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F.2.1. Intellectual Outputs 

 

Output 
Identification 

05 

Output Title Drei Multimediadokumentationen zu den drei innovativen 
Lernenvironments für Berufsbildungsstätten im Bereich 
Elektromobilität 

Output Type Learning/teaching/training material 

Output  
Description 

Die drei Multimediadokumentationen stellen jeweils ein 
Lernenvironment und das dazugehörige Lernmodell dar. Die 
Dokumentation beschreibt den Konstruktionsprozess und die 
Funktionen des Lernmodells und stellt das Lernenvironment in der 
realen Situation (praktischen Nutzung durch die Auszubildenden) vor. 
Es wird sowohl die Lernmethodik dargestellt als auch die 
Lernatmosphäre (Antworten-Fragen, Diskussion usw.). Beispielhaft 
werden drei Lernsituationen thematisiert (a) Lernsituation Forscher-
Berufsschullehrer- Schüler; (b) Lernsituation Theorie in Berufsschule, 
(c) Lernsituation Praxis in der beruflichen Bildung. 
Die Dokumentationen bestehen jeweils aus Bildern, Grafiken, 
technischen Zeichnungen, Computerdarstellungen, begleitenden 
Texten und mehreren Videosequenzen (entsprechend  Erfordernis mit 
Ton und Untertiteln). 
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Spis treści. 
 
1. Wstęp. 
2. Analiza ankiet diagnostycznych. 

2.1 Nauczyciele. 
2.2 Uczniowie. 

3. Model kształcenia teoretycznego. 
4. Model kształcenia praktycznego. 
5. Wnioski końcowe. 

 
 

1. Wstęp. 
 

W celu opracowania modelu kształcenia zawodowego związanego z tematyką 
elektromobilności, na wstępie przeprowadzono ankiety diagnostyczne wśród grup 
docelowych, do których adresowane będą wypracowane w ramach realizacji 
projektu”Learning e-mobility plus” modele kształcenia zawodowego – teoretycznego 
i praktycznego. Na podstawie analizy ankiet, możliwe było doprecyzowanie form i metod 
kształcenia w przedstawionym modelu, do oczekiwań potencjalnych beneficjentów – uczniów 
i nauczycieli kształcenia zawodowego.  

W rozdziałach 3 i 4 opracowano modele kształcenia, w oparciu o własną wiedzę 
i  doświadczenie członków zespołu projektowego (członków zespołu, który opracował 
autorskie programy nauczania, w oparciu o które odbywa sie kształcenie zawodowe w naszej 
placówce). Przedstawione propozycje należy traktowac jako materiał poglądowy, który należy 
dostosować do warunków lokalnych, w ktorych działa szkoła zawodowa (baza lokalowa, 
zaplecze techniczne, wyposażenie dydaktyczne, zasoby ludzkie).  

 
2. Analiza ankiet diagnostycznych. 

 
Ankiety przeprowadzono posród nauczycieli kształcenia zwodowego zawodów branży 
motoryzacyjnej oraz uczniów szkół samochodowych – technikum i szkoły zasadniczej. 
 
2.1 Nauczyciele. 

 
W ankiecie wzięło udział 7 nauczycieli kształcenia zawodowego z zakresu techniki 

motoryzacyjnej na poziomie szkół zawodowych (technikum i szkoły zawodowej). 
 

 Na pytanie „W jakich zawodach samochodowych kształci Twoja szkoła? 
Ilu absolwentów kończy ją rocznie?”, otrzymano odpowiedzi z których wynika, że 
kształcenie odbywa się przede wszystkim w trzech zawodach – technik pojazdów 
samochodowych (technikum 4-letnie), mechanik pojazdów samochodowych (szkoła 
zasadnicz zawodowa 3-letnia oraz elektromechanik pojazdów samochodowych 
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(szkoła zasadnicza zawodowa 3-letnia). Średnio, co roku, szkołę kończy około 150-170 
absolwentów; około 80 % z nich to absolwenci Technikum, pozostałe 20 % to 
absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej.   

 

 

 Na pytanie  “Czy podczas kształcenia przekazywane są treści z zakresu 
elektromobilności? W jakiej formie?  Z jakich pomocy dydaktycznych/modeli 
korzystasz i jak je oceniasz? Czy materiały opracowałeś samodzielnie? Jakie warunki 
są konieczne, Państwa zdaniem, aby tematyka mobilności elektrycznej w  przyszłości 
była należycie w edukacji prezentowana/omawiana (takie jak technicznego know 
how, wsparcie metodyczne, materiały…)” , większość ankietowanych potwierdziła 
przekazywanie na zajęciach treści z tego zakres, jednak w ograniczonym stopniu co 
wynika z jak na razie marginalnej eksploatacji pojazdów elektrycznych w Polsce. 

Nauczyciele na zajecia opracowują materiały szkoleniowe samodzielnie mając do 
dyspozycji informacje pozyskane ze wspierajacych szkołę firm samochodowych – 
przede wszystkim Toyotę I Mercedesa. W celu uatrakcyjnienia zajęć wskazuje sie 
potrzebę pozyskania elementów napędów elektrycznych, modeli a także całych 
samochodów aby można było przeprowadzać ćwiczenia praktyczne z zakresu obsługi 
I naprawy tego typu pojazdów. W konsekwencji należy opracować również zeszyty 
ćwiczeniowe, których prowadzenie pozwoli uczniom utrwalić pozyskaną wiedzę i 
umiejetności praktyczne. 

