
 

 

PROGRAM NAUCZANIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

ELEKTROMECHANIK  

Program przedmiotowy o strukturze spiralnej 

SYMBOL CYFROWY ZAWODU  741201 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE: 

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych ELE.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 



POMIARY ELEKTRYCZNE 

Cele ogólne przedmiotu 
1. Kształtowanie nawyku przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania pomiarów elektrycznych. 
2. Ukształtowanie umiejętności wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych. 
3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się schematami elektrycznymi. 
4. Kształtowanie postawy odpowiedzialnej pracy w zespole 

Cele operacyjne: 

Uczeń potrafi: 
1) dobrać metody pomiarów wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i analogowych układach elektronicznych, 
2) dobrać przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i analogowych układach elektronicznych, 
3) zmontować układy pomiarowe, 
4) odczytać wyniki pomiarów parametrów wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i analogowych układach elektronicznych, 
5) wyznaczyć wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i analogowych układach elektronicznych z wyników przeprowadzonych 

pomiarów, 
6) zastosować oprogramowanie użytkowe do realizacji badań elementów, układów i obwodów elektrycznych, 
7) rozróżnić symbole graficzne elementów elektrycznych i elektronicznych, 
8) rozróżnić symbole graficzne układów i urządzeń elektrycznych, 
9) rozpoznać symbole graficzne przyrządów pomiarowych stosowanych w elektrotechnice, 
10) odczytać schematy elektryczne, 
11) wykonać schematy elektryczne, 
12) zaplanować wykonanie zadania, 
13) współpracować w zespole. 

 
  



MATERIAŁ NAUCZANIA  
 

Dział 
programowy 

Tematy jednostek 
metodycznych 

Liczba 
godz. 

Wymagania programowe Uwagi o 
realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

Etap realizacji 

I. Podstawy 
miernictwa 
elektrycznego 

1.Bezpieczeństwo podczas 
wykonywania pomiarów 
elektrycznych 

  omówić zasady dotyczące 
bezpieczeństwa pracy, ochrony 
przeciwporażeniowej 
i przeciwpożarowej podczas 
wykonywania pomiarów 
elektrycznych, 

 wymienić czynniki decydujące o 
stopniu porażenia prądem 
elektrycznym, 

 omówić zasady postępowania 
w przypadku porażenia prądem 
elektrycznym, 

 wymienić zasady bhp dotyczące 
wykonywania połączeń 
mechanicznych i elektrycznych 

 wymienić zasady bhp dotyczące 
wykonywania pomiarów 
elektrycznych, 

 określić zagrożenia 
wynikające z działania 
prądu elektrycznego na 
organizm ludzki, 

Klasa I 

 



 

2. Mierniki elektryczne   zinterpretować  oznaczenia i 
symbole stosowane na 
elektromechanicznych 
miernikach analogowych, 

 zinterpretować  oznaczenia i 
symbole stosowane na 
miernikach cyfrowych, 

 obsługiwać urządzenia i 
przyrządy pomiarowe, 

 scharakteryzować sposoby 
włączania mierników do 
obwodów elektrycznych, 

 scharakteryzować metody 
rozszerzania zakresu 
pomiarowego mierników, 

 określić wpływ parametrów 
miernika na dokładność 
pomiaru, 

Klasa I 

 

 

3.Układy pomiarowe   zorganizować stanowisko 
pomiarowe zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej, 
ochrony środowiska oraz 
wymaganiami ergonomii; 

 scharakteryzować pomocniczy 
sprzęt pomiarowy znajdujący się 
w pracowni,  

 wymienić  zasady łączenia 
obwodów elektrycznych, 

 skorzystać z oprogramowania 
użytkowego do realizacji badań 

  Klasa I 



elementów, układów i obwodów 
elektrycznych, 

II. Pomiary w 
układach 
elektrycznych 

1. Pomiary 

w obwodach prądu stałego 

  przeprowadzić pomiary 
elektryczne zgodnie z zasadami 
bhp, 

 połączyć układ pomiarowy 
zgodnie ze schematem, 

 wykonać pomiary zgodnie z 
instrukcją, 

 wykonać pomiar i regulację 
napięcia stałego,  

 wykonać pomiar i regulację 
natężenia prądu, 

 dokonać  pomiaru rezystancji 
różnymi metodami,  

 dokonać pomiarów napięć i 
prądów w obwodach 
rozgałęzionych, 

 sprawdzić podstawowe prawa 
elektrotechniki, 

 dokonać pomiaru mocy w 
obwodach prądu stałego, 

 zaprojektować układ 
pomiarowy do pomiaru 
wybranej wielkości 
elektrycznej w obwodach 
prądu stałego, 

 dobrać metodę pomiaru 
oraz urządzenia i przyrządy 
pomiarowe do wykonania 
pomiarów wybranej 
wielkości elektrycznej  w 
obwodach prądu stałego, 

 zinterpretować wyniki 
pomiarów w obwodach 
prądu stałego,  

 przeanalizować pracę 
układu prądu stałego na 
podstawie wyników 
pomiarów, 

 sprawdzić poprawność 
działania układu na 
podstawie wyników 
przeprowadzonych 
pomiarów w obwodach 
prądu stałego,  

Klasa I 

 



 wyznaczyć parametry źródła 
prądu stałego, 

 odczytać wskazania mierników, 

 notować wyniki pomiarów w 
tabeli, 

 zastosować programy 
komputerowe symulujące pracę 
układów elektrycznych, 

 

2. Pomiary w obwodach prądu 
zmiennego 

  przygotować oscyloskop do 
pomiarów, 

 przyłączyć oscyloskop do 
obwodu elektrycznego,  

 wyznaczyć  parametry 
przebiegów sinusoidalnych na 
podstawie oscylogramów, 

 dokonać pomiaru pojemności i 
indukcyjności,  

 wykonać pomiary w obwodach 
szeregowego połączenia RL i 
RC, 

 wykonać pomiary w obwodach 
równoległego połączenia RL i 
RC, 

 zaprojektować układ do 
pomiaru wybranej wielkości 
elektrycznej w obwodach 
prądu zmiennego, 

 dobrać metodę pomiaru 
oraz urządzenia i przyrządy 
pomiarowe do wykonania 
pomiarów wybranej 
wielkości elektrycznej w 
obwodach prądu 
zmiennego, 

 zinterpretować wyniki 
pomiarów w obwodach 
prądu zmiennego,  

 przeanalizować pracę 
układu prądu zmiennego 
na podstawie wyników 
pomiarów, 

 Klasa I 



 wykonać pomiary w obwodach 
szeregowego i równoległego 
połączenia RLC, 

 dokonać pomiaru mocy i energii 
odbiornika jednofazowego, 

 dokonać pomiarów napięć, 
prądów i mocy odbiornika 
trójfazowego połączonego w 
gwiazdę, 

 dokonać pomiarów napięć, 
prądów i mocy odbiornika 
trójfazowego połączonego w 
trójkąt, 

 zastosować oprogramowanie 
użytkowe do realizacji badań 
elementów, układów i obwodów 
elektrycznych,` 

 sprawdzić poprawność 
działania układu na 
podstawie wyników 
przeprowadzonych 
pomiarów w obwodach 
prądu zmiennego,  

 

IIII. Pomiary w 
układach 
elektroniki 
analogowej 

 

1. Badanie elementów  
elektronicznych 

  wykonać pomiary parametrów 
półprzewodnikowych elementów 
bezzłączowych, 

 wykonać pomiary parametrów 
diod półprzewodnikowych 

 wykonać pomiary parametrów 
tranzystorów bipolarnych i 
unipolarnych, 

 zaprojektować układ do 
pomiaru wybranego 
parametru elementu 
elektronicznego, 

 dobrać metodę pomiaru 
oraz urządzenia i przyrządy 
pomiarowe do wykonania 
pomiarów wybranego 
parametru elementu 
elektronicznego, 

Klasa II 



 wykonać pomiary parametrów 
półprzewodnikowych elementów 
przełączających, 

 wykonać pomiary parametrów 
elementów optoelektronicznych, 

 wykreślić charakterystyki 
elementów elektronicznych na 
podstawie pomiarów, 

 zinterpretować wyniki 
pomiarów,  

 przeanalizować działanie 
elementu elektronicznego 
na podstawie wyników 
pomiarów, 

2. Badanie układów elektroniki 
analogowej 

  wykonać pomiary wielkości 
elektrycznych w układach 
prostowniczych, stabilizacyjnych, 
wzmacniających, zasilających. 

 obserwować przebiegi prądów i 
napięć w układach elektroniki 
analogowej przy pomocy 
oscyloskopu, 

 wykreślić charakterystyki na 
podstawie wyników pomiarów, 

 zinterpretować wyniki pomiarów. 

 dobrać urządzenia i 
przyrządy do wykonania 
pomiarów, 

 przeanalizować pracę 
układu elektroniki 
analogowej na podstawie 
wyników pomiarów. 

