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WSTĘP DO PROGRAMU 

Opis zawodu 

 

Zawód mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, którego symbol cyfrowy 834103, 

 został przyporządkowany do branży rolno – hodowlanej (ROL).  

Zawód mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych został przypisany do III poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji jako kwalifikacja pełna. W ramach tego 

zawodu wyodrębniona została jedna kwalifikacja:  

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie, która została przyporządkowana do poziomu 3 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji jako kwalifikacja cząstkowa. 

Zawód mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych może być kształcony w branżowej szkole I stopnia, a także w ramach kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych. Kwalifikacja ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie – to kwalifikacja właściwa dla zawodu 

mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, który jest kształcony w branżowej szkole I stopnia i może stanowić podbudowę dla szkoły branżowej II 

stopnia – dla kwalifikacji ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie. Ukończenie kształcenia w ramach tych dwóch kwalifikacji, zdanie 

egzaminów zawodowych potwierdzone certyfikatami i uzupełnione odpowiednim poziomem wykształcenia ogólnego daje podstawę do uzyskania dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – symbol cyfrowy 311515. 

Celem pracy mechanika - operatora pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych związanych 

z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych. W  przypadku zakładu naprawczego zadania 

zawodowe dotyczą także demontażu i montażu pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi oraz ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien być również przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny 

stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn, urządzeń i narzędzi), a w szczególności rozwiązań stosowanych 

w pojazdach i maszynach rolniczych, które są nową potrzebą wynikającą z wprowadzania nowych technologii w mechanizacji rolnictwa, co potwierdzają 

oczekiwania pracodawców i dynamiczny rozwój konstrukcji ciągników i maszyn rolniczych. Nabyte umiejętności określone efektami kształcenia są niezbędne 

w pracy zawodowej na stanowiskach funkcjonujących na rynku pracy w branży rolno – hodowlanej, a także podczas prowadzenia działalności rolnicze 

w ramach gospodarstwa rolnego. 

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może 

samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części 

zamiennych do sprzętu rolniczego. Może także prowadzić gospodarstwo rolne i podjąć działalność rolniczą jako właściciel gospodarstwa rolnego. 

Do wykonywania zawodu mechanika - operatora pojazdów i maszyn rolniczych ważne jest przygotowanie absolwenta szkoły do prowadzenia pojazdów 

silnikowych i umożliwienie w procesie kształcenia ukończenia szkolenia wymaganego od kandydatów na kierowców w zakresie kategorii T, a także w zakresie 

kategorii B. Jest to szczególnie ważne, gdyż ciągnik jest podstawowym środkiem energetycznych stosowanym zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. 
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Posiadanie prawa jazdy kategorii B umożliwi sprawne i szybkie wykonywanie zadań transportowych samochodami dostawczymi o masie do 3,5 tony 

(dopuszczalnej masy całkowitej) i jazdę z przyczepą lekką (do 750 kg dopuszczalnej masy całkowitej). Jest to ważna umiejętność, niezbędna dla 

absolwentów w zawodach z branży rolno-hodowlanej. 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien być przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych, w ramach kwalifikacji ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie: 

 użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej, 

 obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, 

 oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, 

 wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi; 

 

 

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, który ukończy kształcenie w zakresie kwalifikacji: ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i 

narzędzi stosowanych w rolnictwie, potrafi: 

 przygotowywać środki techniczne do prac rolniczych,  

 kierować i obsługiwać ciągniki rolnicze, 

 kierować i obsługiwać pojazdy samochodowe, 

 wykonywać prace rolnicze środkami technicznymi stosowanymi w rolnictwie, 

 stosować automatyczne układy sterujące w procesie produkcji roślinnej i zwierzęcej, 

 organizować eksploatację środków technicznych z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego, wymagań agrotechnicznych, 

 stosowane w rolnictwie z uwzględnieniem wymagań agrotechnicznych i rachunku ekonomicznego, 

 oceniać stan techniczny sprzętu rolniczego, 

 wykonywać obsługę techniczną oraz naprawy pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, 

 wykonywać obsługę techniczną układów i systemów elektronicznych sprzętu rolniczego, 

 posługiwać się dokumentacją techniczną, 

 prowadzić dokumentację eksploatacyjną sprzętu rolniczego, 

a ponadto w zakresie wykonywanych zadań zawodowych: 

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

 organizować pracę i stanowisko pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami prawa dotyczącymi ochrony 

przeciwpożarowej, ochrony środowiska w rolnictwie i ergonomii, 

 udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia, 
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 stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, 

 posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, 

 organizować pracę małego zespołu, 

 stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań w rolnictwie, 

 postępować zgodnie z zasadami etyki, 

 doskonalić własne umiejętności zawodowe. 

 

Charakterystyka programu 

 

Przedmiotowy program nauczania dla zawodu mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych (symbol cyfrowy 834103), w którym wyodrębniona jest 

kwalifikacja: ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie przeznaczony jest do kształcenia w branżowej szkole I 

stopnia, a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, po dokonaniu korekty w zakresie liczby godzin przeznaczonych na poszczególne przedmioty. 

Program nauczania posiada spiralny układ treści kształcenia, to znaczy, że niektóre cele kształcenia mogą się powtarzać i są uzupełniane kolejnymi, 

poszerzanymi zakresami materiału nauczania. Zakres merytoryczny programu nauczania obejmuje podstawą programową kształcenia zawodu, a także 

zawiera elementy materiału nauczania wykraczające poza wspomnianą podstawę programową, co może uatrakcyjnić proces kształcenia i wzbudzić 

aktywność intelektualną i emocjonalną uczniów. W tym zawodzie ważne jest ukształtowanie otwartości na dynamiczne zmiany zachodzące w całym sektorze 

rolnym na poziomie kraju oraz Unii Europejskiej. 

Opracowany program nauczania zawiera wyodrębnione przedmioty do kształcenia teoretycznego, a także do praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne). 

Praktyczna nauka zawodu może być realizowana w różnych warunkach organizacyjnych, u różnych podmiotów (u pracodawców, w gospodarstwach rolnych, 

zakładach usługowych dla rolnictwa). Wymiar kształcenia praktycznego stanowi co najmniej 60% ogólnej liczby godzin przeznaczonych na kształcenie 

zawodowe. 

Okres realizacji programu to trzy lata kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia. Spiralny układ treści kształcenia pozwala na wielokrotne powtarzanie 

i uzupełnianie niektórych zakresów materiału nauczania, co pozwala lepiej przygotować ucznia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe. Adresatami programu nauczania są publiczne i niepubliczne szkoły branżowe I stopnia kształcące w zawodzie mechanik - operator pojazdów i 

maszyn rolniczych, a także szkoły i placówki realizujące kształcąca w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, po uwzględnieniu korekty liczby godzin i 

dostosowaniu ich do zakresu materiału nauczania.  

Istotnym elementem w programie nauczania zawodu jest wyeksponowanie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa, higieny i organizacji stanowiska pracy, 

które należy eksponować szczególnie podczas zajęć praktycznych. Oprócz bezpośrednich zagrożeń dla mechanika - operatora pojazdów i maszyn 

rolniczych, należy zwrócić uwagę na zagrożenia dla konsumentów wynikające ze stosowania zwiększonych (nadmiernych) dawek środków ochrony roślin lub 

nawozów. 
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Szkoła realizująca kształcenie w ramach tego programu nauczania musi posiadać wyposażenie zgodnie z zapisami podstawy programowej, a także 

możliwość realizacji niektórych zagadnień i tematów w ramach zajęć praktycznych w gospodarstwie rolnym (szkolnym lub współpracującym ze szkołą). 

Poznanie rzeczywistych warunków pracy w kształconym zawodzie może spowodować większe zainteresowanie zawodem, a zwłaszcza kontakt z 

nowoczesną techniką rolniczą czy nowoczesnymi technologiami produkcji. Może to wymagać dodatkowych działań organizacyjnych, ale z pewnością 

podniesie atrakcyjność procesu kształcenia w tym zawodzie. Ważnym elementem procesu kształcenia zawodowego powinny być dydaktyczne wycieczki 

zawodowe podczas których uczniowie poznają innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane u najlepszych producentów rolnych, zakładach 

serwisowych sieci dealerów, Zakres tematyczny wycieczki dydaktycznej powinien być zbieżny z oczekiwaniami uczniów kształcących się w zawodzie 

mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych. Mogą to być wyjazdy do dużych gospodarstw rolnych, na polowe pokazy pracy nowoczesnego sprzętu 

rolniczego czy innych podmiotów prowadzących działalność na rzecz rolnictwa. 

