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Szczegółowe programy zajęć dla poszczególnych zawodów 
 

1. Szczegółowy program zajęć dla zawodu: Technik elektryk 

1.1. Rodzaj zajęć warsztatowych 

Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w formie dostosowanej do aktualnie 
poruszanej tematyki zajęć. Stosowane będą następujące rodzaje zajęć 
warsztatowych: prezentacja, mini-wykład, prowadzenie dyskusji, studium 
przypadku, gra symulacyjna, praca w podgrupach, projekty i zadanie realizowane 
indywidualnie i zespołowo, burze mózgów.  

1.2. Założenia organizacyjno-programowe 

Program zajęć ma na celu rozwinąć i poszerzyć zestaw umiejętności zawodowych, 
które absolwent szkoły opanowuje w toku kształcenia, stanowiących podstawę 
kwalifikacji w zawodzie. Dodatkowo rozwijane i poszerzane będą specyficzne 
wymagania niezbędne w zawodzie technik elektryk. 

1.3. Cele i treści kształcenia 

Cele i treści kształcenia zostaną zrealizowane poprzez przewidziany do 
opanowania odpowiednio uporządkowany zasób informacji i czynności których 
opanowanie ma umożliwić uczniom ukształtowanie ich wiedzy i zrozumienie 
zagadnień z zakresu niezbędnego w zawodzie technik elektryk.  
W ramach kursu uczniowie odbędą zajęcia praktyczne pt.: "Wirtualne przyrządy 
pomiarowe". 
Przedmiotem zajęć będzie praktyczne opanowanie pakietu LabVIEW 
pozwalającego na szybkie tworzenie aplikacji kontrolno-pomiarowo-
diagnostycznych działających w środowisku Windows. W ramach zajęć poruszane 
będą następujące zagadnienia: 
- wprowadzenie do programowania w języku G, 
- programy obliczeniowe z graficzną prezentacją wyników, 
- tworzenie podprogramów, obsługa błędów, 
- zaawansowane metody tworzenia aplikacji (zdarzenia, kolejki), 
- obsługa kart NI poprzez port USB (pomiar i generacja sygnałów analogowych  
i cyfrowych). 

1.4. Metody i techniki nauczania 

W trakcie zajęć wykorzystane będą nowoczesne metody nauczania mające na celu 
aktywację uczestników szkolenia. Celem tych metod jest podniesienie 
umiejętności uczniów w zakresie takim, jaki przyda im się w dalszym życiu 
zawodowym  
i naukowym. Podnoszone będą kompetencje i umiejętności z zakresu komunikacji, 
samodzielnego zdobywania wiedzy oraz współpracowania z innymi osobami. 

1.5. Formy pracy 

Ze względu na specyfikę zajęć dydaktycznych i specjalizowanego wyposażenia 
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pracowni uczniowie będą pracowali zarówno formie indywidualnej jak i grupowej. 
W celu zaktywizowania uczniów stosowana będzie dodatkowo forma grupowa 
zróżnicowana. 

1.6. Stosowane pomoce dydaktyczne 

Pomocami dydaktycznymi będą: 
- komputery klasy PC z odpowiednim oprogramowaniem specjalistycznym 
(Labview, VHDL), 
- sprzętowe karty pomiarowe i wykonawcze (PMK_LAB, NI-USB 6003, NI-USB 
6009), 
- wirtualne przyrządy pomiarowe, 
- zestawy ewaluacyjne: 
- projektor multimedialny. 

 
2. Szczegółowy program zajęć dla zawodu: Technik pojazdów samochodowych 

2.1. Rodzaj zajęć warsztatowych 

Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w formie dostosowanej do aktualnie 
poruszanej tematyki zajęć. Stosowane będą następujące rodzaje zajęć 
warsztatowych: prezentacja, mini-wykład, prowadzenie dyskusji, studium 
przypadku, gra symulacyjna, praca w podgrupach, projekty i zadanie realizowane 
indywidualnie i zespołowo, burze mózgów.  

2.2. Założenia organizacyjno-programowe 

Program zajęć ma na celu rozwinąć i poszerzyć zestaw umiejętności zawodowych, 
które absolwent szkoły opanowuje w toku kształcenia, stanowiących podstawę 
kwalifikacji w zawodzie. Dodatkowo rozwijane i poszerzane będą specyficzne 
wymagania niezbędne w zawodzie technik pojazdów samochodowych. 