Klasa II 

 

   omówić czynności realizowane w 
ramach czasu pracy, 

 określić czas realizacji zadań, 

 zrealizować działania w 
wyznaczonym czasie, 

  



 monitorować realizację 
zaplanowanych działań, 

 dokonać modyfikacji 
zaplanowanych działań, 

 dokonać samooceny wykonanej 
pracy, 

 pracować w zespole, ponosząc 
odpowiedzialność za wspólnie 
realizowane zadania, 

 przestrzegać podziału ról, zadań i 
odpowiedzialności w zespole, 

 zaangażować się w realizację 
wspólnych działań zespołu, 

 zmodyfikować sposób 
zachowania, uwzględniając 
stanowisko wypracowane 
wspólnie z innymi członkami 
zespołu. 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU 

Przedmiot pomiary elektryczne jest skorelowany z przedmiotem podstawy elektrotechniki i elektroniki. Wiedza i umiejętności uczniów ukształtowane w ramach 
przedmiotu podstawy elektrotechniki i elektroniki są rozwijane w wymiarze praktycznym oraz utrwalane poprzez wykonywanie czynności łączenia obwodów 
elektrycznych, wykonywania pomiarów, obserwację przebiegów wielkości elektrycznych w rzeczywistych układach. Praktyczny charakter przedmiotu 
powoduje, że powinien być realizowany w formie ćwiczeń laboratoryjnych. Oprócz wykonywania zaplanowanych ćwiczeń zgodnie z instrukcją., w zależności 
od potrzeb i możliwości uczniów, wybrane ćwiczenia mogą być realizowane metodą tekstu przewodniego lub metodą projektów. Nauczyciel może również 



indywidualizować proces kształcenia organizując zajęcia tak, że część uczniów pracuje z instrukcją, a część z tekstem przewodnim. Zaleca się, żeby 
uczniowie mieli wtedy możliwość wyboru metody. 

Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki wyposażonej wyposażone w stoły laboratoryjne zasilane napięciem 230/400 V prądu 
przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny. Na wyposażeniu 
pracowni powinny znajdować się: zasilacze stabilizowane napięcia stałego, autotransformatory, generatory funkcyjne; przyrządy pomiarowe analogowe 
i cyfrowe, oscyloskopy; elementy elektryczne i elektroniczne, przewody elektryczne; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do 
pomiarów. Pożądane jest, aby uczniowie mieli do dyspozycji stanowiska komputerowe z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów 
elektrycznych i elektronicznych. W pracowni powinny znajdować się schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych, instrukcje do 
ćwiczeń, karty pracy, teksty przewodnie, podręczniki, literatura fachowa, czasopisma branżowe, katalogi, normy PN. 

Zaleca się aby liczba kształconych w grupie uczniów nie przekraczała 15 osób. 

 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych polega przede wszystkim na obserwacji uczniów podczas wykonywania ćwiczeń. Obserwacji powinna towarzyszyć 
informacja zwrotna dotycząca umiejętności pracy z instrukcją – umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu technicznego, dokładności w wykonywaniu 
czynności łączenia obwodów elektrycznych, doboru mierników, odczytywania wyników pomiarów. W przypadku pracy z tekstem przewodnim ocenie podlega 
ponadto umiejętność syntezy wiadomości przedmiotowych. 

Ocena opracowanych przez uczniów sprawozdań z wykonanych ćwiczeń pozwala sprawdzić umiejętność analizowania pracy układów elektrycznych, 
stosowania praw elektrotechniki, wykonywania obliczeń, rysowania schematów, wykreślania charakterystyk. 

Zaleca się sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów również za pomocą pisemnych testów wiedzy i odpowiedzi ustnych. 

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU 

Proponuje się ewaluację programu nauczania przedmiotu pomiary elektryczne według następujących kryteriów: 
1) skuteczności osiągania efektów kształcenia określonych dla przedmiotu, 
2) adekwatność wymagań programowych do potrzeb i możliwości uczniów, 
3) trafności doboru form i metod kształcenia do potrzeb i zainteresowań uczniów, 
4) zgodność warunków realizacji programu ze szkolną bazą technodydaktyczną. 



Ewaluacja powinna być prowadzona podczas całego okresu nauczania przedmiotu, a także po jego zakończeniu. Przeprowadzone badanie i monitorowanie 
procesu kształcenia powinno umożliwić ocenę stopnia osiągnięcia założonych celów kształcenia, głównie w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych 
uczniów, ich motywacji do nauki, zmiany w zachowaniu i zaangażowaniu w wykonywaniu zajęć zawodowych, a także samych warunków i organizacji zajęć.  

 

Kryterium skuteczności osiągania efektów kształcenia powinno odnosić się do kluczowych umiejętności kształtowanych w ramach przedmiotu pomiary 
elektryczne: 

1. organizowania stanowiska pomiarowego i przeprowadzanie pomiarów elektrycznych zgodnie z  przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,  
2. łączenia układów elektrycznych na podstawie schematu, 
3. wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych  w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych, 
4. analizowania pracy układu elektrycznego na podstawie wyników pomiarów. 

 

Proponuje się zastosowanie następujących narzędzi ewaluacji: 
1) arkusz samooceny nauczyciela realizacji programu nauczania przedmiotu zawierający pytania: 

 czy została przeprowadzona diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów dotyczących zagadnień objętych programem nauczania przedmiotu, 

 czy plan dydaktyczny przedmiotu został skonstruowany w oparciu o wyniki testów diagnostycznych, 

 czy plan dydaktyczny został dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, 

 czy zaplanowano rezultat końcowy (po zakończeniu każdego dział i po zakończeniu realizacji programu nauczania) oraz  wskaźniki sprawdzenia 
poziomu jego osiągnięcia, 

 czy uczniowie zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie stosowanego systemu oceniania, 

 czy przy planowaniu zajęć treści, metody i formy kształcenia były dobierane do wyznaczonych celów zajęć i możliwości uczniów, 

 czy był stosowany odpowiedni system wspierania i motywacji uczniów, 
 czy uczniowie byli zaangażowani podczas zajęć, 

 czy na zajęciach panowała atmosfera przyjazna dla uczniów, 

 czy zaplanowane ćwiczenia były częścią zadań zawodowych, które uczeń będzie w przyszłości wykonywał, 
2) ankiety dla uczniów, w których ankietowani wyrażają swoją opinię o realizacji programu nauczania na zajęciach edukacyjnych odpowiadając na pytania 

dotyczące: 
 znajomości zasad oceniania, 

 znajomości celu poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

 przystępności sposobu wprowadzania nowych treści kształcenia, 

 adekwatności tempa zajęć do możliwości uczniów, 



 otrzymywania informacji zwrotnej od nauczyciela na temat własnych osiągnięć edukacyjnych, 

 atrakcyjności stosowanych metod kształcenia, 
 możliwości uczenia się we współpracy, 

 możliwości planowania czynności i samodzielnego wykonania zadania, 

 ilości i jakości stosowanych środków dydaktycznych, 

 przydatności treści kształcenia przedmiotu na zajęciach praktycznych, 

 możliwości rozwijania swoich zainteresowań 
3) wyniki testów i sprawdzianów osiągnięć edukacyjnych uczniów, produkty projektów edukacyjnych wykonanych przez uczniów. 