Prowadzenie zajęć zawodowych wymaga od nauczycieli przygotowania merytorycznego z zakresu najnowszych rozwiązań stosowanych w agrotronice, 

najlepiej w formie studiów podyplomowych. Prowadzenie zajęć z zakresu nauki jazdy pojazdami mechanicznymi wymaga od nauczycieli posiadania 

uprawnień instruktora, zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie. 

Ze względu na poziom kształcenia jest wymagana konieczność organizowania praktyk zawodowych w łącznym wymiarze 8 tygodni, która może być 

podzielona na mniejsze okresy, w zależności od specyfiki szkoły, możliwości organizacji praktyk, czy współpracujących ze szkolą zakładów naprawczych, 

serwisowych lub gospodarstw rolnych, Niektóre szkoły dysponują własnymi gospodarstwami rolnymi, warsztatami naprawczymi z rzeczywistymi warunkami 

pracy, w których uczniowie mogą odbywać część zakresu praktyk zawodowych. Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni 

(280 godzin). 

 

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

1. Podstawy konstrukcji maszyn 

2. Podstawy rolnictwa 

3. Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T 

4. Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B 

5. Maszyny rolnicze 

6. Pojazdy rolnicze 

7. Działalność gospodarcza w branży rolno-hodowlanej 

8. Język obcy w technice rolniczej 

Przedmioty w kształceniu zawodowym w formie zajęć  praktycznych 

1. Obróbka materiałów -zajęcia praktyczne  

2. Eksploatacja pojazdów rolniczych-zajęcia praktyczne 
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3. Eksploatacja maszyn rolniczych -zajęcia praktyczne 

 

Zajęcia indywidualne z uczniem: 

1) Nauka jazdy samochodem klasa II i III po 31 godzin na każdego ucznia (30 godzin szkolenia +1 godz. egzamin wewnętrzny) 

2) Nauka jazdy ciągnikiem klasa I i II po 21 godzin na każdego ucznia (20 godzin szkolenia +1 godz. egzamin wewnętrzny) 

3) Nauka pracy maszynami po 6 godzin na każdego ucznia - klasa II 

4) Nauka jazdy i pracy kombajnem zbożowym - 6 godz./ucznia -klasa III 
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Założenia programowe 

 

Dynamicznie rozwijający się rynek nowych technologii stosowanych w produkcji rolniczej wymaga przełamania stereotypowych poglądów, że w rolnictwie 

można prowadzić produkcję tradycyjnymi metodami. Postęp techniczny i technologiczny wymaga opanowania przez przyszłych producentów najnowszych 

rozwiązań możliwych do wdrożenia i zastosowania w rolnictwie. Jest to wymóg gospodarki rynkowej, w której ekonomiczne uwarunkowania produkcji 

wymuszane przez lokalną lub krajową konkurencję, albo import produktów rolniczych z krajów, które prowadzą uprawy na dużych powierzchniach lub 

w korzystniejszych uwarunkowaniach glebowo- klimatycznych (lub ekonomicznych). 

Posiadanie formalnego wykształcenia nadającego kwalifikacje rolnicze jest istotnym warunkiem w prowadzonej działalności produkcyjnej i często jest 

warunkiem umożliwiającym jej podjęcie. Wiele działań gospodarczych czy ekonomicznych w rolnictwie wymaga formalnego potwierdzenia wykształcenia 

rolniczego, np. podczas ubiegania się o finansowanie lub dofinansowanie w ramach programów wsparcia dla rolników lub obszarów wiejskich, podobnie jak 

korzystanie innych form wsparcie adresowanych dla rolników. Brak formalnego wykształcenia rolniczego u młodych rolników, przedsiębiorców rolnych czy 

prowadzących działalność usługową w zakresie rolnictwa najczęściej eliminuje ich jako beneficjentów korzystających ze wsparcia w ramach programów Unii 

Europejskiej. Wsparcie to jest najczęściej dedykowane młodym producentom rolnym, ale również w dalszej działalności produkcyjnej może uniemożliwić im 

rozwój prowadzonej działalności rolniczej (zakup ziemi, zakup maszyn do wykonywania usług mechanizacyjnych, dostęp do preferencyjnych kredytów na 

prowadzenie działalności rolniczej, usługowej). 

 

W zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych (symbol cyfrowy 834103), została wyodrębniona jedna kwalifikacja ROL.02. Eksploatacja 

pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie i jest do kształcenia w branżowej szkole I stopnia, a także na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych, po dostosowaniu w zakresie liczby godzin przeznaczonych na poszczególne przedmioty. W ramach każdego przedmiotu wyodrębnione zostały 

cele ogólne i cele operacyjne, a także zakres merytoryczny materiału nauczania. W programie każdego przedmiotu zostały opracowane działy programowe, 

w ramach, których wyodrębnione są jednostki metodyczne. Do wyodrębnionych jednostek metodycznych zostały opracowane wymagania programowe 

(podstawowe, ponadpodstawowe). W programie nauczania zawodu mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, zostało wyodrębnione 8 przedmiotów 

teoretycznych i 3 przedmioty w praktycznej nauki zawodu, zgodnie z zamieszczonym poniżej wykazem: 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

1. Podstawy konstrukcji maszyn 

2. Podstawy rolnictwa 

3. Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T 

4. Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B 

5. Maszyny rolnicze 

6. Pojazdy rolnicze 
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7. Działalność gospodarcza w branży rolno-hodowlanej 

8. Język obcy w technice rolniczej 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym organizowane w formie zajęć  praktycznych 

1. Obróbka materiałów - zajęcia praktyczne 

2. Eksploatacja pojazdów rolniczych - zajęcia praktyczne 

3. Eksploatacja maszyn rolniczych - zajęcia praktyczne 

 

W podziale na kwalifikacje:  

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

1. Podstawy konstrukcji maszyn 

2. Podstawy rolnictwa 

3. Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T 

4. Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B 

5. Maszyny rolnicze 

6. Pojazdy rolnicze 

7. Działalność gospodarcza w branży rolno-hodowlanej 

8. Język obcy w technice rolniczej 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym organizowane w formie zajęć  praktycznych 

1. Obróbka materiałów - zajęcia praktyczne 

2. Eksploatacja pojazdów rolniczych - zajęcia praktyczne 

3. Eksploatacja maszyn rolniczych - zajęcia praktyczne 

 

Proces kształcenia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, oprócz zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych z podziałem na grupy 

kilkuosobowe (maksymalnie 6 osobowe) obejmuje również indywidualne zajęcia z zakresu nauki jazdy ciągnikiem i samochodem, które muszą być 

realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, wynikającymi z  rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie 

szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280, z późn.zm.). 
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W organizacji procesu kształcenia, w ramach zajęć indywidualnych należy zaplanować i zrealizować zajęcia z zakresu nauki pracy agregatami maszynowymi. 

Jeżeli szkoła posiada (ma w dyspozycji) kombajn, część z tych zajęć można przeznaczyć na naukę pracy kombajnem samobieżnym. 

 

CELE KIERUNKOWE ZAWODU  

W zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych (symbol cyfrowy 834103), została wyodrębnione dwie kwalifikacje: ROL.02. Eksploatacja 

pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie Absolwent szkoły branżowej I stopnia, kształcącej w zawodzie mechanik - operator 

pojazdów i maszyn rolniczych, także absolwent kwalifikacyjnych kursów zawodowych, powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań 

zawodowych w ramach kwalifikacji ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie: 

użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej, 

obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, 

oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, 

wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi; 
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Obróbka materiałów - zajęcia praktyczne 

 

Cele ogólne przedmiotu  

1. Nabycie umiejętności organizowania pracy i stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami prawa dotyczącymi 

ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska w rolnictwie i ergonomii; 

2. Opanowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i 

życia; 

3. Nabycie umiejętności wykonywania ręcznej i maszynowej obróbki materiałów; 

4. Nabycie umiejętności wykonywania pomiarów warsztatowych wielkości linowych, kątowych. 

5. Opanowanie zasad i metod łączenia różnych materiałów, części maszyn; 

6. Poznanie zasad ochrony i zabezpieczania materiałów konstrukcyjnych przed korozją i innymi czynnikami niszczącymi. 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1. użytkować narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w obróbce materiałów, 

2. zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań, 

3. rozpoznać materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych, 

4. określić sposoby ochrony przed korozją, 

5. posłużyć się dokumentacją techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, 

6. wykonać pomiary warsztatowe wielkości liniowych, 

7. wykonać pomiary warsztatowe wielkości kątowych, 

8. wykonać pomiary warsztatowe wielkości elektrycznych, 

9. dobrać technologię i parametry obróbki materiałów konstrukcyjnych, 

10. wykonać ręczną i mechaniczną obróbkę materiałów, 

11. dobrać technologię i parametry procesów łączenia materiałów konstrukcyjnych i części maszyn, 

12. wykonać połączenia materiałów i części maszyn różnymi technikami i sposobami 

13. wykonać pomiary i połączenia elementów w obwodach elektrycznych. 
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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. Bezpieczeństwo 

 i higiena pracy 

Ergonomia, zasady 

bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

przepisy 

przeciwpożarowe 

oraz ochrony 

środowiska w 

rolnictwie. 

