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Identification 

02 

Output Title Drei Lastenhefte für drei Lernmodelle zur Elektromobilität: 
Leistungsverzeigung in Hybridantrieben (Berlin), Umstellung von 
konventionellem auf Elektroantrieb (Posen), Schaltungen im Hybrid 
(als E-Karts) und technische Leistungsunterschiede (Vicenza) 

Output Type Learning/teaching/training material 

Output  
Description 

Die drei Lastenhefte sind die inhaltlichenAnforderungskataloge für die 
Lernmodelle zu den drei o.g. Themen. Sie spezifizieren, WAS entwickelt 
werden soll. Im Lastenheft warden typischerweise beschrieben: Ist-
Zustand, Soll-Konzept, Schnittstellen, Funktionale Anforderungen, 
Nichtfunktionale Anforderungen (z.B. Benutzbarkeit, Änderbarkeit, 
Übertragbarkeit, Wartbarkeit), Risikoakzeptanz, Abnahmekriterien (s. 
auch DIN 69901-5). Für die drei Lernmodelle beschreiben die 
Lastenhefte, welchen lehrtechnischen Anspruch das jeweilige Modell 
als Teil des innovativen Lernenvironments erfüllen soll und wie es auf 
die Bedürfnisse der Ausubildenden zugeschnitten sein muss. Dazu 
gehört u.a. die Beantwortung folgender Fragen: 
- Wieso braucht es solch ein System? Gibt es auf dem Markt nicht schon 
etwas Vergleichbares? 
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Summary  

The concept of the theoretical school curriculum of professional course of study of hybrid and 

electric vehicles, contain to the education in professions related to the car’s mechanics and 

electro mechanics.  

Presented the concept refers to the force in the Polish higher education programme in the 

training base of motor vehicles, motor vehicles, motor vehicle mechanics and electro mechanics 

refers to the objectives and outcomes in specific qualifications. Referred to in points 1 and 2.  

Point 3 of school curriculum concept subject matter from the scope of the hybrid and electric 

vehicles, defined the scope of the proposed programme, topics and the issues mentioned in the 

preface. At that point, it was also suggested the number of hours designed for the topics of.  

The concept of how to implement the process of teaching in the field of hybrid vehicles and 

electric vehicles is presented in section 4. This concept implies the possibility of placing teaching 

content related to alternative power sources, whether in the form of modular education and 

training form concerned.  

The concept of program of teaching theoretical subjects in terms of hybrid and electric vehicles, 

should be treated as a proposal for learning content in the framework of vocational training. 

Depending of needs, the content presented in this concept, can freely implement and modify to 

the needs of education according and needs of educational institutions teaching in automobile-

related. 

 
  

- In welcher Weise kann das System dazu beitragen, Motivation und 
Interesse der Auszubildenden am Thema der Elektromobilität zu 
beförden?  
- Wo sind die Verständnisdefizite bei den Nutzern? Wieso und wodurch 
kann gerade dieses  System helfen, diese Defizite zu überwinden?  Mit 
Blick auf Professionalität nutzt die Partnerschaft Vorlagen und 
Anforderungskataloge aus dem Hochschul- und Forschungsbereich für 
die Erstellung der Lastenhefte. Die Lastenhefte für jedes Lernmodell zur 
Elektromobilität werden jeweils ca. 30-50 Seiten umfassen. 
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Streszczenie 

Koncepcja programu nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych w zakresie 

pojazdów hybrydowych i elektrycznych, przedstawia zarys zakresu wiadomości do kształcenia 

w zawodach związanych z mechaniką i elektromechaniką samochodową. 

Przedstawiona koncepcja odnosi się do obowiązującej w polskim szkolnictwie podstawy 

programowej kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych, elektromechanik 

pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i odnosi się do celów oraz 

efektów kształcenia w określonych kwalifikacjach zawodowych. Określone jest to w punktach 

1 i 2. 

Punkt 3 koncepcji programu nauczania przedmiotu z zakresu pojazdów hybrydowych 

i elektrycznych, to określenie zakresu materiału , propozycja działów tematycznych, tematów 

zajęć i zagadnień omawianych w ramach tematu. W tym punkcie zaproponowano również 

ilość godzin przeznaczonych na realizację tematów zajęć. 

