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4. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Program nauczania dla zawodu TECHNIK AWIONIK opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami
prawnymi:
 Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2012 r.
 Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r.
 Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r.
 Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 8
czerwca 2009 r.
 Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30
kwietnia 2007 z późn. zmianami.
 Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r.
 Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami.

5. CELE GŁÓWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych
kształcenia zawodowego:
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
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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.

6. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK AWIONIK Z PODSTAWĄ
PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu technik awionik uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze
szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia
w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do
osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów
opartych na rozumowaniu matematycznym;
3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania
problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących
przyrody lub społeczeństwa;
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi
i komunikacyjnymi;
6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8) umiejętność pracy zespołowej.
W programie nauczania dla zawodu technik awionik uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym
polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących
stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów
jak: matematyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukację dla bezpieczeństwa.

7. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK AWIONIK
Technik awionik wykonuje obsługi hangarowe wyposażenia elektrycznego i awionicznego statków
powietrznych, naprawy elementów sieci elektroenergetycznej i urządzeń elektrycznych i awionicznych,
diagnozuje stan techniczny urządzeń elektrycznych i awionicznych, zamawia i rozlicza materiały i części
zamienne, wypełnia dokumentację obsługową statków powietrznych, wykonuje obsługę metrologiczną
podstawowych przyrządów pomiarowych. Ponadto technik awionik może wykonywać obsługę liniową
statków powietrznych i powiązane z nią czynności kontroli i napełniania systemów i instalacji samolotów i
śmigłowców, ocenę stanu technicznego płatowców i silników lotniczych.

8. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Transport lotniczy – pasażerski i towarowy – to szybko rozwijająca się gałąź gospodarki na świecie i w kraju.
Istniejące w dużych miastach i aglomeracjach lotniska stale się rozwijają – zwiększa się ilość operacji
lotniczych, budowane są nowe terminale pasażerskie i towarowe, bazy obsługowe linii lotniczych. Firmy i
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organizacje zajmujące się obsługą techniczną samolotów i śmigłowców stale się rozwijają – zwiększa się
zarówno ilość wykonywanych obsług i napraw, jak i ich różnorodność, co powiązane jest ze stale
zwiększającą się ilością typów statków powietrznych korzystających z polskich lotnisk. Powoduje to
konieczność zatrudniania nowej wykwalifikowanej kadry technicznej, która podoła zwiększającej się ilości
zadań obsługowych. Ostatnie lata pokazują, że również mniejsze ośrodki miejskie chcą mieć swoje lotnisko.
Niektóre z tych miast realizację swoich zamierzeń już rozpoczęły. W miejscach tych powstawać będzie
zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel obsługi technicznej, w tym na techników awioników.
Absolwenci techników lotniczych – technicy awionicy – mogą się również znaleźć zatrudnienie w służbach
technicznych lotnictwa państwowego. W lotnictwie wojskowym w służbie inżynieryjno-lotniczej Sił
Powietrznych, Lotnictwa Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej, jako żołnierze zawodowi lub kontraktowi.
W lotnictwie Straży Granicznej, Policji i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jako cywilny personel obsługi
technicznej.

9. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK AWIONIK Z INNYMI ZAWODAMI
Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się
uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Zawód technika
awionika jest zawodem jednokwalifikacyjnym, jednak powiązany jest treściami nauczania z zawodem
technik mechanik lotniczy (PKZ(M.j)) oraz z zawodami grupy elektryczno - elektronicznej (PKZ(E.a)).
Kwalifikacja
E.17.

M.31.

Wykonywanie obsługi
liniowej statków
powietrznych i obsługi
hangarowej wyposażenia
awionicznego
Wykonywanie obsługi
liniowej i hangarowej
statków powietrznych

Symbol
zawodu
315316

Zawód

315317

Technik mechanik lotniczy

Technik awionik

Elementy
wspólne
OMZ
JOZ
PKZ(M.j)

OMZ
JOZ
PKZ(M.j)

10. Podział godzin na przedmioty z uwzględnieniem ramowego planu nauczania
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar
godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1500 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne
zostanie przeznaczonych minimum 750 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 750 godzin.
W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik awionik minimalna liczba godzin na kształcenie
zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:
- na kształcenie w ramach kwalifikacji E.17. przeznaczono – minimum 900 godzin.
- na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów
w ramach obszaru kształcenia przeznaczono – minimum 450 godzin.

11. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AWIONIK
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik awionik powinien być przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania oceny technicznej statków powietrznych;
2) wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych;
3) wykonywania napraw wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik awionik:
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efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ),
efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące
podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a),
efekty kształcenia wspólne dla obszaru kształcenia mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące
podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.j),
efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie E.17. Wykonywanie obsługi
liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego.
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12. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK AWIONIK
Tabela 3. Plan nauczania przedmiotowego
Klasa
I

I semestr

II semestr

1 Język polski

3

3

3

3

3

3

2

4

12

360

2 Język obcy nowożytny

2

2

2

2

2

2

2

4

9

270

3 Drugi język obcy nowożytny

2

2

1

1

1

1

1

3

6

180

4 Wiedza o kulturze

1

1

1

30

5 Historia

2

2

2

60

6 Wiedza o społeczeństwie

1

1

1

30

7 Podstawy przedsiębiorczości

1

1

2

60

8 Geografia

1

1

1

30

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

Biologia

1

1

1

30

Chemia

1

1

1

30

Fizyka

1

1

1

30

Matematyka

3

3

10

300

Informatyka

1

1

1

30

Wychowanie fizyczne

3

3

12

360

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

1

1

30

Zajęcia z wychowawcą

1

1

1

4

120

25

25

13 13 12 12 11 19

65

1950

I semestr

II semestr

IV

I semestr

III
II semestr

II
I semestr

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

II semestr

L
p

Liczba
godzin
Liczba
tygodniowo
godzin w
w
czteroletnim
czteroletni
okresie
m okresie
nauczania
nauczania

Przedmioty ogólnokształcące

Łączna liczba godzin

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

4

3

1

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające
1 Fizyka
2 Matematyka
Historia i społecz. - przedm.
3
uzupełniający
Łączna liczba godzin

1

1

2
1

1

1

3

2
1

3

2
1

2
1

2
2

6
4

8

240

6

180

2

2

2

2

4

120

5

5

6

12

18

540

3

90

5

150

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Elektrotechnika i elektronika w
awionice
Urządzenia elektryczne i
2
awioniczne statku powietrznego
1

2

2

1

1

2

2

3

3
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Podstawy technologii i konstrukcji
mechanicznych
Budowa i eksploatacja statków
4
powietrznych
5 Język angielski lotniczo-techniczy
Działalność gospodarcza w branży
6
lotniczej
Łączna liczba godzin
3

2

4

2

4

6

180

8

240

1

2

60

1

1

1

30

9

9

25

750

3

90

9

270

13

390

2

2

2

2

4

4

2

2

1

1

1

10 10

4

4

0

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Pomiary elektryczne i
elektroniczne
Techniki wytwarzania i konstrukcje
2
mechaniczne
1

3

3

3 Obsługa statkow powietrznych
Łączna liczba godzin
Łączna liczba godzin kształcenia
zawodowego
Tygodniowy wymiar godzin
obowiązkowych zajęć
edukacyjnych

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

10

9

8

8

3

3

9

10

0

25

750

7

7

19 19 17 17 14

0

50

1500

133

3990

33

33 35 35 34 34 31 31
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13. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
W programie nauczania dla zawodu technik awionik zastosowano taksonomię celów ABC B. Niemierko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elektrotechnika i elektronika w awionice
Urządzenia elektryczne i awioniczne statku powietrznego
Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych
Budowa i eksploatacja statków powietrznych
Działalność gospodarcza w branży lotniczej
Język angielski lotniczo-techniczny
Pomiary elektryczne i elektroniczne
Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
Obsługa statków powietrznych

90 godzin
150 godzin
180 godzin
240 godzin
30 godzin
60 godzin
90 godzin
270 godzin
390 godzin
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1. Elelektrotechnika i elektronika w awionice
1.1. Wprowadzenie
1.2. Obwody elektryczne prądu stałego i przemiennego
1.3. Elementy i układy elektroniczne

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Kategoria taksonomiczna

1.1. Wprowadzenie

PKZ(E.a)(1)1. posługiwać się wielkościami fizycznymi stosowanymi w
elektrotechnice;

PP

B

PKZ(E.a)(1)2. stosować podstawowe pojęcia z dziedziny elektrotechniki;

P

B

PKZ(E.a)(1)3. stosować podstawowe pojęcia z dziedziny elektroniki;

P

B

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia

- Układ SI.
- Podstawowe pojęcia elektryczne.
- Prawa elektrotechniki.
- Własności elektryczne materii.
- Rodzaje prądu elektrycznego.
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PKZ(E.a)(1)4. rozpoznać i dobrać materiały stosowane w elektrotechnice;

P

B

PKZ(E.a)(1)5. rozpoznać i dobrać materiały stosowane w elektronice;

P

B

PKZ(E.a)(2)1. określić zjawiska zachodzące w polu elektrycznym,
magnetycznym i elektromagnetycznym;

PP

C

PKZ(E.a)(2)2. rozróżniać źródła i rodzaje prądu elektrycznego;

P

B

PKZ(E.a)(2)3. określić rodzaje zjawisk zachodzących przy przepływie prądu
stałego i zmiennego;
PKZ(E.a)(2)5. określić podstawowe zjawiska zachodzące w polu
elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym;
PKZ(E.a.)(3)1. określić warunki przepływu prądu elektrycznego w
obwodzie elektrycznym;

P

B

P

B

PP

C

PP

C

PP

C

PKZ(E.a.)(3)2. określić wartości wielkości w obwodach prądu zmiennego;
PKZ(E.a.)(3)3. obliczać wartości wielkości w obwodach prądu zmiennego;

- Źródła energii elektrycznej.
- Pole elektryczne.
- Pole magnetyczne i elektromagnetyzm.
- Obwody magnetyczne.
- Indukcyjność własna i wzajemna.
- Silniki elektryczne prądu stałego.
- Elementy i budowa obwodów prądu stałego.
- Prawa dotyczące obwodów prądu stałego.
- Rezystancja, przewodność przewodnika.
- Moc i energia prądu elektrycznego.
- Stany pracy źródeł napięcia.
- Kondensator, pojemność elektryczna.
- Łączenie kondensatorów.
- Łączenie źródeł napięcia.
- Sposoby oznaczania zwrotów napięć, prądów.

Planowane zadania
Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem:
Opis pracy:
Wymień i opisz źródła energii na statku powietrznym.
Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki wyposażonej w rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, wizualizer (opcjonalnie),
komputer multimedialny z dostępem do internetu i drukarką, stanowisko do demonstracji.
Środki dydaktyczne
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Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, układy demonstracyjne, foliogramy i fazogramy,
plansze poglądowe, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne związane z treściami kształcenia w zawodach elektronicznych. Czasopisma branżowe, katalogi,
normy ISO i PN.
Zalecane metody dydaktyczne
Nauczyciel dobierając metodę kształcenia powinien na zajęciach zwrócić uwagę na kształtowanie umiejętności rozróżniania wielkości elektrycznych i ich jednostek,
poprawnego posługiwania się terminologią techniczną dla zawodu technik awionik.
Dominującymi metodami powinny być metody podające, problemowe i eksponujące.

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PKZ(E.a.)(4)1. obliczyć wartości wielkości opisujących przebiegi
sinusoidalne;

Kategoria
taksonomiczna

1.2. Obwody elektryczne prądu stałego i przemiennego
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom wymagań
programowych
(P lub PP)

Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia teoretyczne odbywać się mogą w dużej grupie (klasie), zgodnie z
zasadami metod aktywizujących.

P

B

Materiał kształcenia

- Łączenie rezystorów.
- Rozpatrywania obwodu.
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PKZ(E.a.)(4)2. wyznaczyć wartości przesunięcia fazowego przebiegów
sinusoidalnych prądu i napięcia;
PKZ(E.a.)(4)3. obliczać wielkości charakteryzujące przebiegi
sinusoidalne;
PKZ(E.a) (5)1. dobierać wielkości fizyczne i przelicza w systemie SI
jednostki używane w elektrotechnice;
PKZ(E.a.)(5)2. obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych z
wykorzystaniem praw elektrotechniki;
PKZ(E.a.)(6)1. określać elementy obwodów elektrycznych i
elektronicznych;
PKZ(E.a.)(6)2. określać funkcję elementów w obwodzie elektronicznym i
elektrycznym;

PP

D

PP

C

PP

D

PP

D

PP

C

PP

C

PP

D

PKZ(E.a.)(6)3. analizować obwody elektryczne.

- Moc w obwodach prądu stałego.
- Metody obliczania obwodów elektrycznych z
jednym i kilkoma źródłami napięcia.
- Obwody nieliniowe prądu stałego.
- Silniki elektryczne prądu stałego.
- Wielkości i parametry charakteryzujące przebiegi
prądu przemiennego.
- Wytwarzanie napięcia przemiennego.
- Działania na liczbach zespolonych.
- Elementy RLC w obwodach prądu sinusoidalnego.
- Praktyczne zastosowanie zjawiska rezonansu
elektrycznego.
- Energia i moc prądu sinusoidalnego.
- Obliczanie parametrów obwodu prądu
przemiennego jednofazowego.
- Transformatory jednofazowe i trójfazowe.
- Elektromagnesy i sprzęgła elektromagnetyczne.
- Silniki elektryczne prądu przemiennego.
- Elementy stykowe układów sterowania
elektrycznego.
- Układy łącznikowe i stycznikowo-przekaźnikowe.
- Czujniki i przetworniki w układach elektrycznych.
- Symulacja komputerowa obwodów prądu stałego i
przemiennego.

Planowane zadania
Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem:
Opis pracy:
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Dzielnik napięć składający się z trzech rezystorów zasilono napięciem 100 V. Rezystancje oporników R 1=20 Ω R2=30 Ω R3=50 Ω. Ile i jakie napięcia można uzyskać z
tego dzielnika ?
Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki wyposażonej w rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, wizualizer (opcjonalnie),
komputer multimedialny z dostępem do internetu i drukarką, stanowisko do demonstracji.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, katalogi podzespołów elektrycznych,
układy demonstracyjne, foliogramy i fazogramy, plansze poglądowe, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne związane z treściami kształcenia w zawodzie
technik awionik, czasopisma branżowe, katalogi, normy ISO i PN.
Zalecane metody dydaktyczne
Nauczyciel dobierając metodę kształcenia powinien zwrócić uwagę na kształtowanie umiejętności rozróżniania wielkości elektrycznych i ich jednostek, poprawnego
posługiwania się terminologią techniczną dla zawodu technik awionik. Ważne jest również kształtowanie umiejętności wykorzystywania praw fizycznych i zależności
matematycznych do obliczania parametrów obwodów oraz do analizowania zjawisk występujących w obwodach prądu stałego.
Dominującymi metodami powinny być metody podające, problemowe i eksponujące.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia teoretyczne odbywać się mogą w dużej grupie (klasie), zgodnie
z zasadami metod aktywizujących.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testów mieszanych, obserwację aktywności ucznia podczas pracy w grupie, wykonanie
projektów.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia
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Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Kategoria taksonomiczna

1.3. Elementy i układy elektroniczne
Uszczegółowione efekty kształcenia

PKZ(E.a)(7)1. dobierać symbole stosowane na schematach ideowych i
montażowych układów elektrycznych i elektronicznych;

P

B

PKZ(E.a.)(7)2. objaśniać schematy elektryczne i mechaniczne, stosowane
w dokumentacji technicznej;

PP

C

PKZ(E.a.)(7)3. sporządzić schematy ideowe i montażowe układów
elektrycznych i elektronicznych;

P

B

PKZ(E.a.)(8).1. - rozróżnić parametry elementów i układów
elektrycznych;

P

B

PKZ(E.a.)(8).2. - rozróżnić parametry elementów i układów
elektrycznych i elektronicznych

P

B

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia
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E.17.2(1)1. objaśniać przeznaczenie poszczególnych rodzajów
dokumentacji technicznej i obsługowej;

PP

C

E.17.2(1)2. odszukać potrzebne informacje w dokumentacji statku
powietrznego;

PP

C

E.17.2(1)3. ocenić aktualność dokumentacji technicznej;

PP

C

E.17.2(2)1. rysować schematy ideowe, blokowe i montażowe prostych
układów elektrycznych;

PP

C

E.17.2(2)2. posługiwać się elektrycznymi schematami ideowymi,
blokowymi i montażowymi systemów awionicznych;

P

B

E.17.2(2)3. posługiwać się elektrycznymi schematami ideowymi,
blokowymi i montażowymi systemów awionicznych;

PP

C

E.17.2(8)1. dobierać narzędzia do wykonania napraw wyposażenia
awionicznego i elektrycznego i awioniki;

PP

D

E.17.2(8)2. posługiwać się przyrządami i aparaturą kontrolno-pomiarową
do diagnozowania stanu technicznego urządzeń awionicznych
elektrycznych statku powietrznego;

PP

D

E.17.2(8)3. interpretować wyniki pomiarów i sprawdzeń;

PP

C

BHP (1)1. określać pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

PP

C
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BHP (1)2. stosować pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
BHP (1)3. wyjaśniać zasady ochrony przeciwpożarowej na stanowisku
pracy.

PP

C

P

B

Planowane zadania
Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem:
Opis pracy:
Narysuj przebiegi UR=f(t) jakie zaobserwujesz na obciążeniu R po podłączeniu oscyloskopu. Transformator zasilany jest napięciem sinusoidalnym.
1.

2.

3.
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Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki wyposażonej w rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, , wizualizer (opcjonalnie),
komputer multimedialny z dostępem do internetu i drukarką, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym
symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych.
Środki dydaktyczne
Szkoła powinna posiadać pracownię elektrotechniki wyposażoną w: stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V
prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, zasilacze stabilizowane
napięcia stałego, autotransformatory, przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki uniwersalne, analogowe i cyfrowe oscyloskopy, zestawy elementów
elektrycznych, przewody i kable elektryczne, trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów, transformatory
jednofazowe, silniki elektryczne małej mocy, opornice dekadowe, opornice suwakowe, przekaźniki i styczniki, łączniki, wskaźniki, sygnalizatory, zadajniki stanów
logicznych, generatory funkcyjne, mostki elektronicznych RLC i stacje lutownicze.
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów i prezentacje multimedialne związane z treściami
kształcenia zawartymi w przedmiocie pracownia elektryczna i elektroniczna, czasopisma branżowe, katalogi, normy ISO i PN
Zalecane metody dydaktyczne
Pracownia elektryczna i elektroniczna odgrywa bardzo istotną rolę w kształceniu technika awionika. Podczas wprowadzania nowych treści oprócz metod
aktywizujących wskazana jest demonstracja z wyjaśnieniem. Podczas zajęć należy szczególną uwagę zwracać na przestrzeganie przez uczniów przepisów bhp, aby
wyrobić nawyk dbałości o bezpieczeństwo własne i osób pracujących w grupie. Istotne jest również zwrócenie uwagi na pracę w grupach jako pracę zespołów. W
miarę nabywania przez uczniów umiejętności w łączeniu obwodów elektrycznych i elektronicznych oraz kształtowania nawyków można wprowadzać metodę tekstu
przewodniego, gdzie wymagana jest samodzielność uczniów. Istotne podczas wykonywania ćwiczeń jest zwrócenie uwagi na właściwy dobór metod pomiarowych,
poprawne przeprowadzenie pomiarów, zapisywanie wyników oraz ich analizowanie. Należy zwrócić uwagę również na korzystanie z norm i katalogów. Dominującą
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metodą powinna być metoda praktyczna.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w grupach do 16 osób, z podziałem na zespoły 2-3 osobowe. Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form.
Najczęściej będzie to mała grupa, rzadziej duża grupa. Można również w zależności od potrzeb i warunków zastosować formę nauczania jeden na jednego.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testu praktycznego, obserwację pracy ucznia oraz ocenę poprawności wykonania
sprawozdania z wykonanych pomiarów.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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2. Urządzenia elektryczne i awioniczne statku powietrznego
2.1. Wyposażenie elektryczne statku powietrznego
2.2. Wyposażenie awioniczne statku powietrznego

2.1. Wyposażenie elektryczne statku powietrznego
Uszczegółowione efekty kształcenia

PKZ(M.j)(6)1. sklasyfikować urządzenia elektryczne statków
powietrznych;
PKZ(M.j)(6)2. określić strukturę układu elektroenergetycznego statku
powietrznego;
PKZ(M.j)(6)3. scharakteryzować budowę oraz zasadę działania urządzeń
elektrycznych prądu stałego i przemiennego;
PKZ(M.j)(6)4. scharakteryzować budowę, zasadę działania oraz
przeznaczenie instalacji elektrycznych silnika i płatowca;
PKZ(M.j)(7)1. objaśnić znaczenie znaków i symboli umieszczonych na
urządzeniach elektrycznych;
PKZ(M.j)(7)2. objaśnić znaczenie napisów umieszczonych na urządzeniach
elektrycznych i awionicznych;

Kategoria taksonomiczna

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia

P

B

P

B

P

B

P

C

PP

C

PP

C

 Ogólna charakterystyka lotniczych urządzeń
elektrycznych.
 Schematy instalacji elektrycznej.
 Przewody elektryczne i złącza.
 Akumulatory pokładowe.
 Prądnice prądu stałego i prostowniki.
 Urządzenia zabezpieczające źródła prądu
stałego.
 Prądnice prądu przemiennego.
 Urządzenia zabezpieczające pracę prądnic prądu
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PKZ(E.a)(6)1. rozróżnić przewody elektryczne stosowane na statkach
powietrznych oraz ich złącza i kody identyfikacyjne
PKZ(E.a)(6)2. rozróżnić rodzaje prądów i napięć stosowanych na statkach
powietrznych;
PKZ(E.a)(6)3. określić podstawowe parametry techniczne źródeł zasilania
prądem oraz urządzeń elektrycznych;
PKZ(E.a)(6)4. określić sposoby zabezpieczania wyposażenia elektrycznego
przed skutkami zwarć i przeciążeń;
PKZ(E.a)(7)1. rysować proste schematy elektryczne;

PP

C

PP

C

PP

C

PP

C

P

B

PKZ(E.a)(7)2. odczytywać schematy instalacji elektrycznych statku
powietrznego;
PKZ(E.a)(7)3. wyjaśnić zasadę działania urządzeń elektrycznych według
schematów funkcjonalnych i montażowych;
PKZ(E.a)(17)1. objaśnić przeznaczenie poszczególnych rodzajów
dokumentacji technicznej i obsługowej;
PKZ(E.a)(17)2. odnaleźć potrzebne informacje w dokumentacji
technicznej statku powietrznego;
PKZ(E.a)(17)3. ocenić akualność dokumentacji technicznej;

P

C

P

B

P

C

P

C

P

B

E.17.2(1)1. rysować schematy ideowe, blokowe i montażowe prostych
układów elektrycznych;
E.17.2(1)2. posłużyć się elektrycznymi schematami ideowymi, blokowymi
i montażowymi układów i instalacji elektrycznych;
E.17.2(2)1. określić przeznaczenie źródeł i przetworników energii
elektrycznej;
E.17.2(2)2. określić przeznaczenie instalacji elektrycznych silników
lotniczych;
E.17.2(2)3. określić przeznaczenie instalacji elektrycznych systemów
statku powietrznego;

