakuacyjne) 

• Rozpoznawanie znaków 
bezpieczeństwa (znaki 
ochrony 
przeciwpożarowej) 

• Wyszukiwanie miejsc 
rozmieszczenia 
podręcznych środków 
ochrony 
przeciwpożarowej 
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Efekty kształcenia  
wg podstawy programowej 

Szczegółowe cele kształcenia określające 
wiadomości i umiejętności opisujące 
uszczegółowione efekty kształcenia 

Treści kształcenia Proponowane ćwiczenia Uwagi 

BHP 
(7) organizuje stanowisko pracy 
zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska; 
(8) stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych; 
(9) przestrzega zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz stosuje przepisy prawa 
dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska; 
 
PKZ(E.a) 
(17) posługuje się dokumentacja 
techniczną, katalogami i 
instrukcjami obsługi oraz 
przestrzega norm w tym zakresie; 
 
M.12 
1(3) wypełnia dokumentację 
związaną z przyjęciem pojazdu 
samochodowego; 
1(8) ocenia stan techniczny 
elementów oraz układów 
elektrycznych i elektronicznych 
pojazdów samochodowych z 
zastosowaniem urządzeń 
diagnostycznych; 
1(9) sporządza dokumentację 
wykonanych pomiarów układów 
elektrycznych i elektronicznych 
układów samochodowych; 
2(2) lokalizuje uszkodzenia 
układów elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
 

9.2. Obsługa i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych  

Uczeń: 
• sprawdza prawidłowość działania danego 

układu 
• identyfikuje usterki układu 
• charakteryzuje usterki układu  
• ustala uszkodzony element lub podzespół 
• lokalizuje uszkodzony element lub  podzespół 

w samochodzie  na podstawie instrukcji obsługi 
• podaje sposób naprawy uszkodzonego 

elementu lub podzespołu  
• dobiera przyrządy pomiarowe niezbędne do 

weryfikacji  uszkodzonej części  
• mierzy parametry części przyrządami 

pomiarowymi 
• posługuje się testerem diagnostycznym  
• ustala ewentualne uszkodzenia na podstawie 

kodów usterek zarejestrowanych w pamięci 
diagnostycznej sterownika 

• objaśnia czynności obsługi technicznej danego 
podzespołu lub układu  

• ustala termin wykonania obsługi technicznej 
danego podzespołu lub układu 

• wykonuje próby podzespołu lub układu po 
naprawie 

• ustala koszt wykonania diagnozowania, obsługi 
i naprawy danego układu lub podzespołu 

• Układy zasilania elektrycznego pojazdów  
• Układy rozruchu silników spalinowych  
• Elektronicznie sterowane systemy 

wtryskowo-zapłonowe silników o 
zapłonie iskrowym 

• Elektronicznie sterowane układy 
wtryskowe silników o zapłonie 
samoczynnym 

• Układ oświetlenia wewnętrznego  
• Układ oświetlenia zewnętrznego 
• Elektryczne urządzenia pomocnicze (np. 

szyba ogrzewana, lusterka ogrzewane, 
siedzenia ogrzewane, świece żarowe) 

• Sterowanie układu chłodzenia silnika 
(wentylator, czujnik temperatury cieczy 
chłodzącej) 

• Układy regulacji i sterowania dynamiki 
jazdy (ABS/ASR/ESP i in.) 

• Układ diagnostyki pokładowej OBD 
• Układy bezpieczeństwa biernego w 

pojazdach 
• Układ elektryczny wycieraczek i 

spryskiwaczy szyb 
• Układ elektryczny sygnału dźwiękowego  
• Układy zasilania elektrycznego urządzeń 

dodatkowych (np. radio, zapalniczka) 
• Układ zamka centralnego 
• Układy zabezpieczające przed kradzieżą 
• Układ klimatyzacji  
• Elektrycznie sterowane urządzenia 

zwiększające komfort jazdy (np. 
sterowane elektrycznie lusterka, 
siedzenia, szyby drzwi) 

• Systemy transmisji danych w pojazdach 
samochodowych 

• Zintegrowane układy informacyjne 
kierowcy 

• Układy regulacji prędkości jazdy  
• Układy elektronicznego pomiaru 

odległości (asystent parkowania) 
• Układy ogrzewania postojowego 
• Samochodowa nawigacja GPS 
• Samochodowa instalacja telefoniczna 

• Wymontowanie 
uszkodzonego elementu 
z samochodu  

• Weryfikacja wzrokowa 
elementu 

• Rozkładanie podzespołu 
na części z dokonaniem 
weryfikacji wzrokowo, a 
następnie za pomocą 
przyrządów 
pomiarowych 