 

 Na pytanie “W jaki sposób realizowana  jest praktyczna nauka zawodu  w trakcie 
kształcenia  (kształcenie dualne/staże...) i jakie są proporcje  teorii  i praktyki? Jak 
oceniasz te proporcje?  Czy masz propozycje polepszenia  sytuacji w tym zakresie?“, 
uzyskano odpowiedzi, z których wynika że kształcenie zawodowe odbywa się w 
oparciu o warsztaty szkolne (zdobycie podstawowych umiejetności praktyczno-
manualnych) oraz  we współpracujących ze szkołą serwisów samochodowych. Taka 
formua praktycznej nauki zawodu pceniana jest na ogół pozytywnie, daje uczniom 
możliwość nabycia podstawowych umiejetności w warunkach szkolnych oraz 
doskonalenia ich w rzeczywistych warunkach pracy. Dostrzega się potrzebę 
wzmocnienia pozycji kształcenia na odległość (e-learning) jako formy uzupełnienia 
wiadomości i wypracowania u młodzieży nawyku pernamentnego dokształcania się 
ze wzgledu na trwajacy nieustannie postep technologiczny w technice 
motoryzacyjnej.  

 

 Na pytanie “Czy współpracujesz z wyższymi uczelniami/placówkami badawczymi? 
Jeśli tak, to w jakiej formie i jakie korzyści widzisz z tej współpracy? Jeśli nie, to 
dlaczego nie? (nie widzisz potrzeby/brak kontaktu/złe warunki do współpracy/brak 
wsparcia itp.)”, nauczyciele odpowiadali że nie lub rzadko. Uzasadniali ten stan 
brakiem czasu, kontaktu lub nie widzieli takiej potrzeby. Były jednak osoby, które 
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potwierdzaja taką współpracę, dzięki której pozyskują materiały dydaktyczne 
I informacje ze świata naukowego. 

 

 

 Na pytanie “Czy istnieje zainteresowanie środowiska innowacyjnymi metodami 
nauczania i materiałami na temat mobilności elektrycznej ?”, uzyskano pozytywne 
odpowiedzi na to pytanie – istnieje duża i wzrastająca potrzeba dostępu do informacji 
z zakresu elektromobilności, wynika ona ze świadomości rozwoju tego rodzaju 
transportu, zakładanej dominującdej jego roli w przyszłości w zakresie miejskiego 
transport ludzi. Istnieć bedzie więc potreba wykształcenia wykwalifikowanych kadr 
do obsługi I naprawy tego typu środków transportowych. 

 
 

2.2  Uczniowie. 
 
 

W anonimowej ankiecie wzięło udział 20 uczniów kształcacych się w zawodach 
samochodowych (technikum i szkoły zawodowej). Ankietę przprowadzono wśód uczniów 
najstarszych klas. 

 

 Na pytanie „Czy tematyka napędów elektrycznych omawiana jest w szkole? Jakie 
materiały dydaktyczne/ modele były używane? Jak oceniasz w praktyce sens szkolenia 
w zakresie tej tematyki.  Czy jesteś zainteresowany, zdobyciem  umiejętności w tej 
dziedzinie?”, uzyskano różne, czasami sprzeczne odpowiedzi. Część uczniów 
potwierdzała omawianie tematu elektromobilności na zajęciach teoretycznych 
z budowy pojazdów, część stwierdzała jednak, że taka tematyka nie była poruszana 
na zajęciach. Należy więc sądzić, że wśród nauczycieli, pomimo obowiazujących treści 
z zakresu elektromobilności w programach nauczania, istnieje duża uznaniowość 
omawiania tych zagadnień a temat uważany jest za drugoplanowy.  

Nauczyciele, którzy poruszali tematykę elektromobilności korzystali na 
zajęciach głównie z prezentacji multmedialnych, a także modeli wybranych 
komponentów. 

Uczniowie w dużej mierze wyrażają zainteresowanie ta tematyką, chcieliby 
aby treści z nią związane były przekazywane w szerszy sposób. Widzą taką potrzebę 
ponieważ z własnej obserwacji stwierdzają coraz większą ilość pojazdów o napędach 
alternatywnych poruszających się po drogach – szczególnie o napędzie hybrydowym 
i czysto elektrycznym. Mają świadomość, że w przyszłości beda obsługiwać 
i naprawiać tego typu pojazdy jako pracownicy serwisów samochodowych 

 

 Na pytanie “W jakiej formie szkoła realizuje współpracę z pracodawcami w zakresie 
kształcenia zawodowego - szkolenie dualne / staże/praktyki)? Jak ją oceniasz? Czy 
masz propozycje ulepszeń?” – większość uczniów pozytywnie ocenia realizowaną 



 

         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.  