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C
















przemiennego.
Przetwarzanie energii elektrycznej.
Rodzaje i budowa sieci elektrycznych.
Elementy sieci elektrycznych.
Klasyfikacja i struktura systemów sterowania
lotem.
Systemy automatycznego sterowania lotem.
Rozruch silników lotniczych.
Instalacje elektryczne silników lotniczych.
Instalacje przeciwoblodzeniowe.
Instalacje przeciwpożarowe.
Instalacje elektryczne płatowca.
Systemy oświetlenia wewnętrznego i
zewnętrznego.
Układy sygnalizacji świetlnej.
Ochrona przeciwpożarowa na lotnisku.
Podstawy ergonomii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
19

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

E.17.2(2)4. określić przeznaczenie urządzeń systemu sterowania lotem;

P

C

BHP(1)1. wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej na lotnisku;

P

C

BHP(1)2. rozróżnić środki gaśnicze;

P

C

BHP(1)3. wyjaśnić pojęcie ergonomia;

P

A

Planowane zadania
Badanie współpracy źródeł energii elektrycznej prądu stałego.
Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem:
Opis pracy:
Na podstawie otrzymanej karty pracy dokonaj analizy pracy i współpracy źródeł prądu stałego w wybranym statku powietrznym. Wykonaj sprawozdanie z wykonanej
pracy.
Analizowanie typowych instalacji elektrycznych płatowca statku powietrznego.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:
Opis pracy:
Na podstawie otrzymanej karty pracy dokonaj analizy pracy otrzymanej instalacji elektrycznej płatowca statku powietrznego. Wykonaną pracę należy porównać z
otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Dział programowy „Wyposażenie elektryczne statku powietrznego” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty
kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika awionika. Powinny być kształtowane umiejętności analizowania i selekcjonowania
informacji z zakresu oceny stanu technicznego urządzeń elektrycznych. Należy także kształtować postawę odpowiedzialności technika awionika za jakość wykonanej
pracy. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz zadań praktycznych.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.
Czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce elekrycznej.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika awionika. W dziale powinny być kształtowane
umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu instalacji elektrycznych statków powietrznych.
Dominującymi metodami powinny być metoda wykładu z pokazem oryginalnych urządzeń i ćwiczenia.
Formy organizacyjne
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Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 5 osobowe.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia

Kategoria taksonomiczna

2.2. Wyposażenie awioniczne statku powietrznego
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

PKZ(M.j)(6)5. sklasyfikować urządzenia i systemy awioniki;

P

C

PKZ(M.j)(6)6. rozróżnić rodzaje urządzeń nawigacyjnych;

PP

C

PKZ(M.j)(6)7. dokonać podziału urządzeń łączności radiowej statku
powietrznego;
PKZ(M.j)(6)8. scharakteryzować pokładowe urządzenia i systemy
łączności;
PKZ(E.a)(7)4. wyjaśnić zasadę działania systemów awionicznych według
schematów funkcjonalnych i montażowych;
E.17.2(1)3. posłużyć się elektrycznymi schematami ideowymi, blokowymi
i montażowymi systemów awionicznych;
E.17.2(2)5. określić przeznaczenie urządzeń systemów awionicznych;

PP

C

PP

B

PP

B

P

C

PP

C

E.17.2(3)1. scharakteryzować lotnicze cyfrowe szyny danych;

P

B

E.17.2(3)2. scharakteryzować systemy zobrazowania informacji;

P

C

E.17.2(3)3. zidentyfikować podstawowe rodzaje wyświetlaczy
stosowanych na statkach powietrznych;

P

C
















Klasyfikacja urządzeń i systemów awioniki.
Elektryczne przetworniki pomiarowe.
Lotnicze przyrządy pokładowe.
Instalacja odbioru ciśnień powietrza.
Centrala aerometryczna.
Urządzenia nawigacyjne.
Układy współrzędnych nawigacyjnych.
Systemy nawigacji inercjalnej i radionawigacji.
Zintegrowane systemy nawigacyjne.
Systemy radionawigacji i lądowania.
Systemy lądowania.
Urządzenia łączności radiowej.
Radiostacje pokładowe.
Systemy łączności wewnętrznej.
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BHP(2)1. wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony
P
B
 Charakterystyka urządzeń radiolokacyjnych
pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 Systemy kontroli ruchu lotniczego.
BHP((2)2.charakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb
P
B
 Cyfrowe systemy awioniki.
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 Szyny danych.
BHP(2)3. zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prawnej
P
B
 Systemy zobrazowania informacji.
ochrony pracy;
 Systemy zapisu danych
BHP(3)1. rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie
P
B
bezpieczeństwa i higieny pracy;
 Pokładowe systemy obsługowe.
BHP (3)2. rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i
P
B
 Prawo pracy.
higieny pracy;
 BHP na stanowisku pracy.
BHP(3)3. opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa
P
B
i higieny pracy na stanowisku pracy;
Planowane zadania
Testowanie odbiorników ciśnień powietrza.
Zadaniem uczniów jest wykonanie zadania zgodnie z opisem:
Opis pracy:
Na podstawie otrzymanej karty pracy wykonaj nakazane czynności z zachowaniem zasad BHP. Wykonaj sprawozdanie z wykonanej pracy.
Testowanie urządzeń łączności.
Zadaniem uczniów jest wykonanie zadania zgodnie z opisem:
Opis pracy:
Na podstawie otrzymanej karty pracy wykonaj nakazane czynności z zachowaniem zasad BHP. Wykonaj sprawozdanie z wykonanej pracy.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Dział programowy „Wyposażenie awioniczne statku powietrznego” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty
kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika awionika. Powinny być kształtowane umiejętności analizowania i selekcjonowania
informacji z zakresu oceny stanu technicznego urządzeń awionicznych. Należy także kształtować postawę odpowiedzialności technika awionika za jakość wykonanej
pracy. Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz zadań praktycznych.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.
Czasopisma branżowe, katalogi.
Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.
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Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Wyposażenie awioniczne” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń.
Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 15 osób.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia
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3. Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych
3.1. Podstawy rysunku technicznego i metrologii
3.2. Materiałoznawstwo i podstawy technologii
3.3. Konstrukcje mechaniczne

3.1. Podstawy rysunku technicznego i metrologii
Uszczegółowione efekty kształcenia
Kategoria taksonomiczna

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia

PKZ(E.a)(16) 1. czytać rysunki techniczne części maszyn;

P

B

PKZ(E.a)(16) 2. wymiarować części maszyn ;

P

B

PKZ(E.a)(16) 3. wykonać rysunki (szkice) części maszyn;

P

B

PKZ(E.a)(16) 4. dobrać sposób wykonywania pomiaru i przyrządy
pomiarowe do określonego zadania;
PKZ(E.a)(16) 5. scharakteryzować metody pomiarów z użyciem wzorców i
przyborów pomiarowych;

PP

C

P

B

PKZ(E.a)(16) 6. zinterpretować wyniki pomiarowe;

PP

C

PKZ(E.a)(16) 7. scharakteryzować metody nieinwazyjnej kontroli;

P

B

PKZ(E.a)(16) 9. planować procesy demontażu i montażu części maszyn i

PP

C

− Zasady szkicowania.
− Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne.
− Rysowanie elementów prostych (punkt, odcinek,
figura, bryła) w rzutach prostokątnych.
− Zasady tworzenia widoków w rzutach
prostokątnych, dobór układu rzutów.
− Rodzaje rysunku technicznego (schematy,
wykresy, rysunki konstrukcyjne wykonawcze,
rysunki podzespołów i zespołów).
− Rysunki i uproszczenia.
− Wymiarowanie (wymiarowanie od baz
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urządzeń;
PKZ(E.a)(17)1. objaśnić przeznaczenie poszczególnych rodzajów
dokumentacji technicznej i obsługowej;
PKZ(E.a)(17)2. odnaleźć potrzebne informacje w dokumentacji
technicznej statku powietrznego;
PKZ(E.a)(17)3. ocenić aktualność dokumentacji technicznej;

P

B

PP

D

PP

D

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

wymiarowych itp.).
Rodzaje przekrojów i ich oznaczanie na rysunku.
Wzory kreskowania i parametry go opisujące.
Tworzenie przekrojów na rysunkach
konstrukcyjnych.
Zasady doboru pasowań.
Połączenia części maszyn.
Mechanizmy maszyn i urządzeń
Postawy metrologii.
Tolerancje i pasowania.
Wykonywanie pomiarów.
Programy komputerowe w zagadnieniach
tworzenia dokumentacji rysunkowej.

PKZ(E.a)(17) 4. wykorzystać programy komputerowe w zakresie
P
C
archiwizacji danych z obsługi urządzeń technicznych;
PKZ(M.j)(8) 1. stosować sprzęt komputerowy i specjalistyczne
P
C
oprogramowanie wspomagające obsługę statków powietrznych w
zakresie pozyskiwania i archiwizacji danych;
PKZ(M.j)(8) 2. pozyskać potrzebne informacje z systemu wspomagania
P
B
eksploatacji statków powietrznych;
PKZ(M.j)(8) 3. wprowadzić niezbędne informacje do systemu
PP
C
wspomagania eksploatacji statków powietrznych po wykonaniu obsługi
lub naprawy;
E.17.1(1)1. dobrać narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe do
P
B
wykonania przydzielonego zadania;
Planowane zadania
Szkicowanie i wymiarowanie bryły złożonej w rzucie aksonometrycznym na podstawie modelu.
Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem:
Opis pracy:
Na podstawie otrzymanego modelu wykonaj szkic bryły w rzucie aksonometrycznym w układzie na trzy rzutnie i zwymiaruj zgodnie z zasadami rysunku technicznego.
Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania.
Tworzenie przekrojów, wymiarowanie i modelowanie z wykorzystaniem programu CAD
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:
Opis pracy:
Wykonaj rysunek otrzymanego elementu konstrukcyjnego dobierając właściwy układ rzutów i przekrojów. Dokonaj wymiarowania przedmiotu na rysunku dokonując
pomiarów elementu konstrukcyjnego. Na podstawie stworzonego rysunku dokonaj modelowania bryły w programie CAD.
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Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni rysunku technicznego, oraz pracowni komputerowej wyposażonych rzutniki multimedialny, rzutniki pisma.
W pracowni rysunku technicznego powinny znajdować się: przybory kreślarskie, modele rzutni, figur i brył, modele części maszyn i połączeń części, modele
mechanizmów, przyrządy pomiarowe, dokumentacja techniczna i konstrukcyjna, katalogi części maszyn, tabele tolerancji, Polskie Normy z zakresu rysunku
technicznego. Pracownia komputerowa z dostępem do internetu i oprogramowaniem (np. typu CAD) do wykonywania rysunków technicznych maszynowych,
powinna zapewniać dostęp do drukarki sieciowej i indywidualną pracę uczniów.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do wykonywania ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.
Czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne z zakresu rysunku technicznego.
Zalecane metody dydaktyczne
Nauczyciel dobierając metodę kształcenia powinien zwrócić uwagę na kształtowanie umiejętności posługiwania szkicami i rysunkami technicznymi do identyfikacji
części maszyn konstrukcji mechanicznych.
Dominującymi metodami kształcenia powinny być ćwiczenia i projektowanie (modelowanie).
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 20 osób.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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3.2. Materiałoznawstwo i podstawy technologii
Uszczegółowione efekty kształcenia
Kategoria taksonomiczna

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia

PKZ(E.a)(16) 5. scharakteryzować metody pomiarów z użyciem wzorców i
przyborów pomiarowych ;
PKZ(E.a)(16) 6. zinterpretować wyniki pomiarowe ;

P

D

PP

C

PKZ(E.a)(16) 7. scharakteryzować metody nieinwazyjnej kontroli ;

P

D

PKZ(E.a)(17) 5.wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z niezawodnością ;

P

B

PKZ(E.a)(17) 6. scharakteryzować konstrukcyjne materiały metalowe i
niemetalowe ;
PKZ(E.a)(17) 7. dokonać wyboru metody badania metali, stopów i
tworzyw i sposobu wykrywania ich wad ;
PKZ(E.a)(17) 8. zidentyfikować zjawiska korozji i erozji;

P

B

PP

C

P

D

PP

B

P

C

PKZ(E.a)(17) 9. dobrać rodzaje powłok ochronnych uwzględnieniem
rodzaju materiał i przeznaczenia danego elementu konstrukcyjnego ;
PKZ(E.a)(17) 10. rozróżnić podstawowe rodzaje obróbki cieplnej i
chemicznej oraz określić ich wpływ na strukturę i własności mechaniczne
materiału ;

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Klasyfikacja materiałów konstrukcyjnych.
Właściwości stopów metali.
Właściwości stopów metali nieżelaznych.
Właściwości kompozytów i tworzyw.
Materiały eksploatacyjne i ich właściwości..
Korozja, jej źródła i rodzaje.
Ochrona przed korozją.
Dobór materiałów konstrukcyjnych.
Procesy technologiczne.
Sposoby wytwarzania.
Obróbka ręczna.
Obróbka maszynowa.
Ocena stanu powierzchni w procesie obróbki
ręcznej i maszynowej.
− Łączenie elementów.
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PKZ(E.a)(17) 11. dobrać metody regeneracji naprawy części maszyn oraz
nanoszenia ochronnych powłok lakierniczych i galwanicznych ;
PKZ(E.a)(17) 12. scharakteryzować operacje nitowania, klejenia,
lutowania spawania elektrycznego i gazowego ;
PKZ(E.a)(17) 13. scharakteryzować procesy wykonywania i naprawy
elementów z tworzyw kompozytowych i przekładkowych;
PKZ(E.a)(17) 14. scharakteryzować podstawowe rodzaje obróbki ręcznej
i mechanicznej ;
PKZ(E.a)(17) 15. dobrać parametry obróbki mechanicznej, narzędzia
i oprzyrządowanie ;
PKZ(M.j)(3) 4. scharakteryzować rodzaje i właściwości płynów
eksploatacyjnych (gazów i cieczy) stosowanych podczas eksploatacji
sprzętu lotniczego;
E.17.1(7)1. ocenić stan pokrycia antykorozyjnego konstrukcji
mechanicznych;
E.17.1(7)2. ocenić stan techniczny badanych konstrukcji mechanicznych;

PP

C

P

B

P

B

P

B

PP

B

P

B

P

B

P

B

E.17.2(6)3. wypełnić dokumentację związaną z obiegiem materiałów
eksploatacyjnych;
E.17.2(7)1. postępować ze zużytymi materiałami ekspoatacyjnymi;

P

A

P

A

BHP(1)1. wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej na stanowisku
pracy;
BHP(1)2. rozróżnić środki gaśnicze;

PP

C

P

B

BHP(1)3. dobrać sprzęt i środki gaśnicze w zależności od rodzaju
pożaru;
BHP(1)4. wyjaśnić pojęcie ergonomia;

PP

C

BHP(1)5. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii;

PP

C

BHP(2)1. wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony

P

A

− Planowanie procesów technologicznych.
− Planowanie transportu elementów,
podzespołów i zespołów w procesie
produkcyjnym.
− Zasady bhp, ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska w procesie produkcyjnym.
− BHP na stanowisku pracy.

P
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pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP((2)2.charakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb
P
A
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP(2)3. zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prawnej
P
A
ochrony pracy;
BHP(3)1. rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie
P
B
bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP (3)2. rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa
P
B
i higieny pracy;
BHP(3)3. opracować procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa
P
A
i higieny pracy na stanowisku pracy;
Planowane zadania
Zabezpieczenia antykorozyjne części maszyn i elementów konstrukcji mechanicznych.
Zadaniem uczniów jest wykonanie zadania zgodnie z opisem:
Opis pracy:
Dokonać klasyfikacji metod zabezpieczeń przed korozją elementów, narażonych na oddziaływanie agresywnych czynników zewnętrznych. Powiązać te metody z
procesami wytwarzania.
Zastosowanie materiałów konstrukcyjnych.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem:
Opis pracy:
Na podstawie wskazówek i dostarczonych materiałów, norm oraz programów komputerowych proponuje przykłady zastosowania materiałów konstrukcyjnych do
wykonania elementów maszyn i urządzeń pracujących w zadanych warunkach.
Wykonane prace należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania ćwiczeń.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w stanowiska do demonstracji materiałów konstrukcyjnych, stanowiska komputerowe z
dostępem do Internetu, programy komputerowe wspomagające dobór materiałów konstrukcyjnych pod względem własności mechanicznych, próbki materiałów
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, normy materiałowe, dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń. Zajęcia w pracowni technologicznej powinny odbywać się w
grupie do 20 osób.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do wykonywania ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty pracy dla uczniów. Prezentacje multimedialne dotyczące materiałów
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konstrukcyjnych. Czasopisma branżowe, katalogi, normy ISO i PN.
Zalecane metody dydaktyczne
Dobierając metodę kształcenia nauczyciel powinien zwrócić uwagę na kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami z zakresu materiałoznawstwa i
technologii wytwarzania oraz poprawnego posługiwania się terminologią techniczną. Bardzo ważne jest kształtowanie umiejętności wykorzystywania nabytych
umiejętności w procesie projektowania i konstruowania elementów, zespołów i urządzeń awionicznych statku powietrznego
Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń i projektów.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 20 osobowych.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia
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3.3. Konstrukcje mechaniczne
Uszczegółowione efekty kształcenia

PKZ(E.a)(16) 8.wykonać obliczenia wytrzymałościowe i zmęczeniowe na
zginanie, skręcanie, rozciąganie ;
PKZ(E.a)(17) 16. wyjaśnić budowę i zasadę działania prostych
mechanizmów typu osie, wały, łożyska, sprzęgła, hamulce;
PKZ(E.a)(17) 17. wyjaśnić budowę i zasadę działania napędów
pneumatycznych i hydraulicznych ;
PKZ(M.j)(3) 1. wyjaśnić przeznaczenie głównych zespołów statków
powietrznych ;
PKZ(M.j)(3) 2. rozróżniać główne elementy konstrukcyjne płatowców
statków powietrznych ;
PKZ(M.j)(3) 3. scharakteryzować przeznaczenie poszczególnych
elementów konstrukcyjnych statku powietrznego;
PKZ(M.j)(3)5. czytać schematy instalacji pneumatycznych i hydraulicznych
i scharakteryzować ich budowę i zasady działania;
PKZ(M.j)(3)6. określić sposób pracy poszczególnych mechanicznych
elementów konstrukcyjnych statku powietrznego;

Kategoria taksonomiczna

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia

P

B

P

B

P

B

PP

C

PP

C

PP

C

PP

C

PP

C












Jednostki i zasady układu SI.
Statyka.
Równowaga płaskich i przestrzennych układów sił.
Wybrane zagadnienia kinematyki.
Podstawy dynamiki.
Rozciąganie i ściskanie.
Ścinanie.
Zginanie i skręcanie.
Naprężenia.
Podstawy obliczeń wytrzymałościowych
(rozciąganie, ściskanie, zginanie, ścianie,
skręcanie).
 Połączenia nierozłączne i rozłączne.
 Elementy sprężyste.
 Osie, wały i łożyska.
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PKZ(M.j)(8) 4. wykonywać proste obliczenia wytrzymałościowe
elementów maszyn z wykorzystaniem programów komputerowych;

B

P






Przekładnie mechaniczne.
Sprzęgła i hamulce.
Napędy hydrauliczne i pneumatyczne.
Podzespoły, zespoły i maszyny.

Planowane zadania
Obliczenia wytrzymałościowe połączeń.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem
Opis pracy:
Wykonać obliczenia wytrzymałościowe połączenia nitowego.
Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.
Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji lotniczych.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:
Opis pracy:
Na podstawie zadanego obciążenia zaprojektować elementy konstrukcyjne skrzydła (dźwigar).
Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: eksponaty połączeń nierozłącznych i rozłącznych, łożysk, linek sterowniczych,
elementów konstrukcyjnych płatowca i silników, modele mechanizacji skrzydła. Zajęcia w pracowni powinny odbywać się w grupie do 20 osób
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, katalogi części i podzespołów mechanicznych,
układy demonstracyjne, foliogramy, plansze poglądowe, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne czasopisma branżowe, katalogi, normy ISO i PN.
Zalecane metody dydaktyczne
Dobierając metodę kształcenia nauczyciel powinien zwrócić uwagę na umiejętności rozróżniania wielkości fizycznych i ich jednostek, poprawnego posługiwania się
lotniczą terminologią techniczną oraz wykonywania prostych obliczeń wytrzymałościowych.
Należy zastosować metody podające, problemowe, eksponujące oraz praktyczne.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
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Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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4. Budowa i eksploatacja statków powietrznych
4.1. Aerodynamika z mechaniką lotu
4.2. Płatowce i silniki lotnicze
4.1. Aerodynamika z mechaniką lotu
Uszczegółowione efekty kształcenia
Kategoria taksonomiczna

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …

Materiał kształcenia

PKZ(M.j)(1)1. scharakteryzować atmosferę ziemską;

P

B

PKZ(M.j)(1)2. zinterpretować prawa i zależności między wielkościami
fizycznymi stosowanymi w mechanice płynów i aerodynamice;
PKZ(M.j)(1)3. wyjaśnić zjawisko powstawania sił aerodynamicznych;

P

B

P

C

PKZ(M.j)(1)4. scharakteryzować fazy lotu statków powietrznych;

P

C

PKZ(M.j)(1)5. scharakteryzować rozwiązania konstrukcyjne służące do
wpływania na stateczność, sterowność, siły i momenty działające na
statek powietrzny;
PKZ(M.j)(2)1. sklasyfikować statki powietrzne;

P

C

P

C











Atmosfera ziemska.
Przepływ powietrza z małą prędkością.
Siły aerodynamiczne.
Układy odniesienia.
Układ aerodynamiczny samolotu.
Siły i momenty działające na statek powietrzny.
Ruch ustalony i nieustalony statku powietrznego.
Stateczność i sterowność statku powietrznego.
Wpływ niektórych zjawisk aerodynamicznych na
użytkowanie statków powietrznych.
 Aerodynamika dużych prędkości lotu.
 Aerodynamika wirnika nośnego.
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PKZ(M.j)(2)2. określić przeznaczenie różnych rodzajów statków
P
powietrznych;
PKZ(M.j)(2)3. określić obszary zastosowań różnych rodzajów statków
P
powietrznych;
E.17.1(4)1. rozróżnić organizacje lotnicze i określić zakresy ich
P
działalności;
E.17.1(4)2. rozróżnić rodzaje wymaganej dokumentacji statku
P
powietrznego;
E.17.1(4)3. scharakteryzować obowiązki i kompetencje personelu
P
poświadczającego obsługę statku powietrznego w zakresie obsługi
liniowej;
E.17.1(4)4. określić zadania zatwierdzonych organizacji obsługowych
P
na podstawie przepisów Part-145;
Planowane zadania
Rozpoznawanie układów aerodynamicznych statków powietrznych.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem
Opis pracy:
Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.
Badanie przebiegu zjawiska opływu brył geometrycznych oraz profili lotniczych.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:
Opis pracy:
Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.
Badanie rozkładu ciśnień wzdłuż profilu lotniczego w funkcji prędkości przepływu powietrza.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:
Opis pracy:
Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

C
B
B

 Osiągi i ograniczenia użytkowe statków
powietrznych.
 Organizacje obsługowe.
 Dokumentacja statku powietrznego.
 Personel poświadczenia obsługi technicznej.