• Wymiana uszkodzonej 
części i złożenie 
podzespołu  

• Sprawdzenie działania 
podzespołu za pomocą 
przyrządów 
pomiarowych 

• Zamontowanie 
naprawionego 
podzespołu do 
samochodu 

• Lokalizowanie miejsca   
zwarcia w instalacji  

• Lokalizowanie przerwy 
w instalacji 

• Sprawdzanie 
podłączenia podzespołu 
do układu na podstawie 
schematu elektrycznego 

• Mierzenie wartości 
sygnału w miejscu 
podłączenia podzespołu 
do instalacji pojazdu  
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M.12 
2(3) dobiera metody naprawy 
układów elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(4) sporządza zapotrzebowanie na 
układy lub elementy elektryczne i 
elektroniczne pojazdów 
samochodowych; 
2(5) dobiera narzędzia i przyrządy 
do wykonania napraw układów 
elektrycznych i elektronicznych 
pojazdów samochodowych i 
posługuje się nimi; 
2(6) wykonuje demontaż układów 
elektrycznych i elektronicznych 
pojazdów samochodowych; 
2(7) wymienia uszkodzone układy 
lub elementy elektryczne i 
elektroniczne pojazdów 
samochodowych; 
2(8) wykonuje regulacje elementów 
układów elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(9) sprawdza działanie układów 
elektrycznych i elektronicznych 
pojazdów samochodowych po 
naprawie; 
2(10) przeprowadza próby po 
naprawie układów elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
2(11) sporządza kalkulację kosztów 
wykonania usługi; 

 • Samochodowe układy telematyki 
• Układy zasilania i sterowania pojazdów o 

napędzie hybrydowym 
• Układy zasilania i sterowania pojazdów o 

napędzie elektrycznym 
• Obsługa alternatora  
• Obsługa rozrusznika 
• Obsługa układu zapłonowego 
• Obsługa układu klimatyzacji 
• Obsługa zespołów napędu hybrydowego 
 

• Podłączanie testera 
diagnostycznego do 
instalacji pojazdu  i 
odczytywanie kodów 
usterek 

• Identyfikowanie usterki 
na podstawie 
odczytanego kodu  

• Dokonanie obsługi 
technicznej podzespołu 
lub układu  

• Wymiana płynów 
eksploatacyjnych 
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Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć 
 

Sprawdzenie osiągnięcia przez uczniów założonych, szczegółowych celów kształcenia powinno być realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi bieżącego pomiaru 
dydaktycznego: 
– sprawdzianów ustnych, 
– sprawdzianów praktycznych z zadaniami typu próba pracy, 
– obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania zadań. 

Sprawdziany ustne powinny dotyczyć głównie sprawdzenia stopnia przygotowania ucznia do realizacji zadania oraz stopnia opanowania zrealizowanego zadania. 
Podczas sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych należy zwracać uwagę na: 
– organizację stanowiska pracy, 
– dobór środków ochrony indywidualnej, 
– przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, 
– posługiwanie się dokumentacją techniczną, 
– dobór materiałów, narzędzi, urządzeń i sprzętu kontrolno-pomiarowego, 
– poprawność wykonywanej pracy, 
– zachowanie porządku na stanowisku pracy. 

 
 
Zalecane środki dydaktyczne 
 

Zajęcia powinny odbywać się w pracowniach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz zakładach produkcyjno-naprawczych na odpowiednio przygotowanych stanowiskach 
pracy. Wyposażenie tych stanowisk powinno umożliwiać przeprowadzanie prac obsługowo-naprawczych pojazdów samochodowych 
 
 
Zalecane metody kształcenia 

 
Do realizacji programu nauczania należy stosować metodę ćwiczeń  w formie zadań praktycznych realizowaną w kilku zespołach liczących 3 – 4 uczniów. 
W strukturze zajęć należy uwzględnić: instruktaż wstępny, instruktaż bieżący oraz instruktaż końcowy. Celem instruktażu wstępnego jest przygotowanie uczniów do wykonania 
zadania, udzielanie pomocy w doborze narzędzi, materiałów oraz planowaniu kolejności wykonywania operacji dotyczących zadania. Celem instruktażu bieżącego jest udzielanie 
pomocy uczniom w wykonywaniu trudniejszych elementów zadania. Instruktaż ten jest realizowany poprzez pokaz, wyjaśnienia oraz nadzór nad bezpiecznym i zgodnym z 
technologią wykonaniem zadania. Zadaniem instruktażu końcowego jest sprawdzenie, ocena poprawności wykonania pracy oraz ocena przebiegu zajęć. 
 

 
Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.  
 