Koncepcja sposobu realizacji procesu nauczania w zakresie pojazdów hybrydowych i pojazdów 

elektrycznych przedstawiona została w punkcie 4. Koncepcja ta zakłada możliwość 

wprowadzania treści dydaktycznych związanych z alternatywnymi źródłami napędu, zarówno 

w formie kształcenia modułowego, jak i w formie kształcenia przedmiotowego. 

Przedstawioną koncepcję programu nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych 

w zakresie pojazdów hybrydowych i elektrycznych, należy traktować jako propozycję treści 

nauczania w ramach kształcenia zawodowego. W zależności od potrzeb, treści przedstawione 

w niniejszej koncepcji, można dowolnie implementować i modyfikować do potrzeb kształcenia 

według potrzeb placówek oświatowych kształcących w zawodach związanych z motoryzacją. 
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1. Podstawa programowa 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach 

współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na 

zmieniającym się rynku pracy. 

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich 

realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, 

na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów 

gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność 

geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań 

pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. 

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia 

ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie 

kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom 

wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu 

umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym 

zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. 

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój 

każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym 

uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu 

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. 
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MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - kod zawodu 723103 

Obowiązująca w Polsce podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów 

samochodowych (kod zawodu 723103) opracowana została na podstawie dokumentu z dnia 

07 lutego 2012r. W celach kształcenia zakłada się, że absolwent szkoły kształcącej w zawodzie 

mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych: 

1) użytkowania pojazdów samochodowych; 

2) diagnozowania pojazdów samochodowych; 

3) naprawiania pojazdów samochodowych. 

 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie 

zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 

 efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 

 ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia 

w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a) oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów 

w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do 

kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a) i PKZ(M.g); 

 efekty kształcenia właściwe dla wyodrębnionej kwalifikacji w zawodzie 

elektromechanik pojazdów samochodowych M12. 
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ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - kod zawodu 724203 

W zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych (kod zawodu 724203), podstawa 

programowa kształcenia opracowana została na podstawie tego samego dokumentu, czyli 

dokumentu z dnia 07 lutego 2012r. W celach kształcenia w zawodzie elektromechanik 

pojazdów samochodowych zakłada się, że absolwent szkoły kształcącej w zawodzie 

elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych: 

1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

samochodowych; 

2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 

3) prowadzenia pojazdów samochodowych. 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie 

zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 

 efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 

 efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-

elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie 

zawodów PKZ(E.a) oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru 

mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia 

w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a) i PKZ(M.g); 

 efekty kształcenia właściwe dla wyodrębnionej kwalifikacji w zawodzie 

elektromechanik pojazdów samochodowych M12. 
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TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - kod zawodu 311513 

W zawodzie technik pojazdów samochodowych (kod zawodu 3115013), podstawa 

programowa kształcenia opracowana została także na podstawie dokumentu z dnia 07 lutego 

2012r. W celach kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych zakłada się, że 

absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań 

zawodowych: 

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; 

2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; 

3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie 

zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 

 efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 

 efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-

elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie 

zawodów PKZ(E.a) oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru 

mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia 

w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.b) i PKZ(M.g); 

 efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik 

pojazdów samochodowych M18, M12 i M42. 
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2. Kwalifikacje zawodowe 

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 

samochodowych  

1. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 

Uczeń: 

1) rozróżnia metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

samochodowych; 

2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych; 

3) wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego; 

4) określa zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

samochodowych; 

5) stosuje programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych 

pojazdów samochodowych; 

6) wykonuje pomiary diagnostyczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

samochodowych; 

7) interpretuje wyniki pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

samochodowych; 
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8) ocenia stan techniczny elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych; 

9) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych 

układów samochodowych. 

2. Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych  

Uczeń: 

1) analizuje schematy elektryczne pojazdów samochodowych; 

2) lokalizuje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 

3) dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

samochodowych; 

4) sporządza zapotrzebowanie na układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów 

samochodowych; 

5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych 

i elektronicznych pojazdów samochodowych i posługuje się nimi; 

6) wykonuje demontaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 

7) wymienia uszkodzone układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów 

samochodowych; 

8) wykonuje regulacje elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

samochodowych; 
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9) sprawdza działanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych po 

naprawie; 

10) przeprowadza próby po naprawie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

samochodowych; 

11) sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi. 

 

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

Uczeń: 

1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego 

przyjęcia; 

2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki; 

3) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania 

podzespołów i zespołów tych pojazdów; 

4) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego; 

5) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów 

samochodowych; 

6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych; 
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7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych; 

8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich 

wyniki; 

9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych. 