 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przestrzegać przepisów prawa 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej i 

ochrony środowiska w rolnictwie 

określić skutki oddziaływania czynników 

wpływających negatywnie na organizm 

człowieka 

zorganizować stanowisko pracy zgodnie z 

wymaganiami ergonomii, przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

rozróżnić rodzaje znaków bezpieczeństwa i 

alarmów  

zareagować w przypadku zagrożenia 

pożarowego zgodnie z zasadami ochrony 

przeciwpożarowej 

określić ergonomiczne zasady organizacji 

pracy w rolnictwie  

zorganizować stanowisko pracy w rolnictwie z 

zachowaniem zasad ergonomii  

zorganizować stanowisko pracy w rolnictwie z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy  

określić zasady bezpiecznego posługiwania się 

wymienić przepisy prawa dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska  

opisać znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, ewakuacyjne i ochrony 

przeciwpożarowej oraz sygnały 

alarmowe  

rozróżnić środki gaśnicze ze względu 

na zakres ich stosowania w rolnictwie  

opisać stosowane w rolnictwie 

rozwiązania ograniczające lub 

eliminujące emisję zanieczyszczeń do 

środowiska 

opisać skutki oddziaływania czynników 

fizycznych w rolnictwie na organizm 

człowieka  

opisać skutki oddziaływania czynników 

chemicznych w rolnictwie na organizm 

człowieka 

opisać skutki oddziaływania czynników 

biologicznych w rolnictwie na organizm 

człowieka 

opisać skutki oddziaływania czynników 

psychofizycznych na organizm 

Zagadnienia 

realizowane 

na 

wszystkich 

jednostkach 

zajęć 

praktycznych 

Klasa 1 
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narzędziami, maszynami i sprzętem w 

rolnictwie 

człowieka 

II. Obróbka 

materiałów i 

metrologia 

warsztatowa 

I Pomiary 

warsztatowe i 

obróbka ręczna 

materiałów 

 określić właściwości materiałów 

konstrukcyjnych 

rozróżnić materiały wykorzystywane w 

konstrukcjach pojazdów rolniczych; 

rozróżnić materiały wykorzystywane w 

konstrukcjach maszyn i narzędzi rolniczych; 

rozróżnić części maszyn; 

opisać połączenia części maszyn; 

określić przyczyny powstawania korozji;  

rozróżnić rodzaje korozji 

zaktualizować wiedzę i udoskonalić 

umiejętności zawodowe 

przestrzegać zasad kultury i etyki 

zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska w 

rolnictwie 

rozróżnić prawa i obowiązki pracownika oraz 

pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

zorganizować stanowisko pracy zgodnie z 

obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska 

zastosować środki ochrony indywidualnej i 

zbiorowej podczas wykonywania zadań 

określić sposoby zabezpieczania 

połączeń rozłącznych 

określić przyczyny powstawania korozji 

dobrać sposoby ochrony przed korozją 

wskazać sposoby wykonania 

pomiarów warsztatowych 

dobrać metodę pomiaru w zależności 

od rodzaju i wielkości mierzonego 

przedmiotu  

zinterpretować wyniki pomiarów 

dobrać parametry różnych rodzajów 

obróbki ręcznej 

Klasa 1 
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zawodowych 

dobrać narzędzia pomiarowe 

wykonać podstawowe pomiary warsztatowe 

wykonać pomiary wielkości liniowych i 

kątowych  

wytrasować elementy  

dobrać przyrządy traserskie i narzędzia do 

obróbki ręcznej 

wykonać podstawowe prace z zakresu obróbki 

ręcznej 

wykonać podstawowe prace z zakresu obróbki 

plastycznej 

II. Obróbka 

mechaniczna 

materiałów 

 dobrać obrabiarki do rodzaju wykonywanych 

prac  

dobrać oprzyrządowanie do obrabiarek 

skrawających  

zamocować w uchwytach elementy poddane 

obróbce  

wykonać podstawowe prace z zakresu obróbki 

mechanicznej 

określić właściwości materiałów 

eksploatacyjnych 

scharakteryzować materiały eksploatacyjne 

dobrać narzędzia skrawające 

dobrać parametry do operacji 

specjalistycznych 

wykonać operacje specjalistyczne 
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III. Cięcie i łączenie 

materiałów 

I. Spawanie 

elektryczne 

 rozróżnić i dobrać urządzenia spawalnicze 

wykonać podstawowe rodzaje spoin 

zorganizować stanowiska do spawania 

elektrycznego i gazowego 

dobrać parametry urządzeń 

spawalniczych 

wykonać różne rodzaje spoin 

Wykonać połączenia w osłonie gazów 

półautomatem spawalniczym 

Klasa 1 

II. Spawanie 

gazowe 

 rozróżnić i dobrać urządzenia spawalnicze 

wykonać podstawowe rodzaje spoin 

wykonać cięcie palnikiem. 

dobrać parametry urządzeń 

spawalniczych 

wykonać różne rodzaje spoin 

wykonać napawanie części maszyn 

Klasa 1 

IV. Elektrotechnika Układy elektryczne  wykonać pomiary wielkości elektrycznych. 

wykonać montaż elementów i urządzeń 

elektrycznych 

dobrać narzędzia do montażu 

elementów i urządzeń elektrycznych  

zamontować elementy elektryczne 

Klasa 1  

 Razem     

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU 

 

Metody nauczania 

W procesie nauczania nauczyciel powinien przyjąć postawę: 

kierownika procesu uczenia się uczniów,  

doradcy, który jest do dyspozycji, gdy uczniowie mają problem z rozwiązaniem trudnego zadania lub gdy czegoś nie rozumieją, a także wtedy, gdy są 

niepewni, 

animatora, który inicjuje metody i objaśnia ich znaczenie dla procesu uczenia się, przedstawia cele uczenia się i przygotowuje materiał do pracy, 

obserwatora i słuchacza, który obserwuje uczniów przy pracy i dzieli się z nimi obserwacjami, 

uczestnika procesu dydaktycznego, który nie musi być doskonały i jest przykładem osoby, która uczy się przez całe życie, 

partnera, który jest gotowy modyfikować przygotowane wcześniej zajęcia w zależności od sytuacji dydaktycznej. 
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Uczniowie powinni mieć możliwość poszukiwania, doświadczania i odkrywania poprzez sprawne moderowanie dyskusją przez nauczyciela, wykonywaniem 

zadań, ćwiczeń.  

Metody i techniki dydaktyczne powinny umożliwiać uczniom rozwijanie umiejętności: poszukiwania, doświadczania, odkrywania i stosowania nabytej wiedzy w 

praktyce.  

Należy zaplanować metody rozwoju i wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów poprzez stosowanie korelacji międzyprzedmiotowych, stwarzania 

możliwości wszechstronnego rozwoju w obszarze kształcenia zawodowego.  

Wskazane jest stosowanie różnorodnych metod i technik przygotowujących ucznia do aktywnej pracy, współpracy w zespole oraz angażujących go do 

uczenia się poprzez działanie. Metody i techniki pracy z uczniem powinny uwzględniać aktualne warunki organizacyjne, jego potrzeby i możliwości oraz 

specyfikę treści nauczania i efektów kształcenia.  

Nauczyciel dobierając metody kształcenia powinien przede wszystkim zastanowić się nad tym: czego?, jak?, kiedy?, dlaczego?, po co uczyć? Przede 

wszystkim powinien odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakie chce osiągnąć efekty? jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla danej grupy 

wiekowej, możliwości percepcyjnych uczniów? jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? jak 

motywować uczniów do wykonywania ćwiczeń? 

Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które doprowadzą do osiągnięcia zamierzonych efektów. W czasie zajęć z przedmiotu  

powinny być kształtowane umiejętności samodzielnego myślenia, analizowania zjawisk, wyszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji. Niezbędne 

jest stosowanie aktywizujących metod kształcenia, które wykorzystają wszystkie zmysły uczniów, które umożliwią prowadzić dyskusję i ukierunkowaną 

wymianę poglądów na określony temat, przećwiczyć wykonywanie czynności zawodowych.  