 

formę zajęć praktycznych, zwracając szczególnie uwagę na zajęcia w serwisach 
samochodowych. Istotnej krytyce poddano zajęcia na warsztatach szkolnych, gdzie 
atrakcyjność zajęć była uzależniona od otrzymanego zlecenia naprawy. Często zajęcia 
oceniano jako “nudne i nieciekawe”. Opinia ta może być związana z faktem, że zajęcia 
warsztatowe dotyczą głównie podstaw zawodu  a umiejetności manualne przyjętych 
do szkoły uczniów często są niewielkie i nauczyciele muszą poświecać wiele czasu na 
naukę  podstawowych umiejetności. Niezależnie jednak od tej oceny, należy zwrócić 
uwagę na realizację ćwiczeń w oparciu o opracowane przewodniki po ćwiczeniu 
(niezbedna treść teoretyczna, polecenia do wykonania itp.), dzięki temu nauczyciel 
prowadzacy zajecia mógłby zwrócic baczniejszą uwagę na uczniów wymagających 
wiekszego wsparcia a uczniowie bardziej zdolni mogliby wykonywać ćwiczenia niemal 
samodzielnie…. . 

 
W podsumowaniu uczniowie ogólnie pozytywnie oceniaja realizowany system 
poraktycznej nauki zawodu, nie widzą potrzeby istotnych zmian, niezależnie od 
krytycznych uwag pod adresem zajęć na terenie warsztatów szkolnych. 

    

 Na pytanie  ”Czy szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami i placówkami naukowymi 
Jeśli tak, to z jakimi? Czy jesteś zaangażowany w te działania jako 
stażysta/praktykant? Jak oceniasz przydatność tych kontaktów? Czy masz propozycje 
zmian w przyszłości?”, uzyskano różne, czasami sprzeczne odpowiedzi.  Część 
ankietowanych posiadała wiedzę na temat wspólpracy szkoły z Politechniką 
Poznańską I innymi szkołami zawodowymi, część twierdiła ze takiej współpracy nic 
nie wie, albo ze jej nie ma. Kilku uczniów potwierdzało swój udział w takiej 
współpracy, wiekszość jednak nie. Część uczniów nie miała propozycji zmian, 
niektórzy wskazywali jednak na potrzebe  wspólpracy z uczelniami wyższymi, 
szczególnie ze wzgledu na nauczycieli akademickich, ktorzy moga być źródłem 
najnowszej wiedzy technicznej ze wzgledu na prowadzone badania naukowe 
i kontakty pomiedzy uczelniami.   
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3. Model kształcenia teoretycznego. 
 

3.1 Streszczenie. 
3.2 Podstawa programowa. 
3.3 Kwalifikacje zawodowe. 

3.3.1 Kwalifikacja 1. – M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych 
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. 

3.3.2 Kwalifikacja 2. – M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów 
i zespołów pojazdów samochodowych. 

3.3.3 Kwalifikacja 3. – M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi 
pojazdów samochodowych. 

3.4 Koncepcja programu nauczania przedmiotu Samochody hybrydowe 
i elektryczne. 

3.5 Alternatywne źródła napędu. 
3.6 Napędy hybrydowe pojazdów – działy tematyczne i tematy zajęć. 
3.7 Propozycja zagadnień w ramach realizowanego tematu z napędów 

hybrydowych. 
3.8 Napędy elektryczne pojazdów – działy tematyczne i tematy zajęć. 
3.9 Propozycja zagadnień w ramach realizowanego tematu z napędów 

elektrycznych. 
3.10 Sumaryczna liczba godzin dydaktycznych nauczania o pojazdach 

hybrydowych i elektrycznych. 
3.11 Koncepcja sposobu realizacji procesu nauczania w zakresie pojazdów 

hybrydowych i pojazdów elektrycznych. 
3.12 Zakończenie. 
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3.1 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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3.2 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. 

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku 
pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej 
i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach 
poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

3.3 Kwalifikacje zawodowe. 

 

3.3.1  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; 

8) ocenia stan techniczny elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych 
pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych; 
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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; 

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. 

 

3.3.2 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; 
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6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych; 

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; 

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. 

 

 

3.3.3 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; 
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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; 

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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3.4 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. 

 

3.5 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. 
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3.5   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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3.6 Propozycja zagadnień w ramach realizowanego tematu z napędów hybrydowych 

DZIAŁ I 
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DZIAŁ II 
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DZIAŁ III (*) 
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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. 
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3.7 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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3.8  Propozycje zagadnień w ramach realizowanego tematu z napędów elektrycznych.  

DZIAŁ I 
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DZIAŁ II 
 

 
DZIAŁ III 
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3.9  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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3.10 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. 
 
 

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. 
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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. 
 

3.12  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. 

 

  

                                                                         

 

 

 

  



 

         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.  

 

 

Bibliografia: 

 

1. Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych;  

2. http://www.mpips.gov.pl/ ; 

3. Podstawa programowa dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych (kod 

zawodu 723103); 

4. Podstawa programowa dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych (kod 

zawodu 741203); 

5. Podstawa programowa dla zawodu technik pojazdów samochodowych (kod zawodu 

311513); 

6. Materiały szkoleniowe WV/Audi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.mpips.gov.pl/


 

         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.  

 

 
4. Model kształcenia praktycznego (Concept of practical school curriculum hybrids 

and electrics cars). 
 

