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1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Program nauczania dla zawodu technik elektronik opracowany został zgodnie z:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r, Nr 205, poz. 1206),
rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7),
rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184),
rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204),
rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626),
rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012 r., poz. 752),
rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),
rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487),
rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69
z późn. zm.).

2. CELE OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy
w warunkach współczesnego świata.
Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczospołecznym, 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.
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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 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.
Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego.

3. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRONIK
Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej
pracy. Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i
potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej
kadry specjalistów. Zajmuje się instalowaniem, konserwowaniem, użytkowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w
placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia
elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez
prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Do podjęcia pracy w tym zawodzie konieczne jest wykształcenie, zdobyte w trakcie 4-letniego cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum.
Konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa.
Technik elektronik może podwyższyć swoje kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: elektronika, automatyka robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych.
W porównaniu do poprzedniego systemu kształcenia technik elektronik to zawód bez podziału na wąskie specjalności. Absolwent technikum elektronicznego to osoba
przygotowana do pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i będąca w stanie szybko aktualizować wiedzę z niezwykle dynamicznej dziedziny, jaką jest
elektronika.
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4. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRONIK
Absolwenci kierunku kształcenia technik elektronik mogą znaleźć pracę: w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń
elektronicznych; w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego; w zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku; w
warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki; w specjalistycznych placówkach handlowych; mogą prowadzić własną działalność
gospodarczą.
W Polsce najwyższe zapotrzebowanie na techników elektroników jest związane z nowymi inwestycjami firm z branży elektronicznej, lokowanymi najczęściej w Specjalnych
Strefach Ekonomicznych. Istnieje duże zapotrzebowanie na monterów elektroników w wielu krajach zjednoczonej Europy. Dla przykładu: w chwili otwarcia niemieckiego
rynku pracy w 2011 roku, zaobserwowano duży wzrost zapotrzebowania na zawody nie wymagające wyższego wykształcenia. Najbardziej poszukiwane zawody to:
pracownicy z wykształceniem technicznym, w tym elektronicy.

5. POWIĄZANIA ZAWODU MONTER ELEKTRONIK Z INNYMI ZAWODAMI
Zawody o wspólnych kwalifikacjach „Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych” (E.6.):
311408 Technik elektronik
742102 Monter – elektronik
Zawody o wspólnych efektach kształcenia w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów wynikające z
rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów
samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk,
technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
technik elektroenergetyk transportu szynowego.

6. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRONIK
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
−
−
−

instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;
użytkowania urządzeń elektronicznych;
naprawy urządzeń elektronicznych.
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Zadania zawodowe dotyczą szerokiej gamy nowoczesnych i niezwykle szybko zmieniających się urządzeń elektronicznych z grup: system telewizji satelitarnej, kablowej,
dozorowej, system kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych oraz sieci automatyki przemysłowej. Z tego względu zawód technika elektronika wymaga
ponadprzeciętnych umiejętności z zakresu szeroko rozumianej elektroniki użytkowej (zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w przemyśle). Jednakże tym samym stwarza
absolwentom, bardzo duże możliwości zatrudnienia i znalezienia satysfakcjonującej pracy w zawodzie.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik elektronik:
−
−
−

−
−

efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, KPS, OMZ, JOZ);
efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
PKZ(E.a) i PKZ(E.c);
PKZ(E.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik,
elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik
mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik
automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego;
PKZ(E.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, technik telekomunikacji, technik
teleinformatyk;
efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie: Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.6.), Eksploatacja urządzeń elektronicznych
(E.20.).

Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.

7. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM
W programie nauczania dla zawodu technik elektronik uwzględniono przedmioty ogólnokształcące fizykę i matematykę na poziomie rozszerzonym. Wybór tych przedmiotów
jest podyktowany tym, że wiedza matematyczna potrzebna jest absolwentom przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponadto matematyka to przedmiot obowiązkowy
na egzaminie maturalnym oraz obydwa przedmioty w zakresie rozszerzonym ułatwią absolwentom kontynuację kształcenia na studiach wyższych o zbliżonym kierunku.

8. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu technik elektronik uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie stosowane w
zawodzie oraz współczesne koncepcje nauczania i uczenia się.
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Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach
programowych kształcenia ogólnego, w tym: język polski, matematyka, fizyka, informatyka, język obcy, a także podstawy przedsiębiorczości i edukację dla bezpieczeństwa.
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 elektronik uwzględniono korelację treści z kształceniem ogólnym polegającą na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w
zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów, jak: język polski,
matematyka, fizyka, informatyka, język obcy, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa.
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9. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkole ponadgimnazjalnej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600
godzin.
W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik elektronik minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:
−
−
−

400 godz. na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów oraz efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru elektrycznoelektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów,
efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:
E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych – 400 godz.; E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych – 550 godz.

Tabela. Plan nauczania dla zawodu technik elektronik
Klasa
Lp.

I

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

II

III

I

II

I

II

4

4

4

4

5

5

IV

I

II

I

II

6

6

3

4

1

1

1

1

8

8

Liczba godzin
tygodniowo
w czteroletnim
okresie
nauczania*

Liczba godzin
w czteroletnim
okresie
nauczania*

Kształcenie zawodowe teoretyczne
1

Elektrotechnika i elektronika

2

Urządzenia elektroniczne

3

Działalność gospodarcza w branży elektronicznej

4

Język obcy zawodowy w branży elektronicznej
Łączna liczba godzin

4

4

9

9

2

2

3

4

8

240

14,5

435

1

30

1

30

24,5

735

5

150

6

180

13,5

405

Kształcenie zawodowe praktyczne **
1

Pomiary elektryczne i elektroniczne

3

3

2

Instalacja urządzeń elektronicznych

3

3

3

3

3

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

4

4

6

6

4

3
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10

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Łączna liczba godzin
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

3
7

3
7

9
18

9
18

9
17

9
17

4
7

3
7

24,5
49

Praktyki zawodowe

735

1470
160

* do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu jednego roku szkolnego;
** zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (E.6) odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (E.20) odbywa się po zakończeniu klasy czwartej.
Tabela. Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu technik elektronik
Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych
1. ELEKTROTECHNIKA i ELEKTRONIKA (240 godzin)

2. URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE (435 godzin)

3. PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ (30 godzin)

Nazwa działu programowego
1.1. Wprowadzenie do elektrotechniki
1.2. Technologia i materiałoznawstwo elektryczne i elektroniczne
1.3. Przyrządy i metody pomiarowe
1.4. Obwody prądu stałego
1.5. Obwody prądu zmiennego
1.6. Elektroniczne elementy bierne i elementy półprzewodnikowe
1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach pracy związanych z układami elektronicznymi
1.8. Układy analogowe
1.9. Układy cyfrowe
2.1. Urządzenia elektroniczne systemów telewizji satelitarnej, kablowej, dozorowej
2.2. Urządzenia elektroniczne systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń
2.3. Urządzenia elektroniczne sieci komputerowych
2.4. Urządzenia elektroniczne sieci automatyki przemysłowej
3.1. Podstawy formalno-prawne dzielności gospodarczej
3.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa branży elektronicznej

Program nauczania dla zawodu technik elektronik 311408 o strukturze przedmiotowej
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przeznaczona na
dział
10
20
30
35
35
30
5
40
35
100
95
80
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20
10
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Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych
4. JĘZYK OBCY W BRANŻY ELEKTRONICZNEJ (30 godzin)
5. POMIARY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE (150 godzin)

6. INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH (180 godzin)

7. EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH (405 godzin)

PRAKTYKI ZAWODOWE (160 godzin)

Nazwa działu programowego
4. Język obcy w branży elektronicznej
5.1. Zasady bhp w zakresie pomiarów elektrycznych
5.2. Pomiary w elektrotechnice
5.3. Zasady bhp w zakresie prac związanych z badaniem układów elektronicznych
5.4. Pomiary elektronicznych układów analogowych
5.5. Pomiary elektronicznych układów cyfrowych
6.1. Instalacja i konserwacja systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej
6.2. Instalacja i konserwacja systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń
6.3. Instalacja i konserwacja sieci komputerowych
6.4. Instalacja i konserwacja sieci automatyki przemysłowej
7.1. Eksploatacja urządzeń elektronicznych systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej
7.2. Eksploatacja urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń
7.3. Eksploatacja urządzeń elektronicznych sieci komputerowych
7.4. Eksploatacja urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej

Program nauczania dla zawodu technik elektronik 311408 o strukturze przedmiotowej
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przeznaczona na
dział
30
6
48
3
54
39
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40
30
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10. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
W programie nauczania dla zawodu technik elektronik zastosowano taksonomię celów ABC B. Niemierko.

1. Elektrotechnika i elektronika
1.1. Wprowadzenie do elektrotechniki i elektroniki
1.2. Technologia i materiałoznawstwo elektryczne i elektroniczne
1.3. Przyrządy i metody pomiarowe
1.4. Obwody prądu stałego
1.5. Obwody prądu zmiennego
1.6. Elektroniczne elementy bierne i elementy półprzewodnikowe
1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach pracy związanych z układami elektronicznymi
1.8. Układy analogowe
1.9. Układy cyfrowe
1.1. Wprowadzenie do elektrotechniki i elektroniki
Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PKZ(E.a)(1)2 posługiwać się wielkościami fizycznymi stosowanymi w elektrotechnice;
PKZ(E.a)(1)3 posługiwać się pojęciami dotyczącymi elementów obwodu elektrycznego i
elektronicznego;
PKZ(E.a)(2)1 określić zjawiska zachodzące w polu elektrycznym, magnetycznym i
elektromagnetycznym;

P

B

P

B

P

B

Materiał nauczania

−
−

Wielkości fizyczne i jednostki w elektrotechnice.
Pole elektryczne (elektryzowanie się ciał,
przenikalność elektryczna, natężenie pola,
potencjał i napięcie, przewodnik w polu
elektrycznym, pojemność elektryczna,

Program nauczania dla zawodu technik elektronik 311408 o strukturze przedmiotowej
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1.1. Wprowadzenie do elektrotechniki i elektroniki
PKZ(E.a)(2)2 wyjaśnić zjawiska zachodzące w półprzewodnikach;

P

B

PKZ(E.a)(2)3 określić zjawiska zachodzące przy przepływie prądu stałego;

P

B

PKZ(E.a)(2)4 określić zjawiska zachodzące przy przepływie prądu zmiennego.

P

B

−

−

kondensatory).
Pole magnetyczne (indukcja i strumień
magnetyczny, natężenie pola magnetycznego,
magnesowanie materiałów, indukcja
elektromagnetyczna, indukcyjność własna i
wzajemna, prądy wirowe).
Prąd elektryczny (prawo Ohma, moc, energia,
prąd w różnych środowiskach).
Źródła energii elektrycznej.

−
Planowane zadania (ćwiczenia)
Test sprawdzający (podsumowujący) dział programowy, powinien składać się z 20 zadań, które rozwiązują wszyscy uczniowie. Test umożliwia zobiektywizowanie oceny osiągnięć uczniów i daje
nauczycielowi czytelną informację o stopniu opanowania poszczególnych partii materiału. Przykładowe zadania:
1. Narysuj obrazy graficzne pola elektrycznego wokół:
- pojedynczego ładunku ujemnego,
- pojedynczego ładunku dodatniego,
- dwóch ładunków różnoimiennych,
- dwóch ładunków dodatnich
Omów zjawiska występujące w polu elektrycznym.
2. Ostrze gwoździa jest „zawieszone” na biegunie S magnesu. Drugi magnes porusza się we wskazanym kierunku, do
punktu P.
Omów, jakie reakcje to spowoduje? (np. ruch główki gwoździa w prawo, oderwanie się gwoździa od magnesu)

Program nauczania dla zawodu technik elektronik 311408 o strukturze przedmiotowej
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1.1. Wprowadzenie do elektrotechniki i elektroniki

Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej.
Środki dydaktyczne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej: wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze
skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma
branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN.

Zalecane metody dydaktyczne
Dobierając metodę kształcenia nauczyciel powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjne uczących się, stopień trudności i złożoności materiału (odpowiedni
dla danej grupy uczniów), sposoby motywowania uczniów. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia, przygotowują ucznia do bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych technika
elektronika.
W procesie kształcenia należy stosować różnorodne metody nauczania. W zapoznania uczniów z nowymi zagadnieniami można zastosować wykład połączony z dyskusją dydaktyczną.
dominującą metodą nauczania powinny być ćwiczenia przedmiotowe. Ćwiczenia powinny być zakończone dyskusją.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form:
• zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach),

•

zbiorowa praca zróżnicowana

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie postępów ucznia powinno odbywać się w sposób ciągły i systematyczny w toku realizacji działu programowego, według kryteriów przedstawionych na początku zajęć.
W trakcie realizacji działu programowego należy oceniać osiągnięcia uczniów na podstawie:
sprawdzianów ustnych,
sprawdzianów pisemnych,
testów osiągnięć szkolnych,
oceny wykonanych ćwiczeń.
Podczas obserwacji szczególną uwagę należy zwrócić na:
czytanie ze zrozumieniem informacji podanych w zadaniu,
merytoryczną poprawność wykonanych ćwiczeń,
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1.1. Wprowadzenie do elektrotechniki i elektroniki
poprawność wnioskowania.
Realizacja działu programowego powinna doprowadzić do ukształtowania u uczniów umiejętności określania wielkości charakteryzujących pole elektryczne i magnetyczne oraz prąd elektryczny.
Podczas omawiania materiałów wykorzystywanych w elektrotechnice i elektronice należy zwrócić uwagę na ich rodzaje, właściwości i zastosowanie
Na zakończenie realizacji działu programowego należy przeprowadzić test pisemny z zadaniami otwartymi. W końcowej ocenie osiągnięć ucznia należy uwzględnić wynik testu pisemnego oraz
poziom wykonanych ćwiczeń.
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji.
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1.2. Technologia i materiałoznawstwo elektryczne i elektroniczne
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych
−
P
B

Materiał nauczania

Materiały stosowane w elektrotechnice i
elektronice (właściwości, produkcja).
P
B
−
Dokumentacja techniczna urządzeń (schematy
ideowe i montażowe).
P
C
−
Montaż urządzeń elektrycznych i
elektronicznych (płytki drukowane, połączenia
P
C
elektryczne, złącza, sposoby montażu,
PKZ(E.a.)(7)3 sporządzić schematy układów elektrycznych i elektronicznych;
P
C
lubowanie).
−
Elementy w elektrotechnice (oznaczenia).
−
Montaż mechaniczny (obudowy, radiatory,
połączenia mechaniczne).
PKZ(E.a.)(6)2 wyjaśnić oznaczenie elementów i układów elektrycznych i elektronicznych.
P
C
−
Proces produkcyjny (dokumentacja, organizacja,
kontrola jakości).
−
Komputerowe wspomaganie projektowania.
Planowane zadania (ćwiczenia)
1. Zadanie praktyczne polegające na odczytaniu wartości rezystancji z kodów paskowych
rezystora. Każdy z uczniów ma oczytać wartości 5 różnych rezystancji, korzystając z tabeli kodów kreskowych. Zadania na ocenę celujący: odczytanie wartości rezystancji bez posługiwania się
tabelą z kodami kreskowymi.
Test sprawdzający (podsumowujący) dział programowy, powinien składać się z 20 zadań, które rozwiązują wszyscy uczniowie. Test umożliwia zobiektywizowanie oceny osiągnięć uczniów i daje
nauczycielowi czytelną informację o stopniu opanowania poszczególnych partii materiału.
Przykładowe zadanie:
Pętla histerezy “opisuje” parametry rdzenia elektromagnesu. Czego miarą jest powierzchnia pętli histerezy ?
PKZ(E.a)(1)1 rozpoznać i dobrać materiały stosowane w elektrotechnice;
PKZ(E.a.)(6)1 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne
i elektroniczne na podstawie
symbolu graficznego, wyglądu i parametrów;
PKZ(E.a.)(7)1 opisać działanie układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów
ideowych i montażowych;
PKZ(E.a.)(7)2 odczytać schematy elektryczne i mechaniczne, stosowane w dokumentacji technicznej;
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1.2. Technologia i materiałoznawstwo elektryczne i elektroniczne

Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej.
Środki dydaktyczne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej: wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze
skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma
branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN.
Zalecane metody dydaktyczne
Dobierając metodę kształcenia nauczyciel powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjne uczących się, stopień trudności i złożoności materiału (odpowiedni
dla danej grupy uczniów), sposoby motywowania uczniów.
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia, przygotowują ucznia do bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych technika elektronika.
W procesie kształcenia należy stosować różnorodne metody nauczania. W zapoznania uczniów z nowymi zagadnieniami można zastosować wykład połączony z dyskusją dydaktyczną.
dominującą metodą nauczania powinny być ćwiczenia przedmiotowe. Ćwiczenia powinny być zakończone dyskusją.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form:
• zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach),

•

zbiorowa praca zróżnicowana.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie postępów ucznia powinno odbywać się w sposób ciągły i systematyczny w toku realizacji działu programowego, według kryteriów przedstawionych na początku zajęć.
W trakcie realizacji działu programowego należy oceniać osiągnięcia uczniów na podstawie:
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1.2. Technologia i materiałoznawstwo elektryczne i elektroniczne
sprawdzianów pisemnych,
testów osiągnięć szkolnych,
Podczas obserwacji szczególną uwagę należy zwrócić na:
czytanie ze zrozumieniem informacji podanych w zadaniu,
poprawność wnioskowania.
Podczas omawiania materiałów wykorzystywanych w elektrotechnice i elektronice należy zwrócić uwagę na ich rodzaje, właściwości i zastosowanie.
Na zakończenie realizacji działu programowego należy przeprowadzić test pisemny z zadaniami otwartymi. W końcowej ocenie osiągnięć ucznia należy uwzględnić wynik testu pisemnego oraz
poziom wykonanych ćwiczeń.
Szczegółowe kryteria oceny ustali prowadzący zajęcia.
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji.
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1.3. Przyrządy i metody pomiarowe

Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych
P
B

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(E.c.)(2)1 posłużyć się pojęciem skali logarytmicznej;
PKZ(E.c.)(2)2 sporządzić charakterystyki w skali logarytmicznej;
PKZ(E.c.)(6)1 zastosować przyrządy pomiarowe do pomiaru parametrów układów elektrycznych i
elektronicznych;
PKZ(E.c.)(6)2 zastosować metody pomiarowe do pomiaru parametrów układów elektrycznych i
elektronicznych;
PKZ(E.c.)(6)3 zastosować przyrządy pomiarowe do pomiaru parametrów układów elektronicznych;
PKZ(E.c.)(6)4 zastosować metody pomiarowe do pomiaru parametrów układów elektronicznych;
PKZ(E.3.)(6)5 zanalizować wyniki pomiaru.

P

C

P

C

P

D

P

C

P

D

Materiał nauczania

−
−
−
−
−
−
−
−

Analiza wyniku pomiaru (błędy pomiaru).
Mierniki analogowe.
Mierniki cyfrowe.
Generatory pomiarowe.
Oscyloskopy.
Przetworniki pomiarowe.
Systemy pomiarowe.
Komputerowe wspomaganie
procesu pomiaru i analizy wyniku pomiaru.

P
D
Planowane zadania (ćwiczenia)
Napięcie i prąd płynący przez rezystor o nieznanej rezystancji zmierzono dwukrotnie. Wartości napięć i prądów otrzymane
z pomiarów U1 = 2,0 V, I1 = 1,1 mA, U2 = 4,1 V, I2 = 1,9 mA. Dokonaj analizy i zdecyduj o wyborze metody pomiaru rezystancji (poprawnie mierzonego prądu lub napięcia). Przeprowadź analizę
wyników pomiaru i zapisz poprawne wynik pomiaru rezystancji.
Użyte przyrządy:
woltomierz cyfrowy o zakresie UZ=19,99V, błędzie pomiaru ∆U= ± 0,1% wartości mierzonej ±1 cyfra, rezystancji Rv =10MΩ oraz amperomierza analogowy zakresie Iz =1,5mA, klasy klA=0,2 i
rezystancji wewnętrznej Ra = 100 Ω.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej.
Środki dydaktyczne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej: wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze
skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma
branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN.
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1.3. Przyrządy i metody pomiarowe
Zalecane metody dydaktyczne

Dobierając metodę nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjnych uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla
danej grupy uczniów, sposoby motywowania motywować uczniów .
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych technika elektronika W procesie kształcenia należy stosować różnorodne
metody nauczania. W zapoznania uczniów
z nowymi zagadnieniami można zastosować wykład połączony z dyskusją dydaktyczną. dominującą metodą nauczania powinny być ćwiczenia
przedmiotowe. Ćwiczenia powinny być zakończone dyskusją.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form:
• zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach),

•

zbiorowa praca zróżnicowana.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie postępów ucznia powinno odbywać się w sposób ciągły i systematyczny w toku realizacji działu programowego, według kryteriów przedstawionych na początku zajęć.
Ocenienie powinien obejmować: poziomu wiadomości i umiejętności uczniów , rozpoznawanie trudności w osiąganiu założonych celów kształcenia, sprawdzanie wiadomości i umiejętności
uczniów po zrealizowaniu programu.
W trakcie realizacji działu programowego należy oceniać osiągnięcia uczniów na podstawie:
sprawdzianów pisemnych,
testów osiągnięć szkolnych,
oceny wykonanych ćwiczeń przedmiotowych.
Wiadomości teoretyczne mogą być sprawdzane za pomocą testu z zadaniami zamkniętymi (wielokrotnego wyboru, na dobieranie) i otwartymi (krótkiej odpowiedzi, z luką).
Na zakończenie realizacji działu programowego należy przeprowadzić test pisemny z zadaniami obliczeniowymi otwartymi. W końcowej ocenie osiągnięć ucznia należy uwzględnić wynik testu
pisemnego oraz poziom wykonanych ćwiczeń.
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji.
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1.4. Obwody prądu stałego
Poziom
wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

PKZ(E.a.)(5)1 obliczyć i oszacować wartości wielkości elektrycznych z wykorzystaniem prawa Ohma;

P

B

PKZ(E.a.)(5)2 obliczyć i oszacować wartości wielkości elektrycznych z wykorzystaniem praw Kirchhoffa;
PKZ(E.c.)(5)1 zanalizować pracę układów elektrycznych;
PKZ(E.c.)(5)2 wyjaśnić wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych;

P
P

B
C

P
PKZ(E.c.)(1)1 wykonać dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie na różnych postaciach liczb
P
zespolonych;
PKZ(E.c.)(1)2 zastosować liczby zespolone do obliczeń;
P
PKZ(E.c.)(4)1 dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków
P
obciążenia.
Planowane zadania (ćwiczenia)
Oblicz prądy w gałęziach obwodu przedstawionego na rysunku. Oblicz moc wydzieloną na każdym z odbiorników.
Dane: E1 = 6V, E2 = 5V, R1 = 1Ω, R2 = R3 = 2Ω, R4 = 3Ω

C

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał nauczania
−
−
−
−
−

D
B
C

−

Elementy obwodu.
Prawo Ohma.
Prawa Kirchhoffa.
Obwody nierozgałęzione.
Obwody rozgałęzione.
Obliczanie obwodów (metoda
przekształcania, metoda praw Kirchhoffa,
metoda superpozycji, metoda prądów
oczkowych, potencjałów węzłowych).
Obwody nieliniowe.

Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej.
Środki dydaktyczne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej: wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze
skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma
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1.4. Obwody prądu stałego
branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN.
Zalecane metody dydaktyczne
Dobierając metodę, nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty, jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjnych uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla
danej grupy uczniów, sposoby motywowania motywować uczniów.

Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form:
• zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach),

•

zbiorowa praca zróżnicowana.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie postępów ucznia powinno odbywać się w sposób ciągły i systematyczny w toku realizacji działu programowego, według kryteriów przedstawionych na początku zajęć.
Ocenienie powinien obejmować: poziomu wiadomości i umiejętności uczniów, rozpoznawanie trudności w osiąganiu założonych celów kształcenia, sprawdzanie wiadomości i umiejętności
uczniów po zrealizowaniu programu.
W trakcie realizacji działu programowego należy oceniać osiągnięcia uczniów na podstawie:
sprawdzianów ustnych,
sprawdzianów pisemnych,
testów osiągnięć szkolnych,
oceny wykonanych ćwiczeń przedmiotowych.
Wiadomości teoretyczne mogą być sprawdzane za pomocą testu z zadaniami zamkniętymi (wielokrotnego wyboru)
i otwartymi (krótkiej odpowiedzi, z luką).
Realizacja działu programowego powinna doprowadzić do ukształtowania u uczniów umiejętności analizowania obwodów elektrycznych prądu stałego. Na zakończenie realizacji działu
programowego należy przeprowadzić test pisemny z zadaniami obliczeniowymi otwartymi. W końcowej ocenie osiągnięć ucznia należy uwzględnić wynik testu pisemnego oraz poziom
wykonanych ćwiczeń.
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
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1.4. Obwody prądu stałego
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji.

1.5. Obwody prądu zmiennego

Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych
−
P
B

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(E.a)(2)4 określić zjawiska zachodzące przy przepływie prądu zmiennego;
PKZ(E.a.)(3)1 określić wartości wielkości w obwodach prądu zmiennego;

P

B

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

P

C

PKZ(E.a.)(3)3 opisać zjawiska w obwodach prądu zmiennego;

P

B

PKZ(E.a.)(4)1 obliczyć wartości wielkości opisujących przebiegi sinusoidalne;
PKZ(E.a.)(8)1 rozróżnić parametry elementów elektrycznych;

P

C

P

B

PKZ(E.a.)(8)2 rozróżnić parametry układów elektrycznych;

P

B

PKZ(E.a.)(4)2 wyznaczyć wartości przesunięcia fazowego przebiegów sinusoidalnych prądu i napięcia;

P

C

PKZ(E.a.)(4)3 wykonać działania matematyczne na przebiegach sinusoidalnych.

P

C

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Materiał nauczania
Przebiegi sinusoidalne (powstawanie, wielkości,
przesunięcie fazowe, analiza).
Analiza obwodów z elementami RLC.
Obliczanie obwodów prądu sinusoidalnego metodą
liczb zespolonych.
Moc u obwodach prądu sinusoidalne zmiennego.
Rezonans w obwodach elektrycznych.
Metody obliczania obwodów rozgałęzionych.
Obwody elektryczne ze sprzężeniami
magnetycznymi (transformatory).
Układy trójfazowe (układy symetryczne i
niesymetryczne, moc w układach trójfazowych).
Obwody nieliniowe prądu zmiennego.
Stany nieustalone w obwodach liniowych (dwójniki
szeregowe RL, RC i RLC).

Planowane zadania (ćwiczenia)
Test sprawdzający (podsumowujący) dział programowy, powinien składać się z 20 zadań, które rozwiązują wszyscy uczniowie. Test umożliwia zobiektywizowanie oceny osiągnięć uczniów i daje
nauczycielowi czytelną informację o stopniu opanowania poszczególnych partii materiału. Przykładowe zadania:
1. Jeśli przełącznik S jest otwarty, moc pobierana przez obwód jest równa 5415 W . R1 = R2 = R3 = 40 Ω
Jaki jest pobór moc po zamknięciu przełącznika S
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1.4. Obwody prądu stałego

Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej.
Środki dydaktyczne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej: wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze
skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma
branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN.

Zalecane metody dydaktyczne
Dobierając metodę nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjnych uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla danej
grupy uczniów, sposoby motywowania motywować uczniów .
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych technika elektronika. W procesie kształcenia należy stosować różnorodne
metody nauczania. W zapoznania uczniów z nowymi zagadnieniami można zastosować wykład połączony z dyskusją dydaktyczną. dominującą metodą nauczania powinny być ćwiczenia
przedmiotowe. Ćwiczenia powinny być zakończone dyskusją.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form:
• zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach),
• zbiorowa praca zróżnicowana.
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1.4. Obwody prądu stałego
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie postępów ucznia powinno odbywać się w sposób ciągły i systematyczny w toku realizacji działu programowego, według kryteriów przedstawionych na początku zajęć.
Ocenienie powinien obejmować:
diagnozę poziomu wiadomości i umiejętności uczniów pod kątem założonych celów kształcenia,
identyfikowanie postępów uczniów w procesie kształcenia oraz rozpoznawanie trudności w osiąganiu założonych celów kształcenia,
sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów po zrealizowaniu programu.
W trakcie realizacji działu programowego należy oceniać osiągnięcia uczniów na podstawie:
sprawdzianów ustnych,
sprawdzianów pisemnych,
testów osiągnięć szkolnych,
oceny wykonanych ćwiczeń.
Wiadomości teoretyczne mogą być sprawdzane za pomocą testu z zadaniami zamkniętymi (wielokrotnego wyboru, na dobieranie) i otwartymi (krótkiej odpowiedzi, z luką).
Realizacja działu programowego powinna doprowadzić do ukształtowania u uczniów umiejętności analizowania obwodów elektrycznych prądu zmiennego, rozpoznawania układów trójfazowych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na umiejętność obliczania wielkości elektrycznych obwodów prądu zmiennego.
Na zakończenie realizacji działu programowego należy przeprowadzić test pisemny z zadaniami otwartymi obliczeniowymi. W końcowej ocenie osiągnięć ucznia należy uwzględnić wynik testu
pisemnego oraz poziom wykonanych ćwiczeń.
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji.
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1.6. Elektroniczne elementy bierne i elementy półprzewodnikowe
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(E.a)(1)4 wyjaśnić pojęcie materiały półprzewodnikowe;