C
C

B

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni mechanicznej techniki lotniczej. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się
znajdować: modele profili lotniczych, modele statków powietrznych, aerodynamiczny tunel dymny do wizualizacji przepływów, stanowiska do badania rozkładu
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ciśnień i prędkości przepływu, tablice i plansze ilustrujące zmiany właściwości atmosfery, charakterystyki aerodynamiczne, modele mechanizacji skrzydła. Urządzenia
multimedialne.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.
Czasopisma branżowe. Filmy i prezentacje multimedialne z zakresu aerodynamiki i mechaniki lotu.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika awionika. W przedmiocie powinny być
kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu aerodynamiki I mechaniki lotu.
Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

4.2. Płatowce i silniki lotnicze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
37

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Kategoria taksonomiczna
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PKZ(M.j)(3)1. objaśnić przeznaczenie głównych zespołów statkow
powietrznych;
PKZ(M.j)(3)2. wskazać główne elementy konstrukcyjne płatowców
statków powietrznych;
PKZ(M.j)(3)3. określić przeznaczenie poszczególnych elementów
konstrukcyjnych statku powietrznego;
PKZ(M.j)(4)1. określić przeznaczenie zespołów, instalacji i wyposażenia
statku powietrznego;
PKZ(M.j)(4)2. objaśnić zasadę działania instalacji hydraulicznej,
pneumatycznej, paliwowej, klimatyzacyjnej;
PKZ(M.j)(4)3. wymienić podstawowe parametry pracy zespołów, instalacji
i wyposażenia statku powietrznego;
PKZ(M.j)(4)4. wskazać w kabinie przyrządy kontroli pracy zespołów,
instalacji i wyposażenia statku powietrznego;
PKZ(M.j)(5)1. określić przeznaczenie różnych rodzajów napędów
lotniczych;
PKZ(M.j)(5)2. wskazać i scharakteryzować główne zespoły silnika
lotniczego;
PKZ(M.j)(5)3. wymienić podstawowe parametry pracy silnika lotniczego;

P

C

P

C

P

B

P

C

P

B

P

B

P

C

P

C

P

C

P

B

PKZ(M.j)(5)4. wyjaśnić zasadę pracy instalacji olejowej silnika;

P

B

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Materiał kształcenia

 Konstrukcja płatowców.
 Konstrukcja podwozi.
 Instalacja hydrauliczna, pneumatyczna, paliwowa,
klimatyzacyjna.
 Wyposażenie dodatkowe statków powietrznych.
 Układy sterowania statkiem powietrznym.
 Wyposażenie wnętrza i awaryjne.
 Ogólna charakterystyka napędów lotniczych.
 Silniki tłokowe.
 Turbinowe silniki śmigłowe.
 Instalacje olejowe i paliwowe silników lotniczych.
 Elektroniczne systemy sterowania silnikami i
systemami paliwowymi.
 Systemy kontroli parametrów pracy silnika.
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PKZ(M.j)(5)5. wyjaśnić zasadę pracy instalacji paliwowej silnika;

P

B

PKZ(M.j)(5)6. wymienić podstawowe czynności obsługowe wykonywane
P
na silnikach lotniczych;
PKZ(M.j)(5)7. wskazać w kabinie przyrządy kontroli pracy zespołu
PP
napędowego;
PKZ(M.j)(6)1. wskazać w kabinie statku powietrznego pulpity sterowania
PP
urządzeniami elektrycznymi i awionicznymi;
PKZ(M.j)(6)2. ustalić położenia wyjściowe przełączników sterowania na
PP
pulpitach urządzeń elektrycznych i awionicznych;
PKZ(M.j)(7)1. objaśnić znaczenie znaków i symboli umieszczonych na
PP
statkach powietrznych;
PKZ(M.j)(7)2. objaśnić znaczenie napisów umieszczonych na statkach
PP
powietrznych
PKZ(E.a)(17)1. odnaleźć w dokumentacji technicznej informacje
P
dotyczące budowy i zasady działania urządzeń, instalacji i wyposażenia
statku powietrznego;
PKZ(E.a)(17)2. odnaleźć w katalogach części, podzespoły i zespoły
P
potrzebne do naprawy statku powietrznego;
PKZ(E.a)(17)3. odnaleźć w dokumentacji technicznej instrukcje
P
wykonywania czynności obsługowych;
Planowane zadania
Klasyfikowanie statków powietrznych w zależności od układu konstrukcyjnego.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem
Opis pracy:
Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.
Klasyfikowanie konstrukcji silników lotniczych według określonych kryteriów.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:
Opis pracy:
Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.
Określanie przeznaczenia elementów systemów energetycznych statku powietrznego.

C
C
C
C
C
C
C

C
C
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Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy.
Opis pracy:
Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni mechanicznej techniki lotniczej. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się
znajdować: modele statków powietrznych, modele mechanizacji skrzydła, makiety i schematy instalacji i systemów samolotów, modele silników lotniczych i ich
podzespołów, wybrane elementy silników, plansze i modele śmigieł, wirników nośnych, reduktorów, instalacji silnikowych, plansze, instrukcje i przepisy dotyczące
bezpieczeństwa podczas obsługi lotniczych zespołów napędowych. Urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.
Czasopisma branżowe, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące budowy i działania płatowców, ich instalacji i systemów, silników lotniczych i ich instalacji.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Płatowce i silniki lotnicze” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia
przygotowujących ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika awionika. Wskazane jest stosowanie metody ćwiczeń.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru i testu typu próba pracy.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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5. Działalność gospodarcza w branży lotniczej
5. Działalność gospodarcza w branży lotniczej
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom
wymagań
programowych
(P lub PP)

Kategoria
taksonomiczna

PDG(1)1. rozróżnić pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki
rynkowej: rynek, polityka fiskalna;
PDG(1)2. zdefiniować pojęcia: małe, średnie, duże przedsiębiorstwo;

P

B

P

B

PDG(2)1. zidentyfikować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie
danych osobowych i prawa autorskiego;
PDG(2)2. zidentyfikować przepisy prawa podatkowego;

P

B

P

B

P

C

P

B

P

B

P

C

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PDG(2)3. dokonać analizy przepisów prawa pracy, przepisów o
ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i
prawa autorskiego;
PDG(2)4. określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania
przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisó prawa
podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(3)1. zidentyfikować aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące
prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(3)2. dokonać analizy przepisów dotyczących prowadzenia
działalności gospodarczej;

Materiał kształcenia

 Podstawy działalności gospodarczej.
 Planowania określonej działalności
gospodarczej.
 Formy organizacyjno-prawne.
działalności przedsiębiorstwa.
 Pozyskiwania kapitału.
 Rejestrowanie firmy.
 Dokumentacja dotycząca.
podejmowania działalności
gospodarczej.
 Opodatkowanie działalności
gospodarczej.
 Zasady systemu wynagrodzeń
pracowników.
 Obowiązki pracodawcy dotyczące
ubezpieczeń społecznych.
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PDG(3)3. przewidzieć konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania
przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(3)4. skorzystać z aktualnie obowiązujących przepisów
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(4)1. rozróżnić przedsiębiorstwa i instytucje branży lotniczej;

P

C

P

C

P

B

PDG(4)2. zidentyfikować przedsiębiorstwa branży lotniczej;

P

B

PDG(4)3. określić powiązania przedsiębiorstwa branży lotniczej z
otoczeniem;
PDG(5)1. analizować czynniki kształtujące popyt na usługi związane z
branżą lotniczą;
PDG(5)2. .porównać działania prowadzone przez przedsiębiorstwa
konkurencyjne;
PDG(6).1. zorganizować współpracę z kontrahentami;

P

B

P

B

P

B

P

B

PDG(6).2.ustalić zakres i zasady współpracy z przedsiębiorstwami
branży lotniczej;
PDG(7)1. sporządzić algorytm postępowania przy zakładaniu
działalności gospodarczej w branży lotniczej;
PDG(7)2. wybrać formę organizacyjno-prawną planowanej
działalności gospodarczej;
PDG(7)3. sporządzić dokumenty do uruchomienia i prowadzenia
działalności gospodarczej w branży lotniczej;
PDG(7)4. sporządzić biznesplan dla działalności w branży lotniczej;

P

B

P

C

P

B

P

C

P

B

PDG(8)1.zorganizować stanowisko pracy biurowej z zastosowaniem
zasad ergonomii;
PDG(8)2. rozróżnić ogólne zasady formułowania i formatowania

P

C

P

B

 Ubezpieczenia gospodarcze.
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pism;
PDG(8)3. wykonać czynności związane z przyjmowaniem
korespondencji w różnej formie;
PDG(9)1. obsługiwać biurowe urządzenia techniczne;

P

B

P

B

PDG(9)2. zastosować programy komputerowe wspomagające
prowadzenie handlowej działalności gospodarczej;
PDG(10)1. rozróżnić elementy marketingu;

P

B

P

A

PDG(10)2. dobierać działania marketingowe do prowadzonej
działalności gospodarczej;
PDG(11)1. zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w
działalności gospodarczej;
PDG(11)2. określić wpływ kosztów i przychodów na wynik
finansowy;
Planowane zadania

P

B

P

B

P

B

Zadaniem uczniów będzie opracowania procedury postępowania przy rejestrowaniu firmy.
Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. Uczniowie opracowują projekt działań związanych z rejestracją firmy, w którym określają etapy rejestracji
firmy, instytucje do których muszą się zwrócić oraz dokumenty jakie należy przygotować.
Oceną wykonania zadania jest uzyskana przez uczniów ocena projektu.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Przedmiot „Działalność gospodarcza w branży lotniczej” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty
kształcenia przygotowują ucznia do funkcjonowania na rynku pracy jako przedsiębiorcy. Powinny być kształtowane umiejętności analizowania
przepisów prawa, a także postawy odpowiedzialności za działanie niezgodne z przepisami prawa. Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy
dokonać przez ocenę wykonanego projektu.
Środki dydaktyczne
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W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa
pracy . Komputer z dostępem do internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne.
Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominująca metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji
dotyczących zakładania własnej działalności, oraz metoda projektu.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:



dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

6. Język angielski lotniczo-techniczny
6. Język angielski lotniczo-techniczny
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Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Kategoria taksonomiczna

Uszczegółowione efekty kształcenia

JOZ(1)1.posłużyć się kontekstem w zrozumieniu wypowiedzi z użyciem
specjalistycznego słownictwa stosowanego w lotnictwie;
JOZ(1)2.zabrać głos w dyskusji na temat wysłuchanego tekstu;

P

B

P

B

JOZ(1)3. przeczytać i przetłumaczyć korespondencję w języku angielskim;

P

B

JOZ(2)1.określić czynności związane z obsługą statków powietzrnych;

P

C

JOZ(2)2.przeprowadzić rozmowę z personelem latającym i technicznym
na temat stanu technicznego statku powietrznego, systemu, układu lub
urządzenia;
JOZ(2)3.posłużyć się językiem angielskim w zakresie wspomagającym
wykonywane zadań zawodowych;
JOZ(2)4.zinterpretować typowe pytania stawiane przez personel latający i
techniczny;
JOZ(2)5.wydać polecenia w języku angielskim dotyczące realizacji prac w
zawodzie technik awionik;
JOZ(3)1. przetłumaczyć na język angielski, z zachowaniem podstawowych
zasad gramatyki i ortografii, teksty zawodowe napisane w języku polskim;

P

C

P

C

P

C

P

B

P

C

JOZ(3)2. sporządzić notatkę na temat wysłuchanego tekstu;

P

A

JOZ(3)3. przeczytać i przetłumaczyć anglojęzyczne instrukcje dotyczące
zasad obsługi urządzeń stosowanych w obsłudze statków powietrznych;

P

C

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia

 Terminologia zawodowa z zastosowaniem języka
obcego
podczas
wykonywania
zadań
zawodowych (elementy i zespoły statków
powietrznych, przyrządy i urządzenia awioniki,
podstawowe operacje obróbki ręcznej i
mechanicznej, zamawianie części zamiennych,
przepisy lotnicze, dokumentacja techniczna i
pokładowa,
obsługa
techniczna
statku
powietrznego).
 Rozmowa z personelem latającym i technicznym.
 Zastosowanie zwrotów grzecznościowych.
 Wydawanie poleceń.
 Informacje na opakowaniach części zamiennych i
materiałów eksploatacyjnych.
 Źródła informacji o obsługach technicznych.
 Oferty szkoleniowe.
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JOZ(3)4. zredagować notatkę w języku angielskim z tekstu zawodowego
słuchanego i czytanego;
JOZ(3)5. odczytać i dokonać analizy informacji zamieszczonych na
tabliczkach, metkach, metrykach;
JOZ(4)1. porozumieć się z uczestnikami procesu obsługi statku
powietrznego wykorzystując słownictwo zawodowe;
JOZ(4)2. przekazać w języku angielskim informacje dotyczące
wykonywanych prac;
JOZ(4)3. porozumiewać się z zespołem współpracowników
w języku angielskim;

P

B

P

C

P

D

P

C

P

C

JOZ(5)1.skorzystać z anglojęzycznych zasobów Internetu związanych z
P
C
tematyką zawodową;
JOZ(5)2.dokonać analizy informacji zawartych na opakowaniach części
P
C
zamiennych statków powietrznych;
JOZ(5)3. wyszukać w różnych źródłach informacje związane z
P
C
wykonywaniem obsług statków powietrznych;
JOZ (5)4. skorzystać z obcojęzycznych portali internetowych przy
P
B
wyszukiwaniu ofert szkoleniowych;
JOZ (5)5. zgromadzić i przetłumaczyć oferty szkoleniowe dla branży
P
B
lotniczej;
Planowane zadania
Określanie w języku angielskim typów statków powietrznych oraz ich części, elementów konstrukcyjnych, instalacji i podzespołów.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem
Opis pracy:
Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.
Opisywanie zasad działania instalacji i podzespołów.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:
Opis pracy:
Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.
Porozumiewanie się w języku obcym z załogą lotniczą oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie przygotowania statku powietrznego do lotu.
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Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:
Opis pracy:
Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.
Tłumaczenie na język polski typowych tekstów zamieszczonych w dokumentacji technicznej statków powietrznych, procedur organizacyjnych oraz przepisów
lotniczych.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:
Opis pracy:
Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni budowy i eksploatacji statków powietrznych. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne
powinny się znajdować: statek powietrzny (samolot lub śmigłowiec), dokumentacja techniczna statku powietrznego, modele samolotów, śmigłowców, szybowców
oraz ich podzespołów, schematy instalacji, zestaw instrukcji i przepisów lotniczych dotyczących bezpieczeństwa obsługi statków powietrznych, dokumentacje
pokładowe i poświadczające. Komputer z dostępem do Internetu. Urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.
Czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce dotyczącej pracy technika lotniczego.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika awionika. W przedmiocie powinny być
kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu słownictwa lotniczo-technicznego, porozumiewania się w języku
angielskim z personelem latającym i technicznym.
Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 15 osób.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testów typu „próba pracy”.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

BHP (4).1. przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz
mienia i środowiska związane z wykonywaniem połączeń w układach
elektrycznych i elektronicznych;
BHP (4).2. przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz
mienia i środowiska związane z montażem układów elektrycznych i
elektronicznych;
BHP (4).3.przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz
mienia i środowiska związane z badaniem układów elektrycznych i
elektronicznych;
BHP (5).1. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych
czynników w środowisku pracy z układami prądu stałego;
BHP (5).2. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych
czynników w środowisku pracy z układami prądu zmiennego;

Kategoria taksonomiczna

Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

7.Pomiary elektryczne i elektroniczne

PP

C

P

B

P

B

P

C

P

C

Materiał kształcenia

- Regulamin pracowni elektrycznej.

- Zagadnienia BHP.

- Postępowanie w przypadku porażenia prądem
elektrycznym.
-
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BHP (6).1. określić skutki oddziaływania prądu stałego na organizm
człowieka;

P

C

BHP (6).2. określić skutki oddziaływania prądu zmiennego na organizm
człowieka;

P

C

BHP (7).1.- zorganizować stanowisko do badania elementów
elektrycznych i elektronicznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

P

C

BHP (7).2.- zorganizować stanowisko do badania elektronicznych
układów analogowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

P

C

BHP (7).3.- zorganizować stanowisko do badania elektronicznych
układów cyfrowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska;

P

C

BHP (8).1. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania połączeń w układach elektrycznych i elektronicznych;
BHP (8).2. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania montażu elementów i układów elektrycznych i
elektronicznych;
BHP (8).3. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania pomiarów parametrów elementów i układów

PP

C

P

C

P

C

-

Opracowanie wyników ćwiczeń.
- Narzędzia pomiarowe i ich własności.
- Rodzaje elektrycznych przyrządów pomiarowych.
- Oznaczenia i symbole mierników.
- Zakres pomiarowy miernika.
- Szacowanie wartości wielkości mierzonej.
- Obliczanie wartości wielkości mierzonej w
zależności od wskazań parametrów miernika.
- Odczytywanie wskazań miernika cyfrowego
- Dokładność pomiarów.
- Błędy pomiarowe.
- Wykorzystanie komputerowych programów
symulacyjnych w pracowni elektrycznej.
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elektrycznych i elektronicznych;
BHP (9) 1. dokonać analizy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
BHP (9).1. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje
przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w
pracach związanych z wykonywaniem połączeń w układach elektrycznych
i elektronicznych ;
BHP (9).2. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje
przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w
pracach związanych z montażem elementów i układów elektrycznych i
elektronicznych ;
BHP (10).1. - udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach
przy pracach związanych z wykonywaniem połączeń w układach
elektrycznych i elektronicznych oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

PP

C

PP

C

PP

C

PP

C

BHP (10).2. - udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach
przy pracach związanych z montażem elementów i układów
elektrycznych i elektronicznych oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

PP

C

BHP (10).3. - udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach
przy pracach związanych zbadaniem elementów i układów
elektronicznych oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

PP

C

PKZ(E.a) (9) 2. zastosować rysunek techniczny do prac montażowych;

PP

C

PKZ(E.a) (9) 3. odczytywać rysunek techniczny podczas prac
instalacyjnych;

P

B
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PKZ(E.a)(10) 1. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane
do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń
elektrycznych i elektronicznych statku powietrznego;
PKZ(E.a.)(10).2. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonać
prace z zakresu montażu mechanicznego układów elektronicznych statku
powietrznego;
PKZ(E.a)(10) 3. zastosować narzędzia i przyrządy pomiarowe do prac z
zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i
elektronicznych statku powietrznego;
PKZ(E.a.)(12).1. - określić funkcje elementów elektronicznych w układach
analogowych na podstawie dokumentacji technicznej ;

PP

C

PP

C

PP

C

PP

C

PKZ(E.a.)(12).2. - określić funkcje elementów elektronicznych w układach
cyfrowych kombinacyjnych i sekwencyjnych, na podstawie
dokumentacji technicznej ;

PP

C

PKZ(E.a)(13) 1. analizować schematy ideowe i montażowe na podstawie
których dokonuje połączeń elementów i układów elektrycznych oraz
elektronicznych statku powietrznego;
PKZ(E.a)(13) 2. analizować schematy ideowe i montażowe na podstawie
których dokonuje połączeń elementów i układów elektrycznych oraz
elektronicznych;

PP

C

PP

C

PKZ(E.a)(13) 3. stosować zasady wykonania połączeń elementów i
układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów
ideowych i montażowych;

PP

C

PKZ(E.a)(14) 1. wskazywać metodę pomiarową do pomiaru parametrów
układów elektrycznych;

PP

C
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PKZ(E.a)(14) 2. dobierać przyrządy i ich ilość do pomiaru parametrów
układów elektrycznych;
PKZ(E.a)(14) 3. dobierać odpowiednia metodę pomiarową do pomiaru
parametrów układów elektronicznych
PKZ(E.a)(14) 4. dobierać odpowiednie przyrządy i ich ilość do pomiaru
parametrów układów elektronicznych;
PKZ(E.a)(14) 5. opracować schemat podstawowy badanego układu
elektrycznego i elektronicznego
PKZ(E.a)(15) 1. ustalić sposób zasilania układu pomiarowego do
dokonania pomiaru wielkości elektrycznych elementów, układów
elektrycznych i elektronicznych;
PKZ(E.a)(15) 2. dobierać zakresy pomiarowe stosowanych przyrządów do
pomiarów wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i
elektronicznych
PKZ(E.a)(16) 1. konstruować tabelę, określić zakresy mierzonych
wielkości;

PP

C

PP

C

PP

C

PP

D

PP

C

PP

C

P

C

PKZ(E.a)(16) 2. zapisać wyniki pomiarów w tabeli i wykonać obliczenia;
PKZ(E.a)(16) 3. narysować wykres uwzględniający wyskalowanie osi i
podanie legendy;
PKZ(E.a)(17) 1. wskazywać dokumentację techniczną, katalogi i instrukcje
obsługi;
PKZ(E.a)(17) 2. dokonać analizy treści dokumentacji technicznej,
katalogów i instrukcji obsługi;
PKZ(E.a)(17) 3. stosować treści znajdujące się w dokumentacji
technicznej, katalogach i instrukcjach obsługi;
PKZ(E.a)(17) 4. wnioskować na podstawie dokumentacji technicznej,

P

C

PP

C

PP

C

PP

D

PP

C

PP

C
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katalogów i instrukcji obsługi;
PKZ(E.a)(18) 1. wskazywać programy komputerowe wspomagające
wykonywanie zadań zawodowych;
PKZ(E.a)(18) 2. określać przydatność programów komputerowych
wspomagających wykonywanie zadań zawodowych;
PKZ(E.a)(18) 3. obsługiwać programy komputerowe wspomagające
wykonywanie zadań zawodowych;
E17.2(4) 1.wykonać polaczenia elementów mechanicznych, wałków, kół
zębatych, dźwigni
E17.2(4) 2.wykonać polaczenia elementów elektrycznych za pomocą
lutowania, złącz zaciskowych, złącz hermetycznych
E17.2(9) 1. dobrać i zastosować przyrządy pomiarowe w diagnostyce
urządzeń awionicznych i opisać wyniki pomiarów
E17.2(9) 2. dobrać i zastosować przyrządy pomiarowe w diagnostyce
urządzeń elektrycznych statku powietrznego i opisać wyniki pomiarów
E17.2(10)1. zbadać przyrządy areometryczne statku powietrznego

PP

C

PP

C

PP

C

PP

C

PP

C

PP

C

PP

C

PP

C

E17.2(10)2. zbadać przyrządy żyroskopowe na stanowisku do badań

PP

C

E17.2(10)3. zbadać przyrządy areometryczne statku powietrznego

PP

C

E17.2(10)4. Dokonać kontroli urządzeń łączności oraz anten statku
powietrznego
(OMZ)(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

PP

C

P

C

(OMZ)(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

P

C

(OMZ)(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

P

C

(OMZ)(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

P

C
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(OMZ)(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające
na poprawę warunków i jakość pracy;
(OMZ)(6) komunikuje się ze współpracownikami.