Przykładowe metody i techniki: prezentacja, pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, obserwacje, dyskusja dydaktyczna, metoda projektu. Podczas zajęć 

przygotowane są opisy czynności niezbędne do wykonania zadania. Uczniowie powinni pracować samodzielnie lub w zespołach. Wykonywanie ćwiczeń 

praktycznych należy poprzedzić szczegółowym instruktażem. Do sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów wskazane jest zastosowanie elementów 

samooceny pracy ucznia, oceny koleżeńskiej, analizy i oceny efektów pracy oraz wyników procesu uczenia się ze szczegółowym określeniem jakości 

wykonania poszczególnych czynności zawodowych. 

 

Środki dydaktyczne 

Warsztaty szkolne kształcenia praktycznego powinny być wyposażone w: instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, maszyny, narzędzia i urządzenia stosowane 

w produkcji rolniczej, (co najmniej: pług zagonowy lub obracalny, brona zębowa, kultywator, rozsiewacz nawozów, roztrząsacz obornika, narzędzie do upraw 

międzyrzędowych, siewnik rzędowy uniwersalny, siewnik punktowy, opryskiwacz ciągnikowy, kosiarka rotacyjna, maszyny do zbioru i konserwacji zielonek, 

ładowarka czołowa lub chwytakowa), pojazdy do nauki jazdy (ciągniki, przyczepy, pojazdy samochodowe). Dział obróbki materiałów powinien dysponować 

narzędziami i elektronarzędziami do obróbki materiałów, a także parkiem obrabiarek do metalu. Środki i pomoce dydaktyczne powinny umożliwiać praktyczne 

wykonywanie zadań i ćwiczeń, kształtowanie wyobraźni przestrzennej uczniów.  
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Warunki realizacji efektów kształcenia 

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia 

praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. 

Zaleca się organizowanie zajęć kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami z wykorzystaniem ich doświadczeń i bazy techniczno-

technologicznej. Organizowanie kształcenia zawodowego z wykorzystaniem wspomagania w ramach projektów realizowanych z udziałem środków Unii 

Europejskiej również stanowi cenną formę nabywania umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów w procesie praktycznego kształcenia  

Działy programowe wymagają stosowania aktywizujących metod kształcenia, a także ćwiczeń praktycznych, które umożliwią samodzielne wykonanie zadań. 

Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonania zadań zawodowych dotyczących obsługi poszczególnych układów 

pojazdów. Powinny być kształtowane umiejętności przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania obsługi oraz zapobiegania 

czynnikom szkodliwym dla zdrowia. Należy także kształtować postawy sprzyjające dbaniu o środowisko podczas wykonywania zadań zawodowych. 

 

Obudowa dydaktyczna 

Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach 6-8 osobowych (możliwe jest również prowadzenie zajęć w formie indywidualnej). Możliwe jest prowadzenie 

dualnych form kształcenia praktycznego we współpracy z pracodawcami.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów 

Formy indywidualizacji pracy uczniów powinny uwzględniać: 

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 

Wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej diagnozy potrzeb rozwoju ucznia w kontekście specyfiki przedmiotu nauczania (diagnoza posiadanych 

kompetencji i potrzeb rozwoju ucznia powinna być wykonana przez zespół nauczycieli i wychowawców z udziałem pedagoga, psychologa, doradcy 

zawodowego, rodziców) oraz ustalenie sposobu pracy z uczniem. Dużą uwagę należy zwrócić na uczniów posiadających trudności z uczeniem się. Niemniej 

ważni są uczniowie uzdolnieni i szczególnie zainteresowani zawodem, przedmiotem nauczania.  

Każdy uczeń posiadający szczególne potrzeby i możliwości powinien mieć określone właściwe dla siebie tempo i zakres pracy w  obszarze przedmiotu 

nauczania z zachowaniem realizacji podstawy programowej.  

Nauczyciel powinien: 

zainteresować ucznia przedmiotem nauczania i kształceniem w zawodzie, 
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motywować ucznia do systematycznego uczenia się, 

dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości ucznia, 

uwzględniać zainteresowania ucznia, 

zachęcać ucznia do korzystania z różnych źródeł informacji, 

udzielać wskazówek, jak wykonać trudne elementy zadań oraz wspomagać w trakcie ich wykonywania, 

ustalać realne cele dydaktyczne zajęć umożliwiające osiągnięcie przez uczniów zakładanych efektów kształcenia,  

na bieżąco monitorować i oceniać postępy uczniów, 

kształtować poczucie odpowiedzialności za powierzone materiały i środki dydaktyczne. 

 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA/SŁUCHACZA 

W procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów należy uwzględnić wyniki wszystkich form i metod sprawdzania efektów kształcenia oraz ocenę za 

wykonane ćwiczenia Istotne jest prowadzenie przez nauczyciela monitorowania przebiegu całego procesu uczenia się ucznia, dokonywanie oceny podczas 

wszystkich etapów pracy ucznia, a w szczególności pracy zespołowej. Należy stosować różnorodne formy oceniania: prace pisemne, wypowiedzi ustne, 

analizę efektów wykonywanych ćwiczeń i badań, zadania praktyczne. Duże znaczenie powinna mieć obserwacja pracy i zachowań ucznia, która dostarcza 

ważnych informacji umożliwiających wspomaganie procesu jego uczenia się i rozwoju. 

Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia oraz bieżącą analizę i korygowanie nieprawidłowo wykonywanych ćwiczeń. 

Kryteria oceniania powinny być czytelnie określone na początku nauki w przedmiocie oraz uszczegółowiane w odniesieniu do bieżących form sprawdzania i 

kontroli wiedzy i umiejętności.  

W procesie oceniania należy uwzględnić wartość osiąganych efektów kształcenia w kategorii od najniższej do najwyższej: wiedza, umiejętności, kompetencje. 

Wskazane jest stosowanie oceniania kształtującego.  

Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność korzystania z dokumentacji, materiałów pomocniczych, czytania rysunków, schematów, 

wykonywania czynności planistycznych, projektowania, dokonywania analizy, przewidywania zagrożeń, wyciągania wniosków, prezentacji wyników, a także 

na poprawność wykonywania ćwiczeń i zadań w określonych ramach czasowych, stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. 

 

EWALUACJIA PRZEDMIOTU 

Jakość procesu nauczania i uzyskiwane efekty zależą w dużym stopniu od programu nauczania przedmiotu: 

jego koncepcji, 
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doboru stosowanych metod i technik nauczania, 

używanych środków dydaktycznych w odniesieniu do założonych celów i treści kształcenia – materiału nauczania.  

Realizacja programu nauczania w ramach Zajęć praktycznych powinna zapewnić osiągnięcie założonych efektów z podstawy programowej. Na tym etapie 

ewaluacji programu nauczania Zajęć praktycznych mogą być wykorzystywane: 

arkusze obserwacji zajęć (lekcji koleżeńskich, nadzoru pedagogicznego),  

notatki własne nauczyciela, 

notatki z rozmów z pracodawcami, rodzicami, 

zestawienia bieżących osiągnięć uczniów, 

karty/arkusze samooceny uczniów, 

wyniki z ćwiczeń praktycznych 

obserwacje (kompletne, wybiórcze - nastawione na poszczególne elementy, np. kształcenie najważniejszych umiejętności, kształtowanie postaw, 

indywidualizacja, warunki i sposób realizacji). 

 

Oceniając program nauczania w ramach Zajęć praktycznych należy przeanalizować osiągnięcie założonych celów, jakie program stawia i w takim rozumieniu, 

jakie zostały przyjęte. Zadaniem ewaluacji programu jest: między innymi ulepszenie jego struktury, dodanie lub usunięcie pewnych technik pracy i wskazanie: 

mocnych stron pracy ucznia (opanowanych umiejętności),  

słabych stron pracy ucznia (nieopanowanych umiejętności),  

sposobów poprawy pracy przez ucznia,  

jak uczeń dalej ma pracować, aby przyswoić nieopanowane wiadomości i umiejętności. 