Poziom wymagań
programowych
P

Kategoria
taksonomiczna
−
B
−
B
−
B

Materiał nauczania

Wiadomości wstępne.
Materiały półprzewodnikowe.
P
Klasyfikacja elementów i układów
PKZ(E.a)(1)5 wyjaśnić pojęcie elementy elektroniczne;
P
elektronicznych.
PKZ(E.a.)(8)3 rozróżnić parametry biernych, półprzewodnikowych i cyfrowych elementów
−
Rezystory i potencjometry.
P
B
elektronicznych;
−
Kondensatory.
Doskonaleniewpodstaw
PKZ(E.a.)(12)1 – określić funkcje elementów elektronicznych
układachprogramowych
analogowych na kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
− Cewki indukcyjne.
P
B
podstawie dokumentacji technicznej ; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu−Społecznego
Warystory.
PKZ(E.c.)(3)2 obliczyć i zanalizować parametry elementów i układów elektronicznych;
P
C
− Termistory.
− Diody.
− Tranzystory bipolarne.
− Tranzystory unipolarne.
PKZ(E.a.)(17)4 posłużyć się katalogami do określania parametrów elementów i układów
− Półprzewodnikowe elementy przełączające: diaki
P
B
elektronicznych.
triaki i tyrystory.
− Elementy optoelektronicze: fotodiody,
fotorezystory, footranzystory, diody LED,
transoptory.
Planowane zadania (ćwiczenia)
Rozróżnienie elementów elektronicznych na podstawie wyglądu i oznaczeń. Określenie parametrów na podstawie oznaczeń.
Określ rodzaj i parametry otrzymanych elementów elektronicznych. Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni dokonać oględzin elementów,
które otrzymali, następnie odczytać ich oznaczenia. Na podstawie tych czynności określić rodzaj i parametry otrzymanych elementów elektronicznych. Środki dydaktyczne: rezystory,
potencjometry i kondensatory.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej.
PKZ(E.a.)(2)5 opisać zjawiska związane z przepływem prądu w półprzewodnikach;

Środki dydaktyczne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej: wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze
skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma
branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN.
Zalecane metody dydaktyczne
Dobierając metodę nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjne uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla danej
grupy uczniów, sposoby motywowania motywować uczniów .
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych technika elektronika. Dział programowy „Elektroniczne elementy bierne i
elementy półprzewodnikowe” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej, metody ćwiczeń. Metody te
zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie mogą pracować samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form:
•
zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach),
•
zbiorowa praca zróżnicowana.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie postępów ucznia powinnoProgram
odbywaćnauczania
się w sposób
i systematyczny
w toku realizacji
programowego,
według kryteriów przedstawionych na początku zajęć.
dlaciągły
zawodu
technik elektronik
311408działu
o strukturze
przedmiotowej
W trakcie realizacji działu programowego należy oceniać osiągnięcia uczniów na podstawie:
sprawdzianów ustnych,
sprawdzianów pisemnych,
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testów osiągnięć szkolnych,
oceny wykonanych ćwiczeń.
Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na umiejętność stosowania zdobytej wiedzy, merytoryczną jakość wypowiedzi, poprawne stosowanie pojęć technicznych i
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1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach pracy związanych z układami elektronicznymi
Poziom
wymagań
programowych

Kategoria
taksonomiczna

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

BHP (3) 1. określić podstawowe zasady prawa pracy;

P

B

BHP (3)2 określić prawa pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

P

B

BHP (3)3 określić obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

P

B

BHP (3)4 określić prawa pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

PP

B

BHP (3)5 określić obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

PP

B

PKZ(E.c.)(7)1 wyjaśnić zasady działania i bezpiecznego użytkowania układów elektrycznych;

P

D

PKZ(E.c.)(7)2 wyjaśnić zasady działania i bezpiecznego użytkowania układów elektronicznych.

P

D

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP (1)1 rozróżnić pojęcia: zagrożeń szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych występujących
w procesach pracy z elementami, układami i urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi;
BHP (1)2 rozróżnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową w procesach pracy z
elementami, układami i urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi;
BHP (1)3 rozróżnić pojęcia związane z ochroną środowiska w procesach pracy z elementami,
układami i urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi;
BHP (1)4 wymienić zasady ergonomii w pracy z elementami, układami i urządzeniami
elektrycznymi i elektronicznymi;
BHP (2)1 rozróżnić pojęcia związane z ochroną pracy i ochroną środowiska w Polsce;
BHP (2)2 rozróżnić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony
środowiska w Polsce;
BHP (2)3 rozróżnić zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony
środowiska w Polsce;
BHP (2)4 rozróżnić uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i
ochrony środowiska w Polsce;

Materiał nauczania
−
−
−
−
−
−
−

Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące
w procesach pracy z układami elektronicznymi.
Przepisy związane z ochroną przeciwpożarową w
procesach pracy z układami elektronicznymi.
Przepisy związane z ochroną środowiska w procesach
pracy z układami elektronicznymi.
Instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i
ochrony środowiska w Polsce.
Prawna ochrona pracy.
Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy w procesach pracy
z układami elektronicznymi.
Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy w procesach pracy z układami
elektronicznymi.

Planowane zadania (ćwiczenia)
Ustalanie czynników szkodliwych występujących w procesach pracy z układami elektronicznymi.
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1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach pracy związanych z układami elektronicznymi
Ustal jakie czynniki szkodliwe występujących w środowisku pracy technika elektronika.
Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia, na podstawie karty pracy oraz materiałów dostarczonych przez nauczyciela uczniowie powinni ustalić czynniki
szkodliwe występujące w pracy technika elektronika.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Realizacja działu programowego Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach pracy związanych z układami elektronicznymi ma przygotować uczniów do przestrzegania zasad bhp podczas
wykonywania zadań zawodowych oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowany w wypadkach przy pracy.
Podczas procesu nauczania – uczenia się należy zwrócić uwagę na obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bhp. znaczenie ochrony zdrowia w pracy zawodowej oraz uświadomić uczniom
skutki nieprzestrzegania przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej. Bardzo ważne jest kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków oraz uświadomienie uczniom, że ochrona życia i zdrowia
człowieka w środowisku pracy jest celem nadrzędnym. Niezbędne jest aby uczeń opanował umiejętność udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku na stanowisku pracy.
Treść działu programowego obejmuje również zagadnienia dotyczące ochrony środowiska w przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym lub handlowym. Podczas realizacji programu nauczania
należy zwrócić uwagę na istotę funkcjonującego w Polsce systemu ochrony środowiska.
Środki dydaktyczne
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące
zagrożeń dla zdrowia występujących w pracy z układami i urządzeniami elektrycznymi. Kodeks Pracy, Polskie Normy dotyczące bhp i ergonomii, ustawy
i rozporządzenia dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, fantom do resuscytacji, zestawy do udzielania pierwszej pomocy przy urazach mechanicznych, porażeniu prądem i zatruciach
substancjami chemicznymi, sprzęt gaśniczy, wydawnictwa z zakresu ochrony środowiska, ustawy i rozporządzenia dotyczące ochrony środowiska, instrukcje oraz teksty przewodnie do
wykonywania ćwiczeń. Komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów), urządzenia multimedialne.
Zalecane metody dydaktyczne
Dobierając metodę nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjnych uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla danej
grupy uczniów, sposoby motywowania motywować uczniów .
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych technika elektronika . Dział programowy „Zasady bhp w zakresie prac
związanych z badaniem układów elektronicznych” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody
przypadków, mapy „myśli”, dyskusji dydaktycznej. Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do
wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.
Uczniom należy umożliwić korzystanie z różnych źródeł informacji: katalogów elementów elektrycznych
i elektronicznych, zasobów internetowych, literatury fachowej.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach. Dominująca metodą kształcenia powinna być tekstu przewodniego która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie
informacji, oraz metoda przypadku polegająca na analizowaniu przypadku opisującego problem dotyczący oddziaływania czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy
technika elektronika.
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1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach pracy związanych z układami elektronicznymi

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie postępów uczniów powinno odbywać się systematycznie w czasie realizacji działu programowego na podstawie wymagań przedstawionych na początku zajęć.
Osiągnięcia uczniów należy oceniać w zakresie zaplanowanych celów kształcenia na podstawie:
–
ustnych sprawdzianów poziomu wiadomości i umiejętności,
–
sporządzonego projektu,
–
prezentacji projektu.
Umiejętności praktyczne należy sprawdzać na podstawie obserwacji czynności wykonywanych przez ucznia w trakcie realizacji ćwiczeń. Podczas obserwacji należy zwrócić uwagę na:
–
wyszukiwanie i przetwarzanie informacji pozyskanych z różnych źródeł
–
poprawność merytoryczną wykonanych ćwiczeń i projektów,
–
pracę w zespole.
Na zakończenie realizacji działu programowego należy zastosować test pisemny z zadaniami otwartymi i zamkniętymi.
W końcowej ocenie działu programowego należy uwzględnić poziom wykonania ćwiczeń, wyniki testu oraz ocenę za sporządzenie i prezentację 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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.

•

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i
zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie
do swoich możliwości i preferencji.
1.8. Układy analogowe
Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(E.a)(1)6 wyjaśnić pojęcia układy analogowe;
PKZ(E.a.)(2)6 opisać zjawiska związane z przepływem prądu w układach analogowych;

P

B

P

B

Materiał nauczania
−
−

Filtry (klasyfikacja filtrów, parametry filtrów).
Flirty dolnoprzepustowe.
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1.8. Układy analogowe
PKZ(E.a.)(3)4 określić rodzaje wartości prądu i napięcia w układach analogowych;

P

B

PKZ(E.a.)(3)5 określić rodzaj mocy wydzielanej w układach analogowych;

P

B

PKZ(E.a.)(8)4 rozróżnić parametry układów analogowych;

P

B

PKZ(E.c.)(4)2 dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków
zewnętrznych;

PP

D

PKZ(E.a.)(7)4 sporządzić schematy ideowe układów analogowych i cyfrowych;

P

D

PP

D

P

C

P

C

P

C

P

C

P

D

P

D

PP

D

PP

D

PKZ(E.c.)(9)1 stosować programy komputerowe wspomagające sporządzanie schematów ideowych i
montażowych układów elektrycznych;
PKZ(E.a.)(4)4 wyznaczyć wartości skuteczne, maksymalne i międzyszczytowe prądu i napięcia w
układach analogowych;
PKZ(E.a.)(4)5 wyznaczyć wartości częstotliwości i okresu przebiegów sinusoidalnych prądu i napięcia
w układach analogowych;
PKZ(E.a.)(4)6 wyznaczyć wartości przesunięcia fazowego przebiegów sinusoidalnych prądu i napięcia
w układach analogowych
PKZ(E.a.)(7)5 sporządzić schematy montażowe układów analogowych i cyfrowych na podstawie
schematów ideowych;
PKZ(E.c.)(5)3 zanalizować pracę układów elektronicznych;
PKZ(E.c.)(5)4 wyjaśnić wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę układów
elektronicznych;
PKZ(E.a.)(17)1 dobrać elementy układy elektrycznych i elektronicznych z katalogów;
PKZ(E.a.)(17)2 użytkować elementy i urządzenie elektryczne i elektroniczne zgodnie z instrukcjami
obsługi, dokumentacją techniczną i normami.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

•
−
−
−
−

Filtry górnoprzepustowe.
Filtry pasmowe.
Filtry zaporowe.
Układy kształtujące przebiegi Elektryczne.
Układy prostownicze.
Klasyfikacja prostowników.
Prostowniki jednofazowe.
Prostowniki wielofazowe.
Prostowniki sterowane.
Stabilizatory.
Układy zasilające.
Powielacze napięcia.
Wiadomości wstępne o wzmacniaczach.
Sprzężenie zwrotne.
Parametry wzmacniaczy.
Charakterystyki wzmacniaczy.
Zniekształcenia wnoszone przez wzmacniacz.
Podstawowe układy wzmacniające.
Wzmacniacze m.cz.
Wzmacniacze wielostopniowe.
Wzmacniacze mocy.
Wzmacniacze szerokopasmowe.
Wzmacniacze selektywne.
Wzmacniacze różnicowe.
Wzmacniacz operacyjny.
Układy zbudowane na wzmacniaczu operacyjnym.
Analogowe układy scalone.
Generatory przebiegów sinusoidalnych.
Wzmacniacz z dodatnim sprzężeniem zwrotnym.
Generatory LC i RC.
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1.8. Układy analogowe
−
−
−
−
−
−
−
−

Generatory kwarcowe.
Generatory przebiegów niesinusoidalnych.
Generatory przebiegów liniowych.
Układy modulacji i demodulacji.
Modulatory i demodulatory AM.
Modulatory i demodulatory FM.
Modulatory i demodulatory PM.
Dokumentacja techniczna układów analogowych.

Planowane zadania (ćwiczenia)
Rozróżnianie scalonych układów analogowych oraz określanie funkcji ich wyprowadzeń z wykorzystaniem katalogu elementów i układów elektronicznych
Korzystając z katalogu elementów elektronicznych określ typ otrzymanego analogowego układu scalonego oraz rozróżnij jego wyprowadzenia.
Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni :
•
•
•
•
•
•

dokonać oględzin otrzymanego analogowego układu scalonego,
odczytać oznaczenia otrzymanego analogowego układu scalonego
wybrać odpowiedni katalog elementów i układów elektronicznych,
wyszukać w katalogu kartę danego typu analogowego układu scalonego,
określić typ układu scalonego,
zidentyfikować wyprowadzenia układu scalonego.

Środki dydaktyczne
analogowy układ scalony , katalogi elementów elektronicznych.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej.
Środki dydaktyczne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej: wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze
skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma
branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN.
Zalecane metody dydaktyczne
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1.8. Układy analogowe
Dobierając metodę nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjnych uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla danej
grupy uczniów, sposoby motywowania motywować uczniów . W procesie kształcenia należy stosować różnorodne metody nauczania. W zapoznania uczniów z nowymi zagadnieniami można
zastosować wykład połączony z dyskusją dydaktyczną oraz pokaz z objaśnieniem i pogadankę.
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych technika elektronika. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do
wykonania zadania, a uczniowie mogą pracować samodzielnie.
Uczniom należy umożliwić korzystanie z różnych źródeł informacji: katalogów elementów elektrycznych i elektronicznych, zasobów internetowych, literatury fachowej.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form:
•
zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach),
•
zbiorowa praca zróżnicowana..
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Sprawdzanie i ocenianie postępów ucznia powinno odbywać się w sposób ciągły i systematyczny w toku realizacji działu programowego, według kryteriów przedstawionych na początku zajęć.
Ocenienie powinien obejmować: określenie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów, rozpoznawanie trudności w osiąganiu założonych celów kształcenia oraz sprawdzanie wiadomości i
umiejętności uczniów po zrealizowaniu programu.
W trakcie realizacji działu programowego należy oceniać osiągnięcia uczniów na podstawie:
sprawdzianów ustnych,
sprawdzianów pisemnych,
testów osiągnięć szkolnych,
oceny wykonanych ćwiczeń.
Wiadomości teoretyczne mogą być sprawdzane za pomocą testu z zadaniami zamkniętymi (wielokrotnego wyboru, na dobieranie) i otwartymi (krótkiej odpowiedzi, z luką).
Realizacja działu programowego powinna doprowadzić do ukształtowania u uczniów umiejętności rozpoznawania, charakteryzowania i określania zastosowania układów analogowych. Szczególną
uwagę należy zwrócić na umiejętność analizowania prostych działania układów analogowych.
Na zakończenie realizacji działu programowego należy przeprowadzić test pisemny z zadaniami otwartymi. W końcowej ocenie osiągnięć ucznia należy uwzględnić wynik testu pisemnego oraz
poziom wykonanych ćwiczeń.
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
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1.8. Układy analogowe
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji
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1.9. Układy cyfrowe
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(E.a)(1)7 wyjaśnić pojęcia kombinacyjne i sekwencyjne układy cyfrowe;

Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych

Materiał nauczania

− Klasyfikacja układów cyfrowych.
− Arytmetyka cyfrowa.
PKZ(E.a.)(8)5 rozróżnić parametry dynamiczne i statyczne układów cyfrowych;
P
B
− Algebra Boole’a.
PKZ(E.c.)(3)1 obliczyć i zanalizować parametry elementów i układów elektrycznych;
− Układy kombinacyjne.
P
C
− Parametry układów cyfrowych.
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
− Techniki wykonania układów cyfrowych.
PKZ(E.c.)(9)2 zastosować programy komputerowe wspomagające sporządzanie schematów
PPEuropejskiegoDFunduszu
Projekt
współfinansowany
przez
Unię
Europejską
w
ramach
− Społecznego
Technika TTL.
ideowych i montażowych układów elektronicznych;
− Technika CMOS.
PKZ(E.a.)(7)4 sporządzić schematy ideowe układów analogowych i cyfrowych;
− Układy sprzęgające i wyjściowe mocy.
P
D
− Układy transmisji sygnałów.
PKZ(E.a.)(7)5 sporządzić schematy montażowe układów analogowych i cyfrowych na podstawie
P
D
− Układy uzależnień czasowych.
schematów ideowych;
− Przerzutniki monostabilne.
PKZ(E.a.)(12)2 określić funkcje elementów i układów elektronicznych, na podstawie dokumentacji
P
B
− Przerzutniki astabilne.
technicznej;
− Konwertery kodów.
PKZ(E.a.)(17)3 posłużyć się dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi do analizy działania
P
C
− Układy arytmetyczne.
układów elektronicznych.
− Układy komutacyjne.
− Multipleksery.
− Demultipleksery.
− Liczniki.
− Rejestry.
− Pamięci półprzewodnikowe.
− Przetworniki A/C oraz C/A.
− Zasada przetwarzania A/C.
− Układy przetworników A/C.
− Zasada przetwarzania C/A.
− Układy przetworników C/A.
− Dokumentacja techniczna układów cyfrowych.
Planowane zadania (ćwiczenia)
Analiza działania przerzutnika T
Na podstawie przebiegów czasowych sygnałów na wejściu informacyjnym T oraz wejściu zegarowym C, narysuj przebieg na wyjściu przerzutnika synchronicznego T wyzwalanego zboczem
opadającym.
P

B

Rysunek do ćwiczenia 1. Przebiegi sygnałów na wejściu informacyjnym T oraz wejściu zegarowym C przerzutnika synchronicznego T.
Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni : zapisać tablicę wzbudzeń przerzutnika T, a następnie na jej podstawie przeanalizować przebiegi
czasowe sygnałów na wejściu informacyjnym T oraz wejściu zegarowym C przerzutnika. Na podstawie dokonanej analizy narysować przebieg wyjściowy przerzutnika.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w saliProgram
lekcyjnej.nauczania dla zawodu technik elektronik 311408 o strukturze przedmiotowej
Środki dydaktyczne
35
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej: wyposażonej w stanowisko komputerowe
dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze
skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma
branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN..
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2. Urządzenia elektroniczne
2.1. Urządzenia elektroniczne i instalacje systemów telewizji satelitarnej, kablowej, dozorowej
2.2. Urządzenia elektroniczne i instalacje systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń
2.3. Urządzenia elektroniczne i instalacje sieci komputerowych
2.4. Urządzenia elektroniczne i instalacje sieci automatyki przemysłowej
2.1. Urządzenia elektroniczne i instalacje systemów telewizji satelitarnej, kablowej, dozorowej
Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
E.6.1 (1)1 określić funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład instalacji telewizji
satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.6.1 (2)1 rozpoznać na podstawie wyglądu, oznaczeń, symboli graficznych urządzenia wchodzące w skład
instalacji telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej,
E.20.1 (1)1 rozpoznać na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia elektroniczne wchodzące w
skład systemów telewizji satelitarnej , kablowej i dozorowej ;
E.20.1 (2)1 określić na podstawie dokumentacji technicznej funkcje, parametry oraz zastosowanie
urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;

E.20.1(3)1 określić funkcje bloków funkcjonalnych urządzeń elektronicznych wchodzących w skład
systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej na podstawie analizy schematów ideowych i
blokowych;

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

E.20.1 (4)1 przestrzegać zasad łączenia urządzeń elektronicznych instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i
telewizji dozorowej z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów
zasilania;

P

B

E.20.1(5)1 dobrać urządzenia elektroniczne wchodzące w skład systemów telewizji satelitarnej , kablowej i

P

B

Materiał nauczania
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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Pojęcia wstępne: propagacja fal radiowych,
modulacja.
Odbiór sygnału telewizyjnego.
Anteny telewizyjne.
Struktura sygnału telewizyjnego.
Systemy telewizyjne.
Odbiornik telewizyjny.
Telewizja cyfrowa.
Cyfrowy zapis obrazu.
Kamera cyfrowa.
Nagrywarki dvd.
Programowanie urządzeń telewizyjnych.
Dokumentacja techniczna urządzeń
telewizyjnych.
Wprowadzenie do techniki telewizyjnej.
Anteny telewizyjne.
Odbiornik telewizyjny.
Zasady radiodyfuzji satelitarnej.
Charakterystyka telewizji satelitarnej.
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2.1. Urządzenia elektroniczne i instalacje systemów telewizji satelitarnej, kablowej, dozorowej
dozorowej do przewidywanych warunków pracy związanych z temperaturą, wilgotnością, zakłóceniami
elektromagnetycznymi;
E.20.1(6)1 określić funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach
elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;

−
−
P

B
−

PKZ(E.a.)(6)6 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne stosowane w urządzeniach
wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej na podstawie wyglądu,
symbolu graficznego, oznaczeń i parametrów;
PKZ(E.a.)(7)4 sporządzić schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń
elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
PKZ(E.a.)(8)6 rozróżnić parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych w
urządzeniach elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
PKZ(E.a.)(12)3 określić funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych w urządzeniach
elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej na podstawie
dokumentacji technicznej;
PKZ(E.c.)(3)3 scharakteryzować parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych w
urządzeniach elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
PKZ(E.c.)(4)3 dobrać elementy oraz układy elektryczne
i elektroniczne stosowane w urządzeniach elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji
satelitarnej, kablowej i dozorowej do określonych warunków eksploatacyjnych;
PKZ(E.c.)(5)5 określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów
elektrycznych i elektronicznych stosowanych w urządzeniach elektronicznych wchodzących w skład
systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
PKZ(E.c.)(6)6 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych
stosowanych w urządzeniach elektronicznych wchodzących w skład telewizji satelitarnej, kablowej i
dozorowej;

P

P

B

C

−
−
−
−

P

B

P

B

P

B

P

D

P

B

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

D

−
−

P
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Budowa systemu telewizji satelitarnej.
Urządzenia wchodzące w skład systemu
telewizji satelitarnej: charakterystyka,
budowa, zasada działania.
Oprogramowanie urządzeń systemów
telewizji satelitarnej.
Systemy kodowania.
Dokumentacja techniczna urządzeń systemu
telewizji satelitarnej.
Przykładowy system telewizji satelitarnej.
Wiadomości wstępne z zakresu telewizji
kablowej.
Charakterystyka telewizji kablowej.
Zasady telewizyjnej transmisji kablowej.
Klasyfikacja systemów telewizji kablowej.
Budowa systemu telewizji kablowej.
Struktura sieci kablowych.
Stacja czołowa.
Sieci magistralne i dystrybucyjne.
Sieci abonenckie.
Urządzenia sieci kablowych.
Wzmacniacz magistralny .
Wzmacniacz dystrybucyjny.
Wzmacniacz budynkowy.
Elementy sieci kablowych.
Kanał odsłuchowy i zwrotny.
Dokumentacja techniczna urządzeń systemu
telewizji kablowej.
Przykładowy system telewizji kablowej.
Porównanie obecnie eksploatowanych
systemów telewizji kablowej.
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2.1. Urządzenia elektroniczne i instalacje systemów telewizji satelitarnej, kablowej, dozorowej
PKZ(E.c.)(7)3 dokonać analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów
ideowych oraz wyników pomiarów w urządzeniach elektronicznych wchodzących w skład systemów
telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.6.1 (3)1 posłużyć się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń telewizji satelitarnej i kablowej oraz
telewizji dozorowej;
E.6.2 (1)1 określić wpływ czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych wchodzących w
skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.6.2 (4)1 określić czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych
systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;

P
P
P

D
C
B

−
−
−
−
−
−
−

P

B

−
−

E.6.2 (3)1 wyjaśnić zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych systemów telewizji satelitarnej,
kablowej i dozorowej oraz zasady lokalizacji uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów.

P

B

−
−

Sieciowy system wizyjny.
Charakterystyka telewizji dozorowej.
Urządzenia systemów telewizji dozorowej.
Kamera sieciowa.
Serwer wizyjny.
Oprogramowanie do zarządzania
materiałem wizyjnym.
Sieciowe systemy dozoru wizyjnego
wykorzystujące serwery wizyjne.
Sieciowe systemy dozoru wizyjnego
wykorzystujące kamery wizyjne.
Dokumentacja techniczna urządzeń systemu
telewizji dozorowej.
Przykładowy system telewizji dozorowej.
Porównanie obecnie eksploatowanych
systemów telewizji dozorowej.

Planowane zadania

Określenie formatu zapisu obrazu i dźwięku w kamerze cyfrowej.
Określ formatu zapisu obrazu i dźwięku w kamerze cyfrowej, oraz parametry związane z eksploatacją urządzenia.
Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia powinni zapoznać się z instrukcją obsługi kamery cyfrowej. Na podstawie jej analizy powinni określić w jakim formacie i
na jakim nośniku zapisywana jest rejestrowana informacja. Następnie powinni wypisać parametry eksploatacyjne urządzenia i je scharakteryzować.
Środki dydaktyczne: kamera cyfrowa z instrukcją obsługi.

Zaprojektuj system telewizji dozorowej (połączenie kamera – rozdzielacz/wzmacniacz wizji – 2 niezależne wyjścia na 2 monitory). Oceny zadania dokona prowadzący zajęcia
(projekt). Zaproponuj własne dane wejściowe, niezbędne do realizacji niniejszego projektu.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej.
Środki dydaktyczne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej: wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze
skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma
branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN.
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2.1. Urządzenia elektroniczne i instalacje systemów telewizji satelitarnej, kablowej, dozorowej
Sala w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinna być wyposażona w:
- odbiorniki telewizyjne, nagrywarki DVD, kamery cyfrowe
- modele: satelitarnej instalacji telewizyjnej, urządzeń stosowanych systemach telewizji satelitarnej.
- modele: systemu telewizji kablowej, wzmacniacz magistralny, dystrybucyjny, budynkowy, elementy sieci kablowych: rozgałęźniki, odgałęźniki, korektory, gniazda abonenckie, filtry, zwrotnice,
okablowanie.
- modele systemu telewizji dozorowej, urządzenia stosowane w systemach telewizji dozorowej.
Zalecane metody dydaktyczne
Dobierając metodę nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjne uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla danej
grupy uczniów, sposoby motywowania uczniów.
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika elektronika. Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod
kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej.
Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń i metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form:
•
zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach),
•
zbiorowa praca zróżnicowana.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:
- ustnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności,
- testów osiągnięć szkolnych,
- ukierunkowanej obserwacji indywidualnej i zespołowej pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.
Wiadomości teoretyczne mogą być sprawdzane za pomocą testu z zadaniami zamkniętymi (wielokrotnego wyboru, na dobieranie) i otwartymi (krótkiej odpowiedzi, z luką).
Umiejętności praktyczne powinny być sprawdzane na podstawie obserwacji czynności wykonywanych podczas realizacji ćwiczeń.
Podczas obserwacji należy zwrócić uwagę na: wykorzystanie dokumentacji technicznej.
Na zakończenie realizacji działu programowego należy przeprowadzić test pisemny wielokrotnego wyboru. W końcowej ocenie osiągnięć ucznia należy uwzględnić wynik testu pisemnego oraz
poziom wykonanych ćwiczeń.
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
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2.1. Urządzenia elektroniczne i instalacje systemów telewizji satelitarnej, kablowej, dozorowej
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji.
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2.2. Urządzenia elektroniczne i instalacje systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
E.6.1 (1)2określić funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład instalacji kontroli dostępu i
zabezpieczeń;
E.6.1 (2)2 rozpoznać na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych urządzenia wchodzące w skład
instalacji kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.20.1 (1)2 rozpoznać na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia elektroniczne systemu kontroli dostępu
i zabezpieczeń;
E.20.1 (2)2 określić na podstawie dokumentacji technicznej funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń
elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.20.1 (3)2 określić funkcje bloków funkcjonalnych urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i
zabezpieczeń na podstawie analizy schematów ideowych i blokowych;
E.20.1 (4)2 przestrzegać zasad łączenia urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń z
uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania;
E.20.1 (5)2 dobrać urządzenia elektroniczne systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń do przewidywanych
warunków pracy związanych z temperaturą, wilgotnością, zakłóceniami elektromagnetycznymi;
E.20.1 (6)2 określić funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych
systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
PKZ(E.a.)(6)7 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne
i elektroniczne stosowane w urządzeniach systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
PKZ(E.a.)(7)5 sporządzić schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń
systemu kontroli dostępu
i zabezpieczeń;
PKZ(E.a.)(8)7 rozróżnić parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych w urządzeniach
systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
PKZ(E.a.)(12)4 określić funkcje elementów i układów elektrycznych
i elektronicznych w urządzeniach systemu kontroli dostępu
i zabezpieczeń na podstawie dokumentacji technicznej;
PKZ(E.c.)(3)4 scharakteryzować parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń
systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;

Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych
P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

D

P

B

P

B

P

D

P

B

P

B

P

B
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Materiał nauczania
−

Podstawowe wiadomości o systemach
kontroli dostępu i zabezpieczeń.
− Zasady budowy systemu kontroli dostępu
i zabezpieczeń.
− Systemy kontroli dostępu i nadzoru.
− Systemy elektroniczne do drzwi i bram.
− Systemy identyfikacji.
− Systemy kontroli osobistej i bagażu.
− Kontrola dostępu do urządzeń,
budynków.
− Elektroniczne systemy zabezpieczające i
alarmowe.
− Systemy biometryczne.
− Systemy zabezpieczeń przeciwnapadowych, przeciwwłamaniowych,
przeciw kradzieży.
− Radiowe systemy alarmowe.
− Systemy ochrony obiektów, pomieszczeń i
kartotek.
− Telefoniczne systemy alarmowe.
− Systemy zabezpieczenia
przeciwpożarowego.
− Elementy wchodzące w skład systemu
kontroli dostępu i zabezpieczeń:
charakterystyka, budowa.
•
Dokumentacja techniczna urządzeń
systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń.
• Zasady budowy systemu kontroli dostępu i
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2.2. Urządzenia elektroniczne i instalacje systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń
PKZ(E.c.)(4)4 dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne stosowane w urządzeniach systemu
kontroli dostępu i zabezpieczeń do określonych warunków eksploatacyjnych;

P

PKZ(E.c.)(5)5 określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów
elektrycznych i elektronicznych stosowanych w urządzeniach systemu kontroli dostępu
i zabezpieczeń;

P

B

P

C

PKZ(E.c.)(6)7 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych
urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.6.1 (3)2 posłużyć się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;

P

D

C

zabezpieczeń.
systemy kontroli dostępu i nadzoru:
• Systemy zabezpieczeń przeciw-napadowych,
przeciw-włamaniowych, przeciw kradzieży.
• Radiowe systemy alarmowe systemy
ochrony obiektów, pomieszczeń i kartotek.
• Telefoniczne systemy alarmowe.
• Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego.
• Dokumentacja techniczna urządzeń systemu
kontroli dostępu i zabezpieczeń.
• Zasady instalowania urządzeń systemu
kontroli dostępu i zabezpieczeń.

