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PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ (klasa IV)    TECHNIK MECHANIK  MEC.09- Organizacja i nadzorowanie 
procesów produkcji maszyn i urządzeń. 
 

Cele ogólne  
1. Doskonalenie i pogłębianie umiejętności ukształtowanych na zajęciach teoretycznych i praktycznych. 

2. Nabywanie i kształtowanie nowych umiejętności z zakresu techniki i metod wykonywania części maszyn, urządzeń i narzędzi. 

3. Nabywanie i kształtowanie nowych umiejętności z zakresu bhp w pracy zawodowej. 

4. Nabywanie i kształtowanie nowych umiejętności praktycznych z zakresu organizowania i nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń. 

5. Zapoznanie ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa. 

6. Zapoznanie z systemem zarządzania przedsiębiorstwem. 

7. Ukazanie rzeczywistych warunków przyszłej pracy zawodowej. 

8. Wdrażanie uczniów do funkcjonowania w zakładzie pracy i do obowiązków związanych z pracą zawodową. 

9. Wdrażanie do samokształcenia i rozwój zainteresowań technicznych. 

10. Rozwijanie i kształtowanie kompetencji personalno-społecznych. 

 

Cele operacyjne 
Uczeń potrafi: 

1) posługiwać się dokumentacją techniczną i technologiczną, 

2) wykonywać obróbkę ręczną, 

3) wykonywać obróbkę maszynową, 

4) wykonywać połączenia części maszyn i urządzeń, 

5) wykonywać zabezpieczenie antykorozyjne, 

6) dokonywać kontroli jakości wykonanych prac, 

7) komunikować się ze współpracownikami, 

8) organizować proces produkcji i montażu części maszyn, 

9) nadzorować proces produkcji i montażu części maszyn, 

10) współpracować w zespole. 
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MATERIAŁ NAUCZANIA 

Dział programowy 
Tematy jednostek 

metodycznych 

 
Orien. 

licz.godz. 

Wymagania programowe 
Uwagi o 
realizacji 

Podstawowe 
Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 
Uczeń potrafi: 

Etap 
realizacji 

I. Pojęcia i zadania 
z zakresu bhp 

1. Pojęcia z zakresu bhp 7  opisać pojęcia związane z 
bezpieczeństwem pracy, ochroną pracy i 
ochroną przeciwpożarową 

 dobrać wyposażenie stanowiska 
ślusarsko-mechanicznego pod 
względem ergonomicznym 

 opisać działania realizowane w 
zakresie ochrony środowiska, 
ochrony przeciwpożarowej oraz 
ergonomii  

Klasa IV 

2. Bhp w pracy 
zawodowej 

14  wymienić prawa i obowiązki pracownika 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

 wymienić obowiązki pracodawcy w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

 rozróżnić źródła czynników środowiska 
pracy z zakresu obsługi oraz montażu 
maszyn i urządzeń 

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

 rozróżnić rodzaje znaków 
bezpieczeństwa i alarmów 

 rozróżnić środki ochrony indywidualnej 
do prac z zakresu użytkowania maszyn i 
narzędzi podczas obsługi oraz montażu 
maszyn i urządzeń 

 rozróżnić środki ochrony zbiorowej do 
prac z zakresu obsługi oraz montażu 
maszyn i urządzeń 

 omówić konsekwencje 
nieprzestrzegania obowiązków przez 
pracownika i pracodawcę w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy  

 wskazać prawa i obowiązki 
pracownika, który uległ wypadkowi 
przy pracy, wynikające z przepisów 
prawa  

 określić zakres odpowiedzialności 
pracownika oraz pracodawcy z tytułu 
naruszenia przepisów prawa 

 omówić sposoby zapobiegania 
zagrożeniom zdrowia i życia 
podczas obsługi oraz montażu 
maszyn i urządzeń 

 zastosować wymagania ergonomii, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas organizowania 
stanowisk pracy, obsługi oraz 
montażu maszyn i urządzeń 

 skorzystać ze środków ochrony 
indywidualnej oraz środków ochrony 
zbiorowej podczas obsługi oraz 
montażu maszyn i urządzeń 