2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych 

Uczeń: 

1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie 

pomiarów i wyników badań diagnostycznych; 

2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych; 

3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego; 

4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych; 

5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych; 

6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany; 

7) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem 

urządzeń i narzędzi warsztatowych; 

8) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; 

9) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych; 
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10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały 

eksploatacyjne; 

11) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych; 

12) ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt. 

 

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

1. Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych 

Uczeń: 

1) posługuje się dokumentację technologiczną procesów naprawy pojazdów samochodowych; 

2) przestrzega zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi 

pojazdów samochodowych; 

3) ustala zakres oraz terminy przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych pojazdów 

samochodowych; 

4) przydziela prace z zakresu obsługi pojazdów samochodowych zespołowi pracowników; 

5) przestrzega zasad recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi; 

6) prowadzi dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych; 

7) sporządza kalkulację kosztów wykonania obsługi pojazdów samochodowych; 
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8) rozwiązuje problemy techniczne i organizacyjne dotyczące obsługi i naprawy pojazdów 

samochodowych; 

9) inicjuje oraz wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na 

efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. 

 

2. Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych 

Uczeń: 

1) przestrzega zasad kontaktów z klientami; 

2) kontroluje jakość wykonania zadań powierzonych zespołowi pracowników; 

3) komunikuje się ze współpracownikami i przełożonymi; 

4) podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań; 

5) dobiera pracowników do wykonania określonych zadań; 

6) kontroluje przebieg procesu naprawy pojazdów samochodowych; 

7) nadzoruje wykonywanie czynności związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń 

stosowanych do obsługi pojazdów samochodowych; 

8) ocenia jakość wykonywanych prac. 
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3. Koncepcja programu nauczania przedmiotu „Samochody hybrydowe i elektryczne” 

Założenie, że głównym celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do 

życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego 

funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, wymusza wprowadzanie nowych treści 

dydaktycznych i ciągłą ewaluację programów nauczania zawodu. Zmieniające się warunki 

i oczekiwania od rynku motoryzacyjnego, wprowadzanie alternatywnych źródeł napędu 

pojazdów samochodowych, determinuje konieczność wprowadzenia do treści nauczania 

w szkołach kształcących w zawodach związanych z motoryzacją, zagadnień dotyczących 

napędów hybrydowych i napędów elektrycznych. 

3.1. Alternatywne źródła napędu 

Wprowadzeniem do zagadnień związanych z samochodami hybrydowymi i elektrycznymi, 

powinno być przedstawienie alternatywnych źródeł zasilania pojazdów, zapoznanie z zaletami 

i wadami rozwiązań alternatywnego zasilania pojazdów. 

Zajęcia wprowadzające do pojazdów hybrydowych i elektrycznych powinny obejmować 

zapoznanie uczniów z paliwami, z których można pozyskać energię do napędu pojazdów 

samochodowych oraz możliwe rodzaje i rozwiązania stosowane obecnie do napędu pojazdów. 

Proponowane rozwiązania do omówienia to napędy wodorowe, napędy na sprężone 

powietrze oraz napędy hybrydowe i elektryczne. 

 

 

 

  

Alternatywne źródła napędu 

Napędy wodorowe Napędy hybrydowe Napędy elektryczne Napędy na sprężone powietrze 



 

         ZSS Poznań 

 
This project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.  

This publication reflects only the author's view. The National Agency and the European 
Commission are not responsible for any use that may be made of the information it 
contains.  

 

 

3.2. Napędy hybrydowe pojazdów – działy tematyczne i tematy zajęć 

Proponowane działy tematyczne zajęć dla pojazdów hybrydowych: 

Bezpieczeństwo i technika hybrydowa  

Zasady bezpieczeństwa VDE w zakresie elektrotechniki, oznaczenia ostrzegawcze  

Podstawy techniki hybrydowej 

Napęd pełnohybrydowy 

Inne pojęcia związane z napędem hybrydowym  

Komponenty układu hybrydowego 

Silnik spalinowy  

Automatyczna skrzynia biegów z modułem hybrydowym  

Urządzenia elektryczne 

Jednostka akumulatora napędu hybrydowego  

Sterownik układu regulacji akumulatora  

Akumulator wysokowoltowy  

Koncepcja zabezpieczeń  

Układ regulacji akumulatora  

Elektronika układów mocy i sterowania napędu elektrycznego  

Silnik trakcyjny napędu elektrycznego  

Układ klimatyzacji  

Układ wysokowoltowy  

Instalacja elektryczna samochodu 12 V  

Topologia sygnałów 

Układy sterowania 

Schemat układu  

Programy jazdy  

Elementy obsługi i wskazań dla jazdy z napędem hybrydowym  

Serwis 

Kwalifikacje obsługi 

Narzędzia specjalne  

Wyposażenie warsztatu  
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3.3. Propozycja zagadnień w ramach realizowanego tematu z napędów hybrydowych 

