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KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE 

Zajęcia praktyczne  
  
Cele ogólne przedmiotu  

1. Kształcenie umiejętności w zakresie wdrażania do przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, 

ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii podczas wykonywania zadań zawodowych. 

2. Rozróżnianie najbardziej podstawowych pojęć i typowego nazewnictwa związanego z wykonywanymi działaniami zawodowymi. 

3. Stosowanie podstawowych metod i technologii związanych z wykonywanymi działaniami zawodowymi, 

4. Zapoznanie uczniów z typowym wyposażeniem stanowisk pracy w zakładzie pracy. 

5. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie niezbędnym do wykonania prac mechanika-montera maszyn i urządzeń/mechanika maszyn 

i urządzeń 

6. Kształcenie umiejętności przygotowania materiału do obróbki, doboru narzędzi, przyrządów pomiarowych i sprzętu pomocniczego, materiału 

konstrukcyjnego, eksploatacyjnego i uszczelniającego. 

7. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem stanowiska pracy mechanika-montera maszyn i urządzeń/mechanika maszyn i urządzeń 

8. Poznanie zasad działania i posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami używanymi do wykonywania działań zawodowych. 

9. Zapoznanie uczniów z zasadami stosowanej obróbki wyrobów i ich montażem. 

10. Zapoznanie uczniów z organizacją procesów produkcyjnych i ich dokumentacją technologiczną. 

11. Wykonywanie prac zgodnie z przydzieloną dokumentacją i zadaniami w zakładzie świadczącym prace mechaniczne. 

12. Używanie typowego wyposażenia stanowiska pracy związanych z wykonywaniem działań zawodowych, z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa. 

13. Realizowanie prac związanych z wykonywaniem i naprawą elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. 

14. Realizowanie prac związanych wykonywaniem elementów wyrobów. 

15. Kształtowanie nawyków stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych. 

16. Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie stanowiska pracy, narzędzi pracy, maszyn i urządzeń ślusarskich. 

17. Wykonywanie prac porządkowych na terenie zakładu mechanicznego. 
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18. Kształtowanie osobowości, wyrabianie właściwego stosunku do pracy. 

19. Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych niezbędnych dla realizacji zadań zawodowych. 

20. Wyszukiwanie informacji przydatnych do wykonywania działań zawodowych, dostępnych również w formie elektronicznej. 

21. Dokonywanie prostych obliczeń związanych z wykonywanymi działaniami zawodowymi. 

22. Zaprezentowanie się potencjalnemu pracodawcy. 

23. Postępowanie zgodnie z regulaminami i instrukcjami, które są związane z działaniami zawodowymi. 

24. Nawiązywanie i utrzymywanie niezbędnych kontaktów, które są związane z działaniami zawodowymi. 

25. Działanie zespołowe w zakresie wykonywanych działań zawodowych. 

26. Uwzględnienie bezpośrednich oraz odroczonych w czasie, łatwych do przewidzenia skutków sposobów wykonywania własnej pracy. 

 
Cele operacyjne  

1) posługiwać się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń, 

2) wykonać obróbkę ręczną, 

3) wykonać obróbkę maszynową, 

4) wykonać połączenia metali, 

5) wykonać połączenia rozłączne i nierozłączne, 

6) wykonać pomiary warsztatowe, 

7) dokonać oceny i weryfikacji części, 

8) wykonać montaż, konserwacje i naprawę części maszyn i urządzeń, 

9) wykonać kontrolę maszyn i urządzeń po naprawie. 

10) wykonać zadania zawodowe zgodnie z zasadami bhp, 

11) dobrać materiały konstrukcyjnych, eksploatacyjnych i uszczelniających, 

12) skontrolować jakoś wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej, 

13) wykonać montaż oraz konserwację elementów maszyn i urządzeń, 

14) wykonać obsługę maszyn i urządzeń, 

15) współpracować w zespole. 

16)  
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MATERIAŁ NAUCZANIA  
 

Dział programowy 
Tematy jednostek 

metodycznych 
Liczba 
godz. 

Wymagania programowe 
Uwagi o 
realizacji 

Podstawowe 
Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 
Uczeń potrafi: 

Etap 
realizacji 

I. BHP podczas 
wytwarzania, montażu 
oraz obsługi maszyn 
i urządzeń  

1. Wykonywanie zadań 
zawodowych zgodnie  
z zasadami BHP. 

  stosować zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas 
wykonywania pomiarów 
warsztatowych 

 stosować zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas 
wykonywania części maszyn 
i urządzeń metodą obróbki 
ręcznej, 

 stosować zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas 
wykonywania części maszyn 
metodą obróbki maszynowej, 

 stosować zasady 
bezpiecz4eństwa i higieny pracy 
[podczas obsługi maszyn 
i urządzeń, 

 rozróżniać środki gaśnicze ze 
względu na zakres stosowania 
podczas obsługi oraz montażu 
maszyn i urządzeń 

 rozróżniać rodzaje znaków 
bezpieczeństwa i alarmów 

 rozróżniać środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej 
podczas obsługi oraz montażu 
maszyn i urządzeń 

  dobierać środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej 
podczas obsługi oraz montażu 
maszyn i urządzeń 

 przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania pomiarów 
warsztatowych, 

 przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania części 
maszyn i urządzeń metodą 
obróbki ręcznej, 

 przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania części 
metodą obróbki maszynowej, 

 przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas obsługi maszyn 
i urządzeń, 

 wyjaśniać zasady organizacji 
stanowisk pracy związanych 
z użytkowaniem maszyn 
i narzędzi, 

 korzystać ze środków ochrony 
indywidualnej oraz środków 
ochrony zbiorowej podczas 
użytkowania maszyn i narzędzi, 

Klasa I 
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2. Pierwsza pomoc 
przedmedyczna w sytuacji 
zagrożenia zdrowia 
i życia. 

  Stosować zasady udzielania 
pierwszej pomocy, 

 Rozróżniać sposoby udzielania 
pierwszej pomocy, 

 udzielać pomocy 
w sytuacjach zagrożenia 
podczas wykonywania 
obsługi oraz montażu 
maszyn i urządzeń 

 udzielać pierwszej pomocy 
przedmedycznej w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia 

 

II. Wykonywanie 
części maszyn 

1. Dobór materiałów do 
wykonania elementów 
maszyn, urządzeń 
i narzędzi. 

  rozpoznać materiały 
konstrukcyjne, eksploatacyjne 
oraz uszczelniające  

 opisać właściwości materiałów 
konstrukcyjnych, eksploatacyjnych 
oraz uszczelniających 
na podstawie oznaczeń 

 rozróżnić rodzaje i źródła korozji 

 dobrać materiały konstrukcyjne, 
eksploatacyjne oraz 
uszczelniające zgodnie 
z dokumentacją 

 rozpoznać objawy korozji 
 dobrać metody zabezpieczenia 

przed korozją 
 wykonać zabezpieczenie 

antykorozyjne części maszyn 
i urządzeń 

Klasa I 

2.Wykonywanie połączeń 
rozłącznych 
i nierozłącznych. 
 