P

C

P

C

Planowane zadania
Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem:
Opis pracy:
Jaki prąd płynie przez odbiornik, jeśli na mierniku, którego α max=100 działek wskazówka wychyliła się α= 98 działek. Zakres pomiarowy miernika ustawiono na 150
mA. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy
Opis pracy:
Zadaniem grupy jest rozwiązanie problemu - Rodzaje błędów pomiarowych. Sposoby obliczania błędów pomiarowych. Na podstawie karty pracy oraz materiałów
dostarczonych przez nauczyciela należy opracować rodzaje błędów pomiarowych i podać sposoby ich liczenia. Podsumowaniem ćwiczenia powinna być dyskusja
panelowa.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, wizualizer (opcjonalnie), komputer multimedialny z
dostępem do Internetu i drukarką, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów
elektrycznych i elektronicznych.
Środki dydaktyczne
Szkoła powinna posiadać pracownie wyposażone w: stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu
przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, zasilacze stabilizowane napięcia
stałego, autotransformatory, przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy, zestawy elementów elektrycznych, przewody i kable elektryczne, trenażery z
układami elektrycznymi przystosowane do pomiarów parametrów, stacje lutownicze.
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów i prezentacje multimedialne związane z treściami
kształcenia zawartymi w przedmiocie pracownia elektryczna i elektroniczna, czasopisma branżowe, katalogi, normy ISO i PN.
Zalecane metody dydaktyczne
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Pracownia pomiarów odgrywa bardzo istotną rolę w kształceniu technika awionika. Podczas wprowadzania nowych treści oprócz metod aktywizujących wskazana jest
demonstracja z wyjaśnieniem. Podczas zajęć należy szczególną uwagę zwracać na przestrzeganie przez uczniów przepisów bhp, aby wyrobić nawyk dbałości o
bezpieczeństwo własne i osób pracujących w grupie. Istotne jest również zwrócenie uwagi na pracę w grupach jako pracę zespołów zadaniowych, ponieważ
niejednokrotnie jest to nowa forma pracy dla uczniów. Pierwsze ćwiczenia powinny być starannie zaplanowane i należy przewidzieć na nie więcej czasu. Należy
zwrócić uwagę również na korzystanie z norm i katalogów. Dominującą metodą powinna być metoda praktyczna.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny odbywać się w grupach do 16 osób, z podziałem na zespoły 2-3 osobowe. Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form.
Najczęściej będzie to mała grupa, rzadziej duża grupa. Można również w zależności od potrzeb i warunków zastosować formę nauczania jeden na jednego.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie testu praktycznego, obserwację pracy ucznia oraz ocenę poprawności wykonania
sprawozdania z wykonanych pomiarów.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

BHP(4)3. przewidywać sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla

Materiał kształcenia
Kategoria
taksonomiczna

8.1. Technologie wytwarzania
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom wymagań
programowych (P
lub PP)

8. Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
8.1 Technologie wytwarzania
8.2 Badanie i obsługa konstrukcji mechanicznych

P

C

P

C

P

C

P

C

PP

D

PP

C

PP

D

P

C

zdrowia i życia;

BHP(5)1. wyjaśnić wpływ hałasu na jakość wykonywanej pracy i zdrowie
człowieka;
BHP(5)2. scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem
szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP(7)1. przygotować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(7)2. stosować zasady bezpiecznej pracy zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(8)1. zabezpieczyć się przed skutkami hałasu;
BHP(8)2. zabezpieczyć się przed skutkami oddziaływania cieczy
roboczych, gazów technicznych, prądu elektrycznego;
BHP(9)1. objaśnić zasady wykorzystania wyposażenia przeciwpożarowego
statku powietrznego i stanowiska wykonywania obsług wyposażenia
elektrycznego i awionicznego;

 BHP na stanowisku pracy.
 Narzędzia i metody pomiarowe.
 Materiały eksploatacyjne w budowie podzespołów
i zespołów mechanicznych.
 Obróbka ręczna.
 Obróbka maszynowa.
 Ocena stanu powierzchni.
 Łączenie elementów konstrukcyjnych.
 Nakładanie powłok ochronnych.
 Planowanie procesów technologicznych.
 Dokumentacja techniczna i obsługowa.
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BHP(9)2. stosować się do postanowień instrukcji przeciwpożarowej na
stanowisku pracy;
PKZ(E.a)(9)1. czytać rysunki techniczne wykonawcze, złożeniowe i
schematy;
PKZ(E.a)(9)2. wymiarować narysowane części maszyn i określić
informacje techniczne na temat narysowanych części maszyn;
PKZ(E.a)(9)2. zidentyfikować informacje z zakresu uproszczeń elementów
konstrukcyjnych, części maszyn i połączeń mechanicznych;
PZK(E.a)(11)1. określić narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane
do prac z zakresu obróbki ręcznej;
PZK(E.a)(11)2. zastosować narzędzia i przyrządy pomiarowe
wykorzystywane do prac z zakresu obróbki ręcznej;
PZK(E.a)(11)3. ocenić jakość wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej;
PKZ(E.a)(17)1. odszukać dokumentację techniczną, normy, katalogi i
instrukcje właściwe do wykonywanego zadania;
PKZ(E.a)(17)3. zastosować treści znajdujące się w dokumentacji
technicznej, normach, katalogach i instrukcjach obsługi;
KPS(3)1. planuje sposób realizacji zadania;
KPS(3)2. analizuje możliwe skutki realizacji zadania;
E.17.1(1)1. dobrać narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe do
wykonania przydzielonego zadania;
E.17.1(1)2. korzystać z narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych w
trakcie wykonywania zadania;
E.17.1(1)3. wykorzystać przyrządy kontrolno-pomiarowe do oceny jakości
wykonanej pracy.
(OMZ)(1)1. zaplanować i zamówić materiały niezbędne do wykonania
przydzielonego zadania;
(OMZ)(1)2. Zaplanować wyposażenie stanowiska pracy;
(OMZ)(2)1. określić kwalifikacje pracowników niezbędnych do wykonania
przydzielonego zadania;

PP

C

P

B

P

C

P

A

PP

D

PP

C

PP
PP

C
D

PP

C

P
P
PP

C
C
D

PP

C

PP

C

P

C

P
P

C
C

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
58

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

(OMZ)(2)2. określić ilość pracowników niezbędnych do wykonania
przydzielonego zadania;
(OMZ)(2)3. przydzielić poszczególnym pracownikom zadania do
samodzielnego wykonania;
(OMZ)(3)1. wpływać na działania podległych pracowników;
(OMZ)(3)2. koordynować prace podległych pracowników;
(OMZ)(4)1. ocenić jakość i terminowość pracy wykonanej przez
podległych pracowników;
(OMZ)(4)2. ocenić jakość swojej pracy i pracy zespołu;
Planowane zadania
Wykonywanie połączeń klejonych.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:
Opis pracy:
Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.
Wykonywanie połączeń nitowych.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:
Opis pracy:
Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

P

B

P

C

P
P
P

B
C
C

P

C

Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, komputer multimedialny z dostępem do Internetu i
drukarką, stanowisko do demonstracji procesów technologicznych.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, katalogi podzespołów.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika awionika. Dział programowy „Technologie
wytwarzania” wymaga stosowania wyłącznie aktywizujących metod kształcenia. Metoda ta zawiera opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie
pracują samodzielnie
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy indywidualnej oraz w grupach.
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Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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BHP(4)1. wymienić zagrożenia dla życia i zdrowia typowe w pracy
technika awionika;
BHP(4)2. wymienić zagrożenia dla środowiska naturalnego powodowane
przez statki powietrzne;
BHP(5)3. obchodzić się z cieczami używanymi w obsłudze i gazami
sprężonymi;
BHP(6)1. wymienić skutki zatrucia typowymi cieczami lub gazami
używanymi do obsługi statków powietrznych;
BHP(6)2. wymienić skutki długotrwałego lub nadmiernego hałasu;

Materiał kształcenia
Kategoria
taksonomiczna

8.2. Badanie i obsługa konstrukcji mechanicznych
Uszczegółowione efekty kształcenia

Poziom wymagań
programowych (P lub
PP)

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

P

C

P

C

PP

C

P

C

P

C

(BHP)(10 )1. udzielić pierwszej pomocy osobie porażonej przez prąd
elektryczny;
BHP(10 )2. udzielić pierwszej pomocy osobie zranionej;

PP

C

PP

C

PKZ(E.a)(9) 2. wykonać rysunki techniczne z wykorzystaniem techniki
komputerowej;
PKZ(E.a)(9) 9. planować procesy montażu i instalacji części maszyn i
urządzeń;
PKZ(E.a)(16)1. umieszczać wyniki pomiarów i obliczeń w tabeli;

P

C

P

B

PP

C

 BHP na stanowisku pracy.
 Techniki montażu i demontażu elementów
konstrukcji mechanicznych.
 Narzędzia do montażu i demontażu elementów
konstrukcji mechanicznych.
 Nakładanie powłok ochronnych.
 Dokumentacja techniczna i obsługowa.
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PKZ(E.a)(16)2. rysować wykresy na podstawie wykonanych pomiarów i
obliczeń z uwzględnieniem skalowania i opisu osi;
PKZ(E.a)(16)3. oszacować poprawność wykonanych pomiarów i obliczeń.

PP

C

P

C

PKZ(E.a)(17) 1. odszukać dokumentację techniczną, normy, katalogi i
instrukcje właściwe do wykonywanego zadania;
PKZ(E.a)(17) 2. dokonać analizy treści dokumentacji technicznej,
katalogów i instrukcji obsługi;

PP

C

PP

C

PKZ(E.a)(17) 3. zastosować treści znajdujące się w dokumentacji
technicznej, normach, katalogach i instrukcjach obsługi;

P

B

KPS(3)1. planuje sposób realizacji zadania;

P

B

KPS(3)2. analizuje możliwe skutki realizacji zadania;

P

C

KPS(4)1. rozumie konieczność rozwoju zawodowego;

P

C

KPS(4)2 .planuje swój rozwój zawodowy.

P

C

KPS(5)1. określać skutki długotrwałego oddziaływania stresu;

P

C

KPS(5)2. określać sposoby radzenia sobie ze stresem

P

C

KPS (6)1. rozumieć konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności
zawodowych;
KPS (6)2. wyszukać informacje o szkoleniach i kursach doskonalenia
zawodowego;
E.17.1(1)1. dobrać narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe do
wykonania przydzielonego zadania;
E.17.1(1)2. korzystać z narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych w
trakcie wykonywania zadania;
E.17.1(1)3. wykorzystać przyrządy kontrolno-pomiarowe do oceny jakości
wykonanej pracy.

P

C

P

C

P

C

PP

C

PP

D
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E.17.1(7)1. ocenić stan pokrycia antykorozyjnego konstrukcji
mechanicznych;
E.17.1(7)2. ocenić stan techniczny badanych konstrukcji mechanicznych;

P

B

PP

D

E.17.1(7)3. ocenić możliwość wykonania naprawy uszkodzonych
konstrukcji mechanicznych;
E.17.1(7)4. podjąć decyzję o metodach naprawy uszkodzonych
konstrukcji mechanicznych;
OMZ(1)2. zaplanować czas na naprawę lub regeneracje uszkodzonych
elementów;
OMZ(5)1. przygotować projekt zmian organizacyjnych usprawniających
wykonywanie obsług technicznych;
OMZ(5)2. zidentyfikować czynniki utrudniające sprawne wykonywanie
prac obsługowych;

PP

C

PP

D

P

C

P

C

P

C

OMZ(6)1. wysłuchać opinii współpracowników;

P

C

OMZ(6)2. wyrażać swoje zdanie w kontaktach z podwładnymi i
przełożonymi;
Planowane zadania
Diagnozowanie elementów konstrukcyjnych.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:
Opis pracy:
Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.
Demontaż i montaż urządzeń elementów konstrukcyjnych.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:
Opis pracy:
Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.
Wykonywanie powłok ochronnych.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:
Opis pracy:
Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.

P

C
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Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: elementy konstrukcyjne statków powietrznych (samolotów i śmigłowców),
dokumentacja techniczna, schematy instalacji, zestaw instrukcji, zestawy narzędzi pomiarowych i obsługowych.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika awionika. Dział programowy „ Badanie i obsługa
konstrukcji mechanicznych ” wymaga stosowania wyłącznie aktywizujących metod kształcenia. Metoda ta zawiera opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a
uczniowie pracują samodzielnie
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy indywidualnej oraz w grupach.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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9. Obsługa statków powietrznych
9.1 Obsługa liniowa statków powietrznych
9.2 Obsługa wyposażenia elektrycznego i awionicznego statków powietrznych

9.1. Obsługa liniowa statków powietrznych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Kategoria taksonomiczna

Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia

E.17.1(1)1. przygotować narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe do
wykonania obsługi liniowej;
E.17.1(1)2. korzystać z narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych w
trakcie wykonywania obsługi liniowej;
E.17.1(1)3. sprawdzić narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe po
zakończonej pracy;
E.17.1(2)1. sprawdzić stan techniczny sprzętu lotniskowo-hangarowego;

P

C

P

C

P

C

P

C

E.17.1(2)2. wykorzystać sprzęt lotniskowo-hangarowy do obsługi statku
powietrznego;
E.17.1(2)3. wykonać drobne naprawy sprzętu lotniskowo-hangarowego;

PP

C

P

C

E.17.1(3)1. korzystać z dokumentacji technicznej sporządzonej w języku
polskim i angielskim podczas wykonywania obsług statku powietrznego;

PP

C

 Narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe
stosowane w obsłudze liniowej.
 Sprzęt lotnislowo-hangarowy używany do obsługi
statku powietrznego.
 Dokumentacja techniczna i obsługowa.
 Dokumenty normatywne w obsłudze statków
powietrznych.
 Serwisowanie statków powietrznych.
 Obsługi liniowe statków powietrznych.
 Ocena stanu technicznego statku powietrznego,
jego zespołów i elementów.
 Regulacje zespołów i systemów statku
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E.17.1(3)2. wypełniać dokumentację obsługową po wykonaniu obsługi
statku powietrznego;
E.17.1(4)1. rozróżnić organizacje lotnicze i określić zakresy ich działalności

P

C

P

A

E.17.1(4)2. rozróżnić rodzaje wymaganej dokumentacji statku
powietrznego
E.17.1(4)3. scharakteryzować obowiązki i kompetencje personelu
poświadczającego obsługę statku powietrznego w zakresie obsługi
liniowej;
E.17.1(4)4. określić zadania zatwierdzonych organizacji obsługowych
na podstawie obowiązujących przepisów lotniczych;
E.17.1(5)1. określić trasę przeglądu statku powietrznego;
E.17.1(5)2. zlokalizować główne węzły obsługowe w statku powietrznym;
E.17.1(5)3. usuwać drobne defekty wykryte podczas przeglądu statku
powietrznego;
E.17.1(5)4. wykonać obsługę liniową statku powietrznego zgodnie z
obowiązującą dokumentacją;
E.17.1(6)1. ocenić jakość materiałów eksploatacyjnych,
E.17.1(6)2. przygotować statek powietrzny do napełniania materiałami
ekspoatacyjnymi,
E.17.1(6)3. napełnić instalacje i systemy statku powietrznego zgodnie z
technologią i normami,
E.17.1(6)4. zidentyfikować zagrożenia związane z zaopatrywaniem statku
powietrznego gazami sprężonym i cieczami,
E.17.1(7)1. ocenić stan techniczny pokrycia płatowca, zewnętrznych
elementów systemu sterowania, elementów podwozia;
E.17.1(7)2. ocenić stan techniczny systemów energetycznych statku
powietrznego;
E.17.1(7)3. ocenić stan techniczny anten i oświetlenia zewnętrznego
statku powietrznego;
E.17.1(7)4. podjąć decyzję o dalszych działaniach w związku z wykrytymi

PP

C

P

C

P

A

PP
P
P

C
C
B

PP

C

P
P

C
C

P

C

PP

C

P

C

P

C

PP

C

P

C

powietrznego.
 Dystrybucja części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych.
 Błędy w lotnictwie.
 Zagrożenia dla ludzi, sprzętu i środowiska związane
z eksploatacją sprzętu lotniczego.
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usterkami i awariami;
E.17.1(8)1. wykonać regulację zamków ekspoatacyjnych na płatowcu
P
C
statku powietrznego;
E.17.1(8)2. wykonać regulację sztywnych i linkowych układów
P
B
sterowania;
E.17.1(9)1. wymienić materiały eksploatacyjne używane do konserwacji
P
C
statków powietrznych;
E.17.1(9)2. objaśnić zasady wykonywania obsług konserwacyjnych na
P
B
statkach powietrznych;
E.17.1(10)1. objaśnić procedury dystrybucji części zamiennych w
P
C
lotnictwie;
E.17.1(10)2. objaśnić procedury dystrybucji i postępowania ze zużytymi
P
C
materiałami eksploatacyjnymi;
E.17.1(11)1. wyjaśnić modele i teorie błędów;
P
B
E.17.1(11)2. określić rodzaje błędów występujących podczas
P
B
wykonywania czynności obsługowych;
E.17.1(11)3. przewidzieć skutki błędów i zapobiec im;
P
C
E.17.1(12)1. rozpoznać zdarzenia stanowiące potencjalne źródło zagrożeń
P
C
dla jakości wykonywanej pracy;
E.17.1(12)2. scharakteryzować czynniki wywierające negatywny wpływ
P
C
na jakość wykonywanej pracy;
Planowane zadania
Wykonywanie przeglądu statku powietrznego zgodnie z trasą przeglądu.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:
Opis pracy:
Uczniowie wykonują przegląd statku powietrznego zgodnie z dokumentacją techniczną, po jego wykonaniu dokonują samooceny.
Ocenianie stanu technicznego podwozia.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:
Opis pracy:
Uczniowie wykonują ocenę stanu technicznego wybranego zespołu statku powietrznego, po jego wykonaniu dokonują samooceny.
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Określanie wielkości luzów na elementach systemu sterowania lotem.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:
Opis pracy:
Uczniowie wykonują pomiary luzów na elementach wykonawczych systemu sterowania lotem statku powietrznego, po ich wykonaniu dokonują samooceny.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni budowy i eksploatacji statków powietrznych. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne
powinny się znajdować: statek powietrzny (samolot lub śmigłowiec), dokumentacja techniczna statku powietrznego, schematy instalacji, zestaw instrukcji i przepisów
lotniczych dotyczących bezpieczeństwa obsługi statków powietrznych, dokumentacje pokładowe i poświadczające, sprzęt lotniskowo-hangarowy, aparatura
kontrolno-pomiarowa do sprawdzania układów statku powietrznego, zestawy narzędzi obsługowych.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika awionika .Dział programowy „Obsługa liniowa
statków powietrznych” wymaga stosowania wyłącznie aktywizujących metod kształcenia.
Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń. Metoda ta zawiera opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy indywidualnej oraz w grupach.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

9.2. Obsługa wyposażenia elektrycznego i awionicznego statków powietrznych
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Kategoria taksonomiczna

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia
Poziom wymagań
programowych (P lub PP)

Uszczegółowione efekty kształcenia

E.17.2(1)1. odczytywać schematy instalacji elektrycznych statku
powietrznego;
E.17.2(1)2. posłużyć się schematami ideowymi urządzeń elektrycznych;

P

C

P

C

E.17.2(1)3. posłużyć się schematami montażowymi urządzeń
elektrycznych;
E.17.2(2)1. zlokalizować na pokładzie statku powietrznego urządzenia
wchodzące w skład awioniki i wyposażenia elektrycznego;
E.17.2(2)2. określić przeznaczenie urządzeń wchodzących w skład
awioniki i wyposażenia elektrycznego statku powietrznego;
E.17.2(3)1. określić nazwę i oznaczenie kodowe wadliwej części lub
urządzenia;
E.17.2(3)2. korzystać z katalogów części zamiennych;

P

C

P

C

P

C

PP

C

P

C

P

C

PP

C

PP

C

PP

C

E.17.2(3)3. odnaleźć poszukiwaną część lub urządzenie w katalogu części
zamiennych;
E.17.2(4)1. wykonywać połączenia lutowane elementów elektrycznych i
elektronicznych;
E.17.2(4)2. wykonywać połączenia rozłączne elementów elektrycznych i
elektronicznych;
E.17.2(4)3. wykonywać połączenia rozłączne i nierozłączne prostych

 Obsługa techniczna instalacji elektrycznej.
 Techniki montażu i demontażu urządzeń.
 Obsługa techniczna systemów i urządzeń
awioniki.
 Kontrola i diagnozowanie przyrządów kontroli
pracy silnika i instalacji płatowca.
 Wykonywanie czynności związanych z obsługą
maszyn i urządzeń elektrycznych.