  



WYTWARZANIE I MONTOWANIE ELEMENTÓW MASZYN I URZĄDZEŃ 

Cele ogólne przedmiotu 

1. Poznanie połączeń mechanicznych. 
2. Zapoznanie się z metodami wytwarzania części maszyn i urządzeń. 
3. Kształtowanie umiejętności wykonywania pomiarów warsztatowych. 

Cele operacyjne  

Uczeń potrafi: 
1) rozpoznać właściwości materiałów konstrukcyjnych, 
2) wykonać obróbkę ręczną części maszyn i urządzeń elektrycznych,  
3) wykonać obróbkę maszynową części maszyn i urządzeń elektrycznych,  
4) wykonać pomiary warsztatowe części maszyn i urządzeń elektrycznych,  
5) wykonać połączenia mechaniczne części maszyn i urządzeń elektrycznych,  
6) odczytać rysunki techniczne, 
7) wykonać rysunki techniczne, 
8) zaplanować wykonanie zadania, 
9) współpracować w zespole. 

 
  



MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział programowy Tematy jednostek 
metodycznych 

Liczba 
godz. 

Wymagania programowe Uwagi o 
realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

Etap 
realizacji 

I. Obróbka części maszyn 
1. Materiały 

konstrukcyjne   sklasyfikować materiały 
konstrukcyjne 

 określić cechy 
charakterystyczne 
materiałów konstrukcyjnych 

 rozpoznać materiały 
konstrukcyjne, 
eksploatacyjne oraz 
uszczelniające 

 dobrać materiały 
konstrukcyjne, 
eksploatacyjne oraz 
uszczelniające 

 rozpoznać rodzaje korozji 
metali  

 dobrać sposoby ochrony 
przed korozją metali  

 wykonywać prace związane 
z zabezpieczeniami 
antykorozyjnymi 

 opisać właściwości 
materiałów 
konstrukcyjnych, 
eksploatacyjnych oraz 
uszczelniających 

Klasa II 



2. Narzędzia i przyrządy 
pomiarowe   dobrać metody pomiarów 

warsztatowych  
 dobrać narzędzia i przyrządy 

pomiarowe do pomiarów 
warsztatowych  

 posłużyć się narzędziami i 
przyrządami do pomiarów 
warsztatowych 

 przeprowadzać pomiary 
warsztatowe części maszyn i 
urządzeń elektrycznych 

 wykonywać pomiary 
przyrządami suwmiarkowymi 

 wykonywać pomiary 
przyrządami 
mikrometrycznymi 

 wykonywać pomiary za 
pomocą płytek wzorcowych 

 wykonywać pomiary  za 
pomocą czujnika 
zegarowego 

 wykonywać pomiary kątów 

 sprawdzać płaskość 
powierzchni 

 sprawdzać wielkości szczelin 

 sprawdzać wartości promieni 
zaokrągleń 

 wyjaśnić właściwości 
metrologiczne narzędzi i 
przyrządów 
pomiarowych 

Klasa II 

3. Obróbka ręczna 
  dobrać narzędzia i przyrządy 

do obróbki ręcznej 
 określić przeznaczenie 

narzędzi i przyrządów do 

 Klasa II 



obróbki ręcznej 
 posłużyć się narzędziami i 

przyrządami do obróbki 
ręcznej 

 przeprowadzać obróbkę 
ręczną części maszyn i 
urządzeń elektrycznych 

 wykonywać trasowanie na 
płaszczyźnie 

 wykonywać trasowanie 
przestrzenne 

 przeprowadzać operacje 
cięcia, ścinania oraz 
przecinania materiałów 

 przeprowadzać operacje 
gięcia oraz prostowania 

 przeprowadzać operacje 
piłowania powierzchni 
płaskich 

 przeprowadzać operacje 
piłowania powierzchni 
kształtowych 

 przygotować i uzbroić 
wiertarkę do wykonania 
wiercenia, powiercania, 
rozwiercania i pogłębiania 
otworów 

 przeprowadzać wiercenie, 
powiercanie, rozwiercanie i 
pogłębianie otworów 

 wykonywać gwint 
wewnętrzny 

 wykonywać gwint 



zewnętrzny 
 przygotować części do 

wykonania nitowania 
 wykonywać nitowanie 

 przygotować powierzchnie 
części maszyn do wykonania 
skrobania, docierania, 
polerowania 

 wykonywać skrobanie, 
docieranie, polerowanie 

4. Obróbka maszynowa 
  dobrać narzędzia, przyrządy 

i urządzenia do wykonania 
prac z zakresu obróbki 
maszynowej  

 wskazywać funkcje maszyn, 
przyrządów i urządzeń do 
obróbki maszynowej 

 posłużyć się maszynami, 
przyrządami i urządzeniami 
do obróbki maszynowej 

 przeprowadzać obróbkę 
maszynową części maszyn i 
urządzeń elektrycznych 

 dobrać elementy mocująco-
ustalające materiał podczas 
toczenia powierzchni 
zewnętrznych i 
wewnętrznych 

 uzbrajać tokarkę 
(zamocować na tokarce 
elementy mocująco-

 opisać budowę maszyn 
przeznaczonych do 
obróbki wiórowej 
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ustalające oraz narzędzia 
obróbcze) w celu wykonania 
toczenia powierzchni 
zewnętrznych  i 
wewnętrznych 

 dobrać elementy mocująco-
ustalające materiał podczas 
frezowania powierzchni 
płaskich, kształtowych oraz 
rowków 

 uzbrajać frezarkę   
(zamocować na frezarce 
elementy mocująco-
ustalające oraz narzędzia 
obróbcze) w celu wykonania 
frezowania powierzchni 
płaskich, kształtowych oraz 
rowków 

 wykonywać operacje  
(zabiegi)  frezowania 
powierzchni płaskich, 
kształtowych oraz rowków 

 dobrać elementy mocująco-
ustalające materiał podczas 
szlifowania płaszczyzn, 
wałków oraz otworów 

 uzbrajać szlifierkę  
(zamocować na szlifierce 
elementy mocująco-
ustalające oraz narzędzia 
obróbcze) w celu wykonania 
szlifowania płaszczyzn, 
wałków oraz otworów 



 wykonywać operacje  
(zabiegi)  szlifowania 
płaszczyzn, wałków oraz 
otworów 

II. Połączenia części maszyn 
1. Połączenia rozłączne 

  sklasyfikować rodzaje 
połączeń rozłącznych 
mechanicznych części 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

 rozpoznać rodzaje połączeń 
rozłącznych mechanicznych 
części maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

 przygotować elementy do 
montażu mechanicznego 
części maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

 połączyć mechanicznie 
części maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

 skontrolować jakość 
wykonanego montażu 
mechanicznego części 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

 wykonywać połączenie 
gwintowe 

 wykonywać połączenie 
klinowe 

 wykonywać połączenie 
rurowe 

 wykonywać połączenie 

 określić parametry 
wytrzymałościowe 
połączeń rozłącznych 
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sprężyste 
 wykonywać połączenie 

sworzniowe 
 wykonywać połączenie 

wielowypustowe 
 wykonywać połączenie 

wpustowe 
 wykonywać połączenie 

śrubowe 
 wykonywać połączenie 

kołkowe 
 wykonywać połączenie 

kształtowe 

2. Połączenia 
nierozłączne   sklasyfikować rodzaje 

połączeń nierozłącznych 
mechanicznych części 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

 rozpoznać rodzaje połączeń 
nierozłącznych 
mechanicznych części 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

 przygotować elementy do 
montażu mechanicznego 
części maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

 połączyć mechanicznie 
części maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

 skontrolować jakość 
wykonanego montażu 

określić parametry 
wytrzymałościowe połączeń 
nierozłącznych 
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mechanicznego części 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

 wykonywać połączenie 
klejowe 

 wykonywać połączenie 
niskotemperaturowe 
spiekane 

 wykonywać połączenie 
nitowe 

 wykonywać połączenie 
spawane i zgrzewane 

 wykonywać połączenie 
łapkowe 

 3. Inne połączenia   wykonywać połączenie 
cierne i kształtowo-cierne 

 wykonywać połączenie 
skurczowe 

 wykonywać połączenie 
wciskowe 

 określić parametry 
wytrzymałościowe 
połączeń 

 

    omówić czynności 
realizowane w ramach czasu 
pracy, 

 określić czas realizacji zadań, 

 zrealizować działania w 
wyznaczonym czasie, 

  



 monitorować realizację 
zaplanowanych działań, 

 dokonać modyfikacji 
zaplanowanych działań, 

 dokonać samooceny 
wykonanej pracy, 

 pracować w zespole, 
ponosząc odpowiedzialność 
za wspólnie realizowane 
zadania, 

 przestrzegać podziału ról, 
zadań i odpowiedzialności w 
zespole. 

