
LAKIERNIK SAMOCHODOWY I – Budowa pojazdów samochodowych - Rozkład zajęć do pracy zdalnej na tydzień I i II 

Kurs 02.11.2020r – 27.11.2020r.  Rok szkolny -  2020/2021 

Nr programu: 713203/CKZ2-OL/2019 

Prowadzący: mgr inż. Jan Galicki 

Email: galickij@poczta.onet.pl 

 

Tydzień  Tematy Zagadnienia 

 

Wiedza i umiejętności ucznia 

Poziom podstawowy 

Wiedza i umiejętności ucznia 

Poziom ponadpodstawowy 

 

Źródła 

Tydzień I 

02-06.11.2020r. 

 

1.Rozwój konstrukcji pojazdów 

samochodowych 

2. Klasyfikacja pojazdów 

samochodowych 

3. Ogólny układ konstrukcyjny 

samochodu  

4. Charakterystyka techniczna 

pojazdu samochodowego 

Podstawowe 

informacje o 

pojazdach 

samochodowych 

Potrafi pokrótce opisać tendencje rozwojowe pojazdów 

samochodowych. 

Potrafi zdefiniować i  sklasyfikować pojazdy samochodowe 

Zna ogólny układ konstrukcyjny pojazdu samochodowego. 

Porównuje parametry techniczne pojazdów na podstawie dok. 

technicznej 

 

Wyjaśnia znaczenie poszczególnych 

parametrów pojazdów  samochodowych 

 

Charakteryzuje poszczególne układy 

samochodu 

1.„Podwozia i 

nadwozia 

pojazdów 

samochodowych” 

Podręcznik do 

nauki zawodu. 

Technik pojazdów 

samochodowych 

Wydawnictwo 

REA 

2.„Budowa 

podwozi i nadwozi 

samochodowych” 

Seweryn 

Orzełowski 

Wydawnictwo 

WSiP 

3.„Technologia 

naprawy i obsługi 

pojazdów 

samochodowych” 

Seweryn 

Orzełowski 

Wydawnictwo 

WSiP 

4.Internet 

5. Eksploatacja pojazdów 

samochodowych 

6. Rodzaje i przyczyny zużycia 

pojazdów samochodowych 

Wymagania 

eksploatacyjne 

pojazdów 

samochodowych 

Definiuje podstawowe pojęcia: eksploatacja, obsługa techniczna,  

Określa wpływ warunków eksploatacji na stan techniczny 

samochodu 

Określa podstawowe pojęcia: zużycia, uszkodzenia, zniszczenia 

Przedstawia sposoby ochrony części samochodu przed korozją 

Potrafi zinterpretować wzrost 

zużycia(luzów) pomiędzy 

współpracującymi częściami w zależności 

od czasu pracy 

Zna podstawowe rodzaje korozji i ich 

wpływ na trwałość pojazdu 

Tydzień II 

09-13.11.2020r. 

 

 

 

 

7.Silniki stosowane w pojazdach 

samochodowych 

 

8. Układy napędowe w pojazdach 

samochodowych 

 

9. Nadwozia 

 

10. Układ hamulcowy 

 

11. Układ kierowniczy 

 

12. Układ jezdny(zawieszenia) 

 

Pojazdy 

samochodowe- 

budowa 

Potrafi sklasyfikować silniki stosowane do napędu pojazdów 

samochodowych 

Zna powszechnie stosowane parametry charakteryzujące silnik 

spalinowy 

Potrafi wymieni i pokrótce opisać wszystkie paliwa stosowane do 

zasilania silników samochodowych 

Zna zasadę działania tłokowego silnika spalinowego 

Opisuje funkcje i zna podstawowe rodzaje przeniesienia  napędu  

Zna zadania , rodzaje i budowę sprzęgieł samochodowych. 

Rozróżnia mechanizmy włączania sprzęgła. 

Opisuje zadania skrzyni biegów. 

Wymienia zadania synchronizatora. 

Zna zadania i budowę klasycznego wału napędowego.  

Rozróżnia  przeguby napędowe . 

Zna zadania przekładni głównej.  

Zna zadania mechanizmu różnicowego 

Potrafi określić cel, zadania i rodzaje zawieszeń. 

Zna zadania i ogólną budowę amortyzatorów hydraulicznych i 

gazowych. 

Potrafi na podstawie oznaczenia zidentyfikować oponę. 

Przedstawia zadnia hamulców i rodzaje w jakie powinien  być 

wyposażony pojazd samochodowy.  

Zna zadania, rodzaje i elementy składowe układu kierowniczego. 

 

Potrafi opisać cykl pracy silnika 

czterosuwowego i dwusuwowego i 

przedstawić różnice miedzy nimi. 

Wymienia podstawowe elementy układu 

hybrydowego. 

Rozpoznaje na rys. rodzaje przegubów 

napędowych. 

 

Opisuje zalety przekładni hipoidalnej. 

Rozróżnia zawieszenia zależne i 

niezależne.  

Rozpoznaje elementy elastyczne i 

tłumiące. 

Potrafi wykazać wady i zalety opony 

radialnej i diagonalnej. 

Wyjaśnia budowę kolumny resorującej 

Mc Person 

Określa zalety i wady hamulców 

bębnowych i tarczowych. 

Wie w jakim celu stosuje się  (Retarder) 

Na rysunkach rozróżnia przekładnie 

kierownicze i opisuje je.  