DZIAŁ I 

 

  

TEMAT 1: 

Rodzaje paliw 

( 1 h ) 

TEMAT 2: 

Rodzaje napędów 

stosowanych 

w pojazdach 

( 1 h ) 

 

Wodór 

Metan 

Biopaliwa 

Bioetanol 

Bioestry, biodiesel 

LPG 

Energia elektryczna 

Inne paliwa 

DZIAŁ  I: 
Alternatywne źródła napędu 

Napędy wodorowe 

Napędy hybrydowe 

Napędy elektryczne 

Napędy na sprężone powietrze 
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DZIAŁ II 

 

  

TEMAT 1: 

Zasady bezpieczeństwa 

VDE w zakresie 

elektrotechniki, 

oznaczenia 

ostrzegawcze 

( 1 h ) 

Zasady bezpieczeństwa VDE w zakresie 

elektrotechniki 

Oznaczenia ostrzegawcze 

Technika hybrydowa i technika napędu 

hybrydowego 

Napęd pełnohybrydowy 

Napęd półhybrydowy 

Napęd mikrohybrydowy 

Równoległy napęd hybrydowy 

Szeregowo-równoległy napęd hybrydowy 

Szeregowy napęd hybrydowy 

Szeregowo-równoległy, szeregowy napęd 

hybrydowy 

TEMAT 4: 

Inne pojęcia związane 

z napędem 

hybrydowym 

( 1 h ) 

Hybryda typu Plug-in 

Rekuperacja 

Przepływ energii pomiędzy podzespołami 

wysokowoltowymi 

Silnik/generator elektryczny 

Funkcja E-Boost 

DZIAŁ  II: 
Bezpieczeństwo i technika 

hybrydowa 
 

TEMAT 2: 

Podstawy techniki 

hybrydowej 

( 1 h ) 

TEMAT 3: 

Napędy 

pełnohybrydowe 

( 1 h ) 
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DZIAŁ III(*) 

 

  

TEMAT 1: 

Silniki spalinowe 

stosowane w napędach 

hybrydowych 

( 1 h ) 

Rodzaje silników spalinowych 

stosowanych w napędach hybrydowych 

Układy chłodzenia silników spalinowych 

stosowanych w napędach hybrydowych 

Skrzynie biegów stosowane w napędach 

hybrydowych 

Układ przeniesienia napędu 

Tryb transportowy 

Tryb serwisowy 

Jednostka akumulatora napędu 

elektrycznego 

Sterownik układu regulacji akumulatora 

Akumulator wysokowoltowy 

Koncepcja zabezpieczeń 

Układ regulacji akumulatora 

Elektronika układów mocy i sterowania 

napędu elektrycznego 

Silnik trakcyjny napędu elektrycznego 

Układ klimatyzacji 

Układ wysokowoltowy 

Instalacja elektryczna samochodu 12V 

Topologia sygnałów 

DZIAŁ  III: 
Komponenty układu 

hybrydowego (*) 
 

TEMAT 2: 

Skrzynia biegów 

w  napędzie 

hybrydowym 

( 1 h ) 

 

TEMAT 3: 

Urządzenia elektryczne 

( 12 h ) 
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DZIAŁ IV(*)  

 

 

DZIAŁ V(*)  

 

Uwaga: (*) oznacza propozycję omawianiania zagadnień tematycznych na przykładzie 

wiodących marek samochodowych, w zależności od tego jakim patronatem objęta jest grupa 

uczniowska. Klasa patronacka TOYOTA – materiały dotyczące pojazdów hybrydowych Toyota, 

klasa patronacka MERCEDES - materiały dotyczące pojazdów hybrydowych Mercedes, klasa 

patronacka VW - materiały dotyczące pojazdów hybrydowych VW.  