 zaangażować się w realizację 
wspólnych działań zespołu, 

 zmodyfikować sposób 
zachowania, uwzględniając 
stanowisko wypracowane 
wspólnie z innymi członkami 
zespołu. 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU 
Warunkiem osiągania założonych efektów kształcenia w zakresie przedmiotu wytwarzanie i montowanie elementów maszyn i urządzeń jest opracowanie 
odpowiednich dla danego zawodu procedur, a w tym: 
 zaplanowanie lekcji (wskazanie celów szczególnych jakie powinny zostać osiągnięte), 

 wykorzystanie różnorodnych metod nauczania (szczególnie aktywizujących ucznia do pracy), 

 dobór środków dydaktycznych do treści i celów nauczania, 



 dobór formy pracy z uczniami – określenie ilości osób w grupie, określenie indywidualnych zajęć, 

 systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez sprawdziany w formie testu wielokrotnego wyboru oraz testów praktycznych  
i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w zależności od metody nauczania, 

 przeprowadzenie ewaluacji doboru treści nauczania do założonych celów, metod pracy, środków dydaktycznych, sposobów oceniania i informacji 
zwrotnej dla ucznia. 

Wytwarzanie i montowanie elementów maszyn i urządzeń, jest przedmiotem o charakterze praktycznym oprócz metod podających (np. wykład, instruktaż) 
oraz eksponujących (pokaz, film) na pierwszy plan wybijają się metody praktyczne oraz problemowe. Na szczególną uwagę zasługuje cały wachlarz metod 
praktycznych, szczególnie charakterystycznych dla kształcenia zawodowego. Należą do nich: 
 pokaz z instruktażem, 

 pokaz z objaśnieniem, 

 ćwiczenia przedmiotowe, 

 metoda projektów, 

 metoda przewodniego tekstu. 
W zakresie kształcenia zawodowego bardzo dobrze sprawdza się również nauczanie problemowe ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących: 

 metoda przypadków, 
 metoda sytuacyjna. 
 
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wytwarzania i montowania elementów maszyn i urządzeń (warsztaty mechaniczne), wyposażonej w 
stanowisko komputerowe dla nauczyciela z programami komputerowymi wspomagającymi projektowanie podłączone do sieci lokalnej z dostępem do 
Internetu, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny oraz wizualizerem. W pracowni powinny znajdować się pomoce dydaktyczne do kształtowania 
wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego, części maszyn, maszyn i urządzeń do obróbki ręcznej, 
maszynowej i łączenia części różnymi technikami, materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz narzędzia i przyrządy pomiarowe. 
 

Formy organizacyjne: 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych form organizacyjnych: indywidualnie oraz w dwu osobowych grupach. Istotną kwestią w 
kształceniu zawodowym praktycznym jest indywidualizacja pracy uczniów idąca w kierunku jego potrzeb i możliwości.  Nauczyciel powinien: 
 dostosować stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości i potrzeb uczniów, 

 przygotować zagadnienia o różnym stopniu trudności i złożoności, 

 zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, 

 motywować uczniów do pracy podczas zajęć dydaktycznych. 
 



PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

 wykonywanie połączenia elementu części maszyn, 

 wykonywanie elementu części maszyn stosując obróbkę rzeczną i maszynową, 

 wykonanie pomiarów stosując przyrządy kontrolno-pomiarowe, 
 sprawdziany zawierające pytania otwarte, 

 testy zawierające pytania zamknięte. 
 

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU 
Podczas realizacji procesu ewaluacji przedmiotu o charakterze praktycznym zaleca się stosowanie głównie metod jakościowych (wywiad, obserwacja) oraz  
w mniejszym stopniu ilościowych (ankiety). W trakcie badań ewaluacyjnych powinno się zastosować wiele metod badawczych. 
W przypadku przedmiotu zawodowego jedną z ważnych metod jest samoocena nauczyciela, który ocenia przygotowanie treści nauczania, środków 
dydaktycznych i metod nauczania do ćwiczeń oraz ich dobór do nauczanej grupy osób a nawet do poszczególnych uczniów. 
W obliczu szybko zmieniającej się branży, ewaluacja poprzez samoocenę jest niezbędna do późniejszej oceny stanu aktualności wiedzy przekazywanej 
uczniowi. 
Kluczowe umiejętności podlegające ewaluacji w ramach przedmiotu wytwarzanie i montowanie elementów maszyn i urządzeń: 
1. Opisywać sposób wytwarzania części maszyn i urządzeń, 
2. Wykonywać połączenie elementu części maszyn, 
3. Wykonywać element części maszyn stosując obróbkę rzeczną i maszynową, 
4. Wykonywać pomiar elementu części maszyn. 

  



MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN ELEKTRYCZNYCH 

Cele ogólne przedmiotu 
1. Ukształtowanie umiejętności montażu i obsługi maszyn elektrycznych. 
2. Ukształtowanie umiejętności montowania układów zasilania, zabezpieczeń, sterowania i regulacji maszyn elektrycznych. 
3. Doskonalenie umiejętności zorganizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. 
4. Kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się, pracy w zespole oraz umiejętności samokształcenia. 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 
1) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 
2) zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych,  
3) określić budowę maszyn elektrycznych, 
4) określić zasadę działania maszyn elektrycznych, 
5) rozpoznać parametry techniczne maszyn elektrycznych, 
6) określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach elektrycznych, 
7) rozpoznać parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych, 
8) przygotować elementy do montażu mechanicznego części maszyn i urządzeń elektrycznych, 
9) połączyć mechanicznie części maszyn i urządzeń elektrycznych, 
10) skontrolować jakość wykonanego montażu mechanicznego części maszyn i urządzeń elektrycznych, 
11) rozpoznać przewody i kable stosowane w układach zasilania i sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych, 
12) dobrać przewody i kable stosowane w układach zasilania i sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, 
13) zinterpretować oznaczenia przewodów i kabli stosowanych w układach zasilania i sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych, 
14) dobrać narzędzia do montażu układów zasilania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych, 
15) zamocować i wykonać połączenia elektryczne elementów układów zasilania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych, 
16) dobrać narzędzia do montażu układów sterowania i regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych, 
17) zamocować i wykonać połączenia elektryczne elementów układów sterowania i regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych 
18) zamontować układy zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych, 
19) uruchomić maszyny elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej, 
20) sprawdzić działanie maszyn elektrycznych po uruchomieniu, 
21) przeprowadzić oględziny maszyn i urządzeń elektrycznych, 
22) zlokalizować usterki występujące w maszynach i urządzeniach elektrycznych zauważone w trakcie ich obsługi, 



23) dobrać części zamienne maszyn elektrycznych, 
24) wymienić zużyte elementy maszyn i urządzeń elektrycznych, 
25) sprawdzić poprawność wykonanych prac obsługowo-konserwacyjnych, 
26) ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania, 
27) doskonalić umiejętności zawodowe,  
28) zastosować metody i techniki rozwiązywania problemów. 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział 
programowy 

Tematy jednostek 
metodycznych 

Liczba 
godz. 