 

W efekcie końcowym ewaluacji programu nauczania do Zajęć praktycznych, należy ustalić: 

które czynniki sprzyjają realizacji programu? 

które czynniki nie sprzyjają realizacji programu?  

jakie są ewentualne uboczne skutki (pożądane i niepożądane) realizacji programu? 

jakie czynności należy wykonać dla optymalizacji i modernizacji programu?  
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Eksploatacja pojazdów rolniczych - zajęcia praktyczne 

 

Cele ogólne przedmiotu  

1. Nabycie umiejętności organizowania pracy i stanowiska pracy, podczas eksploatacji pojazdów rolniczych, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, przepisami prawa dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska w rolnictwie i ergonomii; 

2. Nabycie umiejętności rozróżniania elementów konstrukcyjnych pojazdów rolniczych; 

3. Opanowanie zasad i metod wykonywania regulacji mechanizmów i podzespołów pojazdów rolniczych; 

4. Nabycie umiejętności wykonywania pomiarów diagnostycznych pracy silnika i podzespołów pojazdów. 

5. Opanowanie zasad i metod wykonywania napraw silników i podzespołów ciągników rolniczych; 

6. Poznanie zasad dobierania materiałów eksploatacyjnych pojazdów rolniczych przed korozją i innymi czynnikami niszczącymi. 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1. rozróżnić środki transportowe stosowane w rolnictwie, 

2. zidentyfikować podzespoły pojazdów rolniczych, 

3. zidentyfikować podzespoły i części silników spalinowych pojazdów rolniczych 

4. zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań, 

5. rozpoznać materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w pojazdach rolniczych, 

6. określić sposoby ochrony przed korozją i czynnikami niszczącymi elementy pojazdów rolniczych, 

7. posłużyć się dokumentacją techniczną pojazdów rolniczych, 

8. wykonać pomiary diagnostyczne silnika i podzespołów pojazdów rolniczych, 

9. dobrać technologię i parametry napraw części pojazdów rolniczych, 

10. wykonać regulację parametrów pracy podzespołów ciągników, samochodów i przyczep, 

11. eksploatować pojazdy i środki transportowe wykorzystywanych w rolnictwie; 

12. wykonać czynności kontrolno-obsługowe środków technicznych stosowanych w rolnictwie; 

13. posłużyć się dokumentacją techniczną pojazdów rolniczych, 

14. określić zasady doboru pojazdów i środków transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie, 

15. określić zasady przygotowywania do pracy pojazdów rolniczych, 

16. określić zasady wykonywania czynności związanych z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, 
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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. Budowa i 

użytkowanie  

pojazdów 

rolniczych 

1. Ogólna budowa 

pojazdów 
 

zastosować zasady bhp i ochrony przeciwpożarowej 

oraz ochrony środowiska podczas użytkowania 

pojazdów stosowanych w rolnictwie 

określić skutki oddziaływania czynników 

wpływających negatywnie na organizm człowieka 

zorganizować stanowisko pracy zgodnie z 

wymaganiami ergonomii, bhp, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 

podczas wykonywania zadań zawodowych 

udzielić pierwszej pomocy w stanach nagłego 

zagrożenia zdrowia lub życia 

wyjaśnić zasadę działania silników spalinowych 

rozróżnić elementy konstrukcyjne silników 

spalinowych 

wykonać regulacje eksploatacyjne silników 

rozróżnić elementy konstrukcyjne układów 

napędowych ciągników i pojazdów rolniczych 

rozróżnić elementy konstrukcyjne układów 

hamulcowych ciągników i pojazdów rolniczych 

rozróżnić elementy konstrukcyjne układów 

kierowniczych ciągników i pojazdów rolniczych 

rozróżnić elementy konstrukcyjne układów 

rozpoznać potencjalne 

zagrożenia wynikające ze 

specyfiki pracy w rolnictwie 

rozpoznać elementy 

konstrukcyjne układów zasilania 

rożnych typów silników 

wykonać regulację po wymianie 

elementów 

ocenić poprawność montażu 

wymienionych elementów (np. 

układu rozrządu) 

zakonserwować pojazd na długi 

okres postoju 

ustalić parametry regulacyjne 

różnych typów silników, 

ustalić parametry regulacyjne 

układów kierowniczych różnych 

typów pojazdów, 

przygotować ciągnik do badania 

technicznego 

przygotować przyczepę rolniczą 

do badania technicznego 

posłużyć się aktami prawnymi 

podczas ustalania zakresu 

Klasa II 
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hydraulicznych ciągników rolniczych 

rozróżnić elementy konstrukcyjne układów 

pneumatycznych ciągników rolniczych 

wykonać obsługę instalacji elektrycznej 

wykonać czynności przeglądów ciągników rolniczych 

wykonać obsługę techniczną pojazdów 

samochodowych stosowanych w rolnictwie 

umyć i zakonserwować pojazdy rolnicze 

czynności podczas badania 

stanu technicznego pojazdu 

II. 

Diagnozowanie i 

naprawa 

pojazdów 

rolniczych 

 Diagnozowanie 

usterek 

 zastosować zasady bhp  i ochrony 

przeciwpożarowej. oraz ochrony środowiska  przy 

obsłudze i naprawie maszyn i narzędzi 

zorganizować stanowisko pracy zgodnie 

z wymaganiami ergonomii, bhp, ochrony ppoż. 

I ochrony środowiska 

zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 

podczas wykonywania zadań zawodowych 

dobrać narzędzia i przyrządy do określonych prac 

związanych z diagnostyką i naprawą 

wykonać diagnostykę układu korbowo - tłokowego 

silników spalinowych 

wykonać diagnostykę układu zasilania silników 

spalinowych  

wykonać diagnostykę układów napędowych 

ciągników i pojazdów rolniczych 

wykonać diagnostykę układów hamulcowych 

ciągników i pojazdów rolniczych 

wykonać diagnostykę układów kierowniczych 

ciągników i pojazdów rolniczych 

określić przyczyny powstawania 

określonych usterek 

przewidzieć skutki 

niezachowania warunków 

montażu 

ustalić w dokumentacji 

technicznej wartości parametrów 

pracy podzespołów, 

ustalić na podstawie aktów 

prawnych minimalne wymagania 

do oceny sprawności 

poszczególnych podzespołów 

Klasa III 
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wykonać diagnostykę układów hydraulicznych 

ciągników rolniczych 

wykonać diagnostykę układów pneumatycznych 

ciągników rolniczych 

Regulacje i 

wymiana 

elementów układów 

pojazdów 

rolniczych 

 wymienić elementy układu korbowo - tłokowego 

silników spalinowych 

wymienić elementy układu zasilania silników 

spalinowych  

wymienić elementy układów napędowych ciągników i 

pojazdów rolniczych 

wymienić elementy układów hamulcowych ciągników 

i pojazdów rolniczych 

wymienić elementy układów kierowniczych ciągników 

i pojazdów rolniczych 

wymienić elementy układów hydraulicznych 

ciągników rolniczych, 

 wymienić elementy układów pneumatycznych 

ciągników rolniczych, 

wymienić elementy układów elektrycznych ciągników 

rolniczych, 

przeprowadzić demontaż części 

w trudnych i nietypowych 

przypadkach 

zaprojektować i wykonać proste 

przyrządy demontażowo-

montażowe 

wypełnić dokumentację 

dotyczącą wykonanej naprawy 

Klasa III 

 Razem      

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU 

 

Metody nauczania 

W procesie nauczania nauczyciel powinien przyjąć postawę: 

kierownika procesu uczenia się uczniów,  
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doradcy, który jest do dyspozycji, gdy uczniowie mają problem z rozwiązaniem trudnego zadania lub gdy czegoś nie rozumieją, a także wtedy, gdy są 

niepewni, 

animatora, który inicjuje metody i objaśnia ich znaczenie dla procesu uczenia się, przedstawia cele uczenia się i przygotowuje materiał do pracy, 

obserwatora i słuchacza, który obserwuje uczniów przy pracy i dzieli się z nimi obserwacjami, 

uczestnika procesu dydaktycznego, który nie musi być doskonały i jest przykładem osoby, która uczy się przez całe życie, 

partnera, który jest gotowy modyfikować przygotowane wcześniej zajęcia w zależności od sytuacji dydaktycznej. 

Uczniowie powinni mieć możliwość poszukiwania, doświadczania i odkrywania poprzez sprawne moderowanie dyskusją przez nauczyciela, wykonywaniem 

zadań, ćwiczeń.  

Metody i techniki dydaktyczne powinny umożliwiać uczniom rozwijanie umiejętności: poszukiwania, doświadczania, odkrywania i stosowania nabytej wiedzy w 

praktyce.  

Należy zaplanować metody rozwoju i wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów poprzez stosowanie korelacji międzyprzedmiotowych, stwarzania 

możliwości wszechstronnego rozwoju w obszarze kształcenia zawodowego.  

Wskazane jest stosowanie różnorodnych metod i technik przygotowujących ucznia do aktywnej pracy, współpracy w zespole oraz angażujących go do 

uczenia się poprzez działanie. Metody i techniki pracy z uczniem powinny uwzględniać aktualne warunki organizacyjne, jego potrzeby i możliwości oraz 

specyfikę treści nauczania i efektów kształcenia.  