E.6.2 (1)2 określić wpływ czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych wchodzących w skład
P
B
systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.6.2 (3)2 wyjaśnić zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i
P
B
zabezpieczeń oraz zasady lokalizacji uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów;
E.6.2 (4)2 określić czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych wchodzących
P
B
w skład systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
PKZ(E.c.)(7)4 dokonać analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych
oraz wyników pomiarów w urządzeniach elektronicznych wchodzących w skład systemu kontroli dostępu i
P
D
zabezpieczeń.
Planowane zadania
1. Dobór urządzeń i elementów systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku mieszkalnym.
Dobierz urządzenia systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku mieszkalnym.
Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni dokonać analizy założeń projektowych systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku
mieszkalnym. Na podstawie tych informacji oraz dokumentacji technicznej przykładowych systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz materiałów dostarczonych przez nauczyciela powinni
wybrać urządzenia systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku mieszkalnym.
Środki dydaktyczne: dokumentacje techniczne przykładowych systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego, literatura fachowa.
2. Zaprojektuj system kontroli dostępu do pomieszczenia z wykorzystaniem czytnika kart magnetycznych.
Zaproponuj własne dane wejściowe, niezbędne do realizacji niniejszego projektu. Oceny zadania dokona prowadzący zajęcia (projekt)
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej.

Środki dydaktyczne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej: wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze
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2.2. Urządzenia elektroniczne i instalacje systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń
skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma
branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN.
Sala w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinna być wyposażona w urządzenia systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, czujki i detektory różnych typów, modele systemów kontroli
dostępu i zabezpieczeń.
Zalecane metody dydaktyczne
Dobierając metodę nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjne uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla danej
grupy uczniów, sposoby motywowania uczniów .
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika elektronika. Dział programowy „Urządzenia elektroniczne systemu kontroli
dostępu i zabezpieczeń” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej.
Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń i metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form:
•
zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach),
•
zbiorowa praca zróżnicowana.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:
ustnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności,
testów osiągnięć szkolnych,
ukierunkowanej obserwacji indywidualnej i zespołowej pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.
Wiadomości teoretyczne mogą być sprawdzane za pomocą testu z zadaniami zamkniętymi (wielokrotnego wyboru) i otwartymi (krótkiej odpowiedzi, z luką).
Umiejętności praktyczne powinny być sprawdzane na podstawie obserwacji czynności wykonywanych podczas realizacji ćwiczeń.
Podczas obserwacji należy zwrócić uwagę na: wykorzystanie dokumentacji technicznej.
Na zakończenie realizacji działu programowego należy przeprowadzić test pisemny wielokrotnego wyboru. W końcowej ocenie osiągnięć ucznia należy uwzględnić wynik testu pisemnego oraz
poziom wykonanych ćwiczeń.
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
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2.2. Urządzenia elektroniczne i instalacje systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji.
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2.3. Urządzenia elektroniczne i instalacje sieci komputerowych
Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
E.6.1 (1)3 określić funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład instalacji sieci komputerowych;
E.6.1 (2)3 rozpoznać na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych urządzenia wchodzące w skład
instalacji sieci komputerowych;
E.20.1 (1)3 rozpoznać na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia elektroniczne sieci komputerowych;
E.20.1 (2)3 – określić na podstawie dokumentacji technicznej funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń
elektronicznych sieci komputerowych;
E.20.1 (3)3 – określić funkcje bloków funkcjonalnych urządzeń elektronicznych sieci komputerowych na
podstawie analizy schematów ideowych i blokowych;
E.20.1 (4)3 przestrzegać zasad łączenia urządzeń elektronicznych sieci komputerowych z uwzględnieniem
parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania;
E.20.1 (5)3 dobrać urządzenia elektroniczne sieci komputerowych do przewidywanych warunków pracy
związanych z temperaturą, wilgotnością, zakłóceniami elektromagnetycznymi;
E.20.1 (6)3 – określić funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych
sieci komputerowych;
PKZ(E.a.)(6)8 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne
i elektroniczne urządzeń sieci komputerowych na podstawie wyglądu, symbolu graficznego, oznaczeń,
parametrów;
PKZ(E.a.)(7)6 sporządzić schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń
sieci komputerowych;
PKZ(E.a.)(8)8 rozróżnić parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci
komputerowych;
PKZ(E.a.)(12)5 określić funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci
komputerowych na podstawie dokumentacji technicznej;
PKZ(E.c.)(3)5 scharakteryzować parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń
sieci komputerowych;
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Materiał nauczania
−
−

Wiadomości wstępne:
Schemat blokowy systemu
mikroprocesorowego.
− Magistrale.
− Architektura procesora.
− Przykład wybranego mikrokontrolera:
− Budowa.
− Zasada działania.
− Parametry i właściwości.
− Transmisja szeregowa i równoległa.
− Współpraca mikroprocesora z układami
zewnętrznymi.
− Układy we/wy transmisji szeregowej.
− Układy we/wy transmisji równoległej.
− Kontroler przerwań.
− Sterownik DMA.
− Urządzenia techniki komputerowej.
− Przykład wybranej rodziny
mikrokontrolerów:
− Klasyfikacja, budowa.
− Sposób połączenia z pamięcią.
− Lista rozkazów.
− Zasady programowania.
•
Wprowadzenie do sieci komputerowych.
•
Topologia sieci komputerowych: linia,
gwiazda, magistrala, pierścień, drzewo, siatka.
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2.3. Urządzenia elektroniczne i instalacje sieci komputerowych
PKZ(E.c.)(4)5 dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne urządzeń sieci komputerowych do
określonych warunków eksploatacyjnych;
PKZ(E.c.)(5)7 określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów
elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci komputerowych;
PKZ(E.c.)(6)8 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych
urządzeń sieci komputerowych;
PKZ(E.c.)(7)5 dokonać analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci komputerowych na
podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;
E.6.2 (1)3 – określić wpływ czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
E.6.1 (3)3 posłużyć się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
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E.6.2 (4)3 określić czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych sieci
komputerowych;
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B

E.6.2 (3)3 – wyjaśnić zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych oraz zasady
lokalizacji uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów.
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•
Technologia budowy sieci.
•
Aktywne i pasywne elementy sieci
komputerowych.
•
Urządzenia sieci komputerowych :
•
Serwer, karta sieciowa.
•
Router, brama, most.
•
Przełącznik (swith).
•
Koncentrator (hub).
•
Zasoby współdzielone.
•
Urządzenia peryferyjna.
• Wprowadzenie do sieci komputerowych.
• Topologia sieci komputerowych.
• Technologia budowy sieci.
• Aktywne i pasywne elementy
sieciKomputerowych.
• Oprogramowanie sieci komputerowych.
• Wybrana technologia sieci komputerowych.
• Dokumentacja techniczna urządzeń sieci
komputerowych.
• Zasady instalowania urządzeń sieci
komputerowych.

Planowane zadania
1. Dobór typu koncentratora.
Dobierz typ koncentratora do zastosowania w określonej sieci komputerowej .
Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni zapoznać się z dokumentacją techniczną sieci komputerowej otrzymana od nauczyciela. Na
podstawie wybranej dokumentacji technicznej sieci komputerowej uczniowie powinni określić topologie i technologie sieci, parametry jakie stanowią kryterium wyboru koncentratora, a następnie
wybrać określony typu urządzenia.
Środki dydaktyczne: dokumentacja techniczna sieci komputerowej, literatura fachowa.

2.

Zaprojektuj sieć LAN łączącą 2 komputery i 1 drukarkę udostępnioną dla każdego z nich. Oceny zadania dokona prowadzący zajęcia (projekt). Zaproponuj własne dane wejściowe,
niezbędne do realizacji niniejszego projektu.
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2.3. Urządzenia elektroniczne i instalacje sieci komputerowych
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: filmy i prezentacje multimedialne dotyczące urządzeń elektronicznych sieci komputerowych, komputer z
dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów), urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej: wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze
skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma
branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN.
Sala w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinna być wyposażona w: karty sieciowe, routery, koncentratory, przełączniki i inne elementy sieci komputerowych.
Zalecane metody dydaktyczne
Dobierając metodę nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjne uczących się, stopień trudności
i złożoności odpowiedni dla danej grupy uczniów, sposoby motywowania uczniów .
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika elektronika. Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod
kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej.
Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń i metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form:
•
zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach),
•
zbiorowa praca zróżnicowana.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:
ustnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności,
testów osiągnięć szkolnych,
ukierunkowanej obserwacji indywidualnej i zespołowej pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.
Wiadomości teoretyczne mogą być sprawdzane za pomocą testu z zadaniami zamkniętymi (wielokrotnego wyboru) i otwartymi (krótkiej odpowiedzi, z luką).
Umiejętności praktyczne powinny być sprawdzane na podstawie obserwacji czynności wykonywanych podczas realizacji ćwiczeń.
Podczas obserwacji należy zwrócić uwagę na: wykorzystanie dokumentacji technicznej.
Na zakończenie realizacji działu programowego należy przeprowadzić test pisemny wielokrotnego wyboru.
W końcowej ocenie osiągnięć ucznia należy uwzględnić wynik testu pisemnego oraz poziom wykonanych ćwiczeń.
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2.3. Urządzenia elektroniczne i instalacje sieci komputerowych
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji.
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2.4. Urządzenia elektroniczne i instalacje sieci automatyki przemysłowej
Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
E.6.1 (1)4 określić funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład instalacji sieci automatyki
przemysłowej;
E.6.1 (2)4 rozpoznać na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych urządzenia wchodzące w
skład instalacji sieci automatyki przemysłowej;
E.20.1 (1)4 rozpoznać na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia elektroniczne sieci automatyki
przemysłowej;
E.20.1 (2)4 – określić na podstawie dokumentacji technicznej funkcje, parametry oraz zastosowanie
urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;
E.20.1 (3)4 określić funkcje bloków funkcjonalnych urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej
na podstawie analizy schematów ideowych i blokowych;
E.20.1 (4)4 przestrzegać zasad łączenia urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej z
uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania;
E.20.1 (5)4dobrać urządzenia elektroniczne sieci automatyki przemysłowej do przewidywanych warunków
pracy związanych z temperaturą, wilgotnością, zakłóceniami elektromagnetycznymi;
E.20.1 (6)4 określić funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych
sieci automatyki przemysłowej;
PKZ(E.a.)(6)9 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne stosowane w urządzeniach sieci
automatyki przemysłowej na podstawie wyglądu, symbolu graficznego, oznaczeń, parametrów;
PKZ(E.a.)(7)7 sporządzić schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń
sieci automatyki przemysłowej;
PKZ(E.a.)(8)9 rozróżnić parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci
automatyki przemysłowej;
PKZ(E.a.)(12)6 określić funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci
automatyki przemysłowej na podstawie dokumentacji technicznej;
PKZ(E.c.)(3)6 scharakteryzować parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych
urządzeń sieci automatyki przemysłowej;
PKZ(E.c.)(4)6 dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne urządzeń sieci automatyki
przemysłowej do określonych warunków eksploatacyjnych;
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Podstawowe pojęcia.
Sygnały w układach automatyki.
Klasyfikacja układów sterowania.
Bloki funkcyjne w układach automatyki.
Elementy i urządzenia automatyki.
Urządzenia pomiarowe , wykonawcze i części
centralnej.
Podstawowe wiadomości o regulatorach.
Regulator proporcjonalny.
Regulator całkowy.
Regulator proporcjonalny- całkowy.
Regulator proporcjonalny- całkoworóżniczkowy.
Regulatory bezpośredniego działania.
Regulatory o działaniu ciągłym i cyfrowe.
Regulatory dwustawne i trójstawne.
Przyrządy rejestrujące.
Wprowadzenie do sieci automatyki
przemysłowej.
Budowa sieci automatyki przemysłowej.
Urządzenia cyfrowe w sieciach automatyki
przemysłowej.
Urządzenia wejściowe w sieciach automatyki
przemysłowej.
Urządzenia wyjściowe w sieciach automatyki
przemysłowej.
Sterowniki PLC.
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2.4. Urządzenia elektroniczne i instalacje sieci automatyki przemysłowej
PKZ(E.c.)(5)8 określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów
elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci automatyki przemysłowej;
PKZ(E.c.)(6)9 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych
urządzeń sieci automatyki przemysłowej;
E.6.1 (3)4 posłużyć się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń sieci automatyki przemysłowej;
E.6.2 (3)4 wyjaśnić zasady konserwacji instalacji urządzeń sieci automatyki przemysłowej oraz zasady
lokalizacji uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów;
E.6.2 (1)4 – określić wpływ czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych sieci
komputerowych;
E.6.2 (4)4 określić czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych sieci
automatyki przemysłowej;

PKZ(E.c.)(7)6 dokonać analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci automatyki
przemysłowej na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów.
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Budowa i zasada działania sterownika PLC.
Oprogramowanie narzędziowe.
Kęzyki programowania.
Zasady programowania sterowników.
Wybrany sterownik PLC: charakterystyka,
parametry.
Urządzenia sieci automatyki przemysłowej:
konwertery, switche, moduły pomiarowe i
inne.
Wprowadzenie do sieci automatyki
przemysłowej
budowa sieci automatyki przemysłowej.
Sieć sterowników PLC.
Transmisja danych w sieciach automatyki
przemysłowej.
Dokumentacja techniczna urządzeń sieci
automatyki przemysłowej.
Zasady instalowania urządzeń sieci automatyki
przemysłowej.