Wymagania programowe Uwagi o 
realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

Etap realizacji 

I. Badanie maszyn 
elektrycznych 

1.Bezpieczeństwo podczas 
wykonywania pomiarów 
parametrów maszyn 
elektrycznych 

  zorganizować stanowisko 
pracy zgodnie z 
obowiązującymi 
wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska, 

 omówić zasady postępowania 
w czasie awarii, pożaru lub 
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innego zagrożenia obsługi i 
otoczenia, 

 omówić zasady postępowania 
w przypadku porażenia 
prądem elektrycznym, 

 scharakteryzować zagrożenia 
występujące podczas badania 
maszyn elektrycznych, 

 wskazać sposoby 
przeciwdziałania zagrożeniom 
istniejącym na stanowisku 
pracy, 

2. Badanie transformatorów    odczytać dane znamionowe  z 
tabliczki znamionowej, 

 wyznaczyć początki i końce 
uzwojeń, 

 dokonać pomiaru rezystancji 
uzwojeń, 

 dokonać pomiaru rezystancji 
izolacji uzwojeń, 

 wyznaczyć przekładnię 
transformatora 
jednofazowego, 

 wyznaczyć przekładnię 
transformatora trójfazowego 

 dokonać analizy wpływu 
zmian parametrów 
transformatora na jego pracę, 

 obliczyć parametry 
transformatora, 
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dla połączenia uzwojenia 
wtórnego w gwiazdę oraz w 
trójkąt, 

 dokonać pomiaru napięcia 
zwarcia, 

 dokonać pomiaru 
znamionowych strat mocy w 
żelazie, 

 dokonać pomiaru strat mocy 
w uzwojeniach, 

 wyznaczyć sprawność,  

 wyznaczyć charakterystykę 
zewnętrzną transformatora 
obciążonego, 

 ocenić stan techniczny izolacji 

3. Badanie maszyn prądu 
stałego 

  odczytać dane znamionowe z 
tabliczki znamionowej silnika i 
prądnicy, 

 rozpoznać zaciski na 
tabliczce zaciskowej silnika i 
prądnicy, 

 uruchomić prądnicę prądu 
stałego, 

 dokonać rozruchu silnika 

 dokonać analizy wpływu 
zmian parametrów maszyny 
prądu stałego na jego pracę, 

 analizować charakterystyki 
maszyn prądu stałego 
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prądu stałego, 

 połączyć układ pomiarowy 
zgodnie ze schematem, 

 wyznaczyć strefę neutralną 
maszyny, 

 wyznaczyć charakterystyki 
rozruchowe silnika prądu 
stałego, 

 określić wpływ obciążenia 
silnika prądu stałego na prąd 
pobierany z sieci i na 
prędkość obrotową, 

 zbadać możliwość regulacji 
prędkości obrotowej silnika 
prądu stałego, 

 wyznaczyć charakterystykę 
zewnętrzną prądnicy, 

 wyznaczyć charakterystyki 
obciążeniowe maszyny prądu 
stałego, 

 wyznaczyć sprawność 
maszyny prądu stałego, 

 ocenić stan powierzchni 
komutatora i szczotek, 



 sprawdzić poprawność 
ustawienia szczotek, 

4.  Badanie maszyn 
indukcyjnych 

  odczytać dane znamionowe z 
tabliczki znamionowej silnika 
indukcyjnego, 

 dokonać pomiaru rezystancji 
uzwojeń silnika indukcyjnego, 

 dokonać pomiaru stanu 
izolacji silnika indukcyjnego, 

 dokonać pomiaru przekładni 
silnika pierścieniowego, 

 przeprowadzić próbę biegu 
jałowego silnika indukcyjnego, 

 przeprowadzić próbę zwarcia 
silnika indukcyjnego, 

 wyznaczyć charakterystyki 
obciążenia silnika 
indukcyjnego 

 dokonać analizy wpływu 
zmian parametrów maszyny 
indukcyjnej na jej pracę, 

 analizować charakterystyki 
maszyn indukcyjnych, 

 

Klasa III 

5. Badanie maszyn 
synchronicznych 

  odczytać dane znamionowe z 
tabliczki znamionowej 
maszyny synchronicznej, 

 dokonać pomiaru rezystancji 

 dokonać analizy wpływu 
zmian parametrów maszyny 
synchronicznej na jej pracę, 

 analizować charakterystyki 
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uzwojeń maszyny 
synchronicznej, 

 przeprowadzić próbę biegu 
jałowego maszyny 
synchronicznej, 

 przeprowadzić próbę zwarcia 
ustalonego, 

 wyznaczyć charakterystyki 
obciążenia maszyny 
synchronicznej, 

 wyznaczyć straty i sprawność 
maszyny synchronicznej, 

 wyznaczyć charakterystyki 
rozruchowe silnika 
synchronicznego, 

maszyn synchronicznych 

 

6. Badanie maszyn 
komutatorowych prądu 
przemiennego 

  odczytać dane znamionowe z 
tabliczki znamionowej silnika, 

 dokonać pomiaru rezystancji 
uzwojeń, 

 dokonać pomiaru rezystancji 
izolacji, 

 wyznaczyć zależność między 
prędkością obrotową i 
obciążeniem silnika, 

 dokonać analizy wpływu 
zmian parametrów maszyny 
komutatorowej prądu 
przemiennego na jej pracę, 

 analizować charakterystyki 
maszyn komutatorowych 
prądu przemiennego, 
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 zmienić kierunek wirowania 
wirnika, 

II.  Montaż układów 
zasilania, 
zabezpieczeń, 
sterowania i 
regulacji maszyn 
elektrycznych 

1. Przewody i kable  stosowane 
w układach zasilania, 
zabezpieczeń, sterowania i 
regulacji maszyn elektrycznych 

  rozpoznać przewody i kable 
stosowane w układach 
zasilania i sterowania maszyn 
elektrycznych, 

 dobrać przewody i kable 
stosowane w układach 
zasilania i sterowania maszyn 
elektrycznych zgodnie 
dokumentacją techniczną, 

 zinterpretować oznaczenia 
przewodów i kabli 
stosowanych w układach 
zasilania i sterowania maszyn 
elektrycznych, 

 dobrać przewody i kable 
stosowane w układach 
zasilania i sterowania maszyn 
elektrycznych zgodnie z ich 
przeznaczeniem, 

 

Klasa III 

2. Wykonywanie połączeń 
mechanicznych i elektrycznych 
w układach zasilania i 
zabezpieczeń maszyn 
elektrycznych 

  dobrać narzędzia do montażu 
układów zasilania i 
zabezpieczeń maszyn 
elektrycznych, 

 wykonać połączenia 
mechaniczne elementów 
układów zasilania i 
zabezpieczeń maszyn 
elektrycznych , 

 Klasa III 



 wykonać połączenia 
elektryczne elementów 
układów zasilania i 
zabezpieczeń maszyn 
elektrycznych,  

 zmontować układy zasilania 
maszyn elektrycznych, 

3. Wykonywanie połączeń 
mechanicznych i elektrycznych 
w układach sterowania i 
regulacji maszyn elektrycznych 

  dobrać narzędzia do montażu 
układów sterowania i regulacji 
maszyn elektrycznych 

 wykonać połączenia 
mechaniczne elementów 
układów sterowania i regulacji 
maszyn elektrycznych, 

 wykonać połączenia 
elektryczne elementów 
układów sterowania i regulacji 
maszyn elektrycznych, 

 sprawdzić poprawność 
wykonanych połączeń 
elektrycznych, 

 Klasa III 

II. Montaż i obsługa 
maszyn 
elektrycznych 

1. Montaż maszyn 
elektrycznych 

  zorganizować stanowisko 
montażowe zgodnie z 
zasadami bhp, 

 wykonać montaż maszyn 
elektrycznych zgodnie z 

 zaplanować czynności 
wykonywane podczas 
montażu maszyn 
elektrycznych, 

 