 
Formy indywidualizacji pracy uczniów powinny uwzględniać dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do: 

– potrzeb ucznia, 
– możliwości ucznia. 
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Załącznik 1 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU  
W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

Uczeń: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG) 

Uczeń: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;  
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PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 

Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ) 

Uczeń: 

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

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

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

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

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 

Kompetencje personalne i społeczne (KPS) 

Uczeń: 

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;  

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

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

KPS(4) jest otwarty na zmiany;  

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;  

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;  

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;  

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;  

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;  

KPS(10) współpracuje w zespole; 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARÓW ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEGO PKZ(E.a) ORAZ MECHANICZNEGO  
I GÓRNICZO-HUTNICZEGO PKZ(M.a) i PKZ(M.g), STANOWIĄCE PODBUDOWĘ DO KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUB GRUPIE ZAWODÓW 

Uczeń: 

PKZ(E.a)(1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki; 

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

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

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

PKZ(E.a)(5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych; 
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PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne; 

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

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

PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych; 

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

PKZ(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej; 

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

PKZ(E.a)(13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; 

PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych; 

PKZ(E.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych; 

PKZ(E.a)(16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PKZ(M.a)(15) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac; 
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PKZ(M.a)(16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń; 

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

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

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

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

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

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

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA WŁAŚCIWE DLA KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE 

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 

Uczeń: 

M.12.1(1) rozróżnia metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 

M.12.1(2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych; 

M.12.1(3) wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego; 

M.12.1(4) określa zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 

M.12.1(5) stosuje programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 

M.12.1(6) wykonuje pomiary diagnostyczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 

M.12.1(7) interpretuje wyniki pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 

M.12.1(8) ocenia stan techniczny elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych; 

M.12.1(9) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych układów samochodowych. 

M.12.2(1) analizuje schematy elektryczne pojazdów samochodowych; 

M.12.2(2) lokalizuje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 

M.12.2(3) dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 

M.12.2(4) sporządza zapotrzebowanie na układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych; 

M.12.2(5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych i posługuje się nimi; 

M.12.2(6) wykonuje demontaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 

M.12.2(7) wymienia uszkodzone układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych; 

M.12.2(8) wykonuje regulacje elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 
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M.12.2(9) sprawdza działanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych po naprawie; 

M.12.2(10) przeprowadza próby po naprawie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 

M.12.2(11) sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi. 
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Załącznik 2 
POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA 
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 BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i 
ergonomią; 

X X     32 

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

X X     

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

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

X X     

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

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

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

X X     

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

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 32 
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PKZ(M.a)(1) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego; X X X X   96 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X X X X   

PKZ(M.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; X X X X   
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PKZ(E.a)(1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki; X X X X   192 

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

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

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

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

X X X X   

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

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

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

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

X X X X   

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

PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych; X X X X   

PKZ(E.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych; X X X X   

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

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

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 192 
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PKZ(E.a)(1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;   X X X X 34 

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

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

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

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

  X X X X 

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

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

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

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

PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych;   X X X X 

PKZ(E.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;   X X X X 

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

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

Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 

M.12.1(2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;   X X X X 100 

M.12.1(1) rozróżnia metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;   X X X X 

M.12.1(4) określa zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;   X X X X 

M.12.1(7) interpretuje wyniki pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych       

Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 

M.12.2(1) analizuje schematy elektryczne pojazdów samochodowych;   X X X X 90 

M.12.2(3) dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;   X X X X 

M.12.2(5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 
samochodowych i posługuje się nimi; 

  X X X X 

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 224 
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PKZ(M.g)(1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów;   X X   30 

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

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

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

  X X   

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;   X X   2 

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;   X X   0 

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

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

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 32 
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PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;     X X 32 

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

    X X 

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

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

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

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

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

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

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

    X X 

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

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

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 32 
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JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), 
umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

    X X 32 

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

    X X 

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

 

    X X 

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

 

    X X 

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji; 

 

    X X 

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 32 

 
Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe teoretyczne 640 
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Kształcenie zawodowe praktyczne 
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BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

    X X 0 

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

    X X 

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;     X X 0 

KPS(10) współpracuje w zespole;     X X 

PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;     X X 27 

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

    X X 

PKZ(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;     X X 

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

PKZ(E.a)(13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i 
montażowych; 

    X X 

PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych;     X X 

PKZ(E.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;     X X 

PKZ(E.a)(16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;     X X 

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

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

Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 130 

M.12.1(1) rozróżnia metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;     X X 

M.12.1(2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;     X X 

M.12.1(4) określa zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;     X X 

M.12.1(5) stosuje programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;     X X 

M.12.1(6) wykonuje pomiary diagnostyczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;     X X 

M.12.1(7) interpretuje wyniki pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;     X X 

M.12.1(8) ocenia stan techniczny elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych  
z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych; 