Nauczyciel dobierając metody kształcenia powinien przede wszystkim zastanowić się nad tym: czego?, jak?, kiedy?, dlaczego?, po co uczyć? Przede 

wszystkim powinien odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakie chce osiągnąć efekty? jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla danej grupy 

wiekowej, możliwości percepcyjnych uczniów? jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? jak 

motywować uczniów do wykonywania ćwiczeń? 

Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które doprowadzą do osiągnięcia zamierzonych efektów. W czasie zajęć z przedmiotu  

powinny być kształtowane umiejętności samodzielnego myślenia, analizowania zjawisk, wyszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji. Niezbędne 

jest stosowanie aktywizujących metod kształcenia, które wykorzystają wszystkie zmysły uczniów, które umożliwią prowadzić dyskusję i ukierunkowaną 

wymianę poglądów na określony temat, przećwiczyć wykonywanie czynności zawodowych.  

Przykładowe metody i techniki: prezentacja, pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, obserwacje, dyskusja dydaktyczna, metoda projektu. Podczas zajęć 

przygotowane są opisy czynności niezbędne do wykonania zadania. Uczniowie powinni pracować samodzielnie lub w zespołach. Wykonywanie ćwiczeń 

praktycznych należy poprzedzić szczegółowym instruktażem. Do sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów wskazane jest zastosowanie elementów 

samooceny pracy ucznia, oceny koleżeńskiej, analizy i oceny efektów pracy oraz wyników procesu uczenia się ze szczegółowym określeniem jakości 

wykonania poszczególnych czynności zawodowych. 
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Środki dydaktyczne 

Warsztaty szkolne kształcenia praktycznego powinny być wyposażone w: instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, maszyny, narzędzia i urządzenia stosowane 

w produkcji rolniczej, (co najmniej: pług zagonowy lub obracalny, brona zębowa, kultywator, rozsiewacz nawozów, roztrząsacz obornika, narzędzie do upraw 

międzyrzędowych, siewnik rzędowy uniwersalny, siewnik punktowy, opryskiwacz ciągnikowy, kosiarka rotacyjna, maszyny do zbioru i konserwacji zielonek, 

ładowarka czołowa lub chwytakowa), pojazdy do nauki jazdy (ciągniki, przyczepy, pojazdy samochodowe). Dział obróbki materiałów powinien dysponować 

narzędziami i elektronarzędziami do obróbki materiałów, a także parkiem obrabiarek do metalu. Środki i pomoce dydaktyczne powinny umożliwiać praktyczne 

wykonywanie zadań i ćwiczeń, kształtowanie wyobraźni przestrzennej uczniów.  

 

Warunki realizacji efektów kształcenia 

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia 

praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. 

Zaleca się organizowanie zajęć kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami z wykorzystaniem ich doświadczeń i bazy techniczno-

technologicznej. Organizowanie kształcenia zawodowego z wykorzystaniem wspomagania w ramach projektów realizowanych z udziałem środków Unii 

Europejskiej również stanowi cenną formę nabywania umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów w procesie praktycznego kształcenia  

Działy programowe wymagają stosowania aktywizujących metod kształcenia, a także ćwiczeń praktycznych, które umożliwią samodzielne wykonanie zadań. 

Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonania zadań zawodowych dotyczących obsługi poszczególnych układów 

pojazdów. Powinny być kształtowane umiejętności przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania obsługi oraz zapobiegania 

czynnikom szkodliwym dla zdrowia. Należy także kształtować postawy sprzyjające dbaniu o środowisko podczas wykonywania zadań zawodowych. 

 

Obudowa dydaktyczna 

Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach 6-8 osobowych (możliwe jest również prowadzenie zajęć w formie indywidualnej). Możliwe jest prowadzenie 

dualnych form kształcenia praktycznego we współpracy z pracodawcami.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów 

Formy indywidualizacji pracy uczniów powinny uwzględniać: 

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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Wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej diagnozy potrzeb rozwoju ucznia w kontekście specyfiki przedmiotu nauczania (diagnoza posiadanych 

kompetencji i potrzeb rozwoju ucznia powinna być wykonana przez zespół nauczycieli i wychowawców z udziałem pedagoga, psychologa, doradcy 

zawodowego, rodziców) oraz ustalenie sposobu pracy z uczniem. Dużą uwagę należy zwrócić na uczniów posiadających trudności z uczeniem się. Niemniej 

ważni są uczniowie uzdolnieni i szczególnie zainteresowani zawodem, przedmiotem nauczania.  

Każdy uczeń posiadający szczególne potrzeby i możliwości powinien mieć określone właściwe dla siebie tempo i zakres pracy w obszarze przedmiotu 

nauczania z zachowaniem realizacji podstawy programowej.  

Nauczyciel powinien: 

zainteresować ucznia przedmiotem nauczania i kształceniem w zawodzie, 

motywować ucznia do systematycznego uczenia się, 

dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości ucznia, 

uwzględniać zainteresowania ucznia, 

zachęcać ucznia do korzystania z różnych źródeł informacji, 

udzielać wskazówek, jak wykonać trudne elementy zadań oraz wspomagać w trakcie ich wykonywania, 

ustalać realne cele dydaktyczne zajęć umożliwiające osiągnięcie przez uczniów zakładanych efektów kształcenia,  

na bieżąco monitorować i oceniać postępy uczniów, 

kształtować poczucie odpowiedzialności za powierzone materiały i środki dydaktyczne. 

 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA/SŁUCHACZA 

W procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów należy uwzględnić wyniki wszystkich form i metod sprawdzania efektów kształcenia oraz ocenę za 

wykonane ćwiczenia Istotne jest prowadzenie przez nauczyciela monitorowania przebiegu całego procesu uczenia się ucznia, dokonywanie oceny podczas 

wszystkich etapów pracy ucznia, a w szczególności pracy zespołowej. Należy stosować różnorodne formy oceniania: prace pisemne, wypowiedzi ustne, 

analizę efektów wykonywanych ćwiczeń i badań, zadania praktyczne. Duże znaczenie powinna mieć obserwacja pracy i zachowań ucznia, która dostarcza 

ważnych informacji umożliwiających wspomaganie procesu jego uczenia się i rozwoju. 

Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia oraz bieżącą analizę i korygowanie nieprawidłowo wykonywanych ćwiczeń. 

Kryteria oceniania powinny być czytelnie określone na początku nauki w przedmiocie oraz uszczegółowiane w odniesieniu do bieżących form sprawdzania i 

kontroli wiedzy i umiejętności.  
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W procesie oceniania należy uwzględnić wartość osiąganych efektów kształcenia w kategorii od najniższej do najwyższej: wiedza, umiejętności, kompetencje. 

Wskazane jest stosowanie oceniania kształtującego.  

Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność korzystania z dokumentacji, materiałów pomocniczych, czytania rysunków, schematów, 

wykonywania czynności planistycznych, projektowania, dokonywania analizy, przewidywania zagrożeń, wyciągania wniosków, prezentacji wyników, a także 

na poprawność wykonywania ćwiczeń i zadań w określonych ramach czasowych, stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. 

 

EWALUACJIA PRZEDMIOTU 

Jakość procesu nauczania i uzyskiwane efekty zależą w dużym stopniu od programu nauczania przedmiotu: 

jego koncepcji, 

doboru stosowanych metod i technik nauczania, 

używanych środków dydaktycznych w odniesieniu do założonych celów i treści kształcenia – materiału nauczania.  

Realizacja programu nauczania w ramach Zajęć praktycznych powinna zapewnić osiągnięcie założonych efektów z podstawy programowej. Na tym etapie 

ewaluacji programu nauczania Zajęć praktycznych mogą być wykorzystywane: 

arkusze obserwacji zajęć (lekcji koleżeńskich, nadzoru pedagogicznego),  

notatki własne nauczyciela, 

notatki z rozmów z pracodawcami, rodzicami, 

zestawienia bieżących osiągnięć uczniów, 

karty/arkusze samooceny uczniów, 

wyniki z ćwiczeń praktycznych 

obserwacje (kompletne, wybiórcze - nastawione na poszczególne elementy, np. kształcenie najważniejszych umiejętności, kształtowanie postaw, 

indywidualizacja, warunki i sposób realizacji). 

 

Oceniając program nauczania w ramach Zajęć praktycznych należy przeanalizować osiągnięcie założonych celów, jakie program stawia i w takim rozumieniu, 

jakie zostały przyjęte. Zadaniem ewaluacji programu jest: między innymi ulepszenie jego struktury, dodanie lub usunięcie pewnych technik pracy i wskazanie: 

mocnych stron pracy ucznia (opanowanych umiejętności),  

słabych stron pracy ucznia (nieopanowanych umiejętności),  
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sposobów poprawy pracy przez ucznia,  

jak uczeń dalej ma pracować, aby przyswoić nieopanowane wiadomości i umiejętności. 