  rozróżniać połączenia 
mechaniczne 

 rozróżniać narzędzia, przyrządy 
do wykonywania połączeń, 

 dobierać narzędzia i przyrządy do 
wykonywania połączeń 
rozłącznych i nierozłącznych, 

 planować kolejność 
wykonywanych operacji podczas 
montażu połączeń części 

 wykonywać połączenia nitowe, 
 wykonywać połączenia spajane, 
 wykonywać połączenia gwintowe, 
 wykonywać połączenia 

kształtowe, 
 wykonywać połączenia sprężyste 
  

 rozróżniać metody kontroli 
jakości prac montażowych 

 dobrać metodę kontroli jakości w 
zależności od rodzaju i zakresu 
prac montażowych, 

 kontrolować jakość 
wykonywanych połączeń 
rozłącznych i nierozłącznych, 

  

Klasa I 

3. Pomiary warsztatowe. 
 

  dobierać przyrządy pomiarowe: 
suwmiarkę, przymiar kreskowy, 

 przeprowadzać konserwację 
przyrządów pomiarowych; 

Klasa I 
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kątomierz, mikrometr 
 stosować zasady podczas 

wykonywania pomiarów 
warsztatowych, 

 posługiwać się przyrządami 
pomiarowymi podczas 
wykonywania pomiarów 
warsztatowych, 

 wykonywać pomiary elementów 
maszyn i urządzeń 

 użytkować przyrządy pomiarowe 
zgodnie z przeznaczeniem 

4. Wykonywanie części 
obróbka ręczną 

  rozróżniać rodzaje obróbki ręcznej 
 stosować zasady organizacji 

stanowiska obróbki ręcznej 
 charakteryzować rodzaje obróbki 

ręcznej: piłowanie, ścinanie, 
przecinanie, wycinanie, cięcie, 
skrobanie, docieranie, 
polerowanie, wiercenie, 
pogłębianie, rozwiercanie, 
gwintowanie, nitowanie, gięcie 
i prostowanie, 

 stosować zasady podczas obróbki 
ręcznej, 

 stosować zasady podczas 
trasowania, 

 posługiwać się narzędziami do 
trasowania, 

 wyznaczyć punkty trasowania kół 
i rysów krzywoliniowych, 

 posługiwać się maszynami 
i narzędziami do obróbki ręcznej, 

 wykonać operacje ścinania, 
przecinania, wycinania, 

 wykonać cięcie nożycami, 
 wykonać gięcie i prostowanie 
 wykonać piłowanie, 
 wykonać przecinanie, 
 wykonać operacje wiercenia 

 wykonać trasowanie 
przestrzenne 

 wykonać obróbkę ręczną 
maszyn i urządzeń 

  

Klasa I 
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6. Wykonywanie części 
obróbką maszynową 

  rozróżniać rodzaje obróbki 
maszynowej 

 stosować zasady wykonywania 
operacji maszynowej obróbki 
wiórowej, tj. toczenia, frezowania, 
strugania i dłutowania, 
przeciągania i przepychania, 

 wykonać proste operacje 
maszynowej obróbki wiórowej, tj. 
toczenia, frezowania, strugania 
i dłutowania, przeciągania 
i przepychania, 

 stosować zasady podczas obróbki 
ściernej i wykańczającej 
elementów maszyn, urządzeń 
i narzędzi, tj. szlifowania, 
gładzenia, docierania, 
polerowania, wygładzania 

 wykonać proste operacje obróbki 
ściernej i wykańczającej 
elementów maszyn, urządzeń 
i narzędzi, tj. szlifowania, 
gładzenia, docierania, 
polerowania, wygładzania 

  

 przestrzegać zasady 
wykonywania operacji 
maszynowej obróbki wiórowej, tj. 
toczenia, frezowania, strugania 
i dłutowania, przeciągania 
i przepychania, 

 przestrzegać zasady podczas 
obróbki ściernej i wykańczającej 
elementów maszyn, urządzeń 
i narzędzi, tj. szlifowania, 
gładzenia, docierania, 
polerowania, wygładzania 

 wykonywać operacje 
maszynowej obróbki wiórowej, 
obróbki ściernej i wykańczającej 

Klasa II 
 
 
 

IV. Montaż maszyn 
i urządzeń 

1. Ocena i weryfikacja 
maszyn i urządzeń.  

  rozróżniać procesy eksploatacyjne 
maszyn i urządzeń 

 określać wpływ procesów 
eksploatacyjnych na stan maszyn 
i urządzeń 

 dokonać analizy przyczyn 
uszkodzeń maszyn i urządzeń 

 rozróżniać części maszyn 
i urządzeń 

 rozpoznać przyczyny uszkodzeń 
maszyn  
i urządzeń 

 rozpoznać narzędzia i przyrządy 
stosowane podczas montażu 
maszyn i urządzeń 

 dokonać wyboru materiałów, 
narzędzi i przyrządów do 
wykonania prac monterskich 
maszyn i urządzeń 

 planować przebieg procesu 
naprawy elementów i zespołów 
maszyn i urządzeń 

Klasa III 
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2. Instalowanie maszyn 
i urządzeń na stanowisku 

  przygotować maszyny 
i urządzenia do instalacji 

 dobrać narzędzia, przyrządy 
i urządzenia do prac związanych 
z instalowaniem maszyn 
i urządzeń na stanowisku 

 posługiwać się narzędziami, 
przyrządami i urządzeniami 
w procesie instalowania maszyn 
i urządzeń zgodnie z zasadami 
eksploatacji 

 dobrać narzędzia, przyrządy 
i urządzenia do wykonania 
regulacji maszyn i urządzeń 

 sprawdzać funkcjonalność 
dokonanych prac dotyczących 
regulacji i uruchomienia maszyn 
i urządzeń 

 rozróżniać metody kontroli jakości 
wykonanych prac podczas obsługi 
maszyn i urządzeń 

 dobrać metodę kontroli jakości w 
zależności od zakresu obsługi 
maszyn i urządzeń 

 określać zasady regulacji 
maszyn i urządzeń na podstawie 
dokumentacji technicznej 

 wykonać pomiary i analizy 
podczas kontroli  

 wykonać regulację maszyn 
i urządzeń  

 wykonać próbne uruchomienie 
maszyn i urządzeń  

 kontrolować przebieg prac 
związanych z próbnym 
uruchomieniem i regulacją 
maszyn i urządzeń 