    X X 

Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych 40 

M.12.2(1) analizuje schematy elektryczne pojazdów samochodowych;     X X 

M.12.2(2) lokalizuje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;     X X 

M.12.2(3) dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;     X X 

M.12.2(5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 
samochodowych i posługuje się nimi; 

    X X 

   Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 197 

 

 



120 

O
b

s
łu

g
a

 i
 n

a
p

ra
w

a
 p

o
ja

z
d

ó
w

 s
a

m
o

c
h

o
d

o
w

y
c

h
 

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

X X X X X X 
0 

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

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

X X X X X X 

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

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; X X X X X X 
0 

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

KPS(4) jest otwarty na zmiany; X X X X X X 

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

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; X X X X X X 

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

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

KPS(10) współpracuje w zespole; X X X X X X 

PKZ(M.a)(14) wykonuje pomiary warsztatowe; X X X X X X 
23 

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

X X X X X X 

PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych; X X X X X X 
150 

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

X X X X X X 

PKZ(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej; X X X X X X 

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

PKZ(E.a)(13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i 
montażowych; 

X X X X X X 

PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych; X X X X X X 

PKZ(E.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych; X X X X X X 

PKZ(E.a)(16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów; X X X X X X 

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

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

Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 
80 

M.12.1(1) rozróżnia metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; X X X X X X 

M.12.1(2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych; X X X X X X 

M.12.1(3) wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego; X X X X X X 

M.12.1(4) określa zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; X X X X X X 

M.12.1(5) stosuje programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; X X X X X X 

M.12.1(6) wykonuje pomiary diagnostyczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; X X X X X X 

M.12.1(7) interpretuje wyniki pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; X X X X X X 

M.12.1(8) ocenia stan techniczny elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych z 
zastosowaniem urządzeń diagnostycznych; 

X X X X X X 

M.12.1(9) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych układów samochodowych. X X X X X X 
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Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 
520 

M.12.2(1) analizuje schematy elektryczne pojazdów samochodowych; X X X X X X 

M.12.2(2) lokalizuje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; X X X X X X 

M.12.2(3) dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; X X X X X X 

M.12.2(4) sporządza zapotrzebowanie na układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych; X X X X X X 

M.12.2(5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 
samochodowych i posługuje się nimi; 

X X X X X X 

M.12.2(6) wykonuje demontaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; X X X X X X 

M.12.2(7) wymienia uszkodzone układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych; X X X X X X 

M.12.2(8) wykonuje regulacje elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; X X X X X X 

M.12.2(9) sprawdza działanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych po naprawie; X X X X X X 

M.12.2(10) przeprowadza próby po naprawie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; X X X X X X 

M.12.2(11) sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi. X X X X X X 

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 773 

 

Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe praktyczne 970 

 
 
 

Łączna liczba godzin przeznaczona na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach 
obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego oraz obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę  

do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 

 
650 

Łączna liczba godzin przeznaczona na kwalifikację M.12 960 

 
 
 
 
 
 

 



122 

Załącznik 3 
EFEKTY KSZTAŁCENIA REKOMENDOWANE DO REALIZACJI PODCZAS PRAKTYK ZAWODOWYCH 
 
 

N
a
z
w

a
 p

rz
e
d

m
io

tu
 

 
 

Efekty kształcenia 

(umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne) 
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BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i 
ergonomią; 

       

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

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

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

      

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;       

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;       

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;       

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;       

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;       

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;       

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;       

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

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

PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych;       

PKZ(E.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;       

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

PKZ(E.a)( 18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.       
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Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych  

M.12.1(1) rozróżnia metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;       

M.12.1(2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;       

M.12.1(3) wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego;       

M.12.1(4) określa zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;       

M.12.1(5) stosuje programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;       

M.12.1(6) wykonuje pomiary diagnostyczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;       

M.12.1(7) interpretuje wyniki pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;       

M.12.1(8) ocenia stan techniczny elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych z 
zastosowaniem urządzeń diagnostycznych; 

      

M.12.1(9) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych układów samochodowych.       

Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 

M.12.2(1) analizuje schematy elektryczne pojazdów samochodowych;       

M.12.2(2) lokalizuje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;       

M.12.2(3) dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;       

M.12.2(4) sporządza zapotrzebowanie na układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;       

M.12.2(5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 
samochodowych i posługuje się nimi; 

      

M.12.2(6) wykonuje demontaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;       

M.12.2(7) wymienia uszkodzone układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;       

M.12.2(8) wykonuje regulacje elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;       

M.12.2(9) sprawdza działanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych po naprawie;       

M.12.2(10) przeprowadza próby po naprawie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;       

M.12.2(11) sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi.       

 


