
INFORMATOR 
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

 

Zawód: operator obrabiarek skrawających 
 

Twoja przyszłość to nowoczesne technologie 
 

ZAPRASZAMY !!! 

 
 

Zapraszamy obejrzyj film!!! 

 

Charakterystyka zawodu 

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie operator obrabiarek 
skrawających będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie 
do planowanej obróbki; 

2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie 
z wymaganiami dokumentacji technologicznej; 

3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych 
numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej. 

 

http://video.google.pl/videoplay?docid=7200123443564240467&hl=pl
http://pl.dmg.com/en,automation,ph5020_ph20020?opendocument


 

OBRABIARKA CNC 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 
Elektrotechnika i elektronika 
Technologia z materiałoznawstwem 
Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo 
Technologia obróbki skrawaniem 
Eksploatacja obrabiarek skrawających 
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
Język obcy zawodowy 

 

 
 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym  
Pracownia podstaw konstrukcji maszyn  
Pracownia programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie  
Zajęcia praktyczne  
 

 



PRACOWNIE WYPOSAŻONE W NAJNOWSZE TECHNOLOGIE 
CAD/CAM/CNC DO NAUKI ZAWODU OPERATOR OBRABIAREK 

SKRAWAJĄCYCH 

 
 

 
 

 CAD – Computer Aided Design    Projektowanie Wspomagane Komputerowo 

               czyli zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym. 

Metodologia CAD znajduje zastosowanie między innymi w inżynierii mechanicznej, elektrycznej, budowlanej. 

Znamienne dla CAD jest cyfrowe modelowanie geometryczne mające na celu opracowanie zapisu konstrukcji 

wyrobu (jednego obiektu technicznego lub ich układu). 



Definiowaną postać konstrukcyjną wyrobu tworzą jego cechy: 

 wszystkie geometryczne, 

 wszystkie dynamiczne, 

 niektóre technologiczne (np. materiałowe). 

Zbiór tych trzech rodzajów informacji stanowi zapis konstrukcji wyrobu (jego dokumentację konstrukcyjną). 
 

  
 

 
 

CAM – Computer Aided Manufacturing Komputerowe Wspomaganie Wytwarzania 

            Cechą charakterystyczną systemu jest transformacja (przetwarzanie) obiektów (modeli powstałych  

w wyniku modelowania komputerowego 2D/3D) na instrukcje maszynowe (dokładnie: na instrukcje sterujące 

pozycją narzędzia obróbczego maszyny sterowanej numerycznie NC i CNC), które umożliwiają wytwarzanie 

elementów. 

 
 

 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/CNC


 
 

CNC -  Computerized Numerical Control  Komputerowe Sterowanie Urządzeń  
             Numerycznych 

              Układ sterowania numerycznego, wyposażony w mikrokomputer, który można dowolnie interaktywnie 

zaprogramować. Układy CNC sterują obsługą graficznego monitora, na którym wyświetlane są programy NC, 

informacje o narzędziach, informacje korekcyjne narzędzi, które są bardzo istotne przy skrawaniu powierzchni 

o różnych kątach nachylenia w stosunku do osi Z (oś Z we wszystkich maszynach CNC jest równoległą do 

głównego ruchu roboczego), parametrów obróbczych, poprawność programu, integrują maszynę z innymi 

systemami komputerowymi. 

Termin ten zwykle używany jest w odniesieniu do obróbki materiałów za pomocą komputerowo sterowanych 

urządzeń (takich jak frezarki czy tokarki, elektrodrążarki) zdolnych czytać standardowy kod sterujący G code. 

Obróbka CNC pozwala na szybkie, precyzyjne i wysoce powtarzalne wykonanie często bardzo złożonych 

kształtów. 

Typowy proces skomputeryzowanego wytwarzania przedmiotu składa się z faz projektowania wspomaganego 

komputerowo (CAD), przetwarzania projektu na plan sterowania maszyn (CAM) i CNC (właściwe wykonanie). 

 
 

EGZAMIN  
Nauka w zasadniczej szkole zawodowej kończy się egzaminem 
zawodowym i uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie operator 
obrabiarek skrawających uzyskując EUROPASS w języku 
angielskim. 
 

Zawód ten jest ceniony i poszukiwany na całym świecie. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mikrokomputer
http://pl.wikipedia.org/wiki/Interaktywno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%B3bka_skrawaniem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Frezarka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tokarka
http://pl.wikipedia.org/wiki/G_code
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komputerowe_wspomaganie_projektowania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komputerowe_wspomaganie_wytwarzania


Ważne!!!! 
Egzamin zawodowy przeprowadza Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna w pracowniach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1  
im. Jana Pawła II w Dębicy, które posiadają certyfikat OKE. 
 
Mając do dyspozycji najnowsze technologie CAD/CAM/CNC  
i wysoce wykwalifikowaną kadrę gwarantujemy w 100 % 
zrealizowanie programu nauczania co pozwoliło 
absolwentom w poprzednich latach w  90%  zdać egzamin 
zawodowy i uzyskać kwalifikacje w zawodzie operator 
obrabiarek skrawających. 
 

Perspektywy zatrudnienia: 
          Operator jest osobą odpowiedzialną za obsługiwanie specjalistycznych maszyn  
i urządzeń, służących do obrabiania tworzyw sztucznych i metali. Osoba zatrudniona w 

tym charakterze posiada niezbędne kwalifikacje i wiedzę pozwalającą na obsługiwanie 
nie tylko tradycyjnych maszyn, lecz także skomplikowanych obrabiarek CNC 

sterowanych elektronicznie. Operator samodzielnie dobiera odpowiednie materiały 
 i tworzywa, a także narzędzia wykorzystywane do ich obróbki. Operator monitoruje 
poprawne funkcjonowanie urządzeń, przeprowadza okresowe badania techniczne, oraz 

wykonuje doraźne prace serwisowe. Osoba obsadzona na tym stanowisku reguluje 
 i programuje urządzenia do obróbki metali i tworzyw sztucznych, a także opracowuje 

procedury i normy ich wytwarzania. Dba także o czystość miejsca pracy  
i bezpieczeństwo w jego obrębie. Jest specjalistą realizującym całokształt procesów 

związanych z mechaniczną obróbką metali i tworzyw sztucznych. 
 

 

TOKARKA  CNC 
 



Stanowiska pracy po zdobyciu kwalifikacji dla zawodu  

operator obrabiarek skrawających 
 

  
Elektrodrążarki CNC                                  Laser CNC 
 
 

  
Frezarka CNC                                      Tokarka CNC 

 
Zainwestuj wybierając zawód :operator obrabiarek skrawających 
 

W naszej szkole postawiliśmy na nowe technologie  
Inwestycja w nowe technologie szybko się zwraca 
Zainwestuj swój czas w 3 letnią szkołę zawodową wybierając  
 
zawód :operator obrabiarek skrawających 
 
Otrzymasz: 

1. nowe technologie 
2. deficytowy zawód 
3. ciekawą pracę  
4. wysokie zarobki  

 

ZAPRASZAMY  !!! 