Spis treści 
 

4.1 Podstawa programowa 
4.2 Kwalifikacje zawodowe 

4.2.1 Kwalifikacja 1. – M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i 
elektronicznych układów pojazdów samochodowych 

4.2.2 Kwalifikacja 2. – M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i 
zespołów pojazdów samochodowych 

4.2.3 Kwalifikacja 3. – M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi 
pojazdów samochodowych 

4.3 Zajęcia praktyczne na Warsztatach Szkolnych. 
4.4 Koncepcja nowych zajęć praktycznych. 
4.5 Wnioski. 

 
 
 

4.1 Programme base   
4.2 Professional qualifications  

4.2.1 Qualifications 1. – M.12. Diagnosing and the reparation for the electric and 
electronic systems of motor vehicles 

4.2.2 Qualificationa 2. – M.18. Diagnosing and repair of sub-assemblies and parts 
of motor vehicles 

4.2.3 Qualification 3. – M.42. The organization and conducting the process of the 
maintenances on of motor vehicles 

4.3 Practical training into School Workshops 
4.4 Concept of new practical training  
4.5 Summary  

 
 
 
 
 
 
 
  



 

         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.  

 

 
 
4.1 Podstawa programowa 
 

Technik pojazdów samochodowych 311513 

     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. 

     Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego 
otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej 
absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów 
wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych 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. 
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Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia 
ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz stacjach obsługi i stacjach kontroli 
pojazdów samochodowych. 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy 
właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze w wymiarze 4 tygodni (160 godzin). 

 
4.2 Kwalifikacje zawodowe 
 
4.2.1 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; 
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. 

 4.2.1  M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów 
pojazdów samochodowych  
 
1.Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 

Uczeń: 
1) rozróżniania metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

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

samochodowych; 
3) wypełniania dokumentacje związane z przyjęciem pojazdu samochodowego do 

naprawy; 
4) określania 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 wynik pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

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

pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych; 
9) sporządza dokumentacje wykonanych pomiarów układów elektrycznych i 

elektronicznych układów samochodowych. 

    2. Naprawy 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  zapotrzebowania na układy lub elementy elektryczne i elektroniczne 
pojazdów samochodowych; 

5) dobiera  narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i 
elektronicznych pojazdów samochodowych i posługiwania się nimi; 

6) wykonuje  demontaż  układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 
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7) wymienia uszkodzone układy lub elementy elektrycznych i elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 

8) wykonuje regulacji elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 
samochodowych; 

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

10) przeprowadza  próby  po naprawie układów elektrycznych i elektronicznych 
pojazdów samochodowych; 

11) sporządza kalkulacje kosztów wykonania usługi. 

 
4.2.2   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; 

     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. 
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4.2.3 M.42. 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. 

 

3. Zajęcia praktyczne  na Warsztatach Szkolnych 

Zajęcia  praktyczne odbywają  się w:  

 warsztatach szkolnych, 

 pracowniach szkolnych,  

 placówkach kształcenia ustawicznego,  

 placówkach kształcenia praktycznego , 

 stacjach obsługi  (serwisy ), 

 stacjach kontroli pojazdów samochodowych. 

Zajęcia w Warsztatach szkolnych powinny odbywać się w odpowiednio wyposażonych 
pracowniach. Zajęcia prowadzone są z w grupach (7-8 osób). Podczas ćwiczeń grupę należy 
podzielić na 2 osobowe zespoły lub rozdzielić pracę indywidualnie.  

 Do prowadzenia zajęć praktycznych przygotowujących uczniów w kwalifikacji  M.18 i M.12 
potrzebna jest pracownia: 

PRACOWNIA  NAPRAW BIEŻĄCYCH WYPOSAŻONA w: 
- podnośniki samochodowe dwukolumnowe i nożycowe diagnostyczne, 
- samochody,  
- zespoły, podzespoły i części pojazdów, 



 

         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.  

 

- przekroje podzespołów i zespołów,  
- zestawy narzędzi pomiarowo-kontrolnych i monterskich, 
- katalogi części zamiennych, 
- programy diagnostyczne i instrukcje serwisowe, 
- literatura dotycząca budowy, eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów 

samochodowych, 
- instrukcje i teksty przewodnie do ćwiczeń, 

 
Do prowadzenia zajęć w ramach kwalifikacji M.42 potrzebna jest pracownia: 
 
  PRACOWNIA ORGANIZACJI OBSŁUGI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYPOSAŻONA w: 

- katalogi części zamiennych, 
- stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, 
- dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów, 
- literatura dotycząca budowy, eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów 

samochodowych, 
- Programy komputerowe, 

 
ZALECANE METODY DYDAKTYCZNE PODCZAS ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 
 

W trakcie realizacji celów kształcenia, materiału nauczania i ćwiczeń można stosować 

metody :instruktarz wstępny, stanowiskowy, omówienie, pokaz pracy, ćwiczenia grupowe 

i indywidualne, omówienie przez uczniów i przez nauczyciela. Realizacja nowych treści 

powinna odbywać się z zastosowaniem pokazu i ćwiczeń indywidualnych. Metoda pokazu 

może być stosowana podczas wykonywania detali, naprawy samochodów, podzespołów i 

zespołów. Uzupełnieniem mogą być filmy dydaktyczne, animacje, programy 

komputerowe. Ćwiczenia realizowane w grupach w oparciu o instrukcje lub teksty 

przewodnie powinny aktywizować uczniów i pozwolić im wykorzystać zdobytą wiedzę i 

umiejętności w sytuacjach typowych i nietypowych. Uzupełnieniem ćwiczeń może być 

również praca z tekstem (instrukcja, dokumentacja) np. czytanie ze zrozumieniem. Praca z 