Klasa III 
 

3. Przygotowanie do 
montażu. 

  określać strukturę maszyn 
i urządzeń na podstawie 
dokumentacji technicznej 

 rozróżniać elementy konstrukcyjne 
maszyn i urządzeń 

 rozróżniać metody montażu 
maszyn  
i urządzeń 

 rozróżniać narzędzia, przyrządy 
i urządzenia do rodzaju 
wykonywania prac montażowych 

 sprawdzać części maszyn 
i urządzeń przeznaczonych do 

 określać przebieg montażu 
wykonywanego zgodnie 
z wybraną metodą  

 dokonać wyboru narzędzi, 
przyrządów i urządzeń do prac 
monterskich  

 kontrolować zgodność 
z dokumentacją techniczną 
parametrów części 
przeznaczonych do montażu 

 dobrać przyrządy i uchwyty do 
ustawiania montowanych części 
maszyn, zespołów 

Klasa III 
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montażu  
 rozróżniać przyrządy i uchwyty do 

ustawiania montowanych części 
maszyn, zespołów i mechanizmów 

 użytkować przyrządy i uchwyty do 
ustawiania montowanych części 
maszyn, zespołów i mechanizmów 

i mechanizmów 

4. Montaż maszyn 
i urządzeń po montażu. 

  dobrać narzędzia, uchwyty i sprzęt  
do wykonania połączeń części 
maszyn 

 wykonać operacje łączenia części 
maszyn 

 rozróżniać układy hydrauliczne 
i pneumatyczne maszyn 
i urządzeń 

 wykonać operacje montażu 
układów hydraulicznych 
i pneumatycznych maszyn 
i urządzeń 

 dobrać narzędzia, uchwyty i sprzęt 
do wykonania montażu zespołów 
i mechanizmów maszyn oraz 
urządzeń 

 wykonać operacje montażu 
zespołów i mechanizmów maszyn 
i urządzeń 

 planować kolejność 
wykonywanych operacji podczas 
montażu połączeń części 
maszyn 

 planować kolejność 
wykonywanych operacji podczas 
wykonywania montażu zespołów 
i mechanizmów maszyn oraz 
urządzeń 

Klasa II 
 

V. Obsługa maszyn 
i urządzeń  

1.Utrzymanie maszyn 
i urządzeń 

  rozróżniać rodzaje obsługi 
maszyn: obsługę codzienną, 
sezonową, zabezpieczającą, 
diagnostyczną i gwarancyjną, 

 dobrać rodzaj obsługi; 
 przeprowadzić obsługę okresową 

maszyn i urządzeń, 
 rozróżniać rodzaje remontów: 

remont bieżącym średni 
i kapitalny, 

 przeprowadzić remont bieżący, 
średni i kapitalny maszyn 

 planować kolejność operacji 
podczas wykonywania obsługi, 

 planować kolejność operacji 
podczas wykonywania 
remontów, 

 planować cykl remontowy 
maszyn i urządzeń, 

Klasa III 
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i urządzeń 
2.Przeprowadzanie 
remontów, napraw 
i regeneracji 

  rozróżniać fazy technologiczne 
remontu, 

 rozróżniać operacje i zabiegi, 
 rozróżniać fazy procesu 

technologicznego remontu, 
 przeprowadzać proces 

oczyszczania maszyn i urządzeń, 
 przeprowadzać demontaż maszyn 

i urządzeń, 
 przeprowadzać proces regeneracji 

części maszyn i urządzeń, 
 wymienić części maszyn 

i urządzeń 
 rozróżniać dokumentację procesu 

technologicznego remontu, 
 dobierać urządzenia i narzędzia 

do demontażu i montażu, 

 planować operacje i zabiegi, 
 planować proces technologiczny 

remontu, 
 planować proces oczyszczania, 

demontażu, weryfikacji zespołów 
i części maszyn i urządzeń, 

 planować proces regeneracji 
i wymiany części maszyn 
i urządzeń, 

 

3. Konserwacja i kontrola 
maszyn i urządzeń po 
montażu. 

  rozróżniać metody kontroli jakości 
prac montażowych 

 dobrać metodę kontroli jakości 
w zależności od rodzaju i zakresu 
prac montażowych 

 określać na podstawie instrukcji 
obsługi codziennej oraz instrukcji 
konserwacji zakres obsługi 
codziennej oraz konserwacji 
maszyn i urządzeń 

 określać sposób wykonania 
obsługi codziennej oraz 
konserwacji maszyn i urządzeń 

 przygotować narzędzia, 
przyrządy, urządzenia i materiały 
do wykonania obsługi codziennej 
oraz konserwacji maszyn  
i urządzeń 

 wykonać obsługę codzienną oraz 
konserwację maszyn i urządzeń 

 kontrolować parametry 
zmontowanych zespołów 

 dokumentować wykonanie 
obsługi codziennej oraz 
konserwacji maszyn i urządzeń 

Klasa III 
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VI. Kompetencje 
personalne 

1.Organizacja 
i monitorowanie pracy. 
zespołowej.  

  określać zasady komunikacji 
interpersonalnej w pracy zespołu 

 wymieniać aktywne metody 
słuchania wpływające na jakość 
pracy zespołu 

 stosować różne rodzaje 
komunikatów przy wykonywaniu 
zadań zawodowych 

 wymieniać metody i techniki 
rozwiązywania problemów 
wynikające w trakcie wykonywaniu 
zadań zawodowych 

 angażować się w realizację 
przypisanych zadań zawodowych 

 uwzględniać opinie innych przy 
wykonywaniu zadań zawodowych  

 komunikować się ze 
współpracownikami 

 modyfikować sposób 
wykonywania czynności 
uwzględniając stanowisko 
wypracowane wspólnie z innymi 
członkami zespołu 

 wyrażać określone emocje 
i komunikaty, wykorzystując 
komunikację niewerbalną 
w pracy zespołu 

 prezentować własne stanowisko 
stosując różne środki 
komunikacji niewerbalnej przy 
wykonywaniu zadań 
zawodowych 

 interpretować mowę ciała 
prezentowaną w trakcie 
wykonywania zadań 
zawodowych 

 przedstawiać alternatywne 
rozwiązania problemu, aby 
osiągnąć założone cele 
zawodowe 

 analizować sposób wykonania 
czynności w celu uniknięcia 
wystąpienia niepożądanych 
zdarzeń 

 wprowadzać rozwiązania 
techniczne  
i organizacyjne wpływające na 
poprawę warunków i jakość 
pracy 

Klasa II i III 

Razem:      
 
Propozycje metod nauczania 

 
Należy stosować aktywizujące metody nauczania – uczenia się, ze szczególnym uwzględnieniem metod praktycznych i metody ćwiczeń, analizy 

przypadków, „burzy mózgów”, metody przewodniego tekstu, wykonywania obliczeń, opracowywania algorytmów, metody projektów oraz czytania rysunków. 

Realizując program, należy zwrócić uwagę na kształtowanie umiejętności wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej, pomiarów 

warsztatowych, metod i technik wykonywania połączeń materiałów, kontroli jakości wykonanych prac oraz korzystania z dokumentacji podczas 

przygotowywania, wykonywania i kontroli jakości przeprowadzonych czynności. W procesie nauczania-uczenia się należy wiązać teorię z praktyką poprzez 

odpowiedni dobór wykonywanych prac oraz rozwijać u uczniów umiejętność samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji. Zajęcia powinny być 
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prowadzone w warsztatach szkolnych obróbki ręcznej i maszynowej lub u pracodawców. Zaleca się przygotowanie instrukcji w formie rysunków i opisów 

technicznych do wykonania ćwiczeń. 