TEMAT 1: 

Układy sterowania 

w napędzie 

hybrydowym 

( 2 h ) 

Schemat układu sterowania 

Programy jazdy 

Elementy obsługi dla jazdy z napędem 

hybrydowym 

Elementy wskazań dla jazdy z napędem 

hybrydowym 

TEMAT 1: 

Bezpieczeństwo 

w zakresie wysokiego 

napięcia 

( 1 h ) 

Prace przy pojeździe 

Wyłączanie wysokiego napięcia 

Narzędzia specjalne 

Wyposażenie warsztatu 

DZIAŁ  IV: 
Układy sterowania (*) 

 TEMAT 2: 

Elementy obsługi 

i wskazań 

( 2 h ) 

 

DZIAŁ  V: 
Serwis (*) 

 

TEMAT 2: 

Serwisowanie pojazdu 

hybrydowego 

( 1 h ) 
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3.4. Napędy elektryczne pojazdów – działy tematyczne i tematy zajęć 

Proponowane działy tematyczne zajęć dla pojazdów elektrycznych: 

Teoretyczne podstawy pojazdów z napędem elektrycznym . 

Pojazdy z napędem elektrycznym  

Podział samochodów z napędem elektrycznym  

Główne podzespoły samochodu elektrycznego  

Techniczne koncepcje samochodów  

Zestawienie różnych rozwiązań układu napędowego  

Touareg Hybrid (HEV)  

Golf 6 TwinDrive (PHEV)  

Golf blue-e-motion (BEV)  

Audi A1 e-tron (RXBEV) 

Tiguan HyMotion (FCBEV) 

Bezpieczeństwo układu wysokowoltowego 

Przebiegi prac warsztatowych.  

Perspektywy obsługi serwisowej  
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3.5. Propozycje zagadnień w ramach realizowanego tematu z napędów elektrycznych 

DZIAŁ I 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ  I: 
Teoretyczne podstawy 
pojazdów z napędem 

elektrycznym 
 

TEMAT 1: 

Pojazdy z napędem 

elektrycznym 

( 1 h ) 

Historia pojazdów z napędem 

elektrycznym 

Zalety i wady napędów elektrycznych 

Samochody BEV 

Samochody FCBEV 

TEMAT 2: 

Podział samochodów 

z napędem 

elektrycznym 

( 1 h ) 
Samochody RXBEV 

Maszyna elektryczna 

Akumulator wysokowoltowy 

TEMAT 3: 

Główne podzespoły 

samochodu 

elektrycznego 

( 6 h ) 

Sterownik układu regulacji akumulatora 

Elektroniczny moduł mocy 

Przewody wysokowoltowe 

Skrzynia biegów z mechanizmem 

różnicowym 

Sprężarka wysokowoltowa 

Wysokowoltowy układ ogrzewania 

Układ chłodzenia 

Układ hamulcowy 

Układ ładowania i urządzenia do 

ładowania 
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DZIAŁ II 

 
 

 

 

 

 

DZIAŁ III 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

DZIAŁ  II (*): 
Techniczne koncepcje 

samochodów z napędem 
elektrycznym 

TEMAT 1: 

Zestawienie rozwiązań 

układu napędowego  

(*)np. VW 

( 3 h ) 

Golf blue-e-motion (BEV) 

Audi A1 e-tron (RXBEV) 

Tiguan HyMotion (FCBEV) 

DZIAŁ  III: 
Bezpieczeństwo 

TEMAT 1: 

Bezpieczeństwo układu 

wysokowoltowego  

(*)np. VW 

( 2 h ) 

Jakie zagrożenia stanowią układy 

wysokowoltowe? 

Zabezpieczenia przeciwporażeniowe 

w obwodach wysokowoltowych 

Wymagane kwalifikacje do obsługi 

pojazdów elektrycznych 

TEMAT 2: 

Prace warsztatowe, 

serwisowanie 

(*)np. VW 

( 2 h ) 

Infrastruktura stacji ładowania 

samochodów z napędem 

wysokowoltowym 

Rodzaje gniazd wtykowych 

Usługi zdalne 

Holowanie pojazdu z napędem 

elektrycznym 
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3.6. Sumaryczna liczba godzin dydaktycznych nauczania o pojazdach hybrydowych  

        i elektrycznych 

 

Pojazdy samochodowe o napędzie hybrydowym: 

 