Planowane zadania
1. Rysowanie schematu elektrycznego układu ze sterownikiem PLC
Narysuj schemat elektryczny układu ze sterownikiem PLC.
Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach, otrzymują od nauczyciela opis układu , wykaz elementów, listę przyporządkowania oraz dokumentację techniczną sterownika PLC . W celu
wykonania ćwiczenia uczniowie powinni : określić typ i parametry sterownika PLC oraz pozostałych elementów układu. Na podstawie analizy otrzymanych materiałów uczniowie powinni
narysować schemat elektryczny z uwzględnieniem listy przyporządkowania , warunków zasilania sterownika i elementów układu.
Środki dydaktyczne: dokumentacja sterownika PLC, opis układu, wykaz elementów, lista przyporządkowania, literatura fachowa.
2. Zrealizuj za pomocą sterownika PLC połączenie elementów elektrycznych wg schematu.
A)
zdefiniuj wejścia i wyjścia
B)
napisz program dla sterownika PLC
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2.4. Urządzenia elektroniczne i instalacje sieci automatyki przemysłowej
C)

narysuj schemat „drabinkowy“ programu dla sterownika PLC

Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej.
Środki dydaktyczne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej: wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze
skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma
branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, normy ISO i PN.
Sala w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinna być wyposażona w: modele sieci automatyki przemysłowej, sterowniki, konwertery, moduły pomiarowe i inne urządzenia sieci
automatyki przemysłowej .
Zalecane metody dydaktyczne
Dobierając metodę nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjne uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla danej
grupy uczniów, sposoby motywowania uczniów .
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika elektronika. Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod
kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej.
Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń i metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form:
•
zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach),
•
zbiorowa praca zróżnicowana.
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2.4. Urządzenia elektroniczne i instalacje sieci automatyki przemysłowej
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:
ustnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności,
testów osiągnięć szkolnych,
ukierunkowanej obserwacji indywidualnej i zespołowej pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.
Wiadomości teoretyczne mogą być sprawdzane za pomocą testu z zadaniami zamkniętymi (wielokrotnego wyboru) i otwartymi (krótkiej odpowiedzi, z luką).
Umiejętności praktyczne powinny być sprawdzane na podstawie obserwacji czynności wykonywanych podczas realizacji ćwiczeń.
Podczas obserwacji należy zwrócić uwagę na: wykorzystanie dokumentacji technicznej.
Na zakończenie realizacji działu programowego należy przeprowadzić test pisemny wielokrotnego wyboru. W końcowej ocenie osiągnięć ucznia należy uwzględnić wynik testu pisemnego oraz
poziom wykonanych ćwiczeń.
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji
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3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
3.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej
3.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa branży elektronicznej
3.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PDG(1)1 określić działania mechanizmów rynkowych właściwych dla branży elektronicznej;
PDG(1)2 rozróżnić podmioty gospodarcze funkcjonujące w branży elektronicznej;

Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych
P
C
−
−
P
B
−
P
D

Materiał nauczania
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.
Ubezpieczenia gospodarcze.

PDG(2)1 zanalizować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych
osobowych, przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
−
PDG(2)2 określić skutki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów prawa o ochronie P
D
−
danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego;
−
PDG(3)1 zastosować przepisy prawa dotyczące podejmowania działalności gospodarczej w branży P
D
elektronicznej;
−
PDG(3)2 określić przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży
P
C
elektronicznej;
−
PDG(7)1 wyznaczyć kolejne etapy czynności mających na celu ustanowienie działalności
P
C
gospodarczej w branży elektronicznej;
−
PDG(7)2 skonstruować spójny i realistyczny biznesplan dla działalności gospodarczej w branży
P
D
elektronicznej;
PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej w branży P
C
elektronicznej;
PDG(7)4 sporządzić dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w branży P
C
elektronicznej.
Planowane zadania
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 musza się
zwrócić oraz dokumenty jakie należy przygotować .
Oceną wykonania zadania jest uzyskana przez uczniów ocena projektu.
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3.1. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Dział programowy „Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują
ucznia do wykonywania do funkcjonowania na rynku pracy jako, przedsiębiorcy. Powinny być kształtowane umiejętności analizowania przepisów prawa, a także postawy odpowiedzialności za
działanie niezgodne z przepisami prawa.
Środki dydaktyczne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej: wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze
skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, czasopisma branżowe, komputer z dostępem do Internetu (1
stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne.
W sali, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy , filmy i prezentacje multimedialne.
Zalecane metody dydaktyczne
Dominująca metodą kształcenia powinna być tekstu przewodniego która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących zakładania własnej działalności, oraz metoda
projektu.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form:
− zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach),
− zbiorowa praca zróżnicowana.
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone
w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.

•

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i
zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie
do swoich możliwości i preferencji.
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3.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa branży elektronicznej
Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych
PDG(4)1 dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw i instytucji występujących w branży elektronicznej; P
C
−
−
PDG(4)2 wyjaśnić powiązania między przedsiębiorstwami, instytucjami funkcjonującymi w branży P
BC
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

elektronicznej;

PDG(5)1 wskazać czynniki wpływające na działania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw P
w branży elektronicznej;
PDG(5)2 zanalizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne;
P

DC

PDG(6)1 zaplanować współpracę z innymi przedsiębiorstwami z branży elektronicznej;

P

D

PDG(6)2 zorganizować współpracę w ramach wspólnych przedsięwzięć z innymi
przedsiębiorstwami z branży elektronicznej;

P

D

P

DC

PDG(8)1 wykonywać czynności związane prowadzeniem korespondencji w różnej formie;

−
−
−

CC

PDG(8)2 sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

BC

PDG(9)1 posłużyć się urządzeniami biurowymi;

C

PDG(9)2 skorzystać z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności
gospodarczej;

C

PDG(10)1 opracować plan marketingowy dla prowadzonej działalności gospodarczej;

D

PDG(10)2 dobrać instrumenty marketingowe do prowadzonych działań;

D

PDG(10)3 podjąć współpracę z przedsiębiorstwami funkcjonującymi w branży marketingowej;

D

−
−

Materiał nauczania
Zasady prowadzenia działalności biurowej
badanie rynku w zakresie popytu na usługi branży
elektronicznej.
Reklama usług baraży elektronicznej
marketing w branży usług elektronicznych.
Koszty i przychody w działalności małej firmy
elektronicznej.
Źródła przychodów i kosztów w firmie branży
elektronicznej.
Zasady współpracy przedsiębiorstwa branży
elektronicznej ze środowiskiem. .

C

PDG(11)1 dokonać analizy kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(11)2 oceniać efektywność działań w zakresie kosztów i przychodów prowadzonej
działalności gospodarczej;
PDG(11)3 wskazać możliwości optymalizacji kosztów i przychodów prowadzonej działalności
gospodarczej.

P

C

P

D
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3.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa branży elektronicznej
Planowane zadania
Zadaniem uczniów będzie wykonanie projektu „Reklama mojej firmy”.
Opis zadania:
Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. Opracowują projekt działań w zakresie reklamy na lokalnym rynku. W ramach projektu uczniowie powinni określić : grupę potencjalnych odbiorców
usług firmy, zakres prowadzonych działań reklamowych i marketingowych, formę reklamy.
Oceną wykonania zadania jest uzyskana przez uczniów ocena projektu.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Dział programowy „Prowadzenie przedsiębiorstwa branży elektronicznej ” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują
ucznia do funkcjonowania na rynku pracy jako przedsiębiorcy. Powinny być kształtowane umiejętności przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w działalności gospodarczej, współpracy z
innymi przedsiębiorstwami w branży. Należy także kształtować postawę samodzielności w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialności za siebie i innych.
Środki dydaktyczne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej: wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze
skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną), zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, czasopisma branżowe, ,.W sali w której prowadzone będą zajęcia
edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy , filmy i prezentacje multimedialne.
Zalecane metody dydaktyczne
W dziale szczególnie zaleca się stosować metodę projektu, która sprzyja rozwijaniu kompetencji personalnych i społecznych, samodzielnemu rozwiązywaniu problemów oraz rozpoznaniu wybranej
tematyki w pogłębiony sposób.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form:
−
zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach),
− zbiorowa praca zróżnicowana.
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
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3.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa branży elektronicznej

•

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i
zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do
swoich możliwości i preferencji.

4. Język obcy w branży elektronicznej
4. JOZ Język obcy zawodowy w branży elektronicznej

Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
JOZ(1)1 udzielić ogólnych informacji o osobach, miejscach, przedmiotach związanych z
wykonywanym zawodem;
JOZ(1)2 zastosować nazwy maszyn, urządzeń i narzędzi w branży elektronicznej;

P

C

P

C

JOZ(1)3 posłużyć się terminologią związaną z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

P

C

JOZ(1)4 posłużyć się terminologią ogólnotechniczną w branży w branży elektronicznej;

P

C

P

D

P

D

P

D

JOZ(1)5 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólne i
strategie kompensacyjne;
JOZ(2)1 zrozumieć i zastosować się do ustnie wypowiedzianych informacji dotyczących
obowiązków i oczekiwań pracodawcy;
JOZ(2)2 zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą maszyn i
urządzeń w branży elektronicznej;

Materiał nauczania
−
−
−
−
−

Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Instalowanie urządzeń elektronicznych.
Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych.
Użytkowanie urządzeń elektronicznych.
Obsługiwanie urządzeń elektronicznych.
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4. JOZ Język obcy zawodowy w branży elektronicznej
JOZ(2)3 określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności zawodowych;

P

D

JOZ(3)1 zinterpretować polecenia pisemne dotyczące wykonywania czynności zawodowych;

P

D

JOZ(3)2 odczytać i zanalizować podane w sposób pisemny instrukcje obsługi maszyn i urządzeń;

P

C

JOZ(3)3 rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu;

P

C

JOZ(3)4 przełożyć język instrukcji na czynności wykonywania zadań zawodowych;

P

C

JOZ(4)1 prowadzić korespondencję formalną, nieformalną i mailową;

P

C

JOZ(4)2 zabrać głos w dyskusji i argumentować własne poglądy dotyczące wykonywania zawodu;

P

C

JOZ(4)3 wyrazić swoje opinie i pomysły związane z wykonywaną pracą;

P

C

P

C

P

C

JOZ(4)4 prowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym w zakresie wykonywania zadań
zawodowych;
JOZ(5)1 skorzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych i branżowych;

JOZ(5)2 odszukać w prasie, literaturze fachowej i na stronach internetowych potrzebne
P
C
informacje związane z wykonywaniem zawodu;
JOZ(5)3 przekazać w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku
P
C
obcym;
JOZ(5)4 zrozumieć informacje dotyczące wykonywanego zawodu usłyszane w mediach
P
C
obcojęzycznych.
Planowane zadania (ćwiczenia)
Poprowadź dialog z prowadzącym zajęcia dotyczący doboru nowego woltomierza do pomiaru napięcia w nastawni elektrowni. Przeanalizuj parametry przyrządu z parametrami dotychczas
używanego, podejmij decyzję o możliwości zastosowania. Podział ról: nauczyciel – kierownik działu pomiarów, uczeń – pracownik mający za zadanie wykonać wymianę przyrządu.
Podsumowanie zadania: Twoją pracę ocenia bezpośrednio prowadzący nauczyciel (w razie potrzeby analizuje błędy i niezbędnej dokonuje korekty).
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne są prowadzone pracowni językowej z dostępem do Internetu, projektorem multimedialnym i sprzętem pozwalającym na nagrywanie i odtwarzanie.
Środki dydaktyczne
Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w sali lekcyjnej: wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze

Program nauczania dla zawodu technik elektronik 311408 o strukturze przedmiotowej

59

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4. JOZ Język obcy zawodowy w branży elektronicznej
skanerem oraz z projektorem multimedialnym (opcjonalnie – tablicą multimedialną).
Obcojęzyczne Instrukcje zakładowe, instrukcje poszczególnych urządzeń, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, zakładowe przepisy BHP.
Zalecane metody dydaktyczne
Optymalną formą prowadzenia zajęć są konwersacje, analiza tekstów (dokumentacji technicznej).
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form:
− zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach),
− zbiorowa praca zróżnicowana.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Metody sprawdzania efektów kształcenia:
test, ocena konwersacji.
Szczegółowe kryteria oceny ustali prowadzący zajęcia:
Treść konieczna, odpowiadająca ocenie „dopuszczającej”;
Treść podstawowa, dodatkowo wymagana na ocenę „dostateczną”;
Treść rozszerzająca, dodatkowo wymagana na ocenę „dobrą”;
Treść dopełniająca, dodatkowo wymagana na ocenę „bardzo dobrą”;
Treść wykraczająca, dodatkowo wymagana na ocenę „celującą”.
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji.
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5. Pomiary elektryczne i elektroniczne
5.1. Zasady bhp w zakresie pomiarów elektrycznych
5.2. Pomiary w elektrotechnice
5.3. Zasady bhp w zakresie prac związanych z badaniem układów elektronicznych
5.4. Pomiary elektronicznych układów analogowych
5.5. Pomiary elektronicznych układów cyfrowych
5.1. Zasady bhp w zakresie zajęć pomiary elektryczne i elektroniczne

Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych

Uszczegółowione efekty kształcenia
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 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;
BHP (6)1 określić skutki oddziaływania prądu stałego na organizm człowieka;
BHP (6)2 określić skutki oddziaływania prądu zmiennego na organizm człowieka;
BHP (8)1 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania połączeń w
układach elektrycznych i elektronicznych;
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)3 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska w pracach związanych z badaniem 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;
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Materiał nauczania
−
−
−

Zagrożenia wynikające z działania prądu na
organizm ludzki.
Pierwsza pomoc.
Zasady BHP w pracowni elektrycznej i
elektronicznej.
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5.1. Zasady bhp w zakresie zajęć pomiary elektryczne i elektroniczne
BHP (10)3 udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracach związanych
zbadaniem elementów i układów elektrycznych i elektronicznych oraz w stanach zagrożenia
zdrowia i życia.
Planowane zadania (ćwiczenia)
Określenie działań w zakresie udzielenia pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym

P

D

Określ, jakie działania należy podjąć w celu udzielenia pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym.
Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia, określają objawy porażenia prądem,
a następnie określają zakres i kolejność czynności składających się na udzielenie pierwszej pomocy osobie porażonej.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Środki dydaktyczne
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne
miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
Pracownia wyposażona 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, zadajniki stanów logicznych, generatory funkcyjne; autotransformatory; przyrządy
pomiarowe analogowe i cyfrowe; oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi
przystosowane do pomiarów parametrów; transformatory jednofazowe, przekaźniki i styczniki, łączniki, wskaźniki, sygnalizatory, silniki elektryczne małej mocy; stanowiska komputerowe (jedno
stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych;
Każda pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem
multimedialnym.
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne
dotyczące zagrożeń dla zdrowia występujących w pracy z układami i urządzeniami elektrycznymi.
Zalecane metody dydaktyczne
Dobierając metodę nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjnych uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla
danej grupy uczniów, sposoby motywowania motywować uczniów.
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych technika elektronika . Dział programowy „ Zasady bhp w zakresie prac
związanych z badaniem układów elektronicznych” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody
przypadków, mapy „myśli”, dyskusji dydaktycznej.
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5.1. Zasady bhp w zakresie zajęć pomiary elektryczne i elektroniczne
Dominująca metodą kształcenia powinna być tekstu przewodniego która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji, oraz metoda przypadku polegająca na analizowaniu
przypadku opisującego problem dotyczący oddziaływania czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form:
− zbiorowa praca jednolita (praca z całą klasą, praca w grupach),
− zbiorowa praca zróżnicowana.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Metody sprawdzania efektów kształcenia:
prezentacja, odpowiedzi ustne
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji.
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5.2. Pomiary w elektrotechnice
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(E.a.)(11)1 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów obwodów elektrycznych
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 (7)4 zorganizować stanowisko do badania układów prądu stałego zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska;
BHP (7).5 zorganizować stanowisko do badania układów prądu zmiennego zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
PKZ(E.a.)(14)1 rozróżnić przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i układów
elektronicznych;
PKZ(E.a.)(14)2 dobrać metody bezpośrednie
i pośrednie do pomiaru parametrów układów elektronicznych;
PKZ(E.a.)(13)1 wykonać połączenia elementów
w układach elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;
PKZ(E.a.)(15)1 wykonać pomiary wielkości elektrycznych elementów elektronicznych;
PKZ(E.a.)(17)7 posłużyć się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi
oraz przestrzegać norm zakresie wykonywania pomiarów w układach prądu stałego;
PKZ(E.a.)(17)8 posłużyć się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi
oraz przestrzegać norm zakresie wykonywania pomiarów w układach prądu zmiennego;
PKZ(E.c.)(3)7 scharakteryzować parametry elementów elektrycznych i elektronicznych na
podstawie wyników pomiarów;
PKZ(E.c.)(4)5 dobrać elementy elektryczne
i elektroniczne do warunków eksploatacyjnych określonych na podstawie wyników pomiarów
w układach elektronicznych;

Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych
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Materiał nauczania
Obsługa urządzeń i przyrządów pomiarowych
stosowanych w pracowni automatyki.
Układy regulacji natężenia prądu.
Układy regulacji napięcia
badanie obwodów prądu stałego.
Badanie wpływu parametrów mierników na wyniki
pomiarów.
Pomiary rezystancji.
Pomiar pojemności.
Pomiar indukcyjności.
Obsługa oscyloskopu.
Podstawowe pomiary oscyloskopem.
Badanie szeregowego obwodu
z elementami RL i RC.
Badanie równoległego obwodu
z elementami RL i RC.
Badanie szeregowego obwodu RLC.
Badanie równoległego obwodu RLC.
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5.2. Pomiary w elektrotechnice
PKZ(E.c.)(4)8 dobrać układy elektryczne do warunków eksploatacyjnych określonych na
podstawie pomiarów;
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;
PKZ(E.a.)(10)3dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonać prace z zakresu montażu
mechanicznego w obwodach prądu stałego
PKZ(E.a.)(10)4 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonać prace z zakresu montażu
mechanicznego w obwodach prądu zmiennego
PKZ(E.a.)(9)1 posłużyć się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych w
układach elektrycznych;
PKZ(E.a.)(9)2 posłużyć się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych w
układach elektronicznych;
PKZ(E.c.)(6)10 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych ;
PKZ(E.c.)(6)8 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych prądu
zmiennego;
PKZ(E.a.)(13)2 wykonać połączenia elektronicznych układów analogowych na podstawie
schematów ideowych i montażowych;
PKZ(E.a.)(16)3 przedstawić wyniki pomiarów i obliczeń wykonanych w układach prądu stałego w
postaci tabel
i wykresów;
PKZ(E.a.)(16)4 przedstawić wyniki pomiarów i obliczeń wykonanych w układach prądu zmiennego
w postaci tabel i wykresów;
PKZ(E.c.)(5)11 określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę
układów elektrycznych na podstawie przeprowadzonych pomiarów;
PKZ(E.a.)(18)1 dobrać programy komputerowe wspomagające badanie układów elektrycznych
i elektronicznych;
OMZ (1)1 zaplanować pracę zespołu w celu wykonania połączeń w układach elektrycznych i
elektronicznych;
OMZ (1)2 zaplanować pracę zespołu w celu wykonania montażu układów elektrycznych
i elektronicznych;
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5.2. Pomiary w elektrotechnice
OMZ (1)3 zaplanować pracę zespołu w celu wykonania pomiarów w układach elektrycznych i
elektronicznych;
OMZ (6)1 skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych;
OMZ (6)2 skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą oprogramowania
komputerowego;
KPS (1) przestrzegać zasad kultury oraz etyki;
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KPS (3) przewidywać skutki podejmowanych działań;

P

C

KPS (10) współpracować w zespole.

p

C

Planowane zadania (ćwiczenia)
Pomiary rezystancji: metoda techniczną, metodą bezpośrednią oraz metoda mostkową;.
Wykonaj pomiar rezystancji metodami określonymi w temacie ćwiczenia oraz dokonaj analizy wyników pomiaru.
Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni :
• zgromadzić potrzebną aparaturę i elementy elektryczne,
• zapisać oznaczenia wybranych przyrządów,
• połączyć układy pomiarowe zgodnie ze schematem pomiarowym, • wybrać tryby pracy mierników, • wykonać pomiary rezystancji każdą z kolejnych metod • odczytać wartość rezystancji z
kodu kreskowego • porównać wyniki pomiarów z wartością odczytaną z kodu kreskowego obliczyć błędy każdego z pomiarów i sformułować wnioski,
• sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonego ćwiczenia
Środki dydaktyczne: rezystory o różnych wartościach rezystancji, zasilacz napięcia stałego, rezystory dekadowe , mierniki uniwersalne 2 szt. przewód ,katalogi elementów elektronicznych.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki w której znajdują się katalogi elementów
i układów elektronicznych, literatura fachowa, prezentacje multimedialne z zakresu badania układów analogowych.
Środki dydaktyczne
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne
miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
Pracownia wyposażona 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, , generatory funkcyjne; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe; oscyloskopy; zestawy
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elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów; transformatory
jednofazowe,; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych;
Każda pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej
z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne
dotyczące zagrożeń dla zdrowia występujących w pracy z układami i urządzeniami elektrycznymi.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Pomiary w elektrotechnice” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujący ucznia do
wykonywania zadań zawodowych technika elektronika. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych.
Formy organizacyjne
Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Dopuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16osobowe (max. 32-osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w kilkuosobowych grupach
(dwuosobowych do czteroosobowych) – w zależności od założonych przez nauczyciela celów oraz od ilości posiadanego sprzętu
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez oceny cząstkowe z: realizacji ćwiczenia, zaliczenia

(w formie pisemnej lub ustnej), sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.

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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
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możliwości i preferencji

5.3. Zasady bhp w zakresie prac związanych z badaniem układów elektronicznych
Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał nauczania

BHP (4)2 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z
− Zasady BHP obowiązujące przy wykonywaniu prac z
P
B
montażem układów elektrycznych i elektronicznych;
zakresu obróbki ręcznej.
BHP (4)3 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z
− Zasady BHP w zakresie montażu układów
P
B
badaniem układów elektronicznych;
elektronicznych.
BHP (8)1 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania połączeń w
− Zasady BHP w zakresie wykonywania połączeń w
P
C
układach elektronicznych;
układach elektronicznych.
BHP (8)2 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu
−
Zagrożenia
wynikające z działania prądu na organizm
P
C
elementów i układów elektronicznych;
ludzki.
BHP (8)3 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania pomiarów
− Zasady BHP w zakresie wykonywania pomiarów w
P
C
parametrów elementów i układów elektronicznych;
układów elektronicznych.
BHP (9)2 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony
− Zasady udzielania pierwszej pomocy.
przeciwpożarowej
P
C
i ochrony środowiska w pracach związanych z montażem elementów i układów elektronicznych;
BHP (9)3 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony
przeciwpożarowej
P
C
i ochrony środowiska w pracach związanych z badaniem elementów i układów elektronicznych ;
BHP (10)2 udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracach związanych z
P
D
montażem elementów i układów elektronicznych oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
Planowane zadania (ćwiczenia)
Określenie działań w zakresie udzielenia pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym
Określ jakie działania należy podjąć w celu udzielenia pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym.
Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia, określają objawy porażenia prądem, a następnie określają zakres i kolejność czynności składających się na udzielenie
pierwszej pomocy osobie porażonej.
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5.3. Zasady bhp w zakresie prac związanych z badaniem układów elektronicznych
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Środki dydaktyczne
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne
miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
Pracownia wyposażona 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, zadajniki stanów logicznych, generatory funkcyjne; autotransformatory; przyrządy
pomiarowe analogowe i cyfrowe; oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi
przystosowane do pomiarów parametrów; transformatory jednofazowe, przekaźniki i styczniki, łączniki, wskaźniki, sygnalizatory, silniki elektryczne małej mocy; stanowiska komputerowe (jedno
stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych;
Każda pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem
multimedialnym.
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące
zagrożeń dla zdrowia występujących w pracy z układami i urządzeniami elektrycznymi.
Zalecane metody dydaktyczne
Dobierając metodę nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjnych uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla danej
grupy uczniów, sposoby motywowania motywować uczniów .
Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych technika elektronika . Dział programowy „Zasady bhp w zakresie prac
związanych z badaniem układów elektronicznych” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody
przypadków, mapy „myśli”, dyskusji dydaktycznej.
Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń, metoda tekstu przewodniego. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie.
Formy organizacyjne
Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Dopuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16osobowe (max. 32-osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w kilkuosobowych grupach
(dwuosobowych do czteroosobowych) – w zależności od założonych przez nauczyciela celów oraz od ilości posiadanego sprzętu.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Metody sprawdzania efektów kształcenia:
prezentacja, odpowiedzi ustne.
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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
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone
w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.

•

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i
zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie
do swoich możliwości i preferencji.

5.4. Pomiary elektronicznych układów analogowych
Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
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;
PKZ(E.a.)(10)1 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonać prace z zakresu montażu
mechanicznego układów analogowych;
PKZ(E.a.)(9)1 posłużyć się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych elektronicznych
układów analogowych;
PKZ(E.c.)(6)10 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych;
PKZ(E.c.)(6)12 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych;
PKZ(E.a.)(15)2 wykonać pomiary wielkości elektrycznych elektronicznych układów
analogowych;
PKZ(E.a.)(16)1 przedstawić wyniki pomiarów i obliczeń wykonanych w układach analogowych w
postaci tabel i wykresów;
PKZ(E.c.)(3)8 scharakteryzować parametry elektronicznych układów analogowych na podstawie
wyników pomiarów;

P

C

P

C

P

C

P
P

C
C

P

C

P

C

P

C

Materiał nauczania
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Pomiary parametrów warystora i termistora.
Pomiary parametrów diod półprzewodnikowych.
Pomiary parametrów półprzewodnikowych
elementów przełączających.
Pomiary parametrów elementów
optoelektronicznych.
Pomiary parametrów tranzystorów bipolarnych.
Pomiary parametrów tranzystorów unipolarnych.
Pomiary w układach prostowniczych .
Pomiary w układach powielaczy napięcia.
Pomiary w układach stabilizatorów.
Pomiary w układach kształtujących przebiegi
elektryczne.
Pomiary w układach zasilaczy.
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5.4. Pomiary elektronicznych układów analogowych
PKZ(E.c.)(4)6 dobrać elektroniczne układy analogowe do warunków eksploatacyjnych
określonych na podstawie pomiarów;
PKZ(E.c.)(5)6 określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę
elektronicznych układów analogowych na podstawie przeprowadzonych pomiarów;
PKZ(E.c.)(6)11 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych;
PKZ(E.a.)(18)2 zastosować programy komputerowe wspomagające badanie układów
analogowych;
PKZ(E.c.)(1)3 wykonać operacje matematyczne na liczbach zespolonych w celu obliczenia
parametrów filtrów;
PKZ(E.c.)(7)7 dokonać analizy pracy układów analogowych na podstawie schematów ideowych
oraz wyników pomiarów;
PKZ(E.c.)(8)1 sporządzić dokumentację z przeprowadzonych pomiarów w układach
analogowych;
PKZ(E.c.)(1)4 wykonać operacje matematyczne na liczbach zespolonych w celu obliczenia
parametrów wzmacniaczy;
OMZ (1)1 planować pracę zespołu w celu wykonania połączeń w układach elektronicznych;

PP

D

PP

D

P

C

PP

D

P

C

P

D

P

C

P

C

P

C

OMZ (1)2 planować pracę zespołu w celu wykonania montażu układów elektronicznych;

P

C

OMZ (1)3 planować pracę zespołu w celu wykonania pomiarów w układach elektronicznych;
OMZ (6)1 skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych;
OMZ (6)2 skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą oprogramowania
komputerowego;
KPS (1) przestrzegać zasad kultury oraz etyki;
KPS (3) przewidywać skutki podejmowanych działań;
KPS (10) współpracować w zespole.
Planowane zadania (ćwiczenia)
Badanie wybranego parametru tyrystora
Wykonaj pomiar wartości prądu bramki tyrystora, przy którym nastąpił jego zapłon.

P

C

P

C

P

C

P
P
P

C
C
C

−
−
−
−

Pomiary w układach wzmacniaczy.
Pomiary w układach ze wzmacniaczem operacyjnym.
Pomiary w układach filtrów częstotliwościowych.
Pomiary w układach generatorów.

Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni :
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•
•
•
•
•
•
pokrętła potencjometru,
•
•
•
•
•

odczytać oznaczenie tyrystora
zgromadzić potrzebną aparaturę i elementy elektryczne,
zapisać oznaczenia wybranych przyrządów,
wybrać tryby pracy mierników,
połączyć układ pomiarowy zgodnie ze schematem pomiarowym,
wykonać pomiary prądu bramki tyrystora, spadków napięcia na tyrystorze oraz na rezystorze R=330 zmieniając wartość położenie
określić na podstawie pomiarów z punktu 6) wartość prądu bramki tyrystora, przy którym nastąpił zapłon tyrystora,
odczytać z katalogu wartość wartości prądu bramki tyrystora, przy którym nastąpił zapłon tyrystora,
porównać wyniki pomiarów z danymi katalogowymi tyrystora,
oszacować dokładność pomiarów i sformułować wnioski,
sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonego ćwiczenia.

Przed załączeniem napięcia zasilania układ musi sprawdzić nauczyciel.

