
                          LAKIERNIK SAMOCHODOWY 

I STOPIEŃ 

pieczęć OD i DZ 

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA Z PRZEDMIOTU: BUDOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Nr programu: 713203/CKZ2-OL/2019 
Liczba godzin ogółem: 24   w tym liczba tygodniowa: 6 

 

lp. Dział programowy 
Liczba 

godzin 
Zagadnienia do realizacji 

Liczba 

godzin 

Wiedza i umiejętności ucznia Uwagi 

 Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy 

a b c d e f g h 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe 

informacje o 

pojazdach 

samochodowych 

4 

Rozwój konstrukcji 

pojazdów samochodowych 1 
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. tech. 

 

 

Wyjaśnia znaczenie 

poszczególnych parametrów 

pojazdów  samochodowych 

 

 

Charakteryzuje poszczególne 

układy samochodu  

 

Klasyfikacja pojazdów 

samochodowych 
1 

Ogólny układ konstrukcyjny 

samochodu  
1 

Charakterystyka techniczna 

pojazdu samochodowego 
1 

 

Wymagania 

eksploatacyjne 

pojazdów 

samochodowych 

2 

 

Eksploatacja pojazdów 

samochodowych 

 

1 

 

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 

 

 

 

Rodzaje i przyczyny zużycia 

pojazdów samochodowych 

 

 

 

 

 

 

1 

l.p. Dział programowy Liczba Zagadnienia do realizacji Liczba Wiedza i umiejętności ucznia Uwagi: 



godzin godzin Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy  

a b c d e f g h 

 

 

 

Pojazdy 

samochodowe-

budowa 

7 

 

Silniki stosowane w 

pojazdach samochodowych 

 

1 

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. 

Rozróżnia  podstawowe materiały stosowane  

w budowie pojazdu samochodowego 
 

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.   

 

Wie jakie są obecnie tendencje 

stosowania materiałów w 

budowie  nowoczesnych 

samochodów 
 

 

 

 

 

Układy napędowe w 

pojazdach samochodowych 

 

1 

 

Nadwozia 

 

1 

 

Układ hamulcowy 

 

1 

 

Zawieszenia 

 

1 

 

Układ jezdny 

 

1 

 

Materiały stosowane w 

budowie poj. 

samochodowych 

1 

 

l.p. Dział Liczba Zagadnienia do realizacji Liczba Wiedza i umiejętności ucznia Uwagi: 



programowy godzin godzin Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy  

a b c d e f g h 

 

Rodzaje, zasady i 

zakres 

wykonywania 

obsługi pojazdów 

samochodowych 

2 

Obsługa pojazdów 

samochodowych: rodzaje, 

zakres 

1 

Zna podstawowe rodzaje obsługi pojazdów 

samochodowych  

Wykorzystuje dokumentację techniczna w 

procedurach obsługi 

Opisuje przyrządy i materiały  stosowane w 

obsłudze pojazdów  samochodowych 

Potrafi opisać stanowisko do 

obsługowo - naprawcze 

Dobiera narzędzia, 

urządzenia i materiały 

eksploatacyjne w zależności 

od rodzaju obsługi i pojazdu 

samochodowego  

 

Narzędzia, przyrządy, 

materiały eksploatacyjne do 

wykonywania obsługi 

pojazdów samochodowych 

1 

 

Nadwozia 

pojazdów 

osobowych, 

ciężarowych i 

autobusów 

4 

Zadania i rodzaje nadwozi 1 Rozpoznaje zewnętrzne formy nadwozi 

pojazdów samochodowych 

Potrafi scharakteryzować budowę 

poszczególnych rodzajów w nadwozi 

pojazdów samochodowych 

Opisuje nadwozia pojazdów ciężarowych i 

autobusów 

Wymienia i potrafi 

scharakteryzować obecnie 

występujące rodzaje nadwozi  

Klasyfikuje nadwozia ze 

względu na  

formę zewnętrzną (bryłę) 

Wskazuje związek między 

budową nadwozia a 

wymaganiami użytkowymi 

 

Rodzaje i odmiany nadwozi 1 

Klasyfikacja nadwozi ze 

względu na formę 

zewnętrzną i konstrukcję 

1 

 

Budowa nadwozi pojazdów 

osobowych i ciężarowych 
1 

 
Przyczepy i 

naczepy 
5 

 

Kabina kierowcy, skrzynie 

ładunkowe 
 

Zna i potrafi opisać konstrukcję  kabiny 

samochodu ciężarowego 

Opisuje typowe skrzynie ładunkowe 

Potrafi przedstawić konstrukcję  nadwozia 

autobusu 

Przedstawia różnice w przyczepie i 

naczepie  

Zna mechanizmy sprzęgające przyczepy i 

naczepy 

 

Potrafi opisać zasadę 

działania mechanizmu 

sprzęgającego naczepy 

 

Opisuje przeznaczenie 

poszczególnych przyczep i 

naczep 

 

Nadwozia autobusów 1 

Przyczepy i naczepy 1 

Mechanizmy sprzęgające 

przyczepy i naczepy 
1 

Test końcowy 
1 

 

Wiedza i umiejętności ucznia określone w kolumnie f oraz g są jednocześnie wymaganiami edukacyjnymi Przedmiotowego Systemu Oceniania 

(PSO).Opanowanie poziomu podstawowego jest niezbędne dla zaliczenia przedmiotu. 

Rozkład materiału opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. 

 

Opracował: mgr inż. Jan Galicki                       Data: 02.11.2020                                                  Podpis:……………………………. 