 Wykonywanie czynności związanych z obsługą
akumulatorów lotniczych.
 Wykonywanie czynności związanych z obsługą
lotniczych zespołów napędowych.
 Wykonywanie czynności związanych z obsługą
urządzeń awionicznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
69

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

elementów mechanicznych;
E.17.2(5)1. określić sprawność cyfowych szyn danych;

P

C

E.17.2(5)2. określić sprawność elementów systemów zobrazowania
informacji;
E.17.2(6)1. zamówić potrzebne części zamienne i materiały
eksploatacyjne;

P

C

P

C

E.17.2(6)2. wypełnić dokumentację związaną z obiegiem części
zamiennych;

P

B

E.17.2(6)3. wypełnić dokumentację związaną z obiegiem materiałów
eksploatacyjnych;

P

C

E.17.2(7)1. postępować ze zużytymi materiałami ekspoatacyjnymi;

P

C

E.17.2(7)2. zakonserwować elementy i urządzenia zdemontowane ze
statku powietrznego;
E.17.2(8)1. dobrać narzędzia do wykonania napraw wyposażenia
elektrycznego i awioniki;
E.17.2(8)2. stosować narzędzia do wykonania napraw wyposażenia
elektrycznego i awioniki;
E.17.2(9)1. dobrać przyrządy i aparaturę kontrolno-pomiarową do
diagnozowania stanu technicznego urządzeń awionicznych i
elektrycznych statku powietrznego;
E.17.2(9)2. posługiwać się przyrządami i aparaturą kontrolno-pomiarową
do diagnozowania stanu technicznego urządzeń awionicznych i
elektrycznych statku powietrznego;

P

C

PP

C

P

C

P

C

P

C

E.17.2(9)3. interpretować wyniki pomiarów i sprawdzeń;

P

C

E.17.2(10)1. określić terminy kolejnych badań legalizacyjnych przyrządów
pomiarowych;

P

C
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E.17.2(10)2. wykonać obsługę metrologiczną podstawowych przyrządów
pomiarowych stosowanych w obsłudze statków powietrznych;
E.17.2(10)3. wypełnić dokumentację związaną z obsługą metrologiczną
przyrządów pomiarowych;
E.17.2(11)1. pozyskać potrzebne informacje z systemu wspomagania
eksploatacji statków powietrznych;
E.17.2(11)2. wprowadzić niezbędne informacje do systemu wspomagania
eksploatacji statków powietrznych po wykonaniu obsługi lub naprawy;
E.17.2(12)1. ustalić przyczyny niesprawności instalacji elektrycznej na
podstawie bezpośrednich objawów niesprawności oraz wyników pomiaru
parametrów pracy urządzeń i instalacji;
E.17.2(12)2. wykonać pomiary podstawowych parametrów elektrycznych
sieci pokładowej oraz pokładowych urządzeń elektrycznych
z zastosowaniem dokumentacji technicznej;
E.17.2(12)3. ustalić przyczyny niesprawności systemów awionicznych na
podstawie bezpośrednich objawów niesprawności oraz wyników pomiaru
parametrów pracy urządzeń i instalacji;
E.17.2(13)1. przeprowadzić demontaż, konserwację i montaż
wyposażenia elektrycznego i awionicznego statków powietrznych,
E.17.2(13)2. przeprowadzić demontaż, zweryfikować stan techniczny,
naprawić lub wymienić zużyte elementy wyposażenia elektrycznego i
awionicznego statków powietrznych
E.17.2(13)3. ocenić jakość wykonanych operacji montażowych,
obsługowych i naprawczych
E.17.2(14)1. wypełnić dokumentację potwierdzenia wykonania obsługi
liniowej;
E.17.2(14)2. wypełnić dokumentację potwierdzenia wykonania obsługi
lub naprawy wyposażenia elektrycznego lub awionicznego;
E.17.2(14)3. sporządzić niezbędną dokumentację związaną z
wykonywaniem czynności obsługowych;

P

C

P

B

P

B

P

B

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

PP

C

PP

D

P

B
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OMZ(1)1. zaplanować obsługę liniową statku powietrznego;

P

B

OMZ(1)2. zaplanować naprawę wyposażenia elektrycznego i
awionicznego statku powietzrnego;
OMZ(2)1. określić ilość pracowników niezbędnych do wykonania obsługi
na statku powietrznym;
OMZ(2)2. przydzielić poszczególnym pracownikom zadania do
samodzielnego wykonania;
OMZ(3)1. wpływać na działania podległych pracowników;

P

B

P

B

P

B

P

B

OMZ(3)2. koordynować prace podlagłych pracowników;

P

B

OMZ(4)1. ocenić jakość i terminowość pracy wykonanej przez podległych
pracowników;
OMZ(4)2. ocenić jakość swojej pracy i pracy zespołu;

P

B

P

B

OMZ(5)1. przygotować projekt zmian organizacyjnych usprawniających
wykonywanie obsług technicznych;
OMZ(5)2. zidentyfikować czynniki utrudniające sprawne wykonywanie
prac obsługowych;
OMZ(6)1. wysłuchać opinii wspólpracowników;

P

B

P

B

P

B

OMZ(6)2. wyrażać swoje zdanie w kontaktach z podwładnymi i
przełożonymi;
Planowane zadania
Sprawdzanie działania lotniczych przyrządów pokładowych.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:
Opis pracy:
Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.
Demontaż i montaż urządzeń awionicznych.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:
Opis pracy:

P

B
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Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.
Diagnozowanie stanu złącza elektrycznego.
Zadaniem grupy jest wykonanie pracy zgodnie z opisem pracy:
Opis pracy:
Uczniowie wykonują ćwiczenia, po ich wykonaniu dokonują samooceny.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni budowy i eksploatacji statków powietrznych. W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne
powinny się znajdować: statek powietrzny (samolot lub śmigłowiec), dokumentacja techniczna statku powietrznego, schematy instalacji, zestaw instrukcji i przepisów
lotniczych dotyczących bezpieczeństwa obsługi statków powietrznych, dokumentacje pokładowe i poświadczające, sprzęt lotniskowo-hangarowy, aparatura
kontrolno-pomiarowa do sprawdzania układów statku powietrznego, zestawy narzędzi obsługowych.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.
Zalecane metody dydaktyczne
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika awionika. Dział programowy „ Obsługa
wyposażenia elektrycznego i awionicznego statków powietrznych ” wymaga stosowania wyłącznie aktywizujących metod kształcenia.
Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń. Metoda ta zawiera opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy indywidualnej oraz w grupach.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
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ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik 1: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK AWIONIK ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU
W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH (tabela 1)
Załącznik 2: POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 2)
Załącznik 3: USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 4)
Załącznik 1
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK AWIONIK ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE
PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH
Tabela 1. Efekty kształcenia dla zawodu TECHNIK AWIONIK
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną
środowiska i ergonomią;
BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony
środowiska w Polsce;
BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem
zadań zawodowych;
BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia
zdrowia i życia;
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy
prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
PDG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży;
PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie
działalności gospodarczej;
PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane
powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności
zawodowych;
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JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się
w środowisku pracy;
JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS(10) współpracuje w zespole.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do
kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
PKZ(E.a)(1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
PKZ(E.a)(2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;
PKZ(E.a)(3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;
PKZ(E.a)(4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);
PKZ(E.a)(5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w
obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;
PKZ(E.a)(7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;
PKZ(E.a)(8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;
PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego
elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
PZK(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
PKZ(E.a)(12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji
technicznej;
PKZ(E.a)(13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie
schematów ideowych i montażowych;
PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów obwodów elektrycznych i układów
elektronicznych;
PKZ(E.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;
PKZ(E.a)(16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;
PKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi oraz
przestrzega norm w tym zakresie;
PKZ(E.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;
PKZ(M.j)(1) wyjaśnia zjawiska i prawa z zakresu aerodynamiki i mechaniki lotu
PKZ(M.j)(2) rozróżnia rodzaje statków powietrznych
PKZ(M.j)(3) rozróżnia elementy konstrukcyjne statków powietrznych
PKZ(M.j)(4) wyjaśnia budowę zespołów, instalacji i wyposażenia statków powietrznych i przestrzega zasad ich
działania
PKZ(M.j)(5) charakteryzuje napędy statków powietrznych
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PKZ(M.j)(6) rozróżnia urządzenia awioniczne i elektryczne statków powietrznych
PKZ(M.j)(7) rozpoznaje oznakowania i napisy na statku powietrznym
PKZ(M.j)(8) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie
E.17.(j.1)(1) posługuje się narzędziami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi do obsługi liniowej statków
powietrznych
E.17.(j.1)(2) posługuje się sprzętem lotniskowo-hangarowym do obsługi statków powietrznych
E.17.(j.1)(3) posługuje się dokumentacją techniczno-obsługową statków powietrznych sporządzoną w języku
polskim i angielskim
E.17.(j.1)(4) stosuje przepisy lotnicze związane z obsługą liniową statków powietrznych
E.17.(j.1)(5) wykonuje przeglądy statków powietrznych typowe dla zakresu obsług liniowych statków
powietrznych
E.17.(j.1)(6) zaopatruje pokładowe instalacje statków powietrznych w materiały eksploatacyjne
E.17.(j.1)(7) przeprowadza ocenę stanu technicznego zespołów, instalacji i wyposażenia statków powietrznych
E.17.(j.1)(8) wykonuje regulacje instalacji i urządzeń statków powietrznych
E.17.(j.1)(9) konserwuje i zabezpiecza statki powietrzne
E.17.(j.1)(10) stosuje się do procedur dystrybucji części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych stosowanych
w statkach powietrznych
E.17.(j.1)(11) rozpoznaje przyczyny, rodzaje i skutki błędów ludzkich w lotnictwie
E.17.(j.1)(12) rozpoznaje wpływ środowiska oraz zagrożeń eksploatacyjnych na sprawność statku powietrznego
E.17.(j.2)(1) odczytuje i sporządza schematy logiczne, ideowe, blokowe i montażowe układów oraz instalacji
elektrycznych i urządzeń awionicznych statków powietrznych
E.17.(j.2)(2) określa przeznaczenie elementów i podzespołów wchodzących w skład awioniki i wyposażenia
elektrycznego statków powietrznych
E.17.(j.2)(3) dobiera części zamienne do naprawy wyposażenia awionicznego i elektrycznego
E.17.(j.2)(4) wykonuje połączenia rozłączne i nierozłączne elementów elektrycznych, elektronicznych oraz
prostych elementów mechanicznych
E.17.(j.2)(5) określa cyfrowe i analogowe systemy statku powietrznego
E.17.(j.2)(6) stosuje procedury dystrybucji i ewidencjonowania części zamiennych i materiałów
E.17.(j.2)(7) stosuje zasady konserwacji oraz przechowywania materiałów i części zamiennych
E.17.(j.2)(8) dobiera narzędzia do naprawy wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych
E.17.(j.2)(9) dobiera i posługuje się przyrządami kontrolno-pomiarowymi w diagnostyce urządzeń awionicznych
i elektrycznych oraz interpretuje uzyskane wyniki
E.17.(j.2)(10) wykonuje obsługę metrologiczną przyrządów pomiarowych stosowanych w obsłudze statków
powietrznych
E.17.(j.2)(11) korzysta z komputerowego systemu wspomagania eksploatacji do pozyskiwania oraz archiwizacji
danych dotyczących napraw
E.17.(j.2)(12) diagnozuje stan elementów, układów i urządzeń wchodzących w skład wyposażenia elektrycznego
i awionicznego statku powietrznego
E.17.(j.2)(13) wykonuje operacje montażowe, obsługowe, regulacyjne i naprawcze urządzeń awionicznych i
elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
E.17.(j.2)(14) wypełnia dokumentację wykonawczą potwierdzenia obsług
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Załącznik 2
POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

liczba godzin przeznaczona na realizację
efektów kształcenia

II semestr

I semestr

IV

II semestr

I semestr

III

II semestr

II

I semestr

I

II semestr

Uczeń:

klasa

I semestr

Efekty kształcenia
/umiejętności, wiedza oraz
kompetencje personalne i społeczne/

Efekty wspólne dla wszystkich
zawodów / wspólne dla zawodów w
ramach obszaru E / kwalifikacje

Nazwa przedmiotu

Tabela 2. Pogrupowane efekty kształcenia

PKZ(E.a)

PKZ(E.a)(1) posługuje się pojęciami z dziedziny
elektrotechniki i elektroniki;
PKZ(E.a)(2) opisuje zjawiska związane z
prądem stałym i zmiennym;
PKZ(E.a)(3) interpretuje wielkości fizyczne
związane z prądem zmiennym;
PKZ(E.a)(4) wyznacza wielkości
charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu
y = A sin(ωt+φ);
PKZ(E.a)(5) stosuje prawa elektrotechniki do
obliczania i szacowania wartości wielkości
elektrycznych w obwodach elektrycznych i
układach elektronicznych;
PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy oraz układy
elektryczne i elektroniczne;
PKZ(E.a)(7) sporządza schematy ideowe i
montażowe układów elektrycznych i
elektronicznych;
PKZ(E.a)(8) rozróżnia parametry elementów
oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
E.17.(j.2)(1) odczytuje i sporządza schematy
logiczne, ideowe, blokowe i montażowe
układów oraz instalacji elektrycznych i
urządzeń awionicznych statków powietrznych
E.17.(j.2)(2) określa przeznaczenie elementów
i podzespołów wchodzących w skład awioniki
i wyposażenia elektrycznego statków
powietrznych

Kwalifikacja E.17.

Elektrotechnika i elektronika w awionice

Kształcenie zawodowe teoretyczne
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BHP

E.17.(j.2)(8) dobiera narzędzia do naprawy
wyposażenia awionicznego i elektrycznego
statków powietrznych
(BHP)(1) rozróżnia pojęcia związane z
bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną
przeciwpożarową, ochroną środowiska i
ergonomią;
(BHP)(2) rozróżnia zadania i uprawnienia
instytucji oraz służb działających w zakresie
ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
(BHP)(3) określa prawa i obowiązki
pracownika oraz pracodawcy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
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X

5

Kwalifikacja E.17.

PKZ(E.a)

PKZ(M.j)

PKZ(M.j)(6) rozróżnia urządzenia awioniczne i
elektryczne statków powietrznych
PKZ(M.j)(7) rozpoznaje oznakowania i napisy
na statku powietrznym
PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy oraz układy
elektryczne i elektroniczne;
PKZ(E.a)(7) sporządza schematy ideowe i
montażowe układów elektrycznych i
elektronicznych;
PKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją
techniczną, normami, katalogami i
instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w
tym zakresie;
E.17.(j.2)(1) odczytuje i sporządza schematy
logiczne, ideowe, blokowe i montażowe
układów oraz instalacji elektrycznych i
urządzeń awionicznych statków powietrznych
E.17.(j.2)(2) określa przeznaczenie elementów
i podzespołów wchodzących w skład awioniki
i wyposażenia elektrycznego statków
powietrznych
E.17.(j.2)(5) określa cyfrowe i analogowe
systemy statku powietrznego
(BHP)(1) rozróżnia pojęcia związane z
bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną
przeciwpożarową, ochroną środowiska i
ergonomią;
(BHP)(2) rozróżnia zadania i uprawnienia
instytucji oraz służb działających w zakresie
ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
(BHP)(3) określa prawa i obowiązki
pracownika oraz pracodawcy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
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BHP

Urządzenia elektryczne i awioniczne statku powietrznego

łączna liczba godzin 90
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łączna liczba godzin 150

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
78

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

PKZ(E.a)
Kwalifikacja E.17.

PKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją
techniczną, normami, katalogami i
instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w
tym zakresie;
E.17.(j.1)(1) posługuje się narzędziami i
przyrządami kontrolno-pomiarowymi do
obsługi liniowej statków powietrznych

PKZ(M.j)

E.17.(j.1)(7) przeprowadza ocenę stanu
technicznego zespołów, instalacji i
wyposażenia statków powietrznych
E.17.(j.2)(6) stosuje procedury dystrybucji i
ewidencjonowania części zamiennych i
materiałów
E.17.(j.2)(7) stosuje zasady konserwacji oraz
przechowywania materiałów i części
zamiennych
PKZ(M.j)(3) rozróżnia elementy konstrukcyjne
statków powietrznych
PKZ(M.j)(8) stosuje programy komputerowe
wspomagające wykonywanie zadań
(BHP)(1) rozróżnia pojęcia związane z
bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną
przeciwpożarową, ochroną środowiska i
ergonomią;
(BHP)(2) rozróżnia zadania i uprawnienia
instytucji oraz służb działających w zakresie
ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
(BHP)(3) określa prawa i obowiązki
pracownika oraz pracodawcy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP

Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych

PKZ(E.a)(16) przedstawia wyniki pomiarów i
obliczeń w postaci tabel i wykresów;
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PKZ(M.j)

Budowa i eksploatacja statków
powietrznych

łączna liczba godzin 180
PKZ(M.j)(1) wyjaśnia zjawiska i prawa z
zakresu aerodynamiki i mechaniki lotu
PKZ(M.j)(2) rozróżnia rodzaje statków
powietrznych
PKZ(M.j)(3) rozróżnia elementy konstrukcyjne
statków powietrznych
PKZ(M.j)(4) wyjaśnia budowę zespołów,
instalacji i wyposażenia statków powietrznych
i przestrzega zasad ich działania
PKZ(M.j)(5) charakteryzuje napędy statków
powietrznych
PKZ(M.j)(6) rozróżnia urządzenia awioniczne i
elektryczne statków powietrznych
PKZ(M.j)(7) rozpoznaje oznakowania i napisy
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PKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją
techniczną, normami, katalogami i
instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w
tym zakresie;
E.17.(j.1)(4) stosuje przepisy prawa lotniczego
w zakresie dotyczącym obsługi liniowej
statków powietrznych

Kwalifik
acja PKZ(E.a)
E.17.

na statku powietrznym

X

X

X

X

X

10

X

X
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X

X

50

(PDG)(1) stosuje pojęcia z obszaru
funkcjonowania gospodarki rynkowej;
(PDG)(2) stosuje przepisy prawa pracy,
przepisy prawa dotyczące ochrony danych
osobowych oraz przepisy prawa podatkowego
i prawa autorskiego;
(PDG)(3) stosuje przepisy prawa dotyczące
prowadzenia działalności gospodarczej;
(PDG)(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i
instytucje występujące w branży i powiązania
między nimi,
(PDG)(5) analizuje działania prowadzone
przez firmy funkcjonujące w branży;
(PDG)(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z
różnymi przedsiębiorstwami z branży;
(PDG)(7) przygotowuje dokumentację
niezbędną do uruchomienia i prowadzenia
działalności gospodarczej;
(PDG)(8) prowadzi korespondencję związaną
z prowadzeniem działalności gospodarczej;
(PDG)(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz
stosuje programy komputerowe
wspomagające prowadzenie działalności
gospodarczej;
(PDG)(10) planuje i podejmuje działania
marketingowe prowadzonej działalności
gospodarczej;
(PDG)(11) optymalizuje koszty i przychody
prowadzonej działalności gospodarczej.

PDG

Działalność gospodarcza w branży lotniczej

łączna liczba godzin 240
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(JOZ)(1) posługuje się zasobem środków
językowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych),
umożliwiających realizację zadań
zawodowych;
(JOZ)(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące
wykonywania typowych czynności
zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie,
w standardowej odmianie języka;
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X

JOZ

Język angielski
lotniczo-techniczny

łączna liczba godzin 30
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(JOZ)(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty
pisemne dotyczące wykonywania typowych
czynności zawodowych;
(JOZ)(4) formułuje krótkie i zrozumiałe
wypowiedzi oraz teksty pisemne
umożliwiające komunikowanie się w
środowisku pracy;
(JOZ)(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł
informacji.

X
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X

X

X
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X

X

łączna liczba godzin 60
Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe teoretyczne 750

BHP

(BHP)(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i
życia człowieka oraz mienia i środowiska
związane z wykonywaniem zadań
zawodowych;
(BHP)(5) określa zagrożenia związane z
występowaniem szkodliwych czynników
w środowisku pracy;
(BHP)(6) określa skutki oddziaływania
czynników szkodliwych na organizm
człowieka;
(BHP)(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
(BHP)(8) stosuje środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych;
(BHP)(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczące ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska;
(BHP)(10) udziela pierwszej pomocy
poszkodowanym w wypadkach przy pracy
oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem
technicznym podczas prac montażowych i
instalacyjnych;
PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy
pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu
montażu mechanicznego elementów i
urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
PKZ(E.a)(12) określa funkcje elementów i
układów elektrycznych i elektronicznych na

PKZ(E.a)

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Kształcenie zawodowe praktyczne
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

40

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
81

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

podstawie dokumentacji technicznej;
PKZ(E.a)(13) wykonuje połączenia elementów
i układów elektrycznych oraz elektronicznych
na podstawie schematów ideowych i
montażowych;
PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do
pomiaru parametrów obwodów elektrycznych
i układów elektronicznych;
PKZ(E.a)(15) wykonuje pomiary wielkości
elektrycznych elementów, układów
elektrycznych i elektronicznych;
PKZ(E.a)(16) przedstawia wyniki pomiarów i
obliczeń w postaci tabel i wykresów;
PKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją
techniczną, normami, katalogami i
instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w
tym zakresie;
PKZ(E.a)(18) stosuje programy komputerowe
wspomagające wykonywanie zadań;

KPS

Kwalifikacja E.17.

E.17.(j.2)(4) wykonuje połączenia rozłączne i
nierozłączne elementów elektrycznych,
elektronicznych oraz prostych elementów
mechanicznych
E.17.(j.2)(9) dobiera i posługuje się
przyrządami kontrolno-pomiarowymi w
diagnostyce urządzeń awionicznych i
elektrycznych oraz interpretuje uzyskane
wyniki
E.17.(j.2)(10) wykonuje obsługę
metrologiczną przyrządów pomiarowych
stosowanych w obsłudze statków
powietrznych
(KPS)(1) przestrzega zasad kultury i etyki

OMZ

(KPS)(2) jest kreatywny i konsekwentny w
realizacji zadań
(OMZ)(1) planuje pracę zespołu w celu
wykonania przydzielonych zadań;
(OMZ)(2) dobiera osoby do wykonania
przydzielonych zadań;
(OMZ)(3) kieruje wykonaniem przydzielonych
zadań;
(OMZ)(4) ocenia jakość wykonania
przydzielonych zadań;
(OMZ)(5) wprowadza rozwiązania techniczne i
organizacyjne wpływające na poprawę
warunków i jakość pracy;
(OMZ)(6) komunikuje się ze
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współpracownikami.

PKZ(E.a)

BHP

(BHP)(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i
życia człowieka oraz mienia i środowiska
związane z wykonywaniem zadań
zawodowych;
(BHP)(5) określa zagrożenia związane z
występowaniem szkodliwych czynników
w środowisku pracy;
(BHP)(6) określa skutki oddziaływania
czynników szkodliwych na organizm
człowieka;
(BHP)(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
(BHP)(8) stosuje środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych;
(BHP)(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczące ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska;
(BHP)(10 udziela pierwszej pomocy
poszkodowanym w wypadkach przy pracy
oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
PZK(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu
obróbki ręcznej;
PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem
technicznym podczas prac montażowych i
instalacyjnych;
PKZ(E.a)(16) przedstawia wyniki pomiarów i
obliczeń w postaci tabel i wykresów;
PKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją
techniczną, normami, katalogami i
instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w
tym zakresie;
(KPS)(3) przewiduje skutki podejmowanych
działań
(KPS)(4) jest otwarty na zmiany

KPS

Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne

łączna liczba godzin 90

(KPS)(6) aktualizuje wiedzę i doskonali
umiejętności zawodowe
E.17.(j.1)(1) posługuje się narzędziami i
przyrządami kontrolno-pomiarowymi do
obsługi statków powietrznych

Kwalifi
kacja
E.17.