instrukcjami lub oprogramowaniem komputerowym, w których opisy w językach obcych 

(angielskim lub niemieckim) połączone są z rysunkami i schematami, może stanowić 

wprowadzenie do przedmiotu Język obcy zawodowy. Podczas realizacji treści kształcenia 

odpowiednio do ich specyfiki należy zwrócić szczególną uwagę na łączenie teorii z 

praktyką. W trakcie realizacji tematyki dotyczącej rozwiązań konstrukcyjnych i 
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technicznych należy podkreślać, że są one aktualne w trakcie ich przedstawiania i stanowią 

podstawę do samodzielnego poznawania przez uczniów w przyszłości nowych rozwiązań 

konstrukcyjnych pojazdów samochodowych, ich budowy, działania, obsługi i naprawy. 

W trakcie zajęć nauczyciel powinien: 
- stosować aktywizujące metody nauczania, 

- kształtować techniczne zainteresowania uczniów, 

- uwzględniać najnowsze rozwiązania i technologie stosowane w przemyśle 

motoryzacyjnym, 

- zwracać uwagę na treści dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, 

- kształtować postawy odpowiedzialności moralnej, zawodowej i karnej za 

niewłaściwie wykonywaną pracę zawodową. 

Zestaw proponowanych ćwiczeń obejmuje następujące zagadnienia dotyczące zajęć 

praktycznych 

- poznanie różnych technik wytwarzania w przemyśle motoryzacyjnym 

- poznanie zasad obowiązujących w kontroli produkcji 

- analizę dokumentacji biura obsługi klienta 

- poznanie różnych technologii napraw pojazdów 

- analizę dokumentacji konstrukcyjnej zespołów, 

- określanie usterek układów na podstawie opisu objawów uszkodzenia lub 

nieprawidłowej pracy, 

- określanie usterek układów na podstawie wskazań przyrządów diagnostycznych, 

- określanie zasad naprawy poszczególnych układów, 

- planowanie operacji związanych z naprawą lub wymianą uszkodzonych 

elementów, 

 
W związku z różnymi predyspozycjami, potrzebami, oczekiwaniami i motywacją uczniów 

konieczna jest indywidualizacja pracy. W zależności od potrzeb lub możliwości uczniów należy 

odpowiednio dostosować warunki, środki, metody i formy kształcenia nie tylko 

poszczególnych uczniów ale również na poziomie zespołów klasowych np.: 

- dostosowanie tempa pracy podczas zajęć w zależności od możliwości i potrzeb 
danego zespołu klasowego, 

- różnicowanie wymagań w zależności od potrzeb i możliwości poszczególnych 

uczniów (np. różny stopień trudności zadań praktycznych, dodatkowe zadania dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych), 

- możliwości poprawiania ocen negatywnych (odpracowanie nieobecności), 
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- motywowanie uczniów poprzez stosowanie zróżnicowanych form oceniania (np. 

aktywność, prowadzenie notatek itp.), 

- systematyczne kontrolowanie i ocenianie osiągnięć uczniów i efektów kształcenia  

- różnicowanie stopnia trudności poszczególnych zadań praktycznych 

- dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce, 

- dodatkowe zajęcia wykraczające treściami poza podstawę programową dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych (koła zainteresowań, zajęcia przygotowujące do 

udziału w konkursach, zawodach i turniejach zawodowych), 

- udział uczniów w  konkursach i turniejów zawodowych (szkolnych, 

międzyszkolnych i regionalnych), 

- współpraca z rodzicami, wychowawcą, pedagogiem i psychologiem szkolnym w 

rozwiązywaniu problemów i poszukiwaniu form pomocy dla uczniów mających 

szczególne problemy w nauce, 

- uwzględnianie, w trakcie pracy z uczniem, wytycznych i zaleceń zawartych w 

opiniach i orzeczeniach, wystawionych przez  poradnie psychologiczno-

pedagogiczne lub lekarzy specjalistów, 

- przestrzeganie zasad higieny pracy, unikanie nadmiernego przeciążania uczniów 

pracą i nauką w okresach kumulacji obowiązków i zadań (np. zakończenie 

semestru, roku szkolnego). 

 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów i efektów kształcenia powinno odbywać się 

systematycznie w trakcie realizacji programu przedmiotu zgodnie z Przedmiotowym 

Systemem Oceniania i kryteriami podanymi do wiadomości uczniów na lekcji organizacyjnej 

na początku roku szkolnego. Ocenie podlegają głównie poziom i zakres opanowania przez 

uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wynikowym planie dydaktycznym za 

pomocą celów operacyjnych. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów może być dokonywana za 

pomocą: 

-  testów sprawdzających wiedzę uczniów, 

- ćwiczeń sprawdzających umiejętności uczniów, 

- obserwacji aktywności uczniów w trakcie zajęć i podczas wykonywania ćwiczeń. 

 
Podczas oceniania zależy wziąć pod uwagę: 

- wykonanie pracy indywidualnej, 

- przedstawienie efektów wykonanej pracy 

- merytoryczną jakość wypowiedzi ustnej, 

- stosowanie poprawnej terminologii, 

- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 



 

         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.  

 

- poprawność analizowania i wnioskowania. 