Klasa IV 

II. Podstawy 
techniki i metod 
wykonywania 
części maszyn, 

1. Wykorzystanie 
rysunku technicznego i 
dokumentacji w pracach 
obróbki ręcznej 

14  rozróżnić części i mechanizmy maszyn i 
urządzeń w oparciu o dokumentację 
techniczną 

 określić zastosowanie poszczególnych 

 określić kształt, wymiary, parametry 
powierzchni oraz rodzaj obróbki na 
podstawie szkiców i rysunków 
technicznych części 

Klasa IV 
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urządzeń i 
narzędzi  

grup części maszyn i urządzeń 

2. Konserwacja części 
maszyn 

14  wykonać zabezpieczenie antykorozyjne 
części maszyn i urządzeń  

 wykonać zabezpieczenia antykorozyjne 
zgodnie z przyjętą metodą 

 dobrać materiały konstrukcyjne, 
eksploatacyjne oraz uszczelniające 
zgodnie z dokumentacją 

 dobrać metody zabezpieczenia 
przed korozją 

Klasa IV 

3. Wykonywanie 
połączeń części maszyn 

14  wykonać połączenia części maszyn i 
urządzeń 

 dobrać narzędzia, urządzenia i 
materiały do wykonania połączeń 

Klasa IV 

4. Wykonywanie prac z 
zakresu obróbki ręcznej 

14  wykonać operacje z zakresu obróbki 
ręcznej 

 wykonać pomiary i analizy podczas 
kontroli jakości wykonanej obróbki 
ręcznej 

 zaplanować kolejność 
wykonywanych operacji podczas 
wykonywania prac z zakresu obróbki 
ręcznej 

 udokumentować wykonanie obróbki 
ręcznej 

 udokumentować wykonanie obsługi 
codziennej oraz konserwacji maszyn 
i urządzeń 

Klasa IV 

5. Wykonywanie prac z 
zakresu obróbki 
maszynowej  

14  rozróżnić metody obróbki maszynowej 

 wykonać proste operacje maszynowej 
obróbki wiórowej  

 wykonać prace na obrabiarkach 
skrawających 

 dobrać metodę wykonania obróbki 
maszynowej w zależności od 
kształtu elementu 

 dobrać obrabiarki do wykonania 
określonego rodzaju prac 
ślusarskich 

Klasa IV 

6. Wykonywanie 
pomiarów 
warsztatowych 

14  wykonać określone pomiary i analizy 
podczas kontroli jakości wykonanego 
połączenia 

 wykonać określone pomiary i analizy 
podczas kontroli jakości wykonanych 
prac  

 dobrać przyrządy i narzędzia do 
wykonywania pomiarów 
warsztatowych 

 dobrać narzędzia, przyrządy 
i urządzenia do przeprowadzenia 
kontroli jakości wykonanej naprawy 
i konserwacji 

Klasa IV 

III. Procesy 
produkcyjne 

1.Organizowanie 
i nadzorowanie 
procesów produkcji i 
montażu części maszyn 
i urządzeń 

21  zaplanować kolejność wykonywanych 
operacji w procesie technologicznym 
obróbki maszyn i urządzeń 

 wykonać połączenia rozłączne 
i nierozłączne 

 posłużyć się dokumentacją 
technologiczną 

 wypełnić dokumentację procesów 
technologicznych montażu części 
maszyn i urządzeń  

 wyszczególnić dokumentację 
procesów technologicznych montażu 
części maszyn  
i urządzeń 

 posłużyć się programami do 
komputerowego wspomagania 
projektowania i tworzenia 
dokumentacji dla procesów obróbki 
i montażu części maszyn i urządzeń 

 przeprowadzić kalkulacje kosztów 

Klasa IV 
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 wypełnić dokumentację procesów 
technologicznych obróbki części maszyn 
i urządzeń  

wytwarzania wyrobów 

 zastosować normy, cenniki i inne 
dokumenty dotyczące wyznaczania 
kosztów wytwarzania wyrobów 