(KPS)(5) potrafi radzić sobie ze stresem
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OMZ

E.17.(j.1)(7) przeprowadza ocenę stanu
technicznego zespołów, instalacji i
wyposażenia statków powietrznych
(OMZ)(1) planuje pracę zespołu w celu
wykonania przydzielonych zadań;
(OMZ)(2) dobiera osoby do wykonania
przydzielonych zadań;
(OMZ)(3) kieruje wykonaniem przydzielonych
zadań;
(OMZ)(4) ocenia jakość wykonania
przydzielonych zadań;
(OMZ)(5) wprowadza rozwiązania techniczne i
organizacyjne wpływające na poprawę
warunków i jakość pracy;
(OMZ)(6) komunikuje się ze
współpracownikami.
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BHP

(BHP)(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i
życia człowieka oraz mienia i środowiska
związane z wykonywaniem zadań
zawodowych;
(BHP)(5) określa zagrożenia związane z
występowaniem szkodliwych czynników
w środowisku pracy;
(BHP)(6) określa skutki oddziaływania
czynników szkodliwych na organizm
człowieka;
(BHP)(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
(BHP)(8) stosuje środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych;
(BHP)(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczące ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska;
(BHP)(10 udziela pierwszej pomocy
poszkodowanym w wypadkach przy pracy
oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
(KPS)(7) przestrzega tajemnicy zawodowej
(KPS)(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za
podejmowane działania
(KPS)(9) potrafi negocjować warunki
porozumień
(KPS)(10) współpracuje w zespole

KPS

Obsluga statków powietrznych

łączna liczba godzin 270
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E.17.(j.1)(1) posługuje się narzędziami i
przyrządami kontrolno-pomiarowymi do
obsługi liniowej statków powietrznych
E.17.(j.1)(2) posługuje się sprzętem
lotniskowo-hangarowym do obsługi statków
powietrznych
E.17.(j.1)(3) posługuje się dokumentacją
techniczno-obsługową statków powietrznych
sporządzoną w języku polskim i angielskim
E.17.(j.1)(4) stosuje przepisy lotnicze związane
z obsługą liniową statków powietrznych

Kwalifikacja E.17

E.17.(j.1)(5) wykonuje przeglądy statków
powietrznych typowe dla zakresu obsług
liniowych statków powietrznych
E.17.(j.1)(6) zaopatruje pokładowe instalacje
statków powietrznych w materiały
eksploatacyjne
E.17.(j.1)(7) przeprowadza ocenę stanu
technicznego zespołów, instalacji i
wyposażenia statków powietrznych
E.17.(j.1)(8) wykonuje regulacje instalacji i
urządzeń statków powietrznych
E.17.(j.1)(9) konserwuje i zabezpiecza statki
powietrzne
E.17.(j.1)(10) stosuje się do procedur
dystrybucji części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych stosowanych w statkach
powietrznych
E.17.(j.1)(11) rozpoznaje przyczyny, rodzaje i
skutki błędów ludzkich w lotnictwie
E.17.(j.1)(12) rozpoznaje wpływ środowiska
oraz zagrożeń eksploatacyjnych na sprawność
statku powietrznego
E.17.(j.2)(1) odczytuje i sporządza schematy
logiczne, ideowe, blokowe i montażowe
układów oraz instalacji elektrycznych i
urządzeń awionicznych statków powietrznych
E.17.(j.2)(2) określa przeznaczenie elementów
i podzespołów wchodzących w skład awioniki
i wyposażenia elektrycznego statków
powietrznych
E.17.(j.2)(3) dobiera części zamienne do
naprawy wyposażenia awionicznego i
elektrycznego
E.17.(j.2)(4) wykonuje połączenia rozłączne i
nierozłączne elementów elektrycznych,
elektronicznych oraz prostych elementów
mechanicznych
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OMZ

E.17.(j.2)(5) określa cyfrowe i analogowe
systemy statku powietrznego
E.17.(j.2)(6) stosuje procedury dystrybucji i
ewidencjonowania części zamiennych i
materiałów
E.17.(j.2)(7) stosuje zasady konserwacji oraz
przechowywania materiałów i części
zamiennych
E.17.(j.2)(8) dobiera narzędzia do naprawy
wyposażenia awionicznego i elektrycznego
statków powietrznych
E.17.(j.2)(9) dobiera i posługuje się
przyrządami kontrolno-pomiarowymi w
diagnostyce urządzeń awionicznych i
elektrycznych oraz interpretuje uzyskane
wyniki
E.17.(j.2)(10) wykonuje obsługę
metrologiczną przyrządów pomiarowych
stosowanych w obsłudze statków
powietrznych
E.17.(j.2)(11) korzysta z komputerowego
systemu wspomagania eksploatacji do
pozyskiwania oraz archiwizacji danych
dotyczących napraw
E.17.(j.2)(12) diagnozuje stan elementów,
układów i urządzeń wchodzących w skład
wyposażenia elektrycznego i awionicznego
statku powietrznego
E.17.(j.2)(13) wykonuje operacje montażowe,
obsługowe, regulacyjne i naprawcze urządzeń
awionicznych i elektrycznych na podstawie
dokumentacji technicznej
E.17.(j.2)(14) wypełnia dokumentację
wykonawczą potwierdzenia obsług
(OMZ)(1) planuje pracę zespołu w celu
wykonania przydzielonych zadań;
(OMZ)(2) dobiera osoby do wykonania
przydzielonych zadań;
(OMZ)(3) kieruje wykonaniem przydzielonych
zadań;
(OMZ)(4) ocenia jakość wykonania
przydzielonych zadań;
(OMZ)(5) wprowadza rozwiązania techniczne i
organizacyjne wpływające na poprawę
warunków i jakość pracy;
(OMZ)(6) komunikuje się ze
współpracownikami.
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łączna liczba godzin 390
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Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe praktyczne 750
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Załącznik 3:
USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Nazwa przedmiotu

Tabela 4. Uszczegółowione efekty kształcenia

A

Efekty kształcenia z podstawy
programowej
Uczeń:

B

Elektrotechnika i elektronika w awionice

PKZ(E.a)(1) posługuje się
pojęciami z dziedziny
elektrotechniki i elektroniki;

PKZ(E.a)(2) opisuje zjawiska
związane z prądem stałym i
zmiennym;

PKZ(E.a)(3) interpretuje
wielkości fizyczne związane z
prądem zmiennym;

PKZ(E.a)(4) wyznacza wielkości
charakteryzujące przebiegi
sinusoidalne typu
y = A sin(ωt+φ);

Uszczegółowione efekty kształcenia

C
PKZ(E.a)(1)1. posługiwać się wielkościami fizycznymi
stosowanymi w elektrotechnice;
PKZ(E.a)(1)2. stosować podstawowe pojęcia z dziedziny
elektrotechniki;
PKZ(E.a)(1)3. stosować podstawowe pojęcia z dziedziny
elektroniki;
PKZ(E.a)(1)4. rozpoznać i dobrać materiały stosowane w
elektrotechnice;
PKZ(E.a)(1)5. rozpoznać i dobrać materiały stosowane w
elektronice;
PKZ(E.a)(2)1. określić zjawiska zachodzące w polu
elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym;
PKZ(E.a)(2)2. rozróżniać źródła i rodzaje prądu elektrycznego;
PKZ(E.a)(2)3. określić rodzaje zjawisk zachodzących przy
przepływie prądu stałego i zmiennego;
PKZ(E.a)(2)5. określić podstawowe zjawiska zachodzące w
polu elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym;
PKZ(E.a.)(3)1. określić warunki przepływu prądu
elektrycznego w obwodzie elektrycznym;
PKZ(E.a.)(3)2. określić wartości wielkości w obwodach prądu
zmiennego;
PKZ(E.a.)(3)3. obliczać wartości wielkości w obwodach prądu
zmiennego;
PKZ(E.a.)(4)1. obliczyć wartości wielkości opisujących
przebiegi sinusoidalne;
PKZ(E.a.)(4)2. wyznaczyć wartości przesunięcia fazowego
przebiegów sinusoidalnych prądu i napięcia;
PKZ(E.a.)(4)3. obliczać wielkości charakteryzujące przebiegi
sinusoidalne.
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PKZ(E.a)(5) stosuje prawa
elektrotechniki do obliczania i
szacowania wartości wielkości
elektrycznych w obwodach
elektrycznych i układach
elektronicznych;

PKZ(E.a) (5)1. dobierać wielkości fizyczne i przelicza w
systemie SI jednostki używane w elektrotechnice;
PKZ(E.a.)(5)2. obliczać i szacować wartości wielkości
elektrycznych z wykorzystaniem praw elektrotechniki;

PKZ(E.a.)(6)1. określać elementy obwodów elektrycznych i
PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy elektronicznych;
oraz układy elektryczne i
PKZ(E.a.)(6)2. określać funkcję elementów w obwodzie
elektroniczne;
elektronicznym i elektrycznym;
PKZ(E.a.)(6)3. analizować obwody elektryczne.
PKZ(E.a)(7)1. dobierać symbole stosowane na schematach
ideowych i montażowych układów elektrycznych i
elektronicznych;
PKZ(E.a)(7) sporządza schematy
PKZ(E.a.)(7)2. objaśniać schematy elektryczne i mechaniczne,
ideowe i montażowe układów
elektrycznych i elektronicznych; stosowane w dokumentacji technicznej;
PKZ(E.a.)(7)3. sporządzić schematy ideowe i montażowe
układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a.)(8).1. - rozróżnić parametry elementów i
układów elektrycznych;

PKZ(E.a)(8) rozróżnia parametry
elementów oraz układów
PKZ(E.a.)(8).2. - rozróżnić parametry elementów i
elektrycznych i elektronicznych

układów elektronicznych

E.17.(j.2)(1) odczytuje i
sporządza schematy logiczne,
ideowe, blokowe i montażowe
układów oraz instalacji
elektrycznych i urządzeń
awionicznych statków
powietrznych

E.17.2(1)1. objaśniać przeznaczenie poszczególnych rodzajów
dokumentacji technicznej i obsługowej;
E.17.2(1)2. odszukać potrzebne informacje w dokumentacji
statku powietrznego;
E.17.2(1)3. ocenić aktualność dokumentacji technicznej;
E.17.2(2)1. rysować schematy ideowe, blokowe i montażowe
prostych układów elektrycznych;

E.17.(j.2)(2) określa
przeznaczenie elementów i
podzespołów wchodzących w
skład awioniki i wyposażenia
elektrycznego statków
powietrznych

E.17.2(2)2. posługiwać się elektrycznymi schematami
ideowymi, blokowymi i montażowymi systemów
awionicznych;

E.17.(j.2)(8) dobiera narzędzia

E.17.2(8)1. dobierać narzędzia do wykonania napraw

E.17.2(2)3. posługiwać się elektrycznymi schematami
ideowymi, blokowymi i montażowymi systemów
awionicznych;
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do naprawy wyposażenia
awionicznego i elektrycznego
statków powietrznych

wyposażenia awionicznego i elektrycznego i awioniki;
E.17.2(8)2. posługiwać się przyrządami i aparaturą kontrolnopomiarową do diagnozowania stanu technicznego urządzeń
awionicznych elektrycznych statku powietrznego;
E.17.2(8)3. interpretować wyniki pomiarów i sprawdzeń;

Nazwa przedmiotu

(BHP)(1) rozróżnia pojęcia
związane z bezpieczeństwem i
higieną pracy, ochroną
przeciwpożarową, ochroną
środowiska i ergonomią;

Urządzenia elektryczne i awioniczne statku
powietrznego

A

BHP (1)1. określać pojęcia związane z bezpieczeństwem i
higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną
środowiska i ergonomią;
BHP (1)2. stosować pojęcia związane z bezpieczeństwem i
higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną
środowiska i ergonomią;
BHP (1)3. wyjaśniać zasady ochrony przeciwpożarowej na
stanowisku pracy.

Efekty kształcenia z podstawy
programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia

B

C
PKZ(M.j)(6)1. sklasyfikować urządzenia elektryczne statków
powietrznych;
PKZ(M.j)(6)2. określić strukturę układu
elektroenergetycznego statku powietrznego;
PKZ(M.j)(6)3. scharakteryzować budowę oraz zasadę działania
PKZ(M.j)(6) rozróżnia urządzenia urządzeń elektrycznych prądu stałego i przemiennego;
awioniczne i elektryczne
PKZ(M.j)(6)4. scharakteryzować budowę, zasadę działania
oraz przeznaczenie instalacji elektrycznych silnika i płatowca;
statków powietrznych;
PKZ(M.j)(6)5. sklasyfikować urządzenia i systemy awioniki;
PKZ(M.j)(6)6. rozróżnić rodzaje urządzeń nawigacyjnych;
PKZ(M.j)(6)7. dokonać podziału urządzeń łączności radiowej
statku powietrznego;
PKZ(M.j)(6)8. scharakteryzować pokładowe urządzenia i
systemy łączności;
PKZ(M.j)(7)1. objaśnić znaczenie znaków i symboli
PKZ(M.j)(7) rozpoznaje
oznakowania i napisy na statku umieszczonych na urządzeniach elektrycznych;
powietrznym;
PKZ(M.j)(7)2. objaśnić znaczenie napisów umieszczonych na
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urządzeniach elektrycznych i awionicznych;
PKZ(E.a)(6)1. rozróżnić przewody elektryczne stosowane na
statkach powietrznych oraz ich złącza i kody identyfikacyjne;
PKZ(E.a)(6)2. rozróżnić rodzaje prądów i napięć stosowanych
PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy
na statkach powietrznych;
oraz układy elektryczne i
PKZ(E.a)(6)3. określić podstawowe parametry techniczne
elektroniczne;
źródeł zasilania prądem oraz urządzeń elektrycznych;
PKZ(E.a)(6)4. określić sposoby zabezpieczania wyposażenia
elektrycznego przed skutkami zwarć i przeciążeń;
PKZ(E.a)(7)1. rysować proste schematy elektryczne;
PKZ(E.a)(7)2. odczytywać schematy instalacji elektrycznych
statku powietrznego;
PKZ(E.a)(7) sporządza schematy PKZ(E.a)(7)3. wyjaśnić zasadę działania urządzeń
ideowe i montażowe układów
elektrycznych według schematów funkcjonalnych i
elektrycznych i elektronicznych; montażowych;
PKZ(E.a)(7)4. wyjaśnić zasadę działania systemów
awionicznych według schematów funkcjonalnych i
montażowych;
PKZ(E.a)(17) posługuje się
PKZ(E.a)(17)1. objaśnić przeznaczenie poszczególnych
dokumentacją techniczną,
rodzajów dokumentacji technicznej i obsługowej;
normami, katalogami i
PKZ(E.a)(17)2. odnaleźć potrzebne informacje w
instrukcjami obsługi oraz
dokumentacji technicznej statku powietrznego;
przestrzega norm w tym
PKZ(E.a)(17)3. ocenić akualność dokumentacji technicznej;
zakresie;
E.17.2(1) odczytuje i sporządza E.17.2(1)1. rysować schematy ideowe, blokowe i montażowe
prostych układów elektrycznych;
schematy logiczne, ideowe,
blokowe i montażowe układów E.17.2(1)2. posłużyć się elektrycznymi schematami ideowymi,
oraz instalacji elektrycznych i
blokowymi i montażowymi układów i instalacji elektrycznych;
urządzeń awionicznych statków E.17.2(1)3. posłużyć się elektrycznymi schematami ideowymi,
powietrznych
blokowymi i montażowymi systemów awionicznych;
E.17.2(2)1. określić przeznaczenie źródeł i przetworników
energii elektrycznej;
E.17.2(2)2. określić przeznaczenie instalacji elektrycznych
E.17.2(2) określa przeznaczenie
silników lotniczych;
elementów i podzespołów
E.17.2(2)3. określić przeznaczenie instalacji elektrycznych
wchodzących w skład awioniki i
systemów statku powietrznego;
wyposażenia elektrycznego
E.17.2(2)4. określić przeznaczenie urządzeń systemu
statków powietrznych
sterowania lotem;
E.17.2(2)5. okreslić przeznaczenie urządzeń systemów
awionicznych;
E.17.2(3)1. scharakteryzować lotnicze cyfrowe szyny danych;
E.17.2(3) określa cyfrowe i
E.17.2(3)2. scharakteryzować systemy zobrazowania
analogowe systemy statku
informacji;
powietrznego
E.17.2(3)3. zidentyfikować podstawowe rodzaje wyświetlaczy
stosowanych na statkach powietrznych;
BHP(1)1. wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej na
(BHP)(1) rozróżnia pojęcia
lotnisku;
związane z bezpieczeństwem i
BHP(1)2. rozróżnić środki gaśnicze;
higieną pracy, ochroną
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przeciwpożarową, ochroną
środowiska i ergonomią;
(BHP)(2) rozróżnia zadania i
uprawnienia instytucji oraz
służb działających w zakresie
ochrony pracy i ochrony
środowiska w Polsce;

Nazwa przedmiotu

(BHP)(3) określa prawa i
obowiązki pracownika oraz
pracodawcy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;

Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych

A

BHP(1)3. wyjaśnić pojęcie ergonomia;
BHP(2)1. wymienić instytucje oraz służby działające w
zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP((2)2.charakteryzować zadania i uprawnienia instytucji
oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony
środowiska w Polsce;
BHP(2)3. zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące
prawnej ochrony pracy;
BHP(3)1. rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP (3)2. rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(3)3. opracować procedurę postępowania w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy;

Efekty kształcenia z podstawy
programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia

B

C
PKZ(E.a)(16) 1. czytać rysunki techniczne części maszyn;
PKZ(E.a)(16) 2. wymiarować części maszyn;
PKZ(E.a)(16) 3. wykonać rysunki (szkice) części maszyn;
PKZ(E.a)(16) 4. dobrać sposób wykonywania pomiaru i
przyrządy pomiarowe do określonego zadania;
PKZ(E.a)(16) przedstawia wyniki PKZ(E.a)(16) 5. scharakteryzować metody pomiarów
pomiarów i obliczeń w postaci
z użyciem wzorców i przyborów pomiarowych;
PKZ(E.a)(16) 6. zinterpretować wyniki pomiarowe;
tabel i wykresów
PKZ(E.a)(16) 7. scharakteryzować metody nieinwazyjnej
kontroli;
PKZ(E.a)(16) 8.wykonać obliczenia wytrzymałościowe i
zmęczeniowe na zginanie, skręcanie, rozciąganie;
PKZ(E.a)(16) 9. planować procesy demontażu i montażu części
maszyn i urządzeń;
PKZ(E.a)(17)1. objaśnić przeznaczenie poszczególnych
PKZ(E.a)(17) posługuje się
rodzajów dokumentacji technicznej i obsługowej;
dokumentacją techniczną,
normami, katalogami i
PKZ(E.a)(17)2. odnaleźć potrzebne informacje w
instrukcjami obsługi oraz
dokumentacji technicznej statku powietrznego;
przestrzega norm w tym
PKZ(E.a)(17)3. ocenić aktualność dokumentacji technicznej;
zakresie
PKZ(E.a)(17) 4. wykorzystać programy komputerowe w
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PKZ(M.j)(3) rozróżnia elementy
konstrukcyjne statków
powietrznych

PKZ(M.j)(8) stosuje programy
komputerowe wspomagające
wykonywanie zadań

zakresie archiwizacji danych z obsługi urządzeń technicznych;
PKZ(E.a)(17) 5.wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z
niezawodnością;
PKZ(E.a)(17) 6. scharakteryzować konstrukcyjne materiały
metalowe i niemetalowe;
PKZ(E.a)(17) 7. dokonać wyboru metody badania metali,
stopów i tworzyw i sposobu wykrywania ich wad;
PKZ(E.a)(17) 8. Zidentyfikować zjawiska korozji i erozji;
PKZ(E.a)(17) 9. dobrać rodzaje powłok ochronnych
uwzględnieniem rodzaju materiał i przeznaczenia danego
elementu konstrukcyjnego;
PKZ(E.a)(17) 10. rozróżnić podstawowe rodzaje obróbki
cieplnej i chemicznej oraz określić ich wpływ na strukturę i
własności mechaniczne materiału;
PKZ(E.a)(17) 11. dobrać metody regeneracji naprawy części
maszyn oraz nanoszenia ochronnych powłok lakierniczych i
galwanicznych;
PKZ(E.a)(17) 12. scharakteryzować operacje nitowania,
klejenia, lutowania spawania elektrycznego i gazowego;
PKZ(E.a)(17) 13. scharakteryzować procesy wykonywania i
naprawy elementów z tworzyw kompozytowych i
przekładkowych;
PKZ(E.a)(17) 14. scharakteryzować podstawowe rodzaje
obróbki ręcznej i mechanicznej;
PKZ(E.a)(17) 15. dobrać parametry obróbki mechanicznej,
narzędzia i oprzyrządowanie;
PKZ(E.a)(17) 16. wyjaśnić budowę i zasadę działania prostych
mechanizmów typu osie, wały, łożyska, sprzęgła, hamulce;
PKZ(E.a)(17) 17. wyjaśnić budowę i zasadę działania napędów
pneumatycznych i hydraulicznych;
PKZ(M.j)(3) 1. wyjaśnić przeznaczenie głównych zespołów
statków powietrznych;
PKZ(M.j)(3) 2. rozróżniać główne elementy konstrukcyjne
płatowców statków powietrznych;
PKZ(M.j)(3) 3. scharakteryzować przeznaczenie
poszczególnych elementów konstrukcyjnych statku
powietrznego;
PKZ(M.j)(3) 4. scharakteryzować rodzaje i właściwości płynów
eksploatacyjnych (gazów i cieczy) stosowanych podczas
eksploatacji sprzętu lotniczego;
PKZ(M.j)(3)5. czytać schematy instalacji pneumatycznych i
hydraulicznych i scharakteryzować ich budowę i zasady
działania;
PKZ(M.j)(3)6. określić sposób pracy poszczególnych
mechanicznych elementów konstrukcyjnych statku
powietrznego;
PKZ(M.j)(8) 1. stosować sprzęt komputerowy i specjalistyczne
oprogramowanie wspomagające obsługę statków
powietrznych w zakresie pozyskiwania i archiwizacji danych;
PKZ(M.j)(8) 2. pozyskać potrzebne informacje z systemu
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(BHP)(1) rozróżnia pojęcia
związane z bezpieczeństwem i
higieną pracy, ochroną
przeciwpożarową, ochroną
środowiska i ergonomią;

(BHP)(2) rozróżnia zadania i
uprawnienia instytucji oraz
służb działających w zakresie
ochrony pracy i ochrony
środowiska w Polsce;

Nazwa przedmiotu

(BHP)(3) określa prawa i
obowiązki pracownika oraz
pracodawcy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;

Budowa i eksploatacja
statków powietrznych

A

wspomagania eksploatacji statków powietrznych;
PKZ(M.j)(8) 3. wprowadzić niezbędne informacje do systemu
wspomagania eksploatacji statków powietrznych po
wykonaniu obsługi lub naprawy;
PKZ(M.j)(8) 4. wykonywać proste obliczenia
wytrzymałościowe elementów maszyn z wykorzystaniem
programów komputerowych;
BHP(1)1. wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej na
stanowisku pracy;
BHP(1)2. rozróżnić środki gaśnicze;
BHP(1)3. dobrać sprzęt i środki gaśnicze w zależności od
rodzaju pożaru
BHP(1)4. wyjaśnić pojęcie ergonomia;
BHP(1)5. zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami
ergonomii;
BHP(2)1. wymienić instytucje oraz służby działające w
zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP((2)2.charakteryzować zadania i uprawnienia instytucji
oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony
środowiska w Polsce;
BHP(2)3. zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące
prawnej ochrony pracy;
BHP(3)1. rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP (3)2. rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP(3)3. opracować procedurę postępowania w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy;

Efekty kształcenia z podstawy
programowej
Uczeń:

B

PKZ(M.j)(1) wyjaśnia zjawiska i
prawa z zakresu aerodynamiki i
mechaniki lotu;