 



dokumentacją techniczną, 

 wykonać pomiary parametrów 
maszyn elektrycznych, 

 wykonać próbę ruchową 
maszyny elektrycznej, 

 uruchomić maszyny 
elektryczne po montażu, 

 zdemontować maszynę 
elektryczną zgodnie z 
dokumentacją techniczną, 

2. Obsługa maszyn 
elektrycznych 

  przestrzegać zasad obsługi 
maszyn elektrycznych, 

 przeprowadzić przeglądy oraz 
konserwację maszyn 
elektrycznych zgodnie z 
dokumentacją techniczną, 

 przeprowadzić oględziny 
maszyn elektrycznych, 

 zlokalizować typowe 
uszkodzenia maszyn 
elektrycznych; 

 wykonać pomiary parametrów 
eksploatacyjnych maszyn 
elektrycznych; 

 dokonać analizy przyczyn 
uszkodzeń maszyn 
elektrycznych, 

 zlokalizować nietypowe 
uszkodzenia maszyn 
elektrycznych, 

Klasa III 



 dokonać oceny stopnia 
zużycia części maszyn 
elektrycznych, 

 dobrać części zamienne 
maszyn elektrycznych, 

 wymienić zużyte lub 
uszkodzone elementy i 
podzespoły maszyn 
elektrycznych; 

 obsłużyć urządzenia do 
wykonywania uzwojeń 
maszyn elektrycznych, 

 dokonać wymiany uzwojeń w 
maszynach elektrycznych, 

 sprawdzić poprawność 
wykonanej wymiany uzwojeń 
w maszynach elektrycznych 
zgodnie z dokumentacją 
techniczną, 

 sprawdzić poprawność 
wykonanych prac obsługowo-
konserwacyjnych, 

 przeprowadzić próbę ruchową  
maszyny elektrycznej po 
naprawie, 



    przewidzieć skutki 
podejmowanych działań, w 
tym prawne, 

 wykazać świadomość 
odpowiedzialności za 
wykonywaną pracę, 

 ocenić podejmowane 
działania, 

 przewidzieć konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się 
niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i 
urządzeń na stanowisku 
pracy, 

  

    pozyskać informacje 
zawodoznawcze dotyczące 
przemysłu z różnych źródeł, 

 określić zakres umiejętności i 
kompetencji niezbędnych do 
wykonywania zawodu, 

 dokonać analizy własnych 
kompetencji zawodowych, 

  



PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU 

 wyznaczyć własne cele 
rozwoju zawodowego, 

 zaplanować drogę rozwoju 
zawodowego, 

 wskazać możliwości 
podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i 
społecznych, 

    opisuje sposób 
przeciwdziałania problemom 
w zespole realizującym 
zadania, 

 opisuje techniki 
rozwiązywania problemów, 

 wskazuje, na wybranym 
przykładzie, metody i techniki 
rozwiązywania problemu. 

  



Głównym celem przedmiotu jest ukształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie montażu i obsługi maszyn elektrycznych. Aby ten cel osiągnąć 
niezbędne jest oparcie kształcenia o metodę ćwiczeń (ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia typu „próba pracy”).  Wskazane są również aktywizujące metody 
kształcenia, takie jak: metoda tekstu przewodniego i metoda projektów ponieważ dzięki nim uczeń w sposób najbardziej zbliżony do rzeczywistych warunków 
pracy poznaje przyszłe zadania zawodowe. Na szczególna uwagę zasługuje metoda projektów, która polega na kompleksowym przedstawieniu danego 
zagadnienia, poprzez zbieranie informacji na dany temat z różnych wiarygodnych źródeł, jego realizację praktyczną oraz zaprezentowaniu efektów swojej 
pracy – produktu projektu. Przy wprowadzaniu nowych treści kształcenia nauczyciel może zastosować metodę wykładu informacyjnego oraz pokazu 
z instruktażem . 

Program przedmiotu zaleca się realizować w pracowni montażu i obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych, wyposażonej w: stanowiska montażowe (jedno 
stanowisko dla dwóch uczniów) wyposażone w komplet narzędzi, takich jak: zestawy kluczy, zestawy wkrętaków elektrotechnicznych i ślusarskich, zestaw 
szczypiec elektrotechnicznych, narzędzia do przygotowania przewodów, miernik uniwersalny oraz zestawy zawierające elementy do wykonywania ćwiczeń 
z zakresu montażu obwodów elektrycznych maszyn i urządzeń elektrycznych, zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną 
przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu mechanicznego 
maszyn i urządzeń elektrycznych oraz demontażu i montażu ich osprzętu elektrycznego.  

Ponadto pracownia powinna być wyposażona w: autotransformatory, zasilacze stabilizowane; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji 
izolacji, mierniki prędkości obrotowej, maszyny i urządzenia elektryczne, sprzęt do wykonywania ćwiczeń praktycznych; stanowisko do przewijania, 
impregnacji, wygrzewania i montażu uzwojeń; przewody i aparaty stosowane w obwodach zasilania, sterowania i sygnalizacji maszyn elektrycznych 
stanowisko komputerowe umożliwiające korzystanie ze źródeł informacji technicznej i handlowej. 

Pracownia powinna być zaopatrzona w katalogi maszyn elektrycznych, maszyny elektryczne przygotowane do montażu, tablice i plansze poglądowe maszyn 
elektrycznych, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne przedstawiające montaż i obsługę maszyn elektrycznych oraz czasopisma branżowe, publikacje 
SEP, normy ISO i PN. Nauczyciel powinien dysponować  instrukcjami do ćwiczeń, zestawami zadań, pakietami edukacyjnymi dla uczniów, kartami pracy dla 
uczniów, kartami samooceny. 

Ze względu na praktyczny charakter przedmiotu zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 12 osób.  
Należy indywidualizować proces kształcenia dostosowując trudność planowanych ćwiczeń do potrzeb możliwości uczniów. Wymaga to przygotowywania 
zadań o różnym stopniu trudności i złożoności oraz stosowania metod kształcenia umożliwiających pracę uczniów w różnym tempie. Należy różnicować czas 
wykonania zadania w zależności od możliwości ucznia. Nauczyciel powinien motywować uczniów do pracy uwzględniając ich zainteresowania 
i predyspozycje. 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 



W trakcie realizacji przedmiotu montaż i obsługa maszyn elektrycznych bardzo ważnym elementem procesu kształcenia jest informacja zwrotna, w której 
nauczyciel wskazuje, jakie czynności uczeń wykonuje dobrze, a jakie należy skorygować. Wymaga to od nauczyciela wnikliwej obserwacji uczniów w trakcie 
wykonywania ćwiczeń. Oprócz czynności manualnych związanych z wykonywaniem zadań zawodowych informacja zwrotna powinna dotyczyć również 
wiedzy zawodowej, umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej, internetu), oraz kompetencji 
personalnych i społecznych, w tym umiejętności pracy w zespole. Praca w zespole jest okazją do wdrażania uczniów do oceny koleżeńskiej oraz samooceny. 
Przyczynia się to do rozwijania umiejętności samokształcenia, co w zawodzie elektromechanika jest umiejętnością kluczową.  Wskazane jest, aby uczniowie 
dokonywali samooceny własnej pracy i kolegów z zespołu według zaproponowanych przez nauczyciela arkuszy samooceny lub według kryteriów ustalonych 
przez samych uczniów. 

Ocena sumująca powinna odbywać się na podstawie kryteriów ustalonych przez nauczyciela i przedstawionych uczniom na początku zajęć. Sprawdzanie 
i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia każdego z działów programowych.  

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU 

Proponuje się ewaluację programu nauczania przedmiotu montaż i obsługa maszyn elektrycznych według następujących kryteriów: 
1) skuteczności osiągania efektów kształcenia określonych dla przedmiotu, 
2) adekwatność wymagań programowych do potrzeb i możliwości uczniów, 
3) trafności doboru form i metod kształcenia do potrzeb i zainteresowań uczniów, 
4) zgodność warunków realizacji programu ze szkolną bazą technodydaktyczną. 

Ewaluacja powinna być prowadzona podczas całego okresu nauczania przedmiotu, a także po jego zakończeniu. Przeprowadzone badanie i monitorowanie 
procesu kształcenia powinno umożliwić ocenę stopnia osiągnięcia założonych celów kształcenia, głównie w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych 
uczniów, ich motywacji do nauki, zmiany w zachowaniu i zaangażowaniu w wykonywaniu zajęć zawodowych, a także samych warunków i organizacji zajęć.  

