
Załącznik 1 

Program Praktyki Zawodowej 

TECHNIK ELEKTRYK 
 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach 

współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym 

się rynku pracy. 

 

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do 

wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji 

technicznej; 

2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; 

3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; 

4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie; 

5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń 

elektrycznych; 

6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej. 

 

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia, na które składają się: 

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Uczeń: 

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną 

środowiska i ergonomią; 

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy 

i ochrony środowiska w Polsce; 

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane 

z wykonywaniem zadań zawodowych; 

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia 

zdrowia i życia. 

  

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych 

Uczeń odbywający praktykę zawodową : 

1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów; 

2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych; 

3) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; 

4) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy; 

5) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych; 

6) rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich 

elementy; 

7) rozpoznaje przewody i kable elektryczne; 

8) określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych; 



9) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; 

10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; 

11) dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; 

12) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych; 

13) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń 

elektrycznych na podstawie dokumentacji; 

14) sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją; 

15) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych. 

2. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

Uczeń odbywający praktykę powinien: 

1) rozpoznawać części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych; 

2) lokalizować typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych; 

3) przestrzegać zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; 

4) planować kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; 

5) wykonywać pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; 

6) wykonywać wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń 

elektrycznych; 

7) wykonywać wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn 

i urządzeń elektrycznych; 

8) sprawdzać poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn 

i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; 

9) przeprowadzać oględziny i konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych; 

10) sprawdzać działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji. 

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 

1. Montaż instalacji elektrycznych 

Uczeń odbywający praktykę zawodową: 

1) rozróżnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych; 

2) rozpoznaje sprzęt instalacyjny; 

3) rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe; 

4) określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego; 

5) przestrzega zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych 

i przemysłowych; 

6) sporządza schemat montażowy instalacji; 

7) trasuje przebieg przewodów i położenie sprzętu instalacyjnego na podstawie schematu; 

8) dobiera narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych; 

9) wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi według schematu ideowego 

i montażowego; 

10) sprawdza zgodność montażu instalacji elektrycznej ze schematem; 

11) wykonuje pomiary parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją; 

12) sprawdza działanie instalacji elektrycznej po wykonanym montażu. 

2. Konserwacja instalacji elektrycznych 

Uczeń odbywający praktykę zawodową powinien: 

1) przestrzegać zasad i określać zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji 

elektrycznych; 

2) rozpoznawać typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych; 

3) dobierać części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych; 

4) dobierać narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej; 

5) dobierać mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych; 

6) sprawdzać ciągłość przewodów fazowych i ochronnych; 

7) wykonywać pomiary parametrów instalacji elektrycznych; 

8) wykonywać wymianę uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych; 

9) sprawdzać  działanie środków ochrony przeciwporażeniowej; 

10) wykonywać prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją. 

 

 



E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

1. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

Uczeń odbywający praktykę zawodową: 

1) określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych; 

2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych; 

3) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; 

4) określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych; 

5) przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów 

i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; 

6) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych; 

7) dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych; 

8) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej; 

9) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych; 

10) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych. 

2. Eksploatacja instalacji elektrycznych 

Uczeń na praktyce zawodowej: 

1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych; 

2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych; 

3) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej; 

4) przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji 

elektrycznych; 

5) określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych; 

6) dobiera przewody i kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych; 

7) dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych; 

8) dobiera mierniki oraz wykonuje pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych; 

9) ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów; 

10) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych. 

 

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

 

Podczas realizacji programu nauczania proponuje się sprawdzać osiągnięcia uczniów na 

podstawie: 

- ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy, 

- pisemnych sprawdzianów (testów osiągnięć szkolnych), 

- obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń (zadań). 

Ze względu na charakter zajęć dominować będzie obserwacja i ocena pracy uczniów oraz ocena 

efektów tej pracy. 

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy uczeń posiada wiedzę niezbędną do ich 

realizacji. Dokonując oceny wiedzy w formie ustnej należy zwracać uwagę umiejętność operowania 

zdobytą wiedzą, jakość wypowiedzi, poprawne stosowanie terminologii technicznej oraz 

wnioskowanie. 

              Do oceny poziomu opanowania umiejętności praktycznych, powinny obejmować: 

- postawę zawodową, 

- organizację pracy, 

- znajomość i wykorzystanie wiadomości teoretycznych potrzebnych do wykonania zadania, 

- umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, 

- standard jakości wykonanej pracy. 

             W ocenie osiągnięć uczniów po zakończeniu realizacji programu nauczania przedmiotu należy 

uwzględnić wyniki wszystkich stosowanych przez opiekuna sposobów sprawdzania wiadomości i 

umiejętności. 

Wskazane jest, aby praktyka rozpoczynała się od zaznajomienia z organizacją pracy i zadaniami, 

zgodnie z obowiązującymi standardami: 

- struktura organizacyjna i regulamin organizacyjny, 

- regulamin pracy, 

- zadania strategiczne działów firmy, 



- profil działalności zakładu, 

- obieg dokumentów, 

- zadania pracownika (zakres czynności i odpowiedzialność służbowa), 

- poznanie przepisów dotyczących bhp, 

- współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

- stanowisko pracy. 

Program praktyki zawodowej można traktować w sposób elastyczny. Ze względów 

organizacyjnych dopuszcza się pewne odstępstwa od jego realizacji lub realizację innych zadań. 

 

 