Uszczegółowione efekty kształcenia

C
PKZ(M.j)(1)1. scharakteryzować atmosferę ziemską;
PKZ(M.j)(1)2. zinterpretować prawa i zależności między
wielkościami fizycznymi stosowanymi w mechanice płynów i
aerodynamice;
PKZ(M.j)(1)3. wyjaśnić zjawisko powstawania sił
aerodynamicznych;
PKZ(M.j)(1)4. scharakteryzować fazy lotu statków
powietrznych;
PKZ(M.j)(1)5. scharakteryzować rozwiązania konstrukcyjne
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służące do wpływania na stateczność, sterowność, siły i
momenty działające na statek powietrzny;
PKZ(M.j)(2)1. sklasyfikować statki powietrzne;
PKZ(M.j)(2)2. określić przeznaczenie różnych rodzajów
PKZ(M.j)(2) rozróżnia rodzaje statków powietrznych;
PKZ(M.j)(2)3. określić obszary zastosowań różnych rodzajów
statków powietrznych;
statków powietrznych;
PKZ(M.j)(3)1. objaśnić przeznaczenie głównych zespołów
PKZ(M.j)(3) rozróżnia elementy statkow powietrznych;
PKZ(M.j)(3)2. wskazać główne elementy konstrukcyjne
konstrukcyjne statków
płatowców statków powietrznych;
powietrznych;
PKZ(M.j)(3)3. określić przeznaczenie poszczególnych
elementów konstrukcyjnych statku powietrznego;
PKZ(M.j)(4)1. określić przeznaczenie zespołów, instalacji i
wyposażenia statku powietrznego;
PKZ(M.j)(4) wyjaśnia budowę
PKZ(M.j)(4)2. objaśnić zasadę działania instalacji
zespołów, instalacji i
hydraulicznej, pneumatycznej, paliwowej, klimatyzacyjnej;
wyposażenia statków
PKZ(M.j)(4)3. wymienić podstawowe parametry pracy
powietrznych i przestrzega
zespołów, instalacji i wyposażenia statku powietrznego;
zasad ich działania;
PKZ(M.j)(4)4. wskazać w kabinie przyrządy kontroli pracy
zespołów, instalacji i wyposażenia statku powietrznego;
PKZ(M.j)(5)1. określić przeznaczenie różnych rodzajów
napędów lotniczych;
PKZ(M.j)(5)2. wskazać i scharakteryzować główne zespoły
silnika lotniczego;
PKZ(M.j)(5)3. wymienić podstawowe parametry pracy silnika
lotniczego;
PKZ(M.j)(5) charakteryzuje
PKZ(M.j)(5)4. wyjaśnić zasadę pracy instalacji olejowej silnika;
napędy statków powietrznych;
PKZ(M.j)(5)5. wyjaśnić zasadę pracy instalacji paliwowej
silnika;
PKZ(M.j)(5)6. wymienić podstawowe czynności obsługowe
wykonywane na silnikach lotniczych;
PKZ(M.j)(5)7. wskazać w kabinie przyrządy kontroli pracy
zespołu napędowego;
PKZ(M.j)(6)1. wskazać w kabinie statku powietrznego pulpity
PKZ(M.j)(6) rozróżnia urządzenia sterowania urządzeniami elektrycznymi i awionicznymi;
awioniczne i elektryczne
PKZ(M.j)(6)2. ustalić położenia wyjściowe przełączników
statków powietrznych
sterowania na pulpitach urządzeń elektrycznych i
awionicznych;
PKZ(M.j)(7)1. objaśnić znaczenie znaków i symboli
PKZ(M.j)(7) rozpoznaje
umieszczonych na statkach powietrznych;
oznakowania i napisy na statku
PKZ(M.j)(7)2. objaśnić znaczenie napisów umieszczonych na
powietrznym;
statkach powietrznych;
PKZ(E.a)(17) 1. odnaleźć w dokumentacji technicznej
PKZ(E.a)(17) posługuje się
informacje dotyczące budowy i zasady działania urządzeń,
dokumentacją techniczną,
instalacji i wyposażenia statku powietrznego;
normami, katalogami i
PKZ(E.a)(17) 2. odnaleźć w katalogach części, podzespoły i
instrukcjami obsługi oraz
zespoły potrzebne do naprawy statku powietrznego;
przestrzega norm w tym
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zakresie;

PKZ(E.a)(17) 3. odnaleźć w dokumentacji technicznej
instrukcje wykonywania czynności obsługowych;

Nazwa przedmiotu

E.17.1(4)1. rozróżnić organizacje lotnicze i określić zakresy ich
działalności;
E.17.1(4)2. rozróżnić rodzaje wymaganej dokumentacji statku
E.17.1(4) stosuje przepisy prawa
powietrznego;
lotniczego w zakresie
E.17.1(4)3. scharakteryzować obowiązki i kompetencje
dotyczącym obsługi liniowej
personelu poświadczającego obsługę statku powietrznego w
statków powietrznych;
zakresie obsługi liniowej;
E.17.1(4)4. określić zadania zatwierdzonych organizacji
obsługowych na podstawie przepisów Part-145;

Działalność gospodarcza w branży lotniczej

A

Efekty kształcenia z podstawy
programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia

B
C
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru PDG(1)1. rozróżnić pojęcia z obszaru funkcjonowania
funkcjonowania gospodarki
gospodarki rynkowej: rynek, polityka fiskalna;
rynkowej;
PDG(1)2. zdefiniować pojęcia: małe, średnie, duże
przedsiębiorstwo;
PDG(2) stosuje przepisy prawa
PDG(2)1. zidentyfikować przepisy prawa pracy, przepisy o
pracy, przepisy prawa dotyczące ochronie danych osobowych i prawa autorskiego;
ochrony danych osobowych
PDG(2)2. zidentyfikować przepisy prawa podatkowego;
oraz przepisy prawa
PDG(2)3. dokonać analizy przepisów prawa pracy, przepisów
podatkowego i prawa
o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa
autorskiego;
podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(2)4. określić konsekwencje wynikające z
nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
oraz przepisó prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(3) stosuje przepisy prawa
PDG(3)1. zidentyfikować aktualnie obowiązujące przepisy
dotyczące prowadzenia
dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
działalności gospodarczej;
PDG(3)2. dokonać analizy przepisów dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(3)3. przewidzieć konsekwencje wynikające z
nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia
działalności gospodarczej;
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PDG(4) rozróżnia
przedsiębiorstwa i instytucje
występujące w branży i
powiązania między nimi;

PDG(5) analizuje działania
prowadzone przez firmy
funkcjonujące w branży;

PDG(6) inicjuje wspólne
przedsięwzięcia z różnymi
przedsiębiorstwami z branży;
PDG(7) przygotowuje
dokumentację niezbędną do
uruchomienia i prowadzenia
działalności gospodarczej;

PDG(8) prowadzi
korespondencję związaną z
prowadzeniem działalności
gospodarczej;

PDG(9) obsługuje urządzenia
biurowe oraz stosuje programy
komputerowe wspomagające
prowadzenie działalności;
PDG(10) planuje i podejmuje
działania marketingowe
prowadzonej działalności
gospodarczej;
PDG(11) optymalizuje koszty
i przychody prowadzonej
działalności gospodarczej;

PDG(3)4. skorzystać z aktualnie obowiązujących przepisów
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG(4)1. rozróżnić przedsiębiorstwa i instytucje branży
lotniczej;
PDG(4)2. zidentyfikować przedsiębiorstwa branży lotniczej;
PDG(4)3. określić powiązania przedsiębiorstwa branży
lotniczej z otoczeniem;
PDG(5)1. analizować czynniki kształtujące popyt na usługi
związane z branżą lotniczą;
PDG(5)2. porównać działania prowadzone przez
przedsiębiorstwa konkurencyjne;
PDG(6)1. zorganizować współpracę z kontrahentami;
PDG(6)2.ustalić zakres i zasady współpracy z
przedsiębiorstwami branży lotniczej;
PDG(7)1. sporządzić algorytm postępowania przy zakładaniu
działalności gospodarczej w branży lotniczej;
PDG(7)2. wybrać formę organizacyjno-prawną planowanej
działalności gospodarczej;
PDG(7)3. sporządzić dokumenty do uruchomienia
i prowadzenia działalności gospodarczej w branży lotniczej;
PDG(7)4. sporządzić biznesplan dla działalności w branży
lotniczej;
PDG(8)1. zorganizować stanowisko pracy biurowej
z zastosowaniem zasad ergonomii;
PDG(8)2. rozróznić ogólne zasady formułowania
i formatowania pism;
PDG(8)3. wykonać czynności związane z przyjmowaniem
korespondencji w różnej formie;
PDG(9)1. obsługiwać biurowe urządzenia techniczne;
PDG(9)2. zastosować programy komputerowe wspomagające
prowadzenie działalności branży mechanicznej;
PDG(10)1. rozróżnić elementy marketingu;
PDG(10)2. dobrać działania marketingowe do prowadzonej
działalności gospodarczej;
PDG(11)1. zidentyfikować składniki kosztów i przychodów na
wynik finansowy;
PDG(11)2. określić wpływ kosztów i przychodów na wynik
finansowy;
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Język angielski lotniczo-techniczny

A

Efekty kształcenia z podstawy
programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia

B
JOZ(1) posługuje się zasobem
środków językowych
(leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz
fonetycznych), umożliwiających
realizację zadań zawodowych;

C
JOZ(1)1.posłużyć się kontekstem w zrozumieniu wypowiedzi z
użyciem specjalistycznego słownictwa stosowanego w
lotnictwie,
JOZ(1)2.zabrać głos w dyskusji na temat wysłuchanego tekstu,
JOZ(1)3. przeczytać i przetłumaczyć korespondencję w języku
angielskim,

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi
dotyczące wykonywania
typowych czynności
zawodowych artykułowane
powoli i wyraźnie, w
standardowej odmianie języka;

JOZ(3) analizuje i interpretuje
krótkie teksty pisemne
dotyczące wykonywania
typowych czynności
zawodowych;

JOZ(2)1.określić czynności związane z obsługą statków
powietzrnych,
JOZ(2)2.przeprowadzić rozmowę z personelem latającym i
technicznym na temat stanu technicznego statku
powietrznego, systemu, układu lub urządzenia,
JOZ(2)3.posłużyć się językiem angielskim w zakresie
wspomagającym wykonywane zadań zawodowych,
JOZ(2)4.zinterpretować typowe pytania stawiane przez
personel latający i techniczny,
JOZ(2)5.wydać polecenia w języku angielskim dotyczące
realizacji prac w zawodzie technik awionik,
JOZ(3)1. przetłumaczyć na język angielski, z zachowaniem
podstawowych zasad gramatyki i ortografii, teksty zawodowe
napisane w języku polskim,
JOZ(3)2. sporządzić notatkę na temat wysłuchanego tekstu,
JOZ(3)3. przeczytać i przetłumaczyć anglojęzyczne instrukcje
dotyczące zasad obsługi urządzeń stosowanych w obsłudze
statków powietrznych,
JOZ(3)4. zredagować notatkę w języku angielskim z tekstu
zawodowego słuchanego i czytanego,
JOZ(3)5. odczytać i dokonać analizy informacji
zamieszczonych na tabliczkach, metkach, metrykach,

JOZ(4) formułuje krótkie i
zrozumiałe wypowiedzi oraz
teksty pisemne umożliwiające
komunikowanie się w
środowisku pracy;

JOZ(4)1. porozumieć się z uczestnikami procesu obsługi statku
powietrznego wykorzystując słownictwo zawodowe,
JOZ(4)2. przekazać w języku angielskim informacje dotyczące
wykonywanych prac,
JOZ(4)3. porozumiewać się z zespołem współpracowników
w języku angielskim,

JOZ(5) korzysta z

JOZ(5)1.skorzystać z anglojęzycznych zasobów Internetu
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obcojęzycznych źródeł
informacji

związanych z tematyką zawodową,
JOZ(5)2.dokonać analizy informacji zawartych na
opakowaniach części zamiennych statków powietrznych,
JOZ(5)3. wyszukać w różnych źródłach informacje związane z
wykonywaniem obsług statków powietrznych,
JOZ (5)4. skorzystać z obcojęzycznych portali internetowych
przy wyszukiwaniu ofert szkoleniowych,

Nazwa
przedmiotu

JOZ (5)5. zgromadzić i przetłumaczyć oferty szkoleniowe dla
branży lotniczej,

A

Efekty kształcenia z podstawy
programowej
Uczeń:
B

Pomiary elektryczne i elektroniczne

BHP (4) - przewiduje
zagrożenia dla zdrowia i
życia człowieka oraz mienia
i środowiska związane z
wykonywaniem zadań
zawodowych;

Uszczegółowione efekty kształcenia

C
BHP (4).2. przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia
człowieka oraz mienia i środowiska związane z montażem
układów elektrycznych i elektronicznych;
BHP (4).3.przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia
człowieka oraz mienia i środowiska związane z badaniem
układów elektrycznych i elektronicznych;

BHP (5) - określa zagrożenia
związane z występowaniem
szkodliwych czynników
w środowisku pracy;

BHP (5).1. określić zagrożenia związane z występowaniem
szkodliwych czynników w środowisku pracy z układami prądu
stałego;
BHP (5).2. określić zagrożenia związane z występowaniem
szkodliwych czynników w środowisku pracy z układami prądu
zmiennego;

BHP (6) - określa skutki
oddziaływania czynników
szkodliwych na organizm
człowieka;

BHP (6).1. określić skutki oddziaływania prądu stałego na
organizm człowieka;

BHP (7) - organizuje
stanowisko pracy zgodnie z
obowiązującymi
wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony

BHP (7).1.- zorganizować stanowisko do badania elementów
elektrycznych i elektronicznych zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;

BHP (6).2. określić skutki oddziaływania prądu zmiennego na
organizm człowieka;

BHP (7).2.- zorganizować stanowisko do badania
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przeciwpożarowej i ochrony elektronicznych układów analogowych zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
środowiska;
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska;
BHP (7).3.- zorganizować stanowisko do badania
elektronicznych układów cyfrowych zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska;

BHP (9) - przestrzega zasad
bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz stosuje przepisy
prawa ochrony
przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
BHP (9) - przestrzega zasad
bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz stosuje przepisy
prawa ochrony
przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;

BHP (10) - udziela pierwszej
pomocy poszkodowanym w
wypadkach przy pracy oraz
w stanach zagrożenia
zdrowia i życia.

BHP (8).1. zastosować środki ochrony indywidualnej i
zbiorowej podczas wykonywania połączeń w układach
elektrycznych i elektronicznych;
BHP (8).2. zastosować środki ochrony indywidualnej i
zbiorowej podczas wykonywania montażu elementów i
układów elektrycznych i elektronicznych;
BHP (8).3. zastosować środki ochrony indywidualnej i
zbiorowej podczas wykonywania pomiarów parametrów
elementów i układów elektrycznych i elektronicznych;
BHP (9) 1. dokonać analizy zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz przepisów prawa dotyczących ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP (9).1. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska w pracach związanych z wykonywaniem
połączeń w układach elektrycznych i elektronicznych ;
BHP (9).2. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska w pracach związanych z montażem
elementów i układów elektrycznych i elektronicznych ;
PKZ(E.a) (9) 3. odczytywać rysunek techniczny podczas prac
instalacyjnych;

PKZ(E.a)(10) 1. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe
wykorzystywane do prac z zakresu montażu mechanicznego
elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych statku
powietrznego;
PKZ(E.a.)(10).2. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz
wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego układów
elektronicznych statku powietrznego;
PKZ(E.a)(10) 3. zastosować narzędzia i przyrządy pomiarowe
do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i
urządzeń elektrycznych i elektronicznych statku
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powietrznego;

PKZ(E.a.)(12).1. - określić funkcje elementów elektronicznych
w układach analogowych na podstawie dokumentacji
technicznej ;

PKZ(E.a.)(12) - określa funkcje
PKZ(E.a.)(12).2. - określić funkcje elementów elektronicznych
elementów i układów elektrycznych i
w układach cyfrowych kombinacyjnych i sekwencyjnych, na
elektronicznych na podstawie
podstawie dokumentacji technicznej ;
dokumentacji technicznej;
PKZ(E.a.)(13) - wykonuje
połączenia elementów i
układów elektrycznych oraz
elektronicznych na
podstawie schematów
ideowych i montażowych;

PKZ(E.a)(13) 1. analizować schematy ideowe i montażowe na
podstawie których dokonuje połączeń elementów i układów
elektrycznych oraz elektronicznych statku powietrznego;
PKZ(E.a)(13) 2. analizować schematy ideowe i montażowe na
podstawie których dokonuje połączeń elementów i układów
elektrycznych oraz elektronicznych;
PKZ(E.a)(13) 3. stosować zasady wykonania połączeń
elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na
podstawie schematów ideowych i montażowych;

PKZ(E.a.)(14) - dobiera
metody i przyrządy do
pomiaru parametrów
obwodów elektrycznych
i układów elektronicznych;

PKZ(E.a.)(14) - dobiera
metody i przyrządy do
pomiaru parametrów
obwodów elektrycznych
i układów elektronicznych;

PKZ(E.a.)(16) - przedstawia
wyniki pomiarów i obliczeń

PKZ(E.a)(14) 1. wskazywać metodę pomiarową do pomiaru
parametrów układów elektrycznych;
PKZ(E.a)(14) 2. dobierać przyrządy i ich ilość do pomiaru
parametrów układów elektrycznych;
PKZ(E.a)(14) 3. dobierać odpowiednia metodę pomiarową do
pomiaru parametrów układów elektronicznych
PKZ(E.a)(14) 4. dobierać odpowiednie przyrządy i ich ilość do
pomiaru parametrów układów elektronicznych;
PKZ(E.a)(14) 5. opracować schemat podstawowy badanego
układu elektrycznego i elektronicznego
PKZ(E.a)(15) 1. ustalić sposób zasilania układu pomiarowego
do dokonania pomiaru wielkości elektrycznych elementów,
układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(15) 2. dobierać zakresy pomiarowe stosowanych
przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych elementów,
układów elektrycznych i elektronicznych
PKZ(E.a)(16) 1. konstruować tabelę, określić zakresy
mierzonych wielkości;
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w postaci tabel i wykresów;

PKZ(E.a.)(17) - posługuje się
dokumentacją techniczną,
normami, katalogami i
instrukcjami obsługi oraz
przestrzega norm w tym
zakresie;

PKZ(E.a.)(18) - stosuje
programy komputerowe
wspomagające
wykonywanie zadań.

E.17.(j.2)(4) wykonuje
połączenia rozłączne i
nierozłączne elementów
elektrycznych, elektronicznych
oraz prostych elementów
mechanicznych
E.17.(j.2)(9) dobiera i posługuje
się przyrządami kontrolnopomiarowymi w diagnostyce
urządzeń awionicznych i
elektrycznych oraz interpretuje
uzyskane wyniki

E.17.(j.2)(10) wykonuje obsługę
metrologiczną przyrządów
pomiarowych stosowanych w
obsłudze statków powietrznych
(KPS)(1) przestrzega zasad

PKZ(E.a)(16) 2. zapisać wyniki pomiarów w tabeli i wykonać
obliczenia;

PKZ(E.a)(16) 3. narysować wykres uwzględniający
wyskalowanie osi i podanie legendy;
PKZ(E.a)(17) 1. wskazywać dokumentację techniczną, katalogi
i instrukcje obsługi;
PKZ(E.a)(17) 2. dokonać analizy treści dokumentacji
technicznej, katalogów i instrukcji obsługi;
PKZ(E.a)(17) 3. stosować treści znajdujące się w dokumentacji
technicznej, katalogach i instrukcjach obsługi;
PKZ(E.a)(17) 4. wnioskować na podstawie dokumentacji
technicznej, katalogów i instrukcji obsługi;

PKZ(E.a)(18) 1. wskazywać programy komputerowe
wspomagające wykonywanie zadań zawodowych;
PKZ(E.a)(18) 2. określać przydatność programów
komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
zawodowych;
PKZ(E.a)(18) 3. obsługiwać programy komputerowe
wspomagające wykonywanie zadań zawodowych;

E17.2(4) 1.wykonać polaczenia elementów mechanicznych,
wałków, kół zębatych, dźwigni
E17.2(4) 2.wykonać polaczenia elementów elektrycznych za
pomocą lutowania, złącz zaciskowych, złącz hermetycznych
E17.2(9) 1. dobrać i zastosować przyrządy pomiarowe w
diagnostyce urządzeń awionicznych i opisać wyniki pomiarów
E17.2(9) 2. dobrać i zastosować przyrządy pomiarowe w
diagnostyce urządzeń elektrycznych statku powietrznego i
opisać wyniki pomiarów
E17.2(10)1. zbadać przyrządy areometryczne statku
powietrznego
E17.2(10)2. zbadać przyrządy żyroskopowe na stanowisku do
badań
E17.2(10)3. zbadać przyrządy areometryczne statku
powietrznego
E17.2(10)4. Dokonać kontroli urządzeń łączności oraz anten
statku powietrznego
(KPS)(1) przestrzega zasad kultury i etyki
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kultury i etyki
(KPS)(2) jest kreatywny i
konsekwentny w realizacji
zadań

(KPS)(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań

OMZ (1).1. - zaplanować pracę zespołu w celu
wykonania połączeń w układach elektrycznych i
elektronicznych;

OMZ (1) - planuje pracę
zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań;

OMZ (2) - dobiera osoby do
wykonania przydzielonych
zadań;

OMZ (1).2. - zaplanować pracę zespołu w celu
wykonania montażu układów elektrycznych i
elektronicznych;
OMZ (1).3. - zaplanować pracę zespołu w celu
wykonania pomiarów w układach elektrycznych i
elektronicznych;

OMZ (2).1. - dobrać osoby do wykonania połaczeń w układach elektrycz
OMZ (2).2. - dobrać osoby do wykonania montażu układów elektryczny
OMZ (2).3. - dobrać osoby do wykonania pomiarów w układach elektry
OMZ (3).1. -pokierować wykonaniem połaczeń w
układach elektrycznych i elektronicznych;
OMZ (3).2. -pokierować wykonaniem montażu
układów elektrycznych i elektronicznych;

OMZ (3) - kieruje wykonaniem
OMZ (3).3. -pokierować wykonaniem pomiarów w
przydzielonych zadań;
układach elektrycznych i elektronicznych;
OMZ (4) - ocenia jakość
wykonania przydzielonych
zadań;
OMZ (4) - ocenia jakość
wykonania przydzielonych
zadań;

OMZ (5) - wprowadza
rozwiązania techniczne i
organizacyjne wpływające na
poprawę warunków i jakość
pracy;
OMZ (6) - komunikuje się ze

OMZ (4).1. - ocenić jakość wykonania połaczeń w
układach elektrycznych i elektronicznych;
OMZ (4).2. - ocenić jakość wykonania montażu układów
elektrycznych i elektronicznych;
OMZ (4).3. - ocenić jakość wykonania pomiarów w
układach elektrycznych i elektronicznych;
OMZ (5).1. - dobrać metody wpływające na poprawę
warunków i jakość pracy;
OMZ (5).2. - dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe
wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
OMZ (6).1. - skomunikować się ze współpracownikami
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współpracownikami.

bezpośrednio i za pomocą
urzadzeńtelekomunikacyjnych;

Nazwa przedmiotu

OMZ (6).2. - skomunikować się ze współpracownikami
bezpośrednio i za pomocą oprogramowania
komputerowego;

Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne

A

Efekty kształcenia z podstawy
programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia

B
(BHP)(4) przewiduje zagrożenia
dla zdrowia i życia człowieka
oraz mienia i środowiska
związane z wykonywaniem
zadań zawodowych;

C
(BHP)(4)1. wymienić zagrożenia dla życia i zdrowia typowe w
pracy technika awionika;
(BHP)(4)2. wymienić zagrożenia dla środowiska naturalnego
powodowane przez statki powietrzne;
(BHP)(4)3. przewidywać sytuacje i okoliczności mogące stanowić

(BHP)(5) określa zagrożenia
związane z występowaniem
szkodliwych czynników
w środowisku pracy;
(BHP)(6) określa skutki
oddziaływania czynników
szkodliwych na organizm
człowieka;
(BHP)(7) organizuje stanowisko
pracy zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;

zagrożenie dla zdrowia i życia

(BHP)(5)1. wyjaśnić wpływ hałasu na jakość wykonywanej
pracy i zdrowie człowieka;
(BHP) (5)2. scharakteryzować zagrożenia związane z
występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
(BHP)(5)3. obchodzić się z cieczami używanymi w obsłudze i
gazami sprężonymi;
(BHP)(6)1. wymienić skutki zatrucia typowymi cieczami lub
gazami używanymi do obsługi statków powietrznych;
(BHP)(6)2. wymienić skutki długotrwałego lub nadmiernego
hałasu;
(BHP)(7)1. przygotować stanowisko pracy zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska
(BHP)(7)2. stosować zasady bezpiecznej pracy zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy;
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(BHP)(8) stosuje środki ochrony
indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadań
zawodowych;

(BHP)(8)1. zabezpieczyć się przed skutkami hałasu;

(BHP)(9) przestrzega zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosuje przepisy prawa
dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;

(BHP)(9)1. objaśnić zasady wykorzystania wyposażenia
przeciwpożarowego statku powietrznego i stanowiska
wykonywania obsług wyposażenia elektrycznego i
awionikcznego
(BHP)(9)2. stosować się do postanowień instrukcji
przeciwpożarowej na stanowisku pracy

(BHP)(10) udziela pierwszej
pomocy poszkodowanym w
wypadkach przy pracy oraz w
stanach zagrożenia zdrowia i
życia.