Kryterium skuteczności osiągania efektów kształcenia powinno odnosić się do kluczowych umiejętności kształtowanych w ramach przedmiotu montaż 
i obsługa maszyn elektrycznych: 

 montażu i obsługi maszyn elektrycznych, 

 montażu układów zasilania, zabezpieczeń, sterowania i regulacji maszyn elektrycznych, 

 wykonywania prac obsługowo-konserwacyjnych maszyn elektrycznych. 

 

Proponuje się zastosowanie następujących narzędzi ewaluacji: 
1) arkusz samooceny nauczyciela realizacji programu nauczania przedmiotu zawierający pytania: 



 czy została przeprowadzona diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów dotyczących zagadnień objętych programem nauczania przedmiotu, 

 czy plan dydaktyczny przedmiotu został skonstruowany w oparciu o wyniki testów diagnostycznych, 
 czy plan dydaktyczny został dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, 

 czy zaplanowano rezultat końcowy (po zakończeniu każdego dział i po zakończeniu realizacji programu nauczania) oraz  wskaźniki sprawdzenia 
poziomu jego osiągnięcia, 

 czy uczniowie zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie stosowanego systemu oceniania, 

 czy przy planowaniu zajęć treści, metody i formy kształcenia były dobierane do wyznaczonych celów zajęć i możliwości uczniów, 

 czy był stosowany odpowiedni system wspierania i motywacji uczniów, 

 czy uczniowie byli zaangażowani podczas zajęć, 

 czy na zajęciach panowała atmosfera przyjazna dla uczniów, 
 czy zaplanowane ćwiczenia były częścią zadań zawodowych, które uczeń będzie w przyszłości wykonywał, 

2) ankiety dla uczniów, w których ankietowani wyrażają swoją opinię o realizacji programu nauczania na zajęciach edukacyjnych odpowiadając na pytania 
dotyczące: 

 znajomości zasad oceniania, 
 znajomości celu poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

 przystępności sposobu wprowadzania nowych treści kształcenia, 

 adekwatności tempa zajęć do możliwości uczniów, 

 otrzymywania informacji zwrotnej od nauczyciela na temat własnych osiągnięć edukacyjnych, 

 atrakcyjności stosowanych metod kształcenia, 
 możliwości uczenia się we współpracy, 

 możliwości planowania czynności i samodzielnego wykonania zadania, 

 ilości i jakości stosowanych środków dydaktycznych, 

 przydatności treści kształcenia przedmiotu na zajęciach praktycznych, 

 możliwości rozwijania swoich zainteresowań 
3) wyniki obserwacji wykonywania ćwiczeń, wyniki testów i sprawdzianów osiągnięć edukacyjnych uczniów, produkty projektów edukacyjnych wykonanych 

przez uczniów. 

  



MONTAŻ I OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 

 Cele ogólne przedmiotu 

1. Nabycie umiejętności rozróżniania oraz doboru elementów, podzespołów i zespołów urządzeń elektrycznych. 
2. Rozróżnianie urządzeń elektrycznych. 
3. Montowanie elementów, podzespołów i zespołów urządzeń elektrycznych. 
4. Badanie urządzeń elektrycznych po montażu. 
5. Nabycie umiejętności organizowania stanowiska do konserwacji instalacji urządzeń elektrycznych. 
6. Dobieranie narzędzi i przyrządów pomiarowych do konserwacji instalacji urządzeń elektrycznych. 
7. Nabycie umiejętności konserwacji instalacji urządzeń elektrycznych. 

Cele operacyjne  
Uczeń potrafi: 

1) odczytać dokumentację techniczną urządzeń elektrycznych, 
2) przygotować elementy, podzespoły i zespoły do montażu urządzeń elektrycznych, 
3) zinterpretować parametry znamionowe urządzeń elektrycznych, 
4) dobrać narzędzia i przyrządy do montażu elementów, podzespołów i zespołów urządzeń elektrycznych, 
5) zamontować elementy, podzespoły i zespoły urządzeń elektrycznych, 
6) uruchomić po montażu urządzenie elektryczne, 
7) dobrać zabezpieczenia urządzeń elektrycznych, 
8) dobrać narzędzia do  konserwacji instalacji urządzeń elektrycznych, 
9) dobrać przyrządy pomiarowe do konserwacji instalacji urządzeń elektrycznych, 
10) posłużyć się dokumentacją techniczną podczas prac związanych z konserwacją instalacji urządzeń elektrycznych, 
11) dokonać oględzin instalacji urządzeń elektrycznych, 
12) dokonać konserwacji instalacji urządzeń elektrycznych, 
13) wymienić uszkodzone elementy instalacji urządzeń elektrycznych, 
14) uruchomić instalację urządzenia elektryczne po konserwacji 
15) ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania, 
16) doskonalić umiejętności zawodowe,  
17) zastosować metody i techniki rozwiązywania problemów. 

 
  



MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział programowy Tematy jednostek 
metodycznych 

Liczba 
godz. 

Wymagania programowe Uwagi o 
realizacji 

Podstawowe 

Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi: 

Etap realizacji 

I. Urządzenia grzejne i 
chłodnicze 

1. Montaż układów 
zasilania, 
zabezpieczeń, 
sterowania i 
regulacji urządzeń 
grzejnych i 
chłodniczych 

  dobrać narzędzia do 
montażu układów zasilania 
i zabezpieczeń maszyn i 
urządzeń elektrycznych 

 wykonywać połączenia 
elektryczne elementów 
układów zasilania i 
zabezpieczeń maszyn i 
urządzeń elektrycznych  

 dobrać narzędzia do 
montażu układów 
sterowania i regulacji 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

 wykonywać połączenia 
elektryczne elementów 
układów sterowania i 
regulacji maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

 zamontować układy 
zasilania maszyn i 

 sporządzać algorytm 
demontażu i montażu 
urządzeń grzejnych i 
chłodniczych 

Klasa III 



urządzeń elektrycznych 
 sprawdzać zgodność 

wykonanych prac 
montażowych z 
dokumentacją techniczną 
(montażową) 

 czytać dokumentację 
techniczną wybranych 
urządzeń grzejnych i 
chłodniczych 

 dobrać narzędzia do 
montażu urządzeń 
grzejnych i chłodniczych 

 wykonać montaż urządzeń 
grzejnych i chłodniczych, 
układów zasilających i 
sterujących ich pracą 

 sprawdzać poprawność 
dokonanego montażu z 
wymogami zawartymi w 
dokumentacji 

 podłączyć urządzenie 
grzejne i chłodnicze do 
zasilania i sprawdzić 
poprawności ich działania 
pod napięciem 

2. Eksploatacja 
urządzeń grzejnych i 
chłodniczych 

  uruchomić urządzenia 
elektryczne na podstawie 
dokumentacji technicznej 

 sprawdzać działanie 
urządzeń elektrycznych po 
uruchomieniu 

 wykonać lokalizację 
uszkodzeń w 
urządzeniach grzejnych i 
chłodniczych 

 

Klasa III 



 wykonywać pomiar 
parametrów urządzeń 
grzejnych i chłodniczych, w 
tym skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej  

 wykonywać regulacje 
temperatury w 
urządzeniach grzejnych i 
chłodniczych 

 używać dokumentacji 
technicznej w zakresie 
przeprowadzanych badań i 
pomiarów kontrolnych 
urządzeń grzejnych i 
chłodniczych 

 wykonywać oględziny 
urządzeń grzejnych i 
chłodniczych 

 wykonać przeglądy 
okresowe i ocenę stanu 
technicznego urządzeń 
grzejnych i chłodniczych 

 wykonywać wymiany 
uszkodzonych części 
urządzeń grzejnych i 
chłodniczych 

II. Elektronarzędzia i 
urządzenia AGD 

1. Montaż układów 
zasilania, 
zabezpieczeń, 
sterowania i 
regulacji 
elektronarzędzi i 

  dobrać narzędzia do 
montażu układów zasilania 
i zabezpieczeń maszyn i 
urządzeń elektrycznych 

 wykonać połączenia 
elektryczne elementów 

 sporządzać algorytm 
montażu układów 
zasilania, zabezpieczeń, 
sterowania i regulacji 
elektronarzędzi i 
urządzeń AGD 