 

W efekcie końcowym ewaluacji programu nauczania do Zajęć praktycznych, należy ustalić: 

które czynniki sprzyjają realizacji programu? 

które czynniki nie sprzyjają realizacji programu?  

jakie są ewentualne uboczne skutki (pożądane i niepożądane) realizacji programu? 

jakie czynności należy wykonać dla optymalizacji i modernizacji programu? 
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Eksploatacja maszyn rolniczych - zajęcia praktyczne 

 

Cele ogólne przedmiotu  

1. Nabycie umiejętności organizowania pracy i stanowiska pracy podczas eksploatacji narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych, zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami prawa dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska w rolnictwie i ergonomii; 

2. Nabycie umiejętności dobierania narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych do planowanych prac; 

3. Nabycie umiejętności dobierania parametrów pracy wykonywania regulacji narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych. 

4. Opanowanie zasad i metod wykonywania zabiegów agrotechnicznych; 

5. Poznanie zasad ochrony i zabezpieczania materiałów konstrukcyjnych narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych przed korozją i  innymi czynnikami 

niszczącymi. 

 

Cele operacyjne 

Uczeń potrafi: 

1. rozróżnić środki techniczne stosowane w produkcji rolniczej, 

2. użytkować narzędzia, maszyny i agregaty stosowane do uprawy gleby, 

3. użytkować narzędzia, maszyny i agregaty stosowane do siewu i sadzenia, 

4. użytkować narzędzia, maszyny i agregaty stosowane do nawożenia, pielęgnacji i ochrony roślin, 

5. użytkować narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane do obróbki płodów po zbiorach, 

6. użytkować narzędzia, maszyny i agregaty stosowane w produkcji zwierzęcej, 

7. określić zasady doboru pojazdów, maszyn i środków transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie, 

8. stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań, 

9. rozpoznać materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych, 

10. określić sposoby ochrony przed korozją elementów roboczych, 

11. posłużyć się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń rolniczych, 

12. wykonać pomiary diagnostyczne maszyn i urządzeń, 

13. dobrać technologię i parametry napraw maszyn i urządzeń rolniczych, 

14. wykonać naprawę elementów maszyn i urządzeń rolniczych, 

15. dobrać technologię wykonania zabiegu i parametry pracy maszyn, 

16. obsłużyć urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, wodociągowe i wodno-melioracyjne w gospodarstwie, 

17. wykonać prace polowe maszynami różnymi technikami i sposobami, 

18. określić zasady przygotowywania do pracy, maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, 

19. określić zasady wykonywania czynności przeglądów technicznych oraz konserwacji maszyn i urządzeń rolniczych.  
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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. Użytkowanie 

maszyn 

rolniczych 

1. Maszyny 

i narzędzia w produkcji 

rolniczej 

 zastosować zasady bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska przy użytkowaniu maszyn i narzędzi 

określić skutki oddziaływania czynników wpływających 

negatywnie na organizm człowieka 

zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami 

ergonomii, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska 

zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas 

wykonywania zadań zawodowych 

udzielić pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia 

zdrowia lub życia 

wyjaśnić zasadę działania maszyn i narzędzi uprawowych 

dobrać maszyny i narzędzia uprawowe do określonych prac 

polowych 

połączyć maszyny i narzędzia uprawowe w agregaty proste 

wykonać agregatowanie ciągnika z narzędziami i maszynami 

rolniczymi 

wykonać regulacje maszyn i narzędzi rolniczych zgodnie 

z wymaganiami agrotechnicznymi 

wykonać prace polowe z wykorzystaniem agregatów 

ciągnikowych 

obliczyć przygotować ciecz roboczą do wykonania określonego 

rozpoznać potencjalne 

zagrożenia wynikające ze 

specyfiki pracy 

w rolnictwie 

połączyć maszyny 

i narzędzia uprawowe 

w agregaty złożone 

Klasa II 
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oprysku 

przygotować agregat do oprysku 

wykonywać pracę maszynami samojezdnymi 

wykonywać prace z wykorzystaniem maszyn i urządzeń 

stosowanych w produkcji zwierzęcej 

myć i konserwować maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze 

II. Obsługa 

techniczna i 

naprawa 

maszyn, 

urządzeń 

i narzędzi 

rolniczych 

1. Maszyny 

i narzędzia w produkcji 

rolniczej 

 zastosować zasady bhp  i ochrony przeciwpożarowej. oraz 

ochrony środowiska  przy obsłudze i naprawie maszyn 

i narzędzi 

zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami 

ergonomii, bhp, ochrony ppoż. I ochrony środowiska 

zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas 

wykonywania zadań zawodowych 

dobrać narzędzia i przyrządy do określonych prac związanych 

z obsługą i naprawą maszyn rolniczych 

zabezpieczyć maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze przed 

samoczynnym przemieszczaniem podczas napraw 

określić stan techniczny części i podzespołów roboczych 

maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych 

wykonać demontaż maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych na 

podzespoły i części 

wykonać montaż maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych 

wykonać naprawy zgodnie z dokumentacją techniczną 

przeprowadzić badanie stanu technicznego maszyn, urządzeń 

określić przyczyny 

powstawania określonych 

usterek 

przewidzieć skutki 

niezachowania warunków 

montażu 

przeprowadzić demontaż 

w trudnych i nietypowych 

przypadkach 

zaprojektować i wykonać 

proste przyrządy 

demontażowo-montażowe 

Klasa III 
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i narzędzi rolniczych 

ocenić stan techniczny opryskiwacza 

wykonać wymianę części lub naprawę usterek w opryskiwaczu 

dokonać wpisów w książce przeglądów technicznych 

 Razem      

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU 

 

Metody nauczania 

W procesie nauczania nauczyciel powinien przyjąć postawę: 

kierownika procesu uczenia się uczniów,  

doradcy, który jest do dyspozycji, gdy uczniowie mają problem z rozwiązaniem trudnego zadania lub gdy czegoś nie rozumieją, a także wtedy, gdy są 

niepewni, 

animatora, który inicjuje metody i objaśnia ich znaczenie dla procesu uczenia się, przedstawia cele uczenia się i przygotowuje materiał do pracy, 

obserwatora i słuchacza, który obserwuje uczniów przy pracy i dzieli się z nimi obserwacjami, 

uczestnika procesu dydaktycznego, który nie musi być doskonały i jest przykładem osoby, która uczy się przez całe życie, 

partnera, który jest gotowy modyfikować przygotowane wcześniej zajęcia w zależności od sytuacji dydaktycznej. 

Uczniowie powinni mieć możliwość poszukiwania, doświadczania i odkrywania poprzez sprawne moderowanie dyskusją przez nauczyciela, wykonywaniem 

zadań, ćwiczeń.  

Metody i techniki dydaktyczne powinny umożliwiać uczniom rozwijanie umiejętności: poszukiwania, doświadczania, odkrywania i stosowania nabytej wiedzy w 

praktyce.  
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Należy zaplanować metody rozwoju i wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów poprzez stosowanie korelacji międzyprzedmiotowych, stwarzania 

możliwości wszechstronnego rozwoju w obszarze kształcenia zawodowego.  

Wskazane jest stosowanie różnorodnych metod i technik przygotowujących ucznia do aktywnej pracy, współpracy w zespole oraz angażujących go do 

uczenia się poprzez działanie. Metody i techniki pracy z uczniem powinny uwzględniać aktualne warunki organizacyjne, jego potrzeby i możliwości oraz 

specyfikę treści nauczania i efektów kształcenia.  

Nauczyciel dobierając metody kształcenia powinien przede wszystkim zastanowić się nad tym: czego?, jak?, kiedy?, dlaczego?, po co uczyć? Przede 

wszystkim powinien odpowiedzieć sobie na następujące pytania: jakie chce osiągnąć efekty? jakie metody będą najbardziej odpowiednie dla danej grupy 

wiekowej, możliwości percepcyjnych uczniów? jakie problemy (o jakim stopniu trudności i złożoności) powinny być przez uczniów rozwiązane? jak 

motywować uczniów do wykonywania ćwiczeń? 

Rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli na trafne dobranie metod, które doprowadzą do osiągnięcia zamierzonych efektów. W czasie zajęć z przedmiotu  

powinny być kształtowane umiejętności samodzielnego myślenia, analizowania zjawisk, wyszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji. Niezbędne 

jest stosowanie aktywizujących metod kształcenia, które wykorzystają wszystkie zmysły uczniów, które umożliwią prowadzić dyskusję i ukierunkowaną 

wymianę poglądów na określony temat, przećwiczyć wykonywanie czynności zawodowych.  

