
1. Technik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów 

samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki 

samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy 

i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. 

 

2.Informacje dodatkowe : 

Szkolenie w zakresie obsługi programu serwisowego dla warsztatu samochodowego AUTODATA 

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 

a) Kwalifikacja 1: MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. 

b) Kwalifikacja 2: MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. 

 

4. Sylwetka absolwenta 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

• organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych; 

• oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw; 

• wykonywania napraw pojazdów samochodowych; 

• kontrolowania jakości wykonanych napraw; 

• prowadzenia usług motoryzacyjnych; 

• sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych; 

• prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych; 

• kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy 

kategorii  

 

5. Technik pojazdów samochodowych - osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, 

umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między 

innymi w: 

• stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych; 

• zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych; 

• salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi; 

• przedsiębiorstwach transportu samochodowego; 

• przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji; 

• firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych 

• firmach transportowych  

• przedsiębiorstwach spedycyjnych  

• stacjach diagnostyczno-obsługowych  

• zakładach remontowych  

• biurach konstrukcyjnych firm motoryzacyjnych  

Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych: 

Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych 

technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz 

pracujących. Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany 

z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem 

motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu 

naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę 

i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny 

naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie 

na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe, ponieważ „motoryzacji nie da się 

zatrzymać". 

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia 

Szkoła posiada: 



1) pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela 

podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem oraz z projektorem 

multimedialnym, stanowiska komputerowe, wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej 

z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do wykonywania rysunku technicznego, 

pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania 

rysunku technicznego maszynowego;  

2) pracownię obróbki ręcznej i maszynowej, wyposażoną w: tokarkę i frezarkę, uchwyty obróbkowe, 

modele mechanizmów i zespołów obrabiarek, stanowiska ślusarskie, płyty traserskie, wiertarkę stołową, 

szlifierkę ostrzałkę, dźwigniowe nożyce ręczne do cięcia blachy, narzędzia i przyrządy pomiarowe, 

narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej skrawaniem, narzędzia ręczne z napędem elektrycznym 

i pneumatycznym, poradniki zawodowe, dokumentacje techniczne maszyn, instrukcje obsługi maszyn 

i urządzeń, środki ochrony indywidualnej; 

3) pracownię metrologii technicznej, wyposażoną w: mikroskop warsztatowy, płytę pomiarową stalową 

lub żeliwną, narzędzia i przyrządy pomiarowe: sprawdziany tłoczkowe do otworów, sprawdziany do 

gwintów, wałeczki pomiarowe do gwintów, sprawdziany grzebieniowe do gwintów metrycznych 

i calowych, mikrometr do gwintów, głębokościomierz suwmiarkowy, głębokościomierz mikrometryczny, 

suwmiarkę modułową, wysokościomierz suwmiarkowy, kątomierz uniwersalny, średnicówkę 

mikrometryczną, średnicówkę z czujnikiem zegarowym, czujnik zegarowy z podstawą magnetyczną, 

suwmiarki uniwersalne, mikrometry do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych, suwmiarkę z odczytem 

elektronicznym, mikrometr z odczytem elektronicznym, mikrometr zewnętrzny czujnikowy, płytki 

wzorcowe chropowatości lub profilometr, komplet promieniomierzy, komplet szczelinomierzy, przyrząd 

kłowy do pomiaru bicia, płytki wzorcowe; 

4) pracownię montażu i obsługi maszyn i urządzeń, wyposażoną w: stanowiska montażowe 

z oprzyrządowaniem, płyty do prostowania, urządzenia dźwigowe, urządzenia transportu wewnętrznego, 

urządzenia do mycia i konserwacji, prasę hydrauliczną z oprzyrządowaniem, prasy montażowe ręczne 

z oprzyrządowaniem, wiertarkę stołową, szlifierkę ostrzałkę, narzędzia monterskie, takie jak: ściągacze 

uniwersalne do łożysk, klucze dynamometryczne, szczypce do pierścieni osadczych, szczypce 

uniwersalne, młotki ślusarskie, wkrętaki ślusarskie, klucze płaskie, oczkowe, nasadowe, imbusowe, 

rurkowe i specjalne, narzędzia i przyrządy pomiarowe, takie jak: przymiar kreskowy, wysokościomierz 

suwmiarkowy, suwmiarki uniwersalne, mikrometry, kątomierz uniwersalny, kątowniki, narzędzia do 

obróbki ręcznej i maszynowej skrawaniem, dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi maszyn 

i urządzeń, środki ochrony indywidualnej; 

5) pracownię budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, wyposażoną w: modele pojazdów, 

zespoły i części pojazdów, modele przedstawiające stopień zużycia oraz sposoby regeneracji części 

pojazdów, zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów samochodowych, materiały 

eksploatacyjne, pomoce dydaktyczne do nauki przepisów ruchu drogowego oraz techniki kierowania 

pojazdami, dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów, katalogi części zamiennych; 

6) pracownię mechatroniki samochodowej, wyposażoną w: mierniki wielkości elektrycznych, zestawy 

elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych, stanowisko komputerowe z oprogramowaniem 

diagnostycznym do sprawdzania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, programy komputerowe do 

symulacji pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stół probierczy do badania alternatorów 

i rozruszników, maszyny i urządzenia elektryczne, urządzenia elektryczne i elektroniczne wyposażenia 

pojazdów samochodowych, elementy wykonawcze (elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne), czujniki 

i przetworniki, elementy instalacji elektrycznych i urządzeń sterujących, przyrządy pomiarowe, zestawy 

panelowe układów elektrycznych i elektronicznych, schematy instalacji elektrycznych; 

7) pracownię diagnostyki samochodowej, wyposażoną w: linię diagnostyczną, urządzenia diagnostyczne 

do pomiaru geometrii podwozia, urządzenia diagnostyczne do pomiaru emisji spalin, samochodowy 

komputer diagnostyczny z oprogramowaniem, stanowisko komputerowe do weryfikacji wyników 



pomiarów, narzędzia monterskie, klucze dynamometryczne, dokumentacje techniczno-obsługowe 

pojazdów. 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 
 

Fotografie zostały wykonane w naszych pracowniach. 