Klasa III 



urządzeń AGD układów zasilania i 
zabezpieczeń maszyn i 
urządzeń elektrycznych  

 dobrać narzędzia do 
montażu układów 
sterowania i regulacji 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

 wykonać połączenia 
elektryczne elementów 
układów sterowania i 
regulacji maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

 zamontować układy 
zasilania maszyn i 
urządzeń elektrycznych 

 sprawdzać zgodność 
wykonanych prac 
montażowych z 
dokumentacją techniczną 
(montażową) 

 czytać dokumentację 
techniczną wybranych 
elektronarzędzi i urządzeń 
AGD 

 dobrać narzędzia do 
montażu elektronarzędzi i 
urządzeń AGD 

 wykonać montażu 
elektronarzędzi i urządzeń 
AGD, układów zasilających 
i sterujących ich pracą 

 sprawdzać poprawność 



dokonanego montażu z 
wymogami zawartymi w 
dokumentacji 

 podłączyć elektronarzędzie 
i urządzenie AGD do 
zasilania i sprawdzić 
poprawności ich działania 
pod napięciem 

2. Eksploatacja 
elektronarzędzi i 
urządzeń AGD 

  uruchomić urządzenia 
elektryczne na podstawie 
dokumentacji technicznej 

 sprawdzać działanie 
urządzeń elektrycznych po 
uruchomieniu 

 prowadzić oględziny 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

 umiejscawiać usterki 
występujące w maszynach i 
urządzeniach elektrycznych 
zauważone w trakcie ich 
obsługi 

 dobrać części zamienne 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

 wymienić zużyte elementy 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

 sprawdzać poprawność 
wykonanych prac 
obsługowo-
konserwacyjnych 

 zlokalizować uszkodzenia 
w elektronarzędziach i 
urządzeniach  AGD 

 

Klasa III 



 wykonać pomiar 
parametrów elektronarzędzi 
i urządzeń AGD, w tym 
skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej  

 przeprowadzić badania i 
pomiary kontrolne 
elektronarzędzi i urządzeń 
AGD zgodnie z 
dokumentacja techniczną, 

 wykonać oględziny 
elektronarzędzi i urządzeń 
AGD 

 wykonać przeglądy 
okresowe i ocenę stanu 
technicznego 
elektronarzędzi i urządzeń 
AGD 

 dokonać wymiany 
uszkodzonych części 
elektronarzędzi i urządzeń 
AGD 

 
 

  przewidzieć skutki 
podejmowanych działań, w 
tym prawne, 

 wykazać świadomość 
odpowiedzialności za 
wykonywaną pracę, 

 ocenić podejmowane 
działania, 

  



 przewidzieć konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się 
niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i 
urządzeń na stanowisku 
pracy, 

 
 

  pozyskać informacje 
zawodoznawcze dotyczące 
przemysłu z różnych źródeł, 

 określić zakres umiejętności i 
kompetencji niezbędnych do 
wykonywania zawodu, 

 dokonać analizy własnych 
kompetencji zawodowych, 

 wyznaczyć własne cele 
rozwoju zawodowego, 

 zaplanować drogę rozwoju 
zawodowego, 

 wskazać możliwości 
podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i 
społecznych, 

  



 
 

  opisuje sposób 
przeciwdziałania problemom 
w zespole realizującym 
zadania, 

 opisuje techniki 
rozwiązywania problemów, 

 wskazuje, na wybranym 
przykładzie, metody i techniki 
rozwiązywania problemu. 

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU 

Warunkiem osiągania założonych efektów kształcenia w zakresie przedmiotu montaż i obsługa urządzeń elektrycznych jest opracowanie odpowiednich dla 
danego zawodu procedur, a w tym: 
 zaplanowanie lekcji (wskazanie celów szczególnych jakie powinny zostać osiągnięte), 

 wykorzystanie różnorodnych metod nauczania (szczególnie aktywizujących ucznia do pracy), 

 dobór środków dydaktycznych do treści i celów nauczania, 

 dobór formy pracy z uczniami – określenie ilości osób w grupie, określenie indywidualnych zajęć, 

 systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez sprawdziany w formie testu wielokrotnego wyboru oraz testów praktycznych  
i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w zależności od metody nauczania, 

 przeprowadzenie ewaluacji doboru treści nauczania do założonych celów, metod pracy, środków dydaktycznych, sposobów oceniania i informacji 
zwrotnej dla ucznia. 

 
Wskazane jest aby dominująca metoda dydaktyczną były ćwiczenia praktyczne oraz zadania praktyczne. W trakcie wykonywania ćwiczeń uczniowie będą 
mieli możliwość nabycia umiejętności praktycznych związanych np. doborem elementów, podzespołów i zespołów urządzeń elektrycznych, doborem narzędzi 
i przyrządów do montażu urządzeń elektrycznych czy też demontażu urządzeń elektrycznych. 
 
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni montażu i obsługi urządzeń elektrycznych, wyposażonej w stanowisko komputerowe dla 
nauczyciela z programami komputerowymi wspomagającymi projektowanie, podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne, 
projektor multimedialny oraz wizualizerem. W pracowni powinny znajdować się stanowiska montażowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane 
napięciem 230 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, 



przystosowane do demontażu i montażu urządzeń elektrycznych oraz demontażu i montażu ich osprzętu elektrycznego, komplet narzędzi, takich jak: zestawy 
kluczy, zestawy wkrętaków elektrotechnicznych i ślusarskich, zestaw szczypiec elektrotechnicznych, narzędzia do przygotowania przewodów, miernik 
uniwersalny oraz zestawy zawierające elementy do wykonywania ćwiczeń z zakresu montażu obwodów elektrycznych urządzeń elektrycznych, 
autotransformatory, zasilacze stabilizowane przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej, urządzenia 
elektryczne, sprzęt AGD, elektronarzędzia i elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych do wykonywania ćwiczeń praktycznych stanowisko do 
przewijania, impregnacji, wygrzewania i montażu uzwojeń, przewody i aparaty stosowane w obwodach zasilania, sterowania i sygnalizacji urządzeń 
elektrycznych. 
 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych form organizacyjnych: indywidulanie oraz w dwu osobowych grupach. Istotną kwestią w 
kształceniu zawodowym praktycznym jest indywidualizacja pracy uczniów idąca w kierunku jego potrzeb i możliwości.  Nauczyciel powinien: 
 dostosować stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości i potrzeb uczniów, 

 przygotować zagadnienia o różnym stopniu trudności i złożoności, 
 zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, 

 motywować uczniów do pracy podczas zajęć dydaktycznych. 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

 dobór elementów, podzespołów i zespołów urządzeń elektrycznych, 

 montaż elementów, podzespołów i zespołów urządzeń elektrycznych, 

 przeprowadzenie poprawności działania urządzenia elektrycznych po montażu, 

 sprawdziany zawierające pytania otwarte, 

 testy zawierające pytania zamknięte. 

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU 
Podczas realizacji procesu ewaluacji przedmiotu o charakterze praktycznym zaleca się stosowanie głównie metod jakościowych (wywiad, obserwacja) oraz  
w mniejszym stopniu ilościowych (ankiety). W trakcie badań ewaluacyjnych powinno się zastosować wiele metod badawczych. 
W przypadku przedmiotu zawodowego jedną z ważnych metod jest samoocena nauczyciela, który ocenia przygotowanie treści nauczania, środków 
dydaktycznych i metod nauczania do ćwiczeń oraz ich dobór do nauczanej grupy osób a nawet do poszczególnych uczniów. 
W obliczu szybko zmieniającej się branży, ewaluacja poprzez samoocenę jest niezbędna do późniejszej oceny stanu aktualności wiedzy przekazywanej 
uczniowi. 
Kluczowe umiejętności podlegające ewaluacji w ramach przedmiotu montaż i obsługa urządzeń elektrycznych: 
1) wykonywanie montażu elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych, 
2) badanie urządzeń elektrycznych po montażu, 
3) wykonywanie konserwacji instalacji urządzeń elektrycznych.  



PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA ZAWODU ELEKTROMECHANIK 
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