Schemat układu pomiarowego do badania parametrów tyrystora
Środki dydaktyczne: tyrystor, zasilacz napięcia stałego +25V, rezystory 1k i 330, potencjometr 1k , mierniku uniwersalne 3 szt., zestawy układów do badań elementów elektronicznych, katalogi
elementów elektronicznych.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki w której znajdują się katalogi elementów
i układów elektronicznych, literatura fachowa, prezentacje multimedialne z zakresu badania układów analogowych.
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5.4. Pomiary elektronicznych układów analogowych
Środki dydaktyczne
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne
miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
Pracownia wyposażona 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, , generatory funkcyjne; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe; oscyloskopy; zestawy
elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów; transformatory
jednofazowe; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych;
Każda pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem
multimedialnym.
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne
dotyczące zagrożeń dla zdrowia występujących w pracy z układami i urządzeniami elektrycznymi.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Pomiary elektronicznych układów analogowych” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujący
ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika elektronika. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych,
Formy organizacyjne
Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Dopuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż
16-osobowe (max. 32-osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w kilkuosobowych
grupach (dwuosobowych do czteroosobowych) – w zależności od założonych przez nauczyciela celów oraz od ilości posiadanego sprzętu
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez oceny cząstkowe z: realizacji ćwiczenia, zaliczenia
(w formie pisemnej lub ustnej), sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone
w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji.
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5.5. Pomiary elektronicznych układów cyfrowych
Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
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;
PKZ(E.a.)(10)2 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonać prace z zakresu montażu
mechanicznego układów cyfrowych;

P

C

P

C

PKZ(E.a.)(11)2 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych;

P

C

PKZ(E.a.)(13)3 wykonać połączenia elektronicznych układów cyfrowych na podstawie schematów
ideowych i montażowych;

P

C

PKZ(E.a.)(15)3 wykonać pomiary wielkości elektrycznych cyfrowych układów kombinacyjnych;

P

C

PKZ(E.a.)(15)4 wykonać pomiary wielkości elektrycznych cyfrowych układów sekwencyjnych;

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

PP

B

P

D

P

C

PKZ(E.a.)(16)2 przedstawić wyniki pomiarów i obliczeń wykonanych w układach cyfrowych w
postaci tabel
i wykresów;
PKZ(E.a.)(17)6 posłużyć się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi
oraz przestrzegać norm zakresie wykonywania pomiarów w układach cyfrowych;
PKZ(E.c.)(3)9 scharakteryzować parametry elektronicznych układów cyfrowych na podstawie
wyników pomiarów;
PKZ(E.c.)(4)7 dobrać elektroniczne układy cyfrowe do warunków eksploatacyjnych określonych na
podstawie pomiarów;
PKZ(E.c.)(5)7 określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę
układów cyfrowych na podstawie przeprowadzonych pomiarów;
PKZ(E.a.)(18)3 zastosować programy komputerowe wspomagające badanie cyfrowych układów;
PKZ(E.c.)(8)2 sporządzić dokumentację z przeprowadzonych pomiarów w układach cyfrowych;

Materiał nauczania

−
−
−
−
−
−
−
•
•

•

Badanie bramek logicznych.
Badanie układów kombinacyjnych.
Badanie konwerterów kodów.
Badanie multiplekserów .
Badanie demultiplekserów.
Badanie przerzutników.
Badanie liczników asynchronicznych.
Badanie liczników synchronicznych.
Badanie rejestrów.
Badanie scalonych układów cyfrowych.
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5.5. Pomiary elektronicznych układów cyfrowych
PKZ(E.c.)(7)8 dokonać analizy pracy układów cyfrowych na podstawie schematów ideowych oraz
wyników pomiarów;
OMZ (1)1 zaplanować pracę zespołu w celu wykonania połączeń w układach elektronicznych;

P

D

P

C

OMZ (1)3 zaplanować pracę zespołu w celu wykonania pomiarów w układach elektronicznych;
OMZ (6)2 skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą oprogramowania
komputerowego;
KPS (1) przestrzega zasad kultury oraz etyki;

P

C

P

C

P

C

KPS (3) przewidzieć skutki podejmowanych działań;

P

C

KPS (4) być otwarty na zmiany;

P

C

KPS (10) współpracować w zespole.

P

C

Planowane zadania (ćwiczenia)
Badanie multipleksera
Zbadaj działanie multipleksera
Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni :
•
zapisać tablicę działania multipleksera,
•
zgromadzić potrzebną aparaturę i elementy,
•
zmontować układ na podstawie schematu,
•
zbadać działanie układu: zadając na wejścia adresowe kombinacje sygnałów cyfrowych, na odpowiednie wejście 1 logiczną (na pozostałe wejścia należy podać 0 logiczne), sprawdzać zgodność
działania multipleksera z zapisami w tablicy,
•
sformułować wnioski i sporządzić sprawozdanie z ćwiczenia.
Przed załączeniem napięcia zasilania układ musi sprawdzić nauczyciel.
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5.5. Pomiary elektronicznych układów cyfrowych

Schemat układu do badania właściwości funkcjonalnych multipleksera.
Środki dydaktyczne: układ UCY 74151, zasilacz napięcia stałego +5V, 11 przełączników dwupozycyjnych, multimetr uniwersalny, stanowisko do łączenia układów cyfrowych, katalogi elementów i
układów elektronicznych.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki w której znajdują się katalogi elementów i układów elektronicznych, literatura fachowa, prezentacje multimedialne z
zakresu badania układów cyfrowych.
Środki dydaktyczne
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne
miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
Pracownia elektrotechniki i elektroniki, powinna być wyposażona: 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, zadajniki stanów logicznych, generatory
funkcyjne; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe; oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; trenażery z układami
elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów; transformatory jednofazowe, przekaźniki i styczniki, łączniki, wskaźniki, sygnalizatory, silniki elektryczne małej mocy;
stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych;
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Pomiary elektronicznych układów cyfrowych” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujący ucznia
do wykonywania zadań zawodowych technika elektronika. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych,
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5.5. Pomiary elektronicznych układów cyfrowych
Formy organizacyjne
Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Dopuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16osobowe (max. 32-osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w kilkuosobowych grupach
(dwuosobowych do czteroosobowych) – w zależności od założonych przez nauczyciela celów oraz od ilości posiadanego sprzętu
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez oceny cząstkowe z: realizacji ćwiczenia, zaliczenia
(w formie pisemnej lub ustnej), sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji.
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6. Instalacja urządzeń elektronicznych
6.1. Instalacja i konserwacja systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej
6.2. Instalacja i konserwacja systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń
6.3. Instalacja i konserwacja sieci komputerowych
6.4. Instalacja i konserwacja sieci automatyki przemysłowej
6.1. Instalacja i konserwacja systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP (4)1 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska
związane z instalacją i konserwacją urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów
telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
BHP (6)1 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas
instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji
satelitarnej, kablowej i dozorowej;
BHP (7)1 zorganizować stanowisko instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej, zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej
i ochrony środowiska;
BHP (8)1 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas instalacji i konserwacji
urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i
dozorowej;
BHP (9)1 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosować przepisy prawa
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas instalacji i konserwacji urządzeń
elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
BHP (10)1 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrożenia zdrowia i życia występujących podczas instalacji i konserwacji urządzeń
elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.6.1 (4)1 dobrać narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych instalacji telewizji

Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych

Materiał nauczania
−

P

B

P

B

−
−
−

P

C

−
−

P

C

P

B

P

D

P

C

−
−

−
−
−

Zapoznanie z zasadami bhp obowiązującymi podczas
wykonywania prac związanych z instalowaniem urządzeń
elektronicznych wchodzących w skład systemów
telewizji satelitarnej.
Wykonanie projektu systemu telewizji satelitarnej.
Dobór urządzeń systemu telewizji satelitarnej.
Montaż elementów i urządzeń elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej.
Uruchamianie odbiorników telewizyjnych i tunerów
telewizji satelitarnej.
Sprawdzenie poprawności działania systemu telewizji
satelitarnej.
Konserwowanie systemów telewizji satelitarnej.
Zapoznanie z zasadami bhp obowiązującymi podczas
wykonywania prac związanych z instalowaniem urządzeń
elektronicznych wchodzących w skład systemów
telewizji kablowej.
Wykonanie projektu systemu telewizji kablowej.
Dobór urządzeń systemu systemu telewizji kablowej.
Montaż elementów i urządzeń elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji kablowej.
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6.1. Instalacja i konserwacja systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej
satelitarnej i kablowej oraz telewizji dozorowej;
E.6.1 (5)1 wyznaczyć trasy kabli i przewodów elektrycznych instalacji telewizji satelitarnej i
kablowej oraz telewizji dozorowej;
E.6.1 (6)1 przygotować kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji telewizji
satelitarnej i kablowej oraz telewizji dozorowej;
E.6.1 (7)1 wykonać instalację natynkową i podtynkową telewizji satelitarnej i kablowej oraz
telewizji dozorowej;
E.6.1 (8)1 wykonać połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń instalacji telewizji
satelitarnej i kablowej oraz telewizji dozorowej;
E.6.1 (9)1 sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją instalacji
telewizji satelitarnej i kablowej oraz telewizji dozorowej;
E.6.1 (10)1 uruchomić zainstalowane urządzenia elektroniczne instalacji telewizji satelitarnej i
kablowej oraz telewizji dozorowej;
E.6.2 (1)1 określić czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych wchodzących w
skład instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.6.2 (2)1 dobrać mierniki do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacji telewizji
satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.6.2 (6)1 wykonać pomiary parametrów instalacji urządzeń elektronicznych systemów
telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej zgodnie z dokumentacją techniczną;
E.20.1 (7)1 zainstalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.20.1 (8)1 programować urządzenia elektroniczne wchodzące w skład systemów telewizji
satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.20.1 (9)1 uruchomić urządzenia elektroniczne urządzeń wchodzących w skład systemów
telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.20.1 (10)1 wykonać regulacje urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów
telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
OMZ (2)1 dobrać osoby do wykonania instalacji urządzeń elektronicznych;

−

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

−

Wykonywanie połączeń urządzeń elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji kablowej.
Sprawdzenie poprawności działania systemu telewizji
kablowej.
Konserwowanie systemów telewizji kablowej.
Zapoznanie z zasadami bhp obowiązującymi podczas
wykonywania prac związanych z instalowaniem urządzeń
elektronicznych wchodzących w skład systemów
telewizji dozorowej.
Wykonanie projektu systemu telewizji dozorowej.

P

C

−

Dobór urządzeń systemu systemu telewizji dozorowej.

P

C

−

P

C

Montaż elementów i urządzeń elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji dozorowej.

P

C

−

Wykonywanie połączeń urządzeń elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji dozorowej.

P

C

−

P

D

Uruchamianie odbiorników telewizyjnych i tunerów
telewizji dozorowej.

P

D

−

P

D

Sprawdzenie poprawności działania systemu telewizji
dozorowej.
Konserwowanie systemów telewizji dozorowej.

−
−
−

−

P

OMZ (2)2 dobrać osoby do wykonania konserwacji urządzeń elektronicznych;

P

C

OMZ (3)1 pokierować wykonaniem instalacji urządzeń elektronicznych;

P

C
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6.1. Instalacja i konserwacja systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej
OMZ (3)2 pokierować wykonaniem konserwacji urządzeń elektronicznych;

P

C

OMZ (4)1 ocenić jakość wykonania instalacji urządzeń elektronicznych;

P

C

OMZ (4)2 ocenić jakość wykonania konserwacji urządzeń elektronicznych

P

C

OMZ (5)1 dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

P

C

P

C

P

C

P

C

OMZ (5)2 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość
pracy;
OMZ (6)1 skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych;
OMZ (6)2 skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą
oprogramowania komputerowego;
KPS (1) przestrzegać zasad kultury oraz etyki;

P

C

KPS (2) być kreatywnym oraz konsekwentnym w realizacji zadań;

P

C

KPS (4) być otwartym na zmiany;

P

C

KPS (6) aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe;

P

C

KPS (7) przestrzegać tajemnicy zawodowej.

P

C

Planowane zadania (ćwiczenia)
Wykonaj wszelkie niezbędne prace (wraz z uruchomieniem i sprawdzeniem poprawność działania) systemu telewizji dozorowej (połączenie kamera – rozdzielacz/wzmacniacz wizji – 2 niezależne
wyjścia na 2 monitory).
Oceny zadania dokona prowadzący zajęcia (projekt, realizacja, działanie, uruchomienie, obsługa).

Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne
miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne.
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6.1. Instalacja i konserwacja systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej
Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, wyposażona w: stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) umożliwiające instalowanie, uruchamianie i eksploatację:
urządzeń elektroakustycznych, odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, urządzeń i bloków funkcjonalnych systemu telewizji kablowej i satelitarnej, systemów kontroli dostępu, urządzeń
zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, elementów, , przyrządy pomiarowe uniwersalne i specjalistyczne;
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujący ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika
elektronika. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych.
Formy organizacyjne
Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Dopuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16osobowe (max. 32-osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w kilkuosobowych grupach
(dwuosobowych do czteroosobowych) – w zależności od założonych przez nauczyciela celów oraz od ilości posiadanego sprzętu.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez oceny cząstkowe z: realizacji ćwiczenia, zaliczenia (w formie pisemnej lub ustnej), sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji.
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6.2. Instalacja i konserwacja systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń

Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP (4)2 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane
z instalacją i konserwacją urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
BHP (6)2 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas
instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
BHP (7)2 zorganizować stanowisko instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych systemu
kontroli dostępu i zabezpieczeń, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP (8)2 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas instalacji i konserwacji
urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
BHP (9)2 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosować przepisy prawa
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas instalacji i konserwacji urządzeń
elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
BHP (10)2 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrożenia zdrowia i życia występujących instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych
systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.6.1 (4)2 dobrać narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych instalacji urządzeń kontroli
dostępu i zabezpieczeń;
E.6.1 (6)2 przygotować kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji urządzeń kontroli
dostępu i zabezpieczeń;
E.6.1 (7)2 wykonać instalację natynkową i podtynkową urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.6.1 (8)2 wykonać połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń instalacji urządzeń kontroli
dostępu i zabezpieczeń;
E.6.1 (9)2 sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją instalacji
urządzeń kontroli dostępu
i zabezpieczeń;
E.6.1 (6)2 uruchomić zainstalowane urządzenia elektroniczne instalacji urządzeń kontroli
dostępu i zabezpieczeń;
E.6.2 (10)2 dobrać mierniki do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacji kontroli

Materiał nauczania

P

B

P

B

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

−

P

C

−

P

C

−

−

Zapoznanie z zasadami bhp obowiązującymi podczas
wykonywania prac związanych z instalowaniem
urządzeń elektronicznych wchodzących w skład
systemów kontroli i dostępu.
Montaż systemów kontroli dostępu i nadzoru:
- montaż systemu identyfikacji
– montaż systemu
kontroli osobistej i bagażu
- montaż systemu kontroli dostępu do urządzeń,
budynków.
- montaż elektronicznego systemu zabezpieczającego i
alarmowego
- montaż systemu biometrycznego
- montaż systemu zabezpieczeń przeciw-napadowych,
przeciwwłamaniowych, przeciw kradzieży
- montaż radiowego systemu alarmowego
- montaż telefonicznego systemu alarmowego
- montaż systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego.
Uruchamianie systemu kontroli dostępu i
zabezpieczeń.
Konserwowanie systemu kontroli dostępu i
zabezpieczeń.
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6.2. Instalacja i konserwacja systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń
dostępu i zabezpieczeń;
E.6.2 (6)2 wykonać pomiary parametrów instalacji urządzeń elektronicznych urządzeń
elektronicznych kontroli dostępu
i zabezpieczeń zgodnie z dokumentacją techniczną instalacji;
E.20.1 (7)2 instalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych systemu
kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.20.1 (8)2 programować urządzenia elektroniczne urządzeń elektronicznych systemu kontroli
dostępu i zabezpieczeń;
E.20.1 (9)1 uruchomić urządzenia elektroniczne urządzeń elektronicznych systemu kontroli
dostępu i zabezpieczeń;
E.20.1 (10)2 wykonać regulacje urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i
zabezpieczeń;
OMZ (2)1 dobrać osoby do wykonania instalacji urządzeń elektronicznych;

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

OMZ (2)2 dobrać osoby do wykonania konserwacji urządzeń elektronicznych;

P

C

OMZ (3)1 pokierować wykonaniem instalacji urządzeń elektronicznych;

P

C

OMZ (3)2 pokierować wykonaniem konserwacji urządzeń elektronicznych;

P

C

OMZ (4)1 ocenić jakość wykonania instalacji urządzeń elektronicznych;

P

C

OMZ (4)2 ocenić jakość wykonania konserwacji urządzeń elektronicznych;

P

C

OMZ (5)1 dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

KPS(2) być kreatywnym oraz konsekwentnym w realizacji zadań;

P

C

KPS(4) być otwartym na zmiany;

P

C

OMZ