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Zawod: technik mechanik 
symbol cyfrowy: 31 1[20] 

Czescl -zakres wiadomosci i umiejetnosci wtasciwych dla kwalifikacji 
w zawodzie 

Absolwent powinien umiec: 

1. Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow, instrukcji, 
rysunkow, szkicow, wykresow, dokumentacji technicznych i technologicznych, 
a w szczegolnoSci: 
1.1. rozroiniac informacje zawarte w dokumentacjach technicznych elementow i zespotow 

elementow oraz obiektow mechanicznych; 
1.2. rozpoznawac typowe potqczenia spoczynkowe i ruchowe, ich konstrukcje, dziatanie 

oraz zastosowanie; 
1.3. klasyfikowac i charakteryzowac materiaty stosowane w budowie maszyn; 
1.4. rozpoznawac procesy technologiczne wytwarzania elementow, zespolow elementow i obiektow 

mechanicznych; 
1.5. rozroiniac rodzaje obrobki mechanicznej oraz maszyny i urzqdzenia stosowane w procesach 

obrobki mechanicznej materiatow; 
1.6. rozpoznawac budowg, zasady dziatania oraz zastosowanie obiektow mechanicznych; 
1.7. okreslac przyczyny i rodzaje korozji elementow konstrukcyjnych; 
1.8. rozroiniac elementy uktadow hydraulicznych i pneumatycznych; 
1.9, interpretowac procesy energetyczne zachodzqce w maszynach cieplnych; 
1.10. rozpoznawac srodki transportu, zasady ich dziatania oraz zastosowanie. 

2. Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnosci: 
2.1. stosowad prawa i metody statyki do analizowania plaskich i przestrzennych uktadow sit; 
2.2. wykonywac proste obliczenia wytrzymaiosciowe; 
2.3. przeprowadzac analize ruchu postgpowego, obrotowego i ztoionego ciat sztywnych na 

podstawie praw i zasad kinematyki i dynamiki i interpretowac jej wyniki; 
2.4, przeprowadzac analize teoretycznych i rzeczywistych obiegow gazowych w maszynach 

cieplnych na podstawie zasad i praw termodynamiki i interpretowac jej wyniki; 
2.5. analizowac pracg maszyn hydraulicznych na podstawie zasad i praw hydromechaniki 

i interpretowac jej wyniki; 
2.6. dobierad narzgdzia, oprzyrzqdowanie i maszyny do obrobki mechanicznej; 
2.7, wskazywac sposoby zabezpieczen antykorozyjnych elementow konstrukcyjnych; 
2.8, sporzqdzac harmonogramy prac zwiqzanych z obrobkq mechanicznq materiatow, szacowac 

pracochtonnoSd oraz koszty zuiycia materiatow. 

3. Bezpiecznie wykonywac zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczenstwa 
i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska: 
3.1, wskazywac zagrozenia dla zdrowia i zycia wystgpujqce podczas wykonywania prac 

zwiqzanych z eksploatacjq maszyn i urzqdzen mechanicznych; 
3.2. stosowac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej i ochrony 

Srodowiska obowiqzujqce w pracach zwiqzanych z obstugq rnaszyn i urzqdzen 
mechanicznych; 

3.3. dobierak srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej do zakresu wykonywanych prac; 
3.4. wskazywac sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanyrn podczas wykonywania 

prac zwiqzanych z obrobkq mechanicznq materialow. 

Czesc Il -zakres wiadomosci i umiejetnosci zwiqzanych z zatrudnieniem 
i dziatalnosciq gospodarczq 

Absolwent powinien umiec: 

1. Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow, instrukcji, tabel, 
wykresow, a w szczegolnosci: 
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1.1. rozrozniac podstawowe pojqcia, terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa 
pracy, prawa podatkowego i przepisow regulujqcych podejmowanie i wykonywanie dziatalnosci 
gospodarczej; 

1.2. rozrotniac dokumenty zwiqzane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem 
dziatalnosci gospodarczej; 

1.3. identyfikowac i analizowac informacje dotyczqce wymagali i uprawnien pracownika, 
pracodawcy, bezrobotnego i klienta. 

2. Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnosci: 
2.1, analizowac informacje zwiqzane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy 

i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dzialalnosci gospodarczej; 
2.2. sporzqdzac dokumenty zwiqzane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem 

i wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej; 
2.3. rozrozniac skutki wynikajqce z nawiqzania i rozwiqzania stosunku pracy. 

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie okreslonego zadania 
egzaminacyjnego wynikajqcego z zadania o treSci ogolnej: 

Opracowanie projektu realizacji prac zwiqzanych z wytwarzaniem zespotow 
i podzespotow mechanicznych w okreslonych warunkach organizacyjnych 
i technicznych na podstawie dokumentacji. 

Absolwent powinien umiec: 

1. Analizowac dokumentacje technicznq zespotow i podzespotow mechanicznych oraz 
warunki organizacyjne i techniczne zwiqzane z ich wytwarzaniem. 

2 .  Dobierac materiaty konstrukcyjne na podstawie dokumentacji technicznej. 
3. Dobierac rozwiqzania konstrukcyjne, technologie, metody i techniki wytwarzania zespotow 

i podzespoiow mechanicznych na podstawie dokumentacji technicznej, z uwzglednieniem 
wielkosci produkcji, doktadnosci wykonania, zastosowania i funkcjonalnosci wyrobu. 

4. Dobierac narzqdzia, maszyny i urzqdzenia w odniesieniu do okreslonej technologii, metod 
i technik wytwarzania zespotow i podzespotow mechanicznych na podstawie dokurnentacji 
technicznej. 

5. Dobierac metody, techniki i urzqdzenia do kontroli wielkosci parametrow wlasciwych 
dla zespotow i podzespotow mechanicznych na podstawie dokumentacji technicznej. 

6. Opracowywac projekty realizacji prac, w formie schematu blokowego, procesow 
wytwarzania zespotow i podzespotow mechanicznych. 

7. Opracowywac projekty przebiegu montaiu, w formie schematu blokowego, zespotow 
i podzespotow mechanicznych na podstawie dokumentacji technicznej. 

8. Opracowywac harmonogramy prac realizowanych w procesie wytwarzania i rnontazu 
zespotow i podzespotow mechanicznych, z uwzglednieniem warunkow technicznych 
i organizacyjnych wykonawstwa. 

9. Oceniac efekty prac zwiqzanych z wytwarzaniem i montazem zespotow i podzespotow 
mechanicznych w odniesieniu do dokumentacji technicznej. 

Niezbedne wyposaienie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego: 

Stanowisko komputerowe: komputer podtqczony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa format wydruku A3, 
ploter. Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), 
pakiet do komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM technologii mechanicznych. Deska 
kreslarska. Papier szkicowy. Przyrzqdy kreslarskie. Normy stosowane w procesach projektowania, 
wytwarzania i montazu zespolow i podzespotow rnechanicznych. Poradniki: mechanika, mechanika 
warsztatowca. Katalogi zespotow i podzespotow mechanicznych. Dokumentacje: konstrukcyjne, 
technologiczne zespotow i podzespotow mechanicznych, w wersji elektronicznej i w formie wydruku. 
Apteczka. 