 
Propozycje środków dydaktycznych do przedmiotu 

 
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w warsztatach szkolnych obróbki ręcznej i maszynowej, wyposażonej w: narzędzia, urządzenia i maszyny do 

wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej: wyposażone stanowiska ślusarskie (jedno na jednego ucznia), do obróbki maszynowej – stanowiska, przyrządy 

i narzędzia jedno na jednego ucznia, przyrządy do wykonywania pomiarów warsztatowych, stanowisko szlifierskie, stanowisko do wiercenia, stanowisko do 

trasowanie, stanowiska spawalnicze spełniające obowiązujące normy i przepisy bhp, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy 

dotyczące prac z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej oraz jakości ich wykonania, dokumentacje konstrukcyjne maszyn i urządzeń w formie papierowej i/lub 

elektronicznej. Pracownia, w której prowadzone będą zajęcia powinna być również wyposażona w: komplet przyborów traserskich, komplet przyrządów 

pomiarowych, rysunki: wykonawcze, złożeniowe i schematyczne. Pracownia powinna być zasilana napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczona 

ochroną przeciwporażeniową, wyposażona w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny oraz w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, w sprzęt 

do utrzymania czystości, sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów, w apteczkę zaopatrzoną w środki niezbędne do udzielania pierwszej 

pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy. 

 
Obudowa dydaktyczna 

 
Zajęcia powinny być prowadzone w formie zajęć warsztatowych. Metodami prowadzenia zajęć powinny być metoda ćwiczeń praktycznych 

a metodami wspomagającymi: analiza przypadków, dyskusja. Do podsumowania ćwiczeń prezentacji wyników zaleca się zastosować metodę dyskusji 

i pokazu. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie mogą pracować samodzielnie. Treści programowe powinny być 

realizowane w różnych formach organizacyjnych. Zajęcia teoretyczne prowadzić wyłącznie w razie konieczności w grupie uczniów. Praca w grupie pozwoli na 

kształtowaniu umiejętności komunikowania się, dyskusji, podejmowania decyzji oraz prezentacji wyników. Zajęcia należy realizować w pracowni 

komputerowej w grupie maksymalnie: 12-15 osób, gdzie uczniowie wykonują ćwiczenia indywidualnie na wydzielonych stanowiskach pracy. Formy 

indywidualizacji pracy z uczniem powinny uwzględniać: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości ucznia. 

Nauczyciel powinien: udzielać wskazówek, jak wykonać daną czynność i pomagać w trakcie uczenia się, stosować materiały edukacyjne do praktyki 

gospodarczej, zachęcać uczniów do pracy i wysiłku i pozytywnie motywować, w ocenie uwzględniać również zaangażowanie uczniów podczas wykonywania 

zadania.  
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Warunki realizacji  
 
Zaleca się aby szkoła wyposażona była w stanowiska do obróbki ręcznej i mechanicznej (jedno stanowisko na jednego ucznia) wyposażone w: stoły 

ślusarskie, przyrządy traserskie, przyrządy pomiarowe stosowane podczas wykonywania operacji obróbki ręcznej i maszynowej, narzędzia do obróbki ręcznej 

i maszynowej skrawaniem, niezbędne środki ochrony indywidualnej; stanowiska do montażu, demontażu i naprawiania podzespołów i zespołów maszyn 

i urządzeń (jedno stanowisko na trzech uczniów) wyposażone w: maszyny i urządzenia przygotowane do wykonywanie operacji ich montażu i demontażu, 

narzędzia, urządzenia i przyrządy stosowane podczas wykonywania prac montażowych i demontażowych, urządzenia dźwigowe i transportu wewnętrznego 

wykorzystywane podczas wykonywania operacji montażu i demontażu, zestaw części zapasowych i zamiennych, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, 

poradniki zawodowe, dokumentacje techniczne maszyn i urządzeń, środki ochrony indywidualnej stosowane podczas wykonywania operacji montażu 

i demontażu; stanowiska do mycia i konserwacji naprawianych maszyn i urządzeń (jedno stanowisko dla trzech uczniów) wyposażone w urządzenia, 

narzędzia, naczynia i środki stosowane do mycia i konserwacji, środki ochrony indywidualnej stosowane podczas wykonywania czynności mycia i konserwacji. 

Pracownia powinna być zasilana napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczona ochroną przeciwporażeniową, wyposażona w wyłączniki 

awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny oraz w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, w sprzęt do utrzymania czystości, sprzęt ppoż. w ilości wynikającej 

z obowiązujących przepisów, w apteczkę zaopatrzoną w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej 

pomocy. 

 

 

 
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania wymagań programowych 

 
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy przeprowadzać systematycznie przez cały okres realizacji programu nauczania przedmiotu, na 

podstawie wymagań przedstawionych w programie nauczanie i przedstawionych uczniom na początku zajęć. Osiągnięcia uczniów należy oceniać w zakresie 
zaplanowanych celów kształcenia na podstawie: 

 odpowiedzi ustnych,  

 sprawdzianów pisemnych, 
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 ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia, 

 wykonywanych ćwiczeń, 

 wykonywanego projektu, 

 prezentacji projektu. 
W ocenie dokonywanej w formie ustnej należy uwzględniać następujące kryteria: wiedzę merytoryczną, jakość wypowiedzi, poprawność 

wnioskowania. Umiejętności praktyczne należy sprawdzać na podstawie obserwacji czynności wykonywanych przez ucznia w trakcie realizacji ćwiczeń, 
uwzględniając następujące kryteria: zawartość merytoryczną ćwiczeń, ich poprawność, formy przedstawienia. 

 
Zajęcia należy prowadzać z naciskiem na: 

 wykorzystywanie różnych źródeł informacji, 
 pracę w zespole, 

 poprawność merytoryczną wykonywanych ćwiczeń i projektów. 
Po zakończeniu realizacji programu przedmiotu proponuje się zastosować test pisemny z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. W ocenie końcowej 

należy uwzględnić poziom wykonania ćwiczeń, wyniki testu oraz ocenę za wykonanie i prezentację projektu. 
 

Sposoby ewaluacji przedmiotu 
 

Ewaluacja przedmiotu ma na celu określenie jakości i skuteczności procesu nauczania a w szczególności stopnia realizacji celów szczegółowych. 

Powinna ona swym zakresem obejmować: 

 osiąganie szczegółowych efektów kształcenia, 

 dobór oraz zastosowanie form, metod i strategii dydaktycznych, 

 wykorzystanie bazy dydaktycznej. 

Proponuje się dokonywać ewaluacji procesu nauczania – uczenia się przedmiotu przez ocenianie poziom kompetencji uczniów realizujących 

określony program ze zwróceniem uwagi na szczegółowe cele kształcenia. Jednym z elementów zapewniających ewaluację jest stosowanie 

oceniania kształtującego polegającego na otrzymywaniu (zarówno przez nauczyciela, jak i ucznia) informacji zwrotnych o postępach w nauce. 

Ocenianie kształtujące pozwala nauczycielowi sprawniej i mądrzej modyfikować dalsze nauczanie „pod ucznia”. 

Ewaluację przez ocenianie poziom kompetencji uczniów realizujących określony program przedmiotu proponuje się przeprowadzić metodą analizy 

SWOT. Powinna obejmować wszystkich uczestników procesu kształcenia: uczniów, nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zastosowanie 

tej metody pozwoli na określenie pozytywów (mocne strony i szanse) oraz negatywów (słabe strony i zagrożenia) programu przedmiotu.  
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Ewaluację w fazie podsumowującej proponuje się przeprowadzić w modelu triangulacyjnym. Cechą charakterystyczną tego modelu jest fakt, iż ocenia 

się program z punktu widzenia kilku grup, np. z perspektywy ucznia, rodzica i nauczyciela. Główne działania ewaluatora to obserwacja, wykorzystanie 

wywiadu, ankiety, kwestionariusza. Pozyskanie danych od różnych osób i z różnych perspektyw na temat jednego elementu pozwala na uzyskanie 

wielowymiarowego i obiektywnego opisu zjawiska. 