2.3. Cele i treści kształcenia 

Cele i treści kształcenia zostaną zrealizowane poprzez przewidziany do 
opanowania odpowiednio uporządkowany zasób informacji i czynności których 
opanowanie ma umożliwić uczniom ukształtowanie ich wiedzy i zrozumienie 
zagadnień z zakresu niezbędnego w zawodzie technik pojazdów samochodowych.  
W ramach zajęć uczniowie zostaną zapoznani z zagadnieniami 
termodynamicznymi mającymi miejsce w nowoczesnych silnikach spalinowych, 
hybrydowych, cieplnych, pneumatycznych, a także w urządzeniach grzewczych i 
klimatyzacji stosowanych  
we współczesnych samochodach. Szczegółowy plan zajęć zapozna uczniów z: 
- Wybranymi zagadnieniami z matematyki przydatnymi w termodynamice 
technicznej (uproszczone podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, 
pochodna, całka, różniczka zupełna i niezupełna). 
- Podstawami termodynamiki z ukierunkowaniem na zagadnienia związane  
z pojazdami samochodowymi:  
a) czynniki termodynamiczne (gazy, ciecze i ciała stałe); układ i stan 
termodynamiczny, 
b)  procesy termodynamiczne i parametry termodynamiczne, 
c) I zasada termodynamiki, ciepło, praca i energia wewnętrzna dla układu 
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zamkniętego, 
d) I zasada termodynamiki dla układów otwartych stacjonarnych: silniki cieplne 
(turbiny), chłodziarki, pompy ciepła, wymienniki ciepła., 
e) obiegi termodynamiczne, 
f) procesy odwracalne i nieodwracalne, 
g) II zasada termodynamiki, entropia , 
h) wydajność i modelowanie wybranych układów termodynamicznych 
(przybliżenia izentropowe i izotermiczne), 
i) związek nieodwracalności z entropią i wydajnością realnych układów fizycznych, 
- przedstawiona zostanie demonstracja skuteczności i znaczenia stosowania 
programów komputerowych wspomagających działania inżyniera, takich jak 
projektowanie realnych układów przetwarzających ciepło i pracę.  
- przedstawiona zostanie demonstracja i podkreślenie znaczenia w działalności 
inżyniera posiadania wiedzy fizycznej, racjonalnego podejścia i rozumienia praw 
fizycznych rządzących działaniem świata materialnego. 

2.4. Metody i techniki nauczania 

W trakcie zajęć wykorzystane będą nowoczesne metody nauczania mające na celu 
aktywację uczestników szkolenia. Celem tych metod jest podniesienie 
umiejętności uczniów w zakresie takim, jaki przyda im się w dalszym życiu 
zawodowym  
i naukowym. Podnoszone będą kompetencje i umiejętności z zakresu komunikacji, 
samodzielnego zdobywania wiedzy oraz współpracowania z innymi osobami. 

2.5. Formy pracy 

Ze względu na specyfikę zajęć dydaktycznych i specjalizowanego wyposażenia 
pracowni uczniowie będą pracowali zarówno formie indywidualnej jak i grupowej. 
W celu zaktywizowania uczniów stosowana będzie dodatkowo forma grupowa 
zróżnicowana. 

2.6. Stosowane pomoce dydaktyczne 

Pomocami dydaktycznymi będą: 
- maszyna - minigrawerka - dedykowane oprogramowanie sterujące, 
- maszyna - frezarka MW1008 wraz z oprogramowaniem sterującym LinuxCNC, 
- robot ARC Mate 100i - dedykowane oprogramowanie sterujące wraz urządzenie 
do sterowania (Teach Pendant), 
-  robot LR Mate 200iB - dedykowane oprogramowanie sterujące wraz urządzenim 
do sterowania (Teach Pendant), 
- manipulator na bazie Lego Mindstorms NXT - oprogramowanie sterujące 
LabVIEW, 
- autonomiczne pojazdy mobilne, 
- drukarki 3D, 
- projektor multimedialny. 