Przykładowe metody i techniki: prezentacja, pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, obserwacje, dyskusja dydaktyczna, metoda projektu. Podczas zajęć 

przygotowane są opisy czynności niezbędne do wykonania zadania. Uczniowie powinni pracować samodzielnie lub w zespołach. Wykonywanie ćwiczeń 

praktycznych należy poprzedzić szczegółowym instruktażem. Do sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów wskazane jest zastosowanie elementów 

samooceny pracy ucznia, oceny koleżeńskiej, analizy i oceny efektów pracy oraz wyników procesu uczenia się ze szczegółowym określeniem jakości 

wykonania poszczególnych czynności zawodowych. 

 

Środki dydaktyczne 

Warsztaty szkolne kształcenia praktycznego powinny być wyposażone w: instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, maszyny, narzędzia i urządzenia stosowane 

w produkcji rolniczej, (co najmniej: pług zagonowy lub obracalny, brona zębowa, kultywator, rozsiewacz nawozów, roztrząsacz obornika, narzędzie do upraw 

międzyrzędowych, siewnik rzędowy uniwersalny, siewnik punktowy, opryskiwacz ciągnikowy, kosiarka rotacyjna, maszyny do zbioru i konserwacji zielonek, 

ładowarka czołowa lub chwytakowa), pojazdy do nauki jazdy (ciągniki, przyczepy, pojazdy samochodowe). Dział obróbki materiałów powinien dysponować 

narzędziami i elektronarzędziami do obróbki materiałów, a także parkiem obrabiarek do metalu. Środki i pomoce dydaktyczne powinny umożliwiać praktyczne 

wykonywanie zadań i ćwiczeń, kształtowanie wyobraźni przestrzennej uczniów.  

 

Warunki realizacji efektów kształcenia 

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia 

praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. 
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Zaleca się organizowanie zajęć kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami z wykorzystaniem ich doświadczeń i bazy techniczno-

technologicznej. Organizowanie kształcenia zawodowego z wykorzystaniem wspomagania w ramach projektów realizowanych z udziałem środków Unii 

Europejskiej również stanowi cenną formę nabywania umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów w procesie praktycznego kształcenia  

Działy programowe wymagają stosowania aktywizujących metod kształcenia, a także ćwiczeń praktycznych, które umożliwią samodzielne wykonanie zadań. 

Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonania zadań zawodowych dotyczących obsługi poszczególnych układów 

pojazdów. Powinny być kształtowane umiejętności przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania obsługi oraz zapobiegania 

czynnikom szkodliwym dla zdrowia. Należy także kształtować postawy sprzyjające dbaniu o środowisko podczas wykonywania zadań zawodowych. 

 

Obudowa dydaktyczna 

Formy organizacyjne 

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach 6-8 osobowych (możliwe jest również prowadzenie zajęć w formie indywidualnej). Możliwe jest prowadzenie 

dualnych form kształcenia praktycznego we współpracy z pracodawcami.  

Formy indywidualizacji pracy uczniów 

Formy indywidualizacji pracy uczniów powinny uwzględniać: 

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 

dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 

Wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej diagnozy potrzeb rozwoju ucznia w kontekście specyfiki przedmiotu nauczania (diagnoza posiadanych 

kompetencji i potrzeb rozwoju ucznia powinna być wykonana przez zespół nauczycieli i wychowawców z udziałem pedagoga, psychologa, doradcy 

zawodowego, rodziców) oraz ustalenie sposobu pracy z uczniem. Dużą uwagę należy zwrócić na uczniów posiadających trudności z uczeniem się. Niemniej 

ważni są uczniowie uzdolnieni i szczególnie zainteresowani zawodem, przedmiotem nauczania.  

Każdy uczeń posiadający szczególne potrzeby i możliwości powinien mieć określone właściwe dla siebie tempo i zakres pracy w obszarze przedmiotu 

nauczania z zachowaniem realizacji podstawy programowej.  

Nauczyciel powinien: 

zainteresować ucznia przedmiotem nauczania i kształceniem w zawodzie, 

motywować ucznia do systematycznego uczenia się, 

dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości ucznia, 

uwzględniać zainteresowania ucznia, 
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zachęcać ucznia do korzystania z różnych źródeł informacji, 

udzielać wskazówek, jak wykonać trudne elementy zadań oraz wspomagać w trakcie ich wykonywania, 

ustalać realne cele dydaktyczne zajęć umożliwiające osiągnięcie przez uczniów zakładanych efektów kształcenia, 

na bieżąco monitorować i oceniać postępy uczniów, 

kształtować poczucie odpowiedzialności za powierzone materiały i środki dydaktyczne. 

 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA/SŁUCHACZA 

W procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów należy uwzględnić wyniki wszystkich form i metod sprawdzania efektów kształcenia oraz ocenę za 

wykonane ćwiczenia Istotne jest prowadzenie przez nauczyciela monitorowania przebiegu całego procesu uczenia się ucznia, dokonywanie oceny podczas 

wszystkich etapów pracy ucznia, a w szczególności pracy zespołowej. Należy stosować różnorodne formy oceniania: prace pisemne, wypowiedzi ustne, 

analizę efektów wykonywanych ćwiczeń i badań, zadania praktyczne. Duże znaczenie powinna mieć obserwacja pracy i zachowań ucznia, która dostarcza 

ważnych informacji umożliwiających wspomaganie procesu jego uczenia się i rozwoju. 

Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia oraz bieżącą analizę i korygowanie nieprawidłowo wykonywanych ćwiczeń. 

Kryteria oceniania powinny być czytelnie określone na początku nauki w przedmiocie oraz uszczegółowiane w odniesieniu do bieżących form sprawdzania i 

kontroli wiedzy i umiejętności.  

W procesie oceniania należy uwzględnić wartość osiąganych efektów kształcenia w kategorii od najniższej do najwyższej: wiedza, umiejętności, kompetencje. 

Wskazane jest stosowanie oceniania kształtującego.  

Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność korzystania z dokumentacji, materiałów pomocniczych, czytania rysunków, schematów, 

wykonywania czynności planistycznych, projektowania, dokonywania analizy, przewidywania zagrożeń, wyciągania wniosków, prezentacji wyników, a także 

na poprawność wykonywania ćwiczeń i zadań w określonych ramach czasowych, stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. 

 

EWALUACJIA PRZEDMIOTU 

Jakość procesu nauczania i uzyskiwane efekty zależą w dużym stopniu od programu nauczania przedmiotu: 

jego koncepcji, 

doboru stosowanych metod i technik nauczania, 

używanych środków dydaktycznych w odniesieniu do założonych celów i treści kształcenia – materiału nauczania.  
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Realizacja programu nauczania w ramach Zajęć praktycznych powinna zapewnić osiągnięcie założonych efektów z podstawy programowej. Na tym etapie 

ewaluacji programu nauczania Zajęć praktycznych mogą być wykorzystywane: 

arkusze obserwacji zajęć (lekcji koleżeńskich, nadzoru pedagogicznego),  

notatki własne nauczyciela, 

notatki z rozmów z pracodawcami, rodzicami, 

zestawienia bieżących osiągnięć uczniów, 

karty/arkusze samooceny uczniów, 

wyniki z ćwiczeń praktycznych 

obserwacje (kompletne, wybiórcze - nastawione na poszczególne elementy, np. kształcenie najważniejszych umiejętności, kształtowanie postaw, 

indywidualizacja, warunki i sposób realizacji). 

 

Oceniając program nauczania w ramach Zajęć praktycznych należy przeanalizować osiągnięcie założonych celów, jakie program stawia i w takim rozumieniu, 

jakie zostały przyjęte. Zadaniem ewaluacji programu jest: między innymi ulepszenie jego struktury, dodanie lub usunięcie pewnych technik pracy i wskazanie: 

mocnych stron pracy ucznia (opanowanych umiejętności),  

słabych stron pracy ucznia (nieopanowanych umiejętności),  

sposobów poprawy pracy przez ucznia,  

jak uczeń dalej ma pracować, aby przyswoić nieopanowane wiadomości i umiejętności. 

 

W efekcie końcowym ewaluacji programu nauczania do Zajęć praktycznych, należy ustalić: 

które czynniki sprzyjają realizacji programu? 

które czynniki nie sprzyjają realizacji programu?  

jakie są ewentualne uboczne skutki (pożądane i niepożądane) realizacji programu? 

jakie czynności należy wykonać dla optymalizacji i modernizacji programu? 

 