 
 

ZALECANA LITERATURA DO PRZEDMIOTU: 
 
Proponowane podręczniki: 

1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej. Kwalifikacja M.20.1. Podręcznik do nauki, zawód technik mechanik 
Autorzy: Janusz Figurski, Stanisław Popis. Rok wydania: 2015, WSiP.  

2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej. Kwalifikacja M.20.2. Autorzy: Janusz Figurski, Stanisław Popis. 
Rok wydania: 2015, WSiP.  

3. Wykonywanie połączeń materiałów. Kwalifikacja M.20.3. Podręcznik do nauki, zawód technik mechanik Autorzy: Janusz Figurski, Stanisław Popis. 
Rok wydania: 2015, WSiP.  

4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Kwalifikacja M.20.4. Podręcznik do nauki, zawód technik mechanik Autorzy: Janusz 
Figurski, Stanisław Popis. Rok wydania: 2015, WSiP. 

5. Montaż maszyn i urządzeń. Kwalifikacja M.17.1. Podręcznik do nauki, zawód technik mechanik. Autor: Józef Zawora. Rok wydania 2014, WSiP. 
6. Obsługa maszyn i urządzeń. Kwalifikacja M.17.2. Podręcznik do nauki, zawód technik mechanik. Autor: Stanisław Legutko. Rok wydania 2013, WSiP. 

 
Literatura: 

1. Poradnik mechanika. Red: Joachim Potrykus. Rok wydania 2014. Wydawnictwo REA. 
2. Mały poradnik mechanika Tom I i II, praca zbiorowa, 2008, WNT 

Czasopisma branżowe: 
1. Mechanik. Miesięcznik Naukowo - Techniczny. SIM 
2. Młody technik. 

 
 
 



 
 

 
 

16 

IV. PROPOZYCJA EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA DO ZAWODU 

 
Ewaluacja programu nauczania zawodu mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310 
Cele ewaluacji: 

Określenie jakości i skuteczności realizacji programu nauczania zawodu w zakresie: 

 – osiągania szczegółowych efektów kształcenia, 

 – doboru oraz zastosowania form, metod i strategii dydaktycznych, 

 – współpracy z pracodawcami, 

 – wykorzystania bazy technodydaktycznej. 

 
Celem ewaluacji jest określenie jakości i skuteczności realizacji programu nauczania zawodu w zakresie osiągania efektów kształcenia oraz stopnia realizacji 

celów szczegółowych. Powinna ona swym zakresem obejmować: dobór i zastosowanie form oraz metod dydaktycznych, wykorzystanie bazy techno 

dydaktycznej oraz współpracę z pracodawcami.  

Ewaluacji planu i programu nauczania dokonuje się w celu uzyskania odpowiedzi na pytania: 

 Czy opracowany plan i program jest możliwy do zrealizowania – jakie czynniki ułatwiają, a jakie czynniki utrudniają jego realizację? 

 W jakim stopniu założone cele zostały osiągnięte, czy występują cele które nie zostały osiągnięte? 

 Jakie warunki należy stworzyć, aby w maksymalnym stopniu osiągnąć założone cele? 

 Jak udoskonalić plan i program nauczania? 

 Jakie są konsekwencje realizacji programu (pozytywne i negatywne)? 

Podczas ewaluacji programu dokonuje się również analizy, badań oraz oceny konstrukcji programu oraz efektów w aspekcie osiągnięcia założonych celów, 

warunków realizacji programu, czynników wpływających na realizacje programu, optymalizacji oraz korekty programu. 

Proponuje się dokonywać ewaluacji programu poprzez ocenianie poziomu kompetencji uczniów realizujących program nauczania, ze zwróceniem uwagi na 

szczegółowe cele kształcenia. Jednym z elementów zapewniających ewaluację jest stosowanie oceniania kształtującego polegającego na otrzymywaniu 

(zarówno przez nauczyciela, jak i ucznia) informacji zwrotnych o postępach w nauce. Ocenianie kształtujące pozwala nauczycielowi sprawniej  

i mądrzej modyfikować dalsze nauczanie „pod ucznia”. 
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Ewaluację przez ocenianie poziomu kompetencji uczniów realizujących program nauczania zawodu proponuje się przeprowadzić metodą analizy 

SWOT. Powinna obejmować wszystkich uczestników procesu kształcenia: uczniów, nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu, pracodawców. 

Zastosowanie tej metody pozwoli na określenie pozytywów (mocne strony i szanse) oraz negatywów (słabe strony i zagrożenia) programu nauczania zawodu. 

Przedmiotem badania w fazie kształtującej, (czyli w trakcie trwania cyklu kształcenia) powinny być obszary obejmujące stopień opanowania przez ucznia 

zagadnień wynikających z efektów kształcenia zawartych w podstawie programowej. Pytania kluczowe, jakie należy zadać, aby uzyskać informację czy dany 

efekt nauczania został osiągnięty, powinny odpowiadać, czy uczeń potrafi: 

 wykonać prace z zakresu montażu i obsługi maszyn i urządzeń, 

 instalować maszyny i urządzenia, 

 wykonać prace z zastosowaniem obróbki ręcznej i maszynowej, 

 naprawiać i montować elementy maszyn i urządzeń, 

 wykonać połączenia rozłączne i nierozłączne metali, 

 zabezpieczać antykorozyjnie elementy maszyn i urządzeń, 

 opracować procesy wytwarzania oraz montażu części maszyn i urządzeń, 

 sporządzać dokumentację techniczną z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej, 

 kalkulować koszty wytwarzania wyrobów, 

 przygotowywać i nadzorować produkcję wyrobów przestrzegając parametrów technologicznych oraz jakościowych, 

 zarządzać gospodarką materiałową i odpadami, 

 dobrać środki i sposoby transportu wewnętrznego i składowania materiałów, 

 stosować prawa i przestrzegać zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki, 

 rozróżniać układy sterowania maszyn i urządzeń,  

 przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii, 

 udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia, 

 posługiwać się językiem obcym ukierunkowanym zawodowo oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji,  

 komunikować się w zakresie wykonywanych zadań zawodowych, 
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W tej fazie wskaźniki ewaluacji powinny wynikać z kryteriów weryfikacji zawartych w podstawie programowej. Badanie należy prowadzić w trakcie 

realizacji programu nauczania. Zaleca się prowadzenie badania również po zakończeniu cyklu kształcenia danego przedmiotu. 

Ewaluację programu nauczania w fazie podsumowującej proponuje się przeprowadzić w modelu triangulacyjnym. Cechą charakterystyczną tego 

modelu jest fakt, iż ocenia się program z punktu widzenia kilku grup, np. z perspektywy ucznia, rodzica i nauczyciela. 