Lp. Nazwa działu Ilość 

godzin 

Temat Uwagi 

1 Alternatywne źródła 

napędu 

1 Rodzaje paliw  

1 Rodzaje napędów stosowanych 

w pojazdach 

2 Bezpieczeństwo i technika 

hybrydowa 

1 Zasady bezpieczeństwa VDE 

w zakresie elektrotechniki, 

oznaczenia ostrzegawcze 

 

1 Podstawy techniki hybrydowej 

1 Napędy pełnohybrydowe 

1 Inne pojęcia związane z napędem 

hybrydowym 

3 Komponenty układu 

hybrydowego 

1 Silniki spalinowe stosowane w 

napędach hybrydowych 

(*) 

1 Skrzynia biegów w  napędzie 

hybrydowym 

12 Urządzenia elektryczne 

4 Układy sterowania 2 Układy sterowania w napędzie 

hybrydowym 

 

2 Elementy obsługi i wskazań 

5 Serwis 1 Bezpieczeństwo w zakresie 

wysokiego napięcia 

 

1 Serwisowanie pojazdu 

hybrydowego 

Razem godzin: 26   

 

(*) – w przypadku gdy grupa szkoleniowa (klasa) objęty jest patronatem konkretnej marki 

producentów samochodu wskazane jest posługiwanie materiałami dotyczącymi tej marki, np. 

MERCEDES, VW/AUDI, TOYOTA, itp. 
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Pojazdy samochodowe o napędzie elektrycznym: 

 

Lp. Nazwa działu Ilość 

godzin 

Temat Uwagi 

1 Teoretyczne podstawy 

pojazdów z napędem 

elektrycznym 

1 Pojazdy z napędem elektrycznym  

1 Podział samochodów z napędem 

elektrycznym 

6 Główne podzespoły samochodu 

elektrycznego 

2 Techniczne koncepcje 

samochodów z napędem 

elektrycznym 

3 Zestawienie rozwiązań układu 

napędowego 

(*)np. VW 

3 Bezpieczeństwo 2 Bezpieczeństwo układu 

wysokowoltowego 

(*)np. VW 

2 Prace warsztatowe, 

serwisowanie 

Razem godzin: 15   

 

(*) – w przypadku gdy grupa szkoleniowa (klasa) objęty jest patronatem konkretnej marki 

producentów samochodu wskazane jest posługiwanie materiałami dotyczącymi tej marki, np. 

MERCEDES, VW/AUDI, TOYOTA, itp. 

 

Propozycja łącznej ilości  godzin przeznaczonych na proces dydaktyczny nauczania o pojazdach 

hybrydowych i elektrycznych:  

Rodzaj napędu Ilość godzin Uwagi 

Pojazdy z napędem hybrydowym 26  

Test diagnozujący opanowanie materiału z 

napędów hybrydowych 

2  

Pojazdy z napędem elektrycznym 15  

Test diagnozujący opanowanie materiału z 

napędów elektrycznych 

2  

Razem ilość godzin: 45  
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4. Koncepcja sposobu realizacji procesu nauczania w zakresie pojazdów hybrydowych  

    i pojazdów elektrycznych 

Kształcenie zawodowe może odbywać się w trybie przedmiotowym lub modułowym. Dobranie 

odpowiedniej formy kształcenia, zależy między innymi od programu nauczania przyjętego do 

realizacji w ramach konkretnej placówki oświatowej. 

Przedstawiona koncepcja realizacji materiału nauczania zawiera łącznie 45 jednostek 

lekcyjnych 45 minutowych. W zależności od potrzeb, koncepcję realizacji szkolenia z pojazdów 

hybrydowych i elektrycznych można rozbudować, można też ją uprościć rezygnując z części 

tematów. Nie wskazana jest rezygnacja z tematów dotyczących bezpieczeństwa. 

W przypadku kształcenia modułowego, powyższą koncepcję można potraktować jako 

oddzielny moduł szkolenia połączonego z zajęciami praktycznymi (o ile pozwalają na to 

możliwości danej placówki oświatowej). 

Jeżeli w placówce oświatowej realizowany jest program nauczania przedmiotowego, wtedy 

wskazane jest wkomponować materiały dydaktyczne w odpowiedni przedmiot nauczania 

realizowany w ramach konkretnego zawodu. 

Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu, kształci uczniów 

w trzech zawodach, w oparciu o przedmiotowy program zawodowy. Program nauczania 

przedmiotów zawodowych został opracowany przez nauczycieli Komisji Zawodowej. Jest to 

zatem program autorski, który został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do wdrożenia 

przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu, poprzez podjęcie 

odpowiedniej uchwały w 2012 roku. 