Oceny cząstkowe poszczególnych form oceniania mają przyporządkowane różne wagi 

zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania. Ocena śródroczna i roczna ustalana jest na 

podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych. 

 
4.3  Koncepcja nowych zajęć praktycznych 
 
Podczas obecnych zajęć praktycznych uczniowie wykonują ćwiczenia z następujących 

tematów: 

   NAPRAWY BIEŻĄCE 
- Naprawa silnika spalinowego – demontaż, montaż, weryfikacja części 

- Naprawa układu zasilania silników ZI – demontaż, montaż, weryfikacja części 

- Naprawa układu hamulcowego – demontaż, montaż, weryfikacja części 

- Naprawa układu przeniesienia napędu – demontaż, montaż, weryfikacja części 

- Naprawa układu kierowniczego i zawieszenia – demontaż, montaż, weryfikacja części 

- Naprawa układu wydechowego – demontaż, montaż, weryfikacja części 

STACJA OBSŁUGI 
- Obsługa techniczna - Diagnostyka naprawa silnika 

- Obsługa techniczna -  Diagnostyka i naprawa układu przeniesienia napędu 

- Obsługa techniczna -  Diagnostyka i naprawa układu hamulcowego 

- Obsługa techniczna -  Diagnostyka i naprawa układu kierowniczego 

- Obsługa techniczna -   Diagnostyka i naprawa zawieszenia przedniego 

- Obsługa techniczna -  Diagnostyka i naprawa zawieszenia tylnego 

- Obsługa techniczna -  Diagnostyka i naprawa układów zasilania silników ZI i ZS 

- Obsługa techniczna -  Diagnostyka i naprawa układu wydechowego 

- Przyjęcie pojazdu do naprawy – sporządzenie dokumentacji 

- Obsługa przedsprzedażna pojazdów 

Dla każdego z tematów, które są realizowane w sześcio godzinnych zajęciach, opracowane są 

„Operacyjne cele kształcenia (Wymagania z wiedzy i umiejętności na poszczególne oceny)“. 

Przykładowo: 

NAPRAWY BIEŻĄCE 
Naprawa układu zasilania silników ZI – demontaż, montaż, weryfikacja części 
Kategoria celu A – (ocena dopuszczająca) 

Uczeń powinien: 

 Omówić budowę układu zasilania paliwem silnika ZI gaźnikowego i z wtryskiem 

 Omówić budowę układu zasilania powietrzem silnika 
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Kategoria celu B – (ocena dostateczna) 
Uczeń powinien: 

 Wyjaśnić zasadę działania układu zasilania silników ZI 

 Omówić zasadę tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej w układzie gaźnikowym i z 
wtryskiem 
 

Kategoria celu C – (ocena dobra) 
Uczeń powinien: 

 Wymienić filtr powietrza 

 Wymienić uszkodzoną pompę paliwa 

 Sprawdzić i usunąć nieszczelności układu zasilania 

 Zdemontować i zamontować pompę paliwa, gaźnik, kolektory dolotowe 
 

Kategoria celu D –(ocena bardzo dobra) 
Uczeń powinien: 

 Zdiagnozować działanie układów zasilania na podstawie objawów pracy silnika 

 Ocenić i zweryfikować podzespoły i części układu zasilania po demontażu 
 
UWAGA ! 
Wymagania wyższej kategorii (na wyższą ocenę) obejmują  również wszystkie wymagania 
niższych kategorii 
 
STACJA OBSŁUGI 
Obsługa techniczna - Diagnostyka naprawa silnika  
 
Kategoria celu A – (ocena dopuszczająca) 
Uczeń powinien: 

 Omówić zasady diagnostyki silników ZI gaźnikowych i z wtryskiem paliwa 
 

Kategoria celu B – (ocena dostateczna) 
Uczeń powinien: 

 Wyjaśnić konieczność i sposób przeprowadzania analizy spalin 

 Wyjaśnić zasadę działania i sposób wykorzystania przyrządów do diagnostyki silnika ZI 
 

Kategoria celu C – (ocena dobra) 
Uczeń powinien: 

 Zdiagnozować układ zapłonowy 

 Zdiagnozować układ zasilania 

 Zmierzyć ciśnienie sprężania i ciśnienie oleju 
 

Kategoria celu D –(ocena bardzo dobra) 
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Uczeń powinien: 

 Wyregulować układy i zespoły silnika 

 Zdiagnozować działanie silnika przyrządem komputerowym układu autodiagnostyki 
 
UWAGA ! 
Wymagania wyższej kategorii (na wyższą ocenę) obejmują  również wszystkie wymagania 

niższych kategorii 
 
 
Koncepcja nowych tematów realizowanych na  zajęciach praktycznych zmusi nas do 

opracowania ćwiczeń  z następujących tematów: 

   NAPRAWY BIEŻĄCE 
- Naprawa silnika elektrycznego – demontaż, montaż, weryfikacja części 

- Naprawa układu akumulatorów – demontaż, montaż, weryfikacja części 

- Naprawa silnika hybrydowego – demontaż, montaż, weryfikacja części 

- Naprawa układu przeniesienia napędu pojazdu z silnikiem elektrycznym – demontaż, montaż, 

weryfikacja części 

- Naprawa układu hamulcowego – demontaż, montaż, weryfikacja części (pompka 

podciśnieniowa 

- Naprawa układu kierowniczego (wspomaganie elektryczne – demontaż, montaż, weryfikacja 

części 

STACJA OBSŁUGI 
- Obsługa techniczna – Diagnostyka i naprawa silnika elektrycznego i hybrydowego 