Główne działania ewaluatora to obserwacja, wykorzystanie wywiadu, ankiety, kwestionariusza. Pozyskanie danych od różnych osób i z różnych 

perspektyw na temat jednego elementu pozwala na uzyskanie wielowymiarowego i obiektywnego opisu zjawiska. Należy dokonać pomiaru osiągnięć 

uczniów, analizy końcowych efektów realizacji programu, ocenić program, jako całość, ewentualnie porównać z innymi programami i nanieść określone 

zmiany programie. Zaleca się łączenie metod badawczych zarówno ilościowych jak i jakościowych. Przedmiotem badania powinna tu być szkoła oraz wyniki 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, a także uzyskanie przez uczniów dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Jako wskaźniki 

badania zaleca się ustalenie zakładanej procentowej zdawalności egzaminów zewnętrznych (np. zdawalność na poziomie 80%). Badanie należy 

przeprowadzić po zakończonym cyklu nauczania.  

 
Ewaluacja zawodu (MODEL KIRKPATRICKA) 

Poziom Zakres badania Przykładowe narzędzia 
I. Poziom badanie jak reagują uczniowie na prowadzone zajęcia – Ewaluacji podlegają 

odczucia, reakcje uczestników procesu uczenia się, rejestrujemy opinie uczniów na 
ten temat; Gromadzone dane dotyczą metod nauczania, programu, materiałów 
dydaktycznych, warunków w jakich odbywa się nauczanie i uczenie się; 

Ankiety, informacja zwrotna, arkusze 
obserwacji zajęć,  

II. Poziom badanie czego nauczyli się uczniowie; Ewaluacji podlega Jakie kompetencje 
osiągali uczniowie w wyniku uczestniczenia w zmodyfikowanym lub wprowadzonym 
programie nauczania. Rejestrujemy osiągnięcia uczniów, porównujemy z 
założonymi celami programu i standardami wymagań; 

Testy, sprawdziany, analiza zadań 
domowych, analiza projektów, wypracowania 

III. Poziom badanie zmian w sposobie zachowań uczniów. Ewaluacji podlegają zmiany, jakie 
zaszły w sposobie zachowań uczniów, jak zmieniły się ich postawy względem 
siebie. Rejestrujemy dane w zakresie zmian jakie zaszły w sposobie zachowań 
grupy uczniów; 

Techniki socjometryczne 
Ankiety badającej relacje w grupie klasowej 

IV. Poziom badanie zmian, jakie zaszły w placówce – rozumianej jako organizacji w wyniku 
uczestnictwa w realizacji programu; Ewaluacji podlega wpływ zmiany programu na 
postawy innych nauczycieli. Gromadzone dane dotyczą postaw kadry 
pedagogicznej, zmiany metod i warunków pracy szkoły wdrażającej program, jak 
dany program przekłada się na jakość pracy szkoły. 

Ewaluacja wewnętrzna  
Badania ankietowe, arkusze wywiadu, 
arkusze obserwacji 

 
Cele ewaluacji: 
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Określenie jakości i skuteczności realizacji programu nauczania zawodu w zakresie: 
 – osiągania szczegółowych efektów kształcenia, 
 – doboru oraz zastosowania form, metod i strategii dydaktycznych, 
 – współpracy z pracodawcami, 
 – wykorzystania bazy technodydaktycznej. 
 

Faza refleksyjna 
Obszar badania  Pytania kluczowe Wskaźniki świadczące o 

efektywności  
Metody, techniki 
badania/ narzędzia 

Termin badania  

Układ materiału 
nauczania danego 
przedmiotu 

1. Czy w programie nauczania określono 
przedmioty odrębnie dla kwalifikacji? 
2. Czy program nauczania uwzględnia 
spiralną strukturę treści? 
3. Czy efekty kształcenia, kluczowe dla 
zawodu zostały podzielone na materiał 
nauczania, w taki sposób, aby były 
kształtowane przez kilka przedmiotów w 
całym cyklu kształcenia w zakresie 
kwalifikacji? 
4. Czy wszyscy nauczyciele współpracują 
przy ustalaniu kolejności realizacji treści 
programowych? 

Program nauczania umożliwia 
przygotowanie do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie (egzaminu 
zawodowego) 

badanie 
dokumentów, 
wywiad z 
nauczycielami, 

Wg uzgodnień 
zespołu 
nauczycieli 

Relacji między 
poszczególnymi 
elementami i częściami 
programu 

1. Czy program nauczania uwzględnia 
podział na przedmioty teoretyczne 
i praktyczne? 
2. Czy program nauczania uwzględnia 
korelację międzyprzedmiotową? 

Program nauczania ułatwia uczenie 
się innych przedmiotów  

badanie 
dokumentów 

Przed 
wdrożeniem 
programu 

Trafność doboru 
materiału nauczania, 
metod, środków 
dydaktycznych, form 
organizacyjnych ze 
względu na przyjęte cele, 

1. Jaki jest stan wiedzy uczniów z treści 
bazowych dla przedmiotu przed 
rozpoczęciem wdrażania programu? 
2. Czy cele nauczania odpowiadają 
opisanym treściom programowym?  
3. Czy zaproponowane metody 
umożliwiają realizację treści? 
4. Czy metoda jest czasochłonna? 
5. Czy dobór środków dydaktycznych 
pozwoli na osiągniecie celu? 
6. W jaki sposób nauczyciele uwzględniają 

Materiał nauczania, zastosowane 
metody i dobór środków 
dydaktycznych wspomaga 
przygotowanie ucznia do zdania 
egzaminu zawodowego. 
Program pozwala na realizację 
funkcji kształcących 
i wychowawczych. 
Szkoła posiada warunki do 
realizacji programu nauczania dla 
zawodu. 

informacja zwrotna,  
tablica skucesu 

Wg uzgodnień 
zespołu 
nauczycieli 
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zapisy związane z zaleconymi warunkami 
i sposobami realizacji programu?  

Szkoła w realizacji treści 
kształcenia współpracuje z 
pracodawcami. 

Stopień trudności 
programu z pozycji 
ucznia posiadającego 
orzeczenie o 
niepełnosprawności 
umysłowej w stopniu 
lekkim 

1. Jaki poziom dojrzałości uczniów jest 
niezbędny do uczenia się wg programu?  
2. Czy program nie jest przeładowany, 
trudny? 
3. Jaką informacje zwrotną wraz z oceną 
półroczną otrzymali uczniowie? 
4. Czy program stymulował naturalną 
dociekliwość poznawczą uczniów? 
5. Czy program był zróżnicowany 
w zakresie zwiększenia szans 
edukacyjnych uczniów? 
6. Czy jego realizacja nie powoduje 
negatywnych skutków ubocznych? 

Program nauczania jest atrakcyjny 
dla ucznia i rozwija jego 
zainteresowania 

analiza SWOT, 
lub 
model 
socjologiczny 
/przyczyna – skutki/ 

Wg uzgodnień 
zespołu 
nauczycieli 

Szczegółowe warunki 
wdrożenia programu 
z pozycji nauczyciela 
i szkoły 

1. Jakie kompetencje nauczyciela są 
niezbędne do nauczania wg programu? 
2. Jakie warunki musi spełnić szkoła? 
3. Czy dostępne są sprawozdania z 
próbnych zastosowań programu oraz 
wyniki jego wcześniejszych wdrożeń? 

Program nauczania uwzględnia 
wcześniejsze wnioski z jego 
realizacji. 