Realizowany program nauczania przedmiotów zawodowych, podlega corocznej ewaluacji, 

wnioski wynikające z procesu nauczania i realizacji przedmiotowych programów nauczania, 

powodują między innymi poprawę korelacji między przedmiotowych. 
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Coroczna ewaluacja autorskiego programu nauczania przedmiotów zawodowych umożliwia 

zatem, wprowadzenie do treści nauczania tematów dotyczących alternatywnych źródeł 

napędu. Należy jednak zastanowić się jaką tematykę uwzględnić i w jakiej ilości godzin 

wprowadzić dla poszczególnych zawodów. 

W związku z tym, że w przedmiotach zawodowych dotyczących procesu kształcenia 

w zawodach samochodowych, nie ma, lub są tylko śladowe ilości treści o alternatywnych 

źródłach napędu, należy te treści uwzględnić w procesie nauczania. Również podręczniki 

dopuszczone do nauczania w ramach zawodów samochodowych, nie zawierają materiałów 

opisujących rozwiązania w pojazdach hybrydowych i elektrycznych. 

Zespół Szkół Samochodowych w Poznaniu kształci uczniów w zawodzie technik pojazdów 

samochodowych (3 letnie Technikum Samochodowe), mechanik pojazdów samochodowych 

i elektromechanik pojazdów samochodowych (2 letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa). 

We wszystkich zawodach prowadzony jest przedmiot Układy Elektryczne i Elektroniczne 

Pojazdów Samochodowych, jednak zróżnicowane są treści nauczania i ilość jednostek 

lekcyjnych przewidzianych w ramach zawodu. 

Wykorzystując przedstawioną koncepcję  nauczania w zakresie pojazdów hybrydowych 

i pojazdów elektrycznych, można na tej bazie rozwinąć koncepcję wprowadzenia tych treści 

do programu nauczania grupy przedmiotów zawodowych, lub jednego przedmiotu 

zawodowego. Zarówno zaproponowane treści nauczania, jak też sposób wykorzystania 

koncepcji nauczania, mogą być w różny sposób zaadoptowane w różnych placówkach 

oświatowych. 
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5. Zakończenie 

Samochody hybrydowe mają wielu entuzjastów. Jednak przez specjalistów branży 

samochodowej napęd hybrydowy uważany jest za krok pośredni pomiędzy klasycznymi 

samochodami z silnikami spalinowymi, a samochodami napędzanymi w pełni elektrycznie. 

Wzrost ilości samochodów typu plug-in hybrid jest tylko jednym z dowodów na to, że 

samochody hybrydowe powoli zmierzają w stronę samochodów elektrycznych. W hybrydzie 

typu plug-in akumulatory można ładować na postoju samochodu, np. z domowego gniazdka. 

Samochód taki posiada również całą infrastrukturę hybrydową, wraz z silnikiem spalinowym. 

Silnik ten jednak nie musi być często używany, ponieważ poruszając się na krótkich dystansach 

między ładowaniami, możemy używać wyłącznie silnik elektryczny. Producenci tych 

samochodów nazywają je samochodami elektrycznymi o przedłużonym zasięgu, a nie 

hybrydowymi. Prawdą jest, że samochody te jednak mają dwa źródła napędu 

i w rzeczywistości bliżej im do samochodu hybrydowego niż elektrycznego. 

Wzrost ilości samochodów hybrydowych i elektrycznych, wymusza na placówkach 

oświatowych konieczność wprowadzenia do treści nauczania, zagadnień związanych 

z budową, zasadą działania i przede wszystkim bezpieczną obsługą pojazdów hybrydowych 

i pojazdów elektrycznych. W związku z dużą różnorodnością rozwiązań, różnymi wartościami 

napięć wysokowoltowych, należy przyjąć, że głównym celem kształcenia zawodowego jest 

ogólne zapoznanie ucznia z zagadnieniami napędów alternatywnych, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na zagrożenia związane z technologią wysokonapięciową. 

W miarę możliwości treści nauczania można rozbudować i przekazywać uczniom informacje 

bardziej szczegółowe, związane z konkretną marką pojazdów (w oparciu o materiały 

szkoleniowe przodujących firm samochodowych), o ile jest taka możliwość i są w placówkach 

oświatowych klasy patronackie. 
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W procesie kształcenia szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie, związane 

z bezpieczeństwem w technice wysokowoltowej pojazdów samochodowych. 
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