- Obsługa techniczna -  Diagnostyka i naprawa układu przeniesienia napędu 

- Obsługa techniczna -  Diagnostyka i naprawa układu hamulcowego 

- Obsługa techniczna -  Diagnostyka i naprawa układu kierowniczego 

- Obsługa techniczna -   Diagnostyka i naprawa zawieszenia przedniego 

- Obsługa techniczna -  Diagnostyka i naprawa zawieszenia tylnego 

- Obsługa techniczna -  Diagnostyka i naprawa baterii akumulatorów 

Do nowych tematów należy opracować „Operacyjne cele kształcenia (Wymagania z wiedzy i 

umiejętności na poszczególne oceny)“. 

Przykład: 

NAPRAWY BIEŻĄCE 
Naprawa silnika elektrycznego – demontaż, montaż, weryfikacja części 
Kategoria celu A – (ocena dopuszczająca) 

Uczeń powinien: 

 Omówić budowę silnika elektrycznego prądu stałego i zmiennego 

 Omówić budowę układu chłodzenia silnika elektrycznego 
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Kategoria celu B – (ocena dostateczna) 
Uczeń powinien: 

 Wyjaśnić zasadę działania silnika elektrycznego 
 

Kategoria celu C – (ocena dobra) 
Uczeń powinien: 

 Wymontować silnik elektryczny 

 Wymienić uszkodzone części silnika 

 Sprawdzić i usunąć elementy uszkodzone 

 Zamontować silnik elektryczny 
 

Kategoria celu D –(ocena bardzo dobra) 
Uczeń powinien: 

 Zdiagnozować działanie silnika elektrycznego na podstawie objawów pracy silnika 

 Ocenić i zweryfikować części silnika elektrycznego po demontażu 
 
UWAGA ! 
Wymagania wyższej kategorii (na wyższą ocenę) obejmują  również wszystkie wymagania 
niższych kategorii 
 
STACJA OBSŁUG 
Obsługa techniczna - Diagnostyka i naprawa baterii akumulatorów 
 
Kategoria celu A – (ocena dopuszczająca) 
Uczeń powinien: 

 Omówić budowę akumulatorów 

 Omówić zasady diagnostyki akumulatorów 
 

Kategoria celu B – (ocena dostateczna) 
Uczeń powinien: 

 Wyjaśnić konieczność i sposób przeprowadzania diagnostyki akumulatorów 

 Wyjaśnić zasadę działania i sposób wykorzystania przyrządów do diagnostyki 
akumulatorów 
 

Kategoria celu C – (ocena dobra) 
Uczeń powinien: 

 Zdiagnozować akumulator 

 Zdiagnozować w baterii akumulatorów niesprawny akumulator 
 

Kategoria celu D –(ocena bardzo dobra) 
Uczeń powinien: 
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 Zdiagnozować działanie baterii akumulatorów 
 
Mając do dyspozycji tematy i opracowane do tych tematów cele operacyjne, każdy 

nauczyciel będzie zobowiazany do opracowania własnych ćwiczeń. Podczas opracowywania 

ćwiczeń zwracać będzie uwagę na dobór prawidłowych metod szczegulnie aktywizujących i 

sprawdzajacych umiejętności uczniów. 

 

4.4 Wnioski 

 

W dobie niestabilnych cen paliw i wzrastającej roli ekologii to właśnie auta elektryczne miały 
podbić rynek motoryzacyjny w Polsce. Tak się nie stało. W roku 2013 polscy kierowcy kupili 
jedynie 32 sztuki modeli EV, co jest porównywalne z latami poprzednimi. Kiedy kupujemy 
samochód osobowy, zwykle analizujemy jego podstawowe parametry: cenę, zasięg, spalanie, 
koszty serwisu i przewidywaną wartość rezydualną (odsprzedaży). W większości tych punktów 
auto elektryczne otrzymuje minusy. Lider polskiego rynku, Mitsubishi i-MiEV (łączna sprzedaż 
24 egzemplarze przez 3 lata), kosztuje aż 160 tysięcy złotych. Za tę cenę otrzymujemy zasięg 
do 150 kilometrów, prędkość maksymalną 130 km/h i czas ładowania baterii – około 6 godzin. 
Trzeba jednak zauważyć, że nie spalamy drogiego paliwa, a za jednorazowe ładowanie auta 
np. we Francji zapłacimy tylko 2 euro. Niewiadoma pozostaje wartość rezydualna samochodu 
(właśnie powinny się kończyć pierwsze polskie umowy leasingowe na modele EV), ale w 
Wielkiej Brytanii firmy oferujące leasing wyceniają tę wartość na zero funtów. 
A może hybrydy? 
Auta elektryczne zwykle byłyby ładowane w nocy, podczas obowiązywania tanich taryf na 
prąd. Wtedy jednak pojazdy stoją w prywatnych garażach. To powoduje trudności z 
rozliczaniem kosztów energii, dlatego producenci samochodów zaproponowali rozwiązanie 
pośrednie – hybrydowe. Auto ze zdublowanym napędem łączy w sobie zalety pojazdów 
elektrycznych (innowacyjność konstrukcji, oszczędność paliwa, ekologię) ze spalinowymi 
(zasięg i osiągana prędkość). Jego system sam dobiera rodzaj napędu do sposobu jazdy, a 
samochód imponuje praktyczną bezawaryjnością. Wśród popularnych na polskim rynku aut 
hybrydowych można znaleźć Toyotę Yaris i Prius oraz Hondę Civic IMA. 
Jaka przyszłość dla pojazdów elektrycznych? 
Rynkową niszą, w której dobrze odnajdują się pojazdy elektryczne, jest transport publiczny. 
We wrześniu 2011 roku podpoznański producent pojazdów do komunikacji miejskiej Solaris 
zaprezentował prototypowy model autobusu z napędem elektrycznym Solaris Urbino electric. 
Japońska Toyota w październiku bieżącego roku rozpoczyna nowatorski 3-letni program 
udostępniania na zasadach car-sharingu dwuosobowych pojazdów elektrycznych i-ROAD we 
francuskim mieście Grenoble. Jak widać, pogłoski o rychłej śmierci rynku samochodów 
elektrycznych są znacznie przesadzone. 
Reasumując mimo wszystkich przeciwności takich samochodów jest coraz wiecej. Stacje 
obsługi potrzebują coraz więcej pracowników wyszkolonych do obsługi i naprawy 
samochodów napędzanych silnikiem elektrycznym i hybrydowym. Dlatego już w tej chwili 
wszystkie szkoły uczące w zawodach: 