Desk research 
(analiza danych 
zastanych) 

Wg uzgodnień 
zespołu 
nauczycieli 

Faza kształtująca 
Przedmiot badania 
 

Pytania kluczowe 
 

Wskaźniki  
 

Zastosowane 
metody, techniki 
narzędzia  

Termin badania 

Metody nauczania 1. Czy dana metoda pozwoli kształtować 
kompetencje kluczowe i zawodowe? 
2. Czy metoda pozwoli zaktywizować 
wszystkich uczniów? 
3. Czy sposób pracy zainteresuje 
uczniów? 
4. Czy dostępne są środki niezbędne do 
wykorzystania tej metody? 
5. Czy praca tą metodą wzmocni 
atmosferę zaufania w klasie? 
6. Na ile metoda jest skuteczna w 
przekazywaniu i przyswajaniu wiedzy? 
7. W jakim stopniu analizowana metoda 

Realizacja programu nauczania dla 
zawodu jest atrakcyjna dla uczniów 
i nauczycieli. 
 

identyfikacja 
przeszkód,  
wywiad,  
targowisko, 
lub 
model action 
research /etapy 
myślenia 
ewaluacyjnego: 
opis, ocena, 
podjęcie decyzji, 
próba wpłynięcia 
na bieg zjawisk 

Wg uzgodnień 
zespołu 
nauczycieli 
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jest przydatna w kształtowaniu 
umiejętności? 
8. Jak metoda, która planuję wykorzystać, 
może wpływać na kształtowanie postaw? 
9. Czy analizowana metoda będzie 
efektywna w licznej klasie? 
10. Czy zastosowanie metody pozwoli na 
łatwe ocenianie uczniów? 

 

Wykonywanie 
podstawowych czynności 
pomocniczych ślusarza 

1. Czy uczeń opanował znaczenie 
poszczególnych terminów stosowanych 
w zawodzie? 
2. Czy uczeń zna zasady obsługi 
narzędzi? 
3. Czy uczeń potrafi wykonać 
poszczególne prace związane z realizacją 
działań i zadań zawodowych? 

1. Posługuje się specjalistyczną 
terminologią z zakresu ślusarstwa. 
2. Wykonuje pomocnicze 
czynności związane 
z przygotowaniem stanowiska 
pracy ślusarza; 
3. Wykonuje prace pomocnicze w 
zakładzie świadczącym usługi 
ślusarskie; 
4. Wykonuje prace porządkowe na 
terenie zakładu ślusarskiego; 
5. Realizuje prace pomocnicze 
związane z wykonywaniem 
i naprawą elementów maszyn, 
urządzeń i narzędzi; 
6. Realizuje prace pomocnicze 
związane z wykonywaniem 
elementów wyrobów; 
7. Wykonuje prace pomocnicze 
związanych z utrzymaniem w 
należytym stanie stanowiska 
pracy, narzędzi pracy, maszyn 
i urządzeń ślusarskich.  

ankieta skierowana 
do uczniów, 
arkusze obserwacji,  

Wg uzgodnień 
zespołu 
nauczycieli 

Faza podsumowująca 
Przedmiot badania 
 

Pytania kluczowe 
 

Wskaźniki  
 

Zastosowane 
metody, techniki 
narzędzia  

Termin badania 

Gospodarowanie czasem 1. Jaką liczbę godzin zrealizowano w Zrealizowano 100% godzin Arkusz Po 
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edukacyjnym każdym półroczu z danych przedmiotów w 
poszczególnych klasach? 
2. Czy nauczyciele zgłaszali potrzebę 
wprowadzenia zmian wynikających z 
niezrealizowania zaplanowanej liczby 
godzin? 

określonych w programie w całości 
cyklu kształcenia z danego 
przedmiotu. 

monitorowania, 
ankieta,  
linia czasu 
FGI – Focus Group 
Interview 
(zogniskowany 
wywiad grupowy) 

zakończonych 
zajęciach w 
każdym 
półroczu 

Sprawność kształcenia 1. Liczba pozytywnych ocen półrocznych. 
2. Liczba rocznych ocen 
niedostatecznych. 
3. Ilu uczniów nie otrzymało promocji do 
kolejnej klasy? 

75% uczniów zapisanych w 
pierwszej klasie ukończyło szkołę  

Analiza danych 
zastanych 

Po 
zakończonych 
zajęciach w 
każdym roku 

Wyniki egzaminów 
potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie 
(zawodowych) 

1. Ilu uczniów zapisano w pierwszej 
klasie? 
2. Ilu uczniów przystąpiło do egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 
(egzaminu zawodowego)? 
3. Ilu uczniów uzyskało minimalną liczbę 
punktów powodujących zdanie egzaminu 
zawodowego? 

75% uczniów przystępujących do 
egzaminu uzyskało świadectwo/ 
dyplom potwierdzający kwalifikację 
w zawodzie (dyplom egzaminu 
zawodowego) 

Analiza danych 
zastanych 
 

Po egzaminach 
zewnętrznych 

Adekwatność do 
możliwości 
organizacyjnych i bazy 
szkoły 

1. Jakie były osiągnięcia uczniów oraz 
opinie nauczycieli, uczniów i ich rodziców 
o programie w kontekście wykorzystania 
możliwości szkoły? 
2. Jakie ulepszenia programu zostały 
wprowadzone w wyniku pozyskanych 
opinii? 

Program jest doskonalony i 
modyfikowany zgodnie z 
ujawnionymi potrzebami 

Wywiad z 
nauczycielami 
lub 
model 
triangulacyjny 

Wg uzgodnień 
zespołu 
nauczycieli 

 
W konstruowaniu ankiet po zdiagnozowaniu zespołów klasowych można skorzystać z Poradnika opracowanego w ramach projektu „Monitorowanie i 

doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”, KOWEZiU/ORE. Proces wspomagać powinna ciągła analiza w gronie 

nauczycieli uczących w szkole przedmiotów kształcenia zawodowego. Uzyskane uwagi oraz sugestie powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w dalszych 

pracach nad zmianami programu nauczania zgodnie z ujawnionymi potrzebami uczniów, szkoły, nauczycieli i zakładów pracy. 
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Końcowa ankieta ewaluacyjna ze znajomości treści programu nauczania do zawodu  
 

Ankieta jest anonimowa i skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie te 
Wypełniając ankietę należy zaznaczyć wybraną odpowiedź. 

 
1. Czy otrzymał/a Pan/Pani do zapoznania się program nauczania do zawodu? 

Tak  
Nie  

 
2. Czy realizacja treści programowych odbywała się w kolejności zapisanej w programie nauczania do zawodu? (proszę zaznaczyć odpowiednią 
ocenę na skali, gdzie: 1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – trudno powiedzieć, 4 – raczej tak, 5 – zdecydowanie tak) 

1 2 3 4 5 

     
 
uzasadnij swój wybór: 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
3. Czy miał/a Pan/Pani dotyczącą osoby odpowiedzialnej w szkole za kształcenie zawodowe? 

Tak  
Nie  

 
4. Czy osoba odpowiedzialna za kształcenie zawodowe w szkole wywiązywała się ze swoich obowiązków (zapoznanie z programem praktyki, 
pomoc w znalezieniu miejsca praktyki, przekazywanie informacji dotyczących egzaminów zawodowych itp.)? 