(BHP)(10 )1. udzielić pierwszej pomocy osobie porażonej
przez prąd elektryczny;
(BHP)(10 )2. udzielić pierwszej pomocy osobie zranionej;

(BHP)(8)2. zabezpieczyć się przed skutkami oddziaływania
cieczy roboczych, gazów technicznych, prądu elektrycznego;

PKZ(E.a)(9) 1. czytać rysunki techniczne wykonawcze,
złożeniowe i schematy;
PKZ(E.a)(9) 2. wymiarować narysowane części maszyn i
określić informacje techniczne na temat narysowanych części
PKZ(E.a)(9) posługuje się
maszyn;
rysunkiem technicznym podczas PKZ(E.a)(9) 2. zidentyfikować informacje z zakresu uproszczeń
elementów konstrukcyjnych, części maszyn i połączeń
prac montażowych i
mechanicznych;
instalacyjnych;
PKZ(E.a)(9) 2. wykonać rysunki techniczne z wykorzystaniem
techniki komputerowej;
PKZ(E.a)(9) 9. planować procesy montażu i instalacji części
maszyn i urządzeń;
PZK(E.a)(11) 1. określić narzędzia i przyrządy pomiarowe
wykorzystywane do prac z zakresu obróbki ręcznej;
PZK(E.a)(11) wykonuje prace z
PZK(E.a)(11) 2. zastosować narzędzia i przyrządy pomiarowe
zakresu obróbki ręcznej
wykorzystywane do prac z zakresu obróbki ręcznej;
PZK(E.a)(11) 3. ocenić jakość wykonanych prac z zakresu
obróbki ręcznej;
PKZ(E.a)(16)1. umieszczać wyniki pomiarów i obliczeń w
PKZ(E.a)(16) przedstawia wyniki tabeli;
pomiarów i obliczeń w postaci PKZ(E.a)(16)2. rysować wykresy na podstawie wykonanych
pomiarów i obliczeń z uwzględnieniem skalowania i opisu osi;
tabel i wykresów;
PKZ(E.a)(16)3. oszacować poprawność wykonanych
pomiarów i obliczeń.
PKZ(E.a)(17) posługuje się
PKZ(E.a)(17) 1. odszukać dokumentację techniczną, normy,
katalogi i instrukcje właściwe do wykonywanego zadania;
dokumentacją techniczną,
PKZ(E.a)(17) 2. dokonać analizy treści dokumentacji
normami, katalogami i
technicznej, katalogów i instrukcji obsługi;
instrukcjami obsługi oraz
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przestrzega norm w tym
zakresie;
(KPS)(3) przewiduje skutki
podejmowanych działań
(KPS)(4) jest otwarty na zmiany
(KPS)(5) potrafi radzić sobie ze
stresem
(KPS)(6) aktualizuje wiedzę i
doskonali umiejętności
zawodowe
E.17.1(1) posługuje się
narzędziami i przyrządami
kontrolno-pomiarowymi do
obsługi statków powietrznych

E.17.1(7) przeprowadza ocenę
stanu technicznego zespołów,
instalacji i wyposażenia statków
powietrznych

(OMZ)(1) planuje pracę zespołu
w celu wykonania
przydzielonych zadań;

PKZ(E.a)(17) 3. zastosować treści znajdujące się w
dokumentacji technicznej, normach, katalogach i instrukcjach
obsługi
(KPS)(3)1. planuje sposób realizacji zadania;
(KPS)(3)2. analizuje możliwe skutki realizacji zadania.
(KPS)(4) rozumie konieczność rozwoju zawodowego;
(KPS)(4) planuje swój rozwój zawodowy.
(KPS)(5) 1. określać skutki długotrwałego oddziaływania
stresu;
(KPS)(5) 2. określać sposoby radzenia sobie ze stresem
KPS (6) 1. rozumieć konieczność ciągłego doskonalenia
umiejętności zawodowych;
KPS (6) 2. wyszukać informacje o szkoleniach i kursach
doskonalenia zawodowego;
E.17.1(1)1. dobrać narzędzia i przyrządy kontrolnopomiarowe do wykonania przydzielonego zadania;
E.17.1(1)2. korzystać z narzędzi i przyrządów kontrolnopomiarowych w trakcie wykonywania zadania;
E17..1(1)3. wykorzystać przyrządy kontrolno-pomiarowe do
oceny jakości wykonanej pracy.
E.17.1(7)1. ocenić stan pokrycia antykorozyjnego konstrukcji
mechanicznych;
E.17.1(7)2. ocenić stan techniczny badanych konstrukcji
mechanicznych;
E.17.1(7)3. ocenić możliwość wykonania naprawy
uszkodzonych konstrukcji mechanicznych;
E.17.1(7)4. podjąć decyzję o metodach naprawy
uszkodzonych konstrukcji mechanicznych;
(OMZ)(1)1. zaplanować i zamówić materiały niezbędne do
wykonania przydzielonego zadania;
(OMZ)(1)2. Zaplanować wyposażenie stanowiska pracy;

(OMZ)(3) kieruje wykonaniem
przydzielonych zadań;

(OMZ)(1)2. zaplanować czas na naprawę lub regeneracje
uszkodzonych elementów;
(OMZ)(2)1. określić kwalifikacje pracowników niezbędnych do
wykonania przydzielonego zadania;
(OMZ)(2)2. określić ilość pracowników niezbędnych do
wykonania przydzielonego zadania;
(OMZ)(2)3. przydzielić poszczególnym pracownikom zadania
do samodzielnego wykonania;
(OMZ)(3)1. wpływać na działania podległych pracowników;
(OMZ)(3)2. koordynować prace podległych pracowników;

(OMZ)(4) ocenia jakość
wykonania przydzielonych
zadań;

(OMZ)(4)1. ocenić jakość i terminowość pracy wykonanej
przez podległych pracowników;
(OMZ)(4)2. ocenić jakość swojej pracy i pracy zespołu;

(OMZ)(5) wprowadza
rozwiązania techniczne i

(OMZ)(5)1. przygotować projekt zmian organizacyjnych
usprawniających wykonywanie obsług technicznych;

(OMZ)(2) dobiera osoby do
wykonania przydzielonych
zadań;
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organizacyjne wpływające na
poprawę warunków i jakość
pracy;

(OMZ)(5)2. zidentyfikować czynniki utrudniające sprawne
wykonywanie prac obsługowych;
(OMZ)(6)1. wysłuchać opinii współpracowników;

Nazwa przedmiotu

(OMZ)(6) komunikuje się ze
współpracownikami.

Obsługa statków powietrznych

A

(OMZ)(6)2. wyrażać swoje zdanie w kontaktach
z podwładnymi i przełożonymi;

Efekty kształcenia z podstawy
programowej
Uczeń:

B
E.17.(j.1)(1) posługuje się
narzędziami i przyrządami
kontrolno-pomiarowymi do
obsługi liniowej statków
powietrznych

E.17.(j.1)(2) posługuje się
sprzętem lotniskowohangarowym do obsługi
statków powietrznych
E.17.(j.1)(3) posługuje się
dokumentacją technicznoobsługową statków
powietrznych sporządzoną w
języku polskim i angielskim

E.17.(j.1)(4) stosuje przepisy
lotnicze związane z obsługą
liniową statków powietrznych

Uszczegółowione efekty kształcenia

C
E.17.(j.1)(1)1. przygotować narzędzia i przyrządy kontrolnopomiarowe do wykonania obsługi liniowej;
E.17.(j.1)(1)2. korzystać z narzędzi i przyrządów kontrolnopomiarowych w trakcie wykonywania obsługi liniowej;
E.17.(j.1)(1)3. sprawdzić narzędzia i przyrządy kontrolnopomiarowe po zakończonej pracy;
E.17.(j.1)(2)1. sprawdzić stan techniczny sprzętu lotniskowohangarowego;
E.17.(j.1)(2)2. wykorzystać sprzęt lotniskowo-hangarowy do
obsługi statku powietrznego;
E.17.(j.1)(2)3. wykonać drobne naprawy sprzętu lotniskowohangarowego;
E.17.(j.1)(3)1. korzystać z dokumentacji technicznej
sporządzonej w języku polskim i angielskim podczas
wykonywania obsług statku powietrznego;
E.17.(j.1)(3)2. wypełniać dokumentację obsługową po
wykonaniu obsługi statku powietrznego;
E.17.(j.1)(4)1. rozróżnić organizacje lotnicze i określić zakresy
ich działalności
E.17.(j.1)(4)2. rozróżnić rodzaje wymaganej dokumentacji
statku powietrznego
E.17.(j.1)(4)3. scharakteryzować obowiązki i kompetencje
personelu poświadczającego obsługę statku powietrznego w
zakresie obsługi liniowej;
E.17.(j.1)(4)4. określić zadania zatwierdzonych organizacji
obsługowych na podstawie obowiązujących przepisów
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lotniczych;
E.17.(j.1)(5)1. określić trasę przeglądu statku powietrznego;
E.17.(j.1)(5)2. zlokalizować główne węzły obsługowe w statku
E.17.(j.1)(5) wykonuje przeglądy
powietrznym;
statków powietrznych typowe
E.17.(j.1)(5)3. usuwać drobne defekty wykryte podczas
dla zakresu obsług liniowych
przeglądu statku powietrznego;
statków powietrznych
E.17.(j.1)(5)4. wykonać obsługę liniową statku powietrznego
zgodnie z obowiązującą dokumentacją;
E.17.(j.1)(6)1. ocenić jakość materiałów eksploatacyjnych,
E.17.(j.1)(6)2. przygotować statek powietrzny do napełniania
materiałami ekspoatacyjnymi,
E.17.(j.1)(6) zaopatruje
pokładowe instalacje statków
E.17.(j.1)(6)3. napełnić instalacje i systemy statku
powietrznych w materiały
powietrznego zgodnie z technologią i normami,
eksploatacyjne
E.17.(j.1)(6)4. zidentyfikować zagrożenia związane z
zaopatrywaniem statku powietrznego gazami sprężonym i
cieczami,
E.17.(j.1)(7)1. ocenić stan techniczny pokrycia płatowca,
zewnętrznych elementów systemu sterowania, elementów
podwozia;
E.17.(j.1)(7) przeprowadza
E.17.(j.1)(7)2. ocenić stan techniczny systemów
ocenę stanu technicznego
energetycznych statku powietrznego;
zespołów, instalacji i
wyposażenia statków
E.17.(j.1)(7)3. ocenić stan techniczny anten i oświetlenia
powietrznych
zewnętrznego statku powietrznego;
E.17.(j.1)(7)4. podjąć decyzję o dalszych działaniach w
związku z wykrytymi usterkami i awariami;
E.17.(j.1)(8) wykonuje regulacje E.17.(j.1)(8)1. wykonać regulację zamków ekspoatacyjnych na
płatowcu statku powietrznego;
instalacji i urządzeń statków
E.17.(j.1)(8)2. wykonać regulację sztywnych i linkowych
powietrznych
układów sterowania;
E.17.(j.1)(9) konserwuje i
zabezpiecza statki powietrzne
E.17.(j.1)(10) stosuje się do
procedur dystrybucji części
zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych stosowanych
w statkach powietrznych

E.17.(j.1)(9)1. wymienić materiały eksploatacyjne używane do
konserwacji statków powietrznych;
E.17.(j.1)(9)2. objaśnić zasady wykonywania obsług
konserwacyjnych na statkach powietrznych;
E.17.(j.1)(10)1. objaśnić procedury dystrybucji części
zamiennych w lotnictwie;
E.17.(j.1)(10)2. objaśnić procedury dystrybucji i postępowania
ze zużytymi materiałami eksploatacyjnymi;
E.17.(j.1)(11)1. wyjaśnić modele i teorie błędów;

E.17.(j.1)(11) rozpoznaje
przyczyny, rodzaje i skutki
błędów ludzkich w lotnictwie
E.17.(j.1)(12) rozpoznaje wpływ
środowiska oraz zagrożeń
eksploatacyjnych na sprawność
statku powietrznego
E.17.(j.2)(1) odczytuje i
sporządza schematy logiczne,

E.17.(j.1)(11)2. określić rodzaje błędów występujących
podczas wykonywania czynności obsługowych;
E.17.(j.1)(11)3. przewidzieć skutki błędów i zapobiec im;
E.17.(j.1)(12)1. rozpoznać zdarzenia stanowiące potencjalne
źródło zagrożeń dla jakości wykonywanej pracy;
E.17.(j.1)(12)2. scharakteryzować czynniki wywierające
negatywny wpływ na jakość wykonywanej pracy;
E.17.(j.2)(1)1. odczytywać schematy instalacji elektrycznych
statku powietrznego
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ideowe, blokowe i montażowe
układów oraz instalacji
elektrycznych i urządzeń
awionicznych statków
powietrznych
E.17.(j.2)(2) określa
przeznaczenie elementów i
podzespołów wchodzących w
skład awioniki i wyposażenia
elektrycznego statków
powietrznych
E.17.(j.2)(3) dobiera części
zamienne do naprawy
wyposażenia awionicznego i
elektrycznego

E.17.(j.2)(1)2. posłużyć się schematami ideowymi urządzeń
elektrycznych;
E.17.(j.2)(1)3. posłużyć się schematami montażowymi
urządzeń elektrycznych;
E.17.(j.2)(2)1. zlokalizować na pokładzie statku powietrznego
urządzenia wchodzące w skład awioniki i wyposażenia
elektrycznego;
E.17.(j.2)(2)2. określić przeznaczenie urządzeń wchodzących
w skład awioniki i wyposażenia elektrycznego statku
powietrznego;
E.17.(j.2)(3)1. określić nazwę i oznaczenie kodowe wadliwej
części lub urządzenia,
E.17.(j.2)(3)2. korzystać z katalogów części zamiennych,

E.17.(j.2)(9) dobiera i posługuje
się przyrządami kontrolnopomiarowymi w diagnostyce
urządzeń awionicznych i
elektrycznych oraz interpretuje
uzyskane wyniki

E.17.(j.2)(3)3. odnaleźć poszukiwaną część lub urządzenie w
katalogu części zamiennych,
E.17.(j.2)(4)1. wykonywać połączenia lutowane elementów
elektrycznych i elektronicznych,
E.17.(j.2)(4)2. wykonywać połączenia rozłączne elementów
elektrycznych i elektronicznych,
E.17.(j.2)(4)3. wykonywać połączenia rozłączne i nierozłączne
prostych elementów mechanicznych,
E.17.(j.2)(5)1. określić sprawność cyfowych szyn danych;
E.17.(j.2)(5)2. określić sprawność elementów systemów
zobrazowania informacji;
E.17.(j.2)(6)1. zamówić potrzebne części zamienne i materiały
eksploatacyjne;
E.17.(j.2)(6)2. wypełnić dokumentację związaną z obiegiem
części zamiennych;
E.17.(j.2)(6)3. wypełnić dokumentację związaną z obiegiem
materiałów eksploatacyjnych;
E.17.(j.2)(7)1. postępować ze zużytymi materiałami
ekspoatacyjnymi;
E.17.(j.2)(7)2. zakonserwować elementy i urządzenia
zdemontowane ze statku powietrznego;
E.17.(j.2)(8)1. dobrać narzędzia do wykonania napraw
wyposażenia elektrycznego i awioniki;
E.17.(j.2)(8)2. stosować narzędzia do wykonania napraw
wyposażenia elektrycznego i awioniki;
E.17.(j.2)(9)1. dobrać przyrządy i aparaturę kontrolnopomiarową do diagnozowania stanu technicznego urządzeń
awionicznych i elektrycznych statku powietrznego;
E.17.(j.2)(9)2. posługiwać się przyrządami i aparaturą
kontrolno-pomiarową do diagnozowania stanu technicznego
urządzeń awionicznych i elektrycznych statku powietrznego;
E.17.(j.2)(9)3. interpretować wyniki pomiarów i sprawdzeń;

E.17.(j.2)(10) wykonuje obsługę
metrologiczną przyrządów

E.17.(j.2)(10)1. określić terminy kolejnych badań
legalizacyjnych przyrządów pomiarowych;

E.17.(j.2)(4) wykonuje
połączenia rozłączne i
nierozłączne elementów
elektrycznych, elektronicznych
oraz prostych elementów
mechanicznych
E.17.(j.2)(5) określa cyfrowe i
analogowe systemy statku
powietrznego
E.17.(j.2)(6) stosuje procedury
dystrybucji i ewidencjonowania
części zamiennych i materiałów
E.17.(j.2)(7) stosuje zasady
konserwacji oraz
przechowywania materiałów i
części zamiennych
E.17.(j.2)(8) dobiera narzędzia
do naprawy wyposażenia
awionicznego i elektrycznego
statków powietrznych
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pomiarowych stosowanych w
obsłudze statków powietrznych

E.17.(j.2)(10)2. wykonać obsługę metrologiczną
podstawowych przyrządów pomiarowych stosowanych w
obsłudze statków powietrznych;
E.17.(j.2)(10)3. wypełnić dokumentację związaną z obsługą
metrologiczną przyrządów pomiarowych;
E.17.(j.2)(11)1. pozyskać potrzebne informacje z systemu
E.17.(j.2)(11) korzysta z
wspomagania eksploatacji statków powietrznych;
komputerowego systemu
wspomagania eksploatacji do
E.17.(j.2)(11)2. wprowadzić niezbędne informacje do systemu
pozyskiwania oraz archiwizacji
wspomagania eksploatacji statków powietrznych po
danych dotyczących napraw
wykonaniu obsługi lub naprawy;
E.17.(j.2)(12)1. ustalić przyczyny niesprawności instalacji
elektrycznej na podstawie bezpośrednich objawów
niesprawności oraz wyników pomiaru parametrów pracy
E.17.(j.2)(12) diagnozuje stan
urządzeń i instalacji;
elementów, układów i urządzeń
E.17.(j.2)(12)2. wykonać pomiary podstawowych parametrów
wchodzących w skład
elektrycznych sieci pokładowej oraz pokładowych urządzeń
wyposażenia elektrycznego i
elektrycznych z zastosowaniem dokumentacji technicznej;
awionicznego statku
E.17.(j.2)(12)3. ustalić przyczyny niesprawności systemów
powietrznego
awionicznych na podstawie bezpośrednich objawów
niesprawności oraz wyników pomiaru parametrów pracy
urządzeń i instalacji;
E.17.(j.2)(13)1. przeprowadzić demontaż, konserwację i
montaż wyposażenia elektrycznego i awionicznego statków
E.17.(j.2)(13) wykonuje operacje
powietrznych,
montażowe, obsługowe,
E.17.(j.2)(13)2. przeprowadzić demontaż, zweryfikować stan
regulacyjne i naprawcze
techniczny, naprawić lub wymienić zużyte elementy
urządzeń awionicznych i
wyposażenia elektrycznego i awionicznego statków
elektrycznych na podstawie
powietrznych
dokumentacji technicznej
E.17.(j.2)(13)3. ocenić jakość wykonanych operacji
montażowych, obsługowych i naprawczych
E.17.(j.2)(14)1. wypełnić dokumentację potwierdzenia
wykonania obsługi liniowej;
E.17.(j.2)(14) wypełnia
E.17.(j.2)(14)2. wypełnić dokumentację potwierdzenia
dokumentację wykonawczą
wykonania obsługi lub naprawy wyposażenia elektrycznego
potwierdzenia obsług
lub awionicznego;
E.17.(j.2)(14)3. sporządzić niezbędną dokumentację związaną
z wykonywaniem czynności obsługowych;
(OMZ)(1) planuje pracę zespołu (OMZ)(1)1. zaplanować obsługę liniową statku powietrznego;
w celu wykonania
(OMZ)(1)2. zaplanować naprawę wyposażenia elektrycznego i
przydzielonych zadań;
awionicznego statku powietzrnego;
(OMZ)(2) dobiera osoby do
wykonania przydzielonych
zadań;

(OMZ)(2)1. określić ilość pracowników niezbędnych do
wykonania obsługi na statku powietrznym;
(OMZ)(2)2. przydzielić poszczególnym pracownikom zadania
do samodzielnego wykonania;
(OMZ)(3)1. wpływać na działania podległych pracowników;

(OMZ)(3) kieruje wykonaniem
przydzielonych zadań;

(OMZ)(3)2. koordynować prace podlagłych pracowników;

(OMZ)(4) ocenia jakość
wykonania przydzielonych

(OMZ)(4)1. ocenić jakość i terminowość pracy wykonanej
przez podległych pracowników;
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zadań;

(OMZ)(4)2. ocenić jakość swojej pracy i pracy zespołu;

(OMZ)(5) wprowadza
rozwiązania techniczne i
organizacyjne wpływające na
poprawę warunków i jakość
pracy;

(OMZ)(5)1. przygotować projekt zmian organizacyjnych
usprawniających wykonywanie obsług technicznych;
(OMZ)(5)2. zidentyfikować czynniki utrudniające sprawne
wykonywanie prac obsługowych;
(OMZ)(6)1. wysłuchać opinii wspólpracowników;

(OMZ)(6) komunikuje się ze
współpracownikami.

(OMZ)(6)2. wyrażać swoje zdanie w kontaktach z
podwładnymi i przełożonymi;
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