http://www.toyotanews.pl/modele/hybrydowe/yaris/informacje-prasowe.html
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- Technik pojazdów samochodowych 

- Mechanik pojazdów samochodowych 

- Elektromechanik pojazdów samochodowych 

są zmuszone modyfikować programy nauczania dopasowując je do bardzo dynamicznie 
rozwijających się samochodów napędzanych silnikami elektrycznymi i hybrydowymi. 
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5. Wnioski końcowe. 

 
Zwiększające się  zainteresowanie tematyką elektromobilności i przewidywany 

wzrost znaczenia tego rodzaju napędu nie tylko dla samochodów osobowych, ale 
i również dostawczych, służb miejskich i komunikacji zbiorowej spowoduje 
zdecydowany wzrost zapotrzebowania na pracowników zaplecza technicznego 
motoryzacji, wyspecjalizowanych w obsłudze i naprawie tego typu pojazdów. 

 
Dokonana w tym materiale analiza sytuacji (na podstawie ankiet 

diagnostycznych), pozwala również stwierdzić, że rośnie świadomość potrzeb grup 
docelowych (uczniów, studentów, nauczycieli i rzemiosła), w    zakresie  podnoszenia 
swoich kompetencji w tej tematyce. 

 
Powyższy materiał stanowi pewnego rodzaju model kształcenia zawodowego, 

w oparciu o wiedzę, doświadczenia i realizowane formy kształcenia zawodowego 
w ramach poszczególnych typów szkół Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu.  

 
Realizowana w ścisłej współpracy z lokalnym rynkiem pracy w Poznaniu, forma 

kształcenia zawodowego, przewidująca zdobywanie podstawowej wiedzy 
teoretycznej i umiejętności praktycznych na terenie szkoły (sale wykładowe, 
pracownie specjalistyczne, laboratoria oraz warsztaty szkolne) w połączeniu z częścią 
zajęć praktycznych i realizacją praktyk zawodowych u lokalnych pracodawców,  
przynosi bardzo dobre efekty, czego dowodem jest bardzo wysoka zdawalność 
zewnętrznych egzaminów zawodowych przez uczniów i absolwentów. Od wielu już 
lat zdawalność ta jest zdecydowanie wyższa nie tylko od średniej zdawalności 
w ramach obszaru działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, ale 
i również na tle całe Polski. 

 
Ścisła współpraca ze światowymi koncernami motoryzacyjnymi, mającymi 

swoje oficjalne przedstawicielstwa w naszym kraju (Volkswagen, Toyota, Mercedes), 
zapewnia naszej szkole dostęp do najnowszej techniki motoryzacyjnej, w tym 
związanej z elektromobilnością. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie naszej 
placówki, korzystają z materiałów szkoleniowych przeznaczonych dla pracowników 
tych marek – w tym z platform e-learningowych. Ponadto mamy możliwość 
korzystania ze specjalistycznych zajęć  w centrach szkoleniowych tych marek, co też 
robimy na co dzień. 

 
Opracowane metody i formy kształcenia z zakresu elektromobilności, już od 

2014 roku systematycznie są wprowadzane w naszej szkole do realizowanych 
programów nauczania. Ponadto, dzielimy się się ze swoją wiedzą i doświadczeniem 
z innymi placówkami edukacyjnymi branży motoryzacyjnej, poprzez stronę  
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internetową szkoły, Targi Edukacyjne oraz  różnego rodzaju spotkania – formalne 
i nieformalne. Wykonany w ramach realizacji projektu samochód elektryczny, mimo 
swoich niedoskonałości, stanowi wspaniałą pomoc dydaktyczną, a poruszając się po 
drogach Poznania, będzie promował ideę elektromobilności, przy dużej przychylności 
władz oświatowych i miejskich Poznania.   

    
 