Tak  
Nie  

 
5. Czy dzięki realizacji kształcenia przy użyciu niniejszego programu nauczania nabył/a Pan/Pani nowe umiejętności teoretyczne i praktyczne? 

Tak  
Nie  

 
6. Czy kształcenie zawodowe przy użyciu niniejszego programu nauczania spełniło Pana/Pani oczekiwania? (proszę zaznaczyć odpowiednią ocenę na 
skali, gdzie: 1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – trudno powiedzieć, 4 – raczej tak, 5 – zdecydowanie tak) 
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1 2 3 4 5 
     
 
uzasadnij swój wybór: 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
7. Jak ocenia Pan/Pani swoje merytoryczne przygotowanie do wykonywania zawodu? (proszę zaznaczyć odpowiednią ocenę na skali, gdzie: 1 – 
niezadowalająco, 2 – średnio zadowalająco, 3 – zadowalająco, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze) 

1 2 3 4 5 
     
 
uzasadnij swój wybór: 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
8. Czy Pana/Pani zdaniem program nauczania do zawodu powinien być rozszerzony? 

Tak  
Nie  

 
uzasadnij swój wybór: 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
9. Czy Pana/Pani zdaniem program nauczania do zawodu powinien być skrócony? 

Tak  
Nie  

 
uzasadnij swój wybór: 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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10. Czy praktyczne zagadnienia poruszane w trakcie kształcenia zawodowego przy użyciu niniejszego programu nauczania wzbogaciły Pana/Pani 
wiedzę? (proszę zaznaczyć odpowiednią ocenę na skali, gdzie: 1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – trudno powiedzieć, 4 – raczej tak, 5 – zdecydowanie 
tak) 

1 2 3 4 5 

     
 
uzasadnij swój wybór: 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
11. Czy nabył/a Pan/Pani nowe umiejętności praktyczne w trakcie odbywania kształcenia zawodowego przy użyciu programu nauczania do 
zawodu? 

Tak  
Nie  

 
uzasadnij swój wybór: 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
12. Jak ocenia Pan/Pani ogólną organizację kształcenia zawodowego, która wynika z programu nauczania do zawodu (wyposażenie, podział na 
grupy i podgrupy, metody pracy, metody oceny itp.)? (proszę zaznaczyć odpowiednią ocenę na skali, gdzie: 1 – niezadowalająco, 2 – średnio 
zadowalająco, 3 – zadowalająco, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze) 

1 2 3 4 5 
     
 
uzasadnij swój wybór: 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 



 
 

 
 

26 

V. ZALECANA LITERATURA DO ZAWODU 
 
Proponowane Podręczniki: 
 

1. Prowadzenie działalności gospodarczej. Podręcznik do kształcenia zawodowego, Teresa Gorzelany, Wiesława Aue. Rok wydania: 2018, WSiP 
2. BHP w branży mechanicznej, Podręcznik do kształcenia zawodowego, Łuszczak Marek, Rok wydania: 2016, WSiP  
3. Bezpieczeństwo higiena pracy. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Autorzy: Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała. Rok wydania: 2018, WSiP 
4. Podstawy konstrukcji maszyn. Podręcznik do nauki, zawód technik mechanik Autorzy: Krzysztof Grzelak, Janusz Telega, Janusz Torzewski. Rok 

wydania: 2017, WSiP.  
5. Podstawy konstrukcji maszyn. Część 2. Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo wydawnictwa komunikacji i łączności. Praca zbiorowa. 

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ.  
6. Podstawy konstrukcji maszyn. Autor: Włodzimierz Chomczyk. Rok wydania: 2012, Wydawnictwo naukowe PWN.  
7. Elektrotechnika z Automatyką, Jabłoński W., Płoszajski G. 1999, WSiP  
8. Mechatronika. Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych, opracowanie zbiorowe, 2002, REA 
9. Montaż maszyn i urządzeń. Kwalifikacja M.17.1. Podręcznik do nauki, zawód technik mechanik. Autor: Józef Zawora. Rok wydania 2014, WSiP. 
10. Obsługa maszyn i urządzeń. Kwalifikacja M.17.2. Podręcznik do nauki, zawód technik mechanik. Autor: Stanisław Legutko. Rok wydania 2013, WSiP. 
11. Rysunek techniczny dla mechaników. Podręcznik. Autor: Tadeusz Lewandowski. Rok wydania: 2018. WSiP. 
12. Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Autorzy: Janusz Figurski, 

Stanisław Popis. Rok wydania: 2016, WSiP.  
13. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej. Kwalifikacja M.20.1. Podręcznik do nauki, zawód technik mechanik 

Autorzy: Janusz Figurski, Stanisław Popis. Rok wydania: 2015, WSiP.  
14. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej. Kwalifikacja M.20.2. Autorzy: Janusz Figurski, Stanisław Popis. 

Rok wydania: 2015, WSiP.  
15. Wykonywanie połączeń materiałów. Kwalifikacja M.20.3. Podręcznik do nauki, zawód technik mechanik Autorzy: Janusz Figurski, Stanisław Popis. 

Rok wydania: 2015, WSiP.  
16. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Kwalifikacja M.20.4. Podręcznik do nauki, zawód technik mechanik Autorzy: Janusz 

Figurski, Stanisław Popis. Rok wydania: 2015, WSiP. 
17. Język angielski zawodowy w branży samochodowej i mechanicznej. Zeszyt ćwiczeń. Autorzy: Rafał Sarna, Katarzyna Sarna. Rok wydania: 2018, 

WSiP. 
18. Język niemiecki zawodowy w branży samochodowej i mechanicznej. Zeszyt ćwiczeń. Autor: Piotr Rochowski. Rok wydania: 2013, WSiP. 
19. Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń. Podręcznik do nauki zawodu technik mechanik kwalifikacja M.44.1, Grzelak 

Krzysztof, Kowalczyk Stanisław, 2014 WSiP,  
20. Nadzorowanie procesów produkcji, Podręcznik do nauki zawodu technik mechanik kwalifikacja M.44.2, Kowalczyk Stanisław, 2014 WSiP. 



 
 

 
 

27 

Literatura: 
 

1. Poradnik mechanika. Red: Joachim Potrykus. Rok wydania 2014. Wydawnictwo REA. 
2. Mały poradnik mechanika Tom I i II, praca zbiorowa, 2008, WNT  
3. Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik mechanik/ślusarz. Kwalifikacja M.20. Autor: Janusz Figurski. Rok wydania: 2016, WSiP 
4. Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik mechanik. Kwalifikacja M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn 

i urządzeń. Autor: Marek Łuszczak. Rok wydania: 2015, WSiP 
5. Zbiór zadań z elektrotechniki. Autor: Aleksy Markiewicz. Rok wydania: 2018, WSiP. 
6. Elektrotechnika. Podręcznik. Autor: Stanisław Bolkowski. Rok wydania: 2018, WSiP. 
7. Materiały edukacyjne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, „Kultura bezpieczeństwa dla szkół 

ponadgimnazjalnych” 

Czasopisma branżowe: 
 

1. Mechanik. Miesięcznik Naukowo-Techniczny. SIM 
2. Młody technik 
3. Atest ochrona pracy, miesięcznik 
4. http://przyjacielprzypracy.pl/  

 