IV. Kompetencje 
personalne 

1.Organizacja i 
monitorowanie pracy 
zespołowej  

14  określić zasady komunikacji 
interpersonalnej w pracy zespołu 

 wymienić aktywne metody słuchania 
wpływające na jakość pracy zespołu 

 zastosować różne rodzaje komunikatów 
przy wykonywaniu zadań zawodowych 

 wymienić metody i techniki rozwiązywania 
problemów wynikających w trakcie 
wykonywania zadań zawodowych 

 zaangażować się w realizację 
przypisanych zadań zawodowych 

 uwzględnić opinie innych przy 
wykonywaniu zadań zawodowych  

 komunikować się ze współpracownikami 

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

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

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

 zinterpretować mowę ciała 
prezentowaną w trakcie wykonywania 
zadań zawodowych 

 przedstawić alternatywne rozwiązania 
problemu, aby osiągnąć założone 
cele zawodowe 

 analizować sposób wykonania 
czynności w celu uniknięcia 
wystąpienia niepożądanych zdarzeń 

 wprowadzić rozwiązania techniczne i 
organizacyjne wpływające na 
poprawę warunków i jakości pracy  

Klasa IV 

Razem: 140    

 

Zadaniem praktyki zawodowej jest zapoznanie ucznia z przyszłą pracą zawodową. Powinna ona odbywać się w zakładach produkcyjnych lub 

Centrum Kształcenia Praktycznego. Praktykę zawodową należy tak zorganizować, aby umożliwić uczniom doskonalenie i pogłębienie posiadanych 

wiadomości i umiejętności zawodowych oraz poznanie organizacji. W czasie odbywania praktyki uczeń powinien uczestniczyć w wykonywaniu zadań 

zawodowych na różnych stanowiskach pracy. Podczas doboru stanowisk pracy, na których będzie realizowana praktyka, należy zwracać uwagę na prace 

wzbronione oraz na prace, przy których występują duże zagrożenia wypadkowe.  

W czasie odbywania praktyki uczeń ma obowiązek prowadzenia „dzienniczka praktyk”, w którym zapisuje codzienne czynności i spostrzeżenia. 

W czasie praktyki oprócz udziału uczniów w procesie pracy można stosować inne formy organizacyjne, takie jak spotkania i zajęcia szkoleniowe prowadzone 

przez specjalistów przedsiębiorstwa, w tym pokazy, obserwacje i instruktaże. Udział w tych formach organizacyjnych praktyki powinien być opisany przez 

uczniów.  
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Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej należy zapoznać uczniów z harmonogramem praktyki, zwrócić uwagę na obowiązek przestrzegania zakładowego 

regulaminu, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska.  

 PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I METOD SPRAWDZANIA WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH 
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy przeprowadzać systematycznie przez cały okres realizacji programu praktyki zawodowej, na podstawie 

wymagań przedstawionych w programie nauczania i przedstawionych uczniom na początku zajęć. Osiągnięcia uczniów należy oceniać w zakresie 

zaplanowanych celów kształcenia na podstawie: 

 odpowiedzi ustnych,  

 ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia, 

 wykonywanych zadań zawodowych, 

 wykonywanego projektu, 

 prezentacji projektu. 

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

Umiejętności praktyczne należy oceniać na podstawie obserwacji czynności wykonywanych przez ucznia w trakcie realizacji zadań zawodowych, 

poprawności ich wykonania i form przedstawienia i uzasadnienia. 

Zajęcia należy prowadzić z naciskiem na: 

 przestrzeganie bhp w trakcie wykonywania zadań zawodowych, 

 wykorzystywanie różnych źródeł informacji, 

 pracę w zespole, 

 poprawność merytoryczną wykonywanego zadania lub projektu. 

W ocenie końcowej należy uwzględnić poziom wykonywanych zadań zawodowych, przestrzegania bhp w trakcie ich realizacji oraz osiągnięte kompetencje 

personalne związane z nauczanym zawodem. 

 

Program praktyki zawodowej należy traktować w sposób elastyczny i może on być modyfikowany stosownie do możliwości realizacji  

w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub usługowym. Niemniej jednak należy dążyć do tego, aby uczniowie poznali jak najszerszy zakres zagadnień 

związanych z organizacją i funkcjonowaniem zakładu produkcyjnego. 

 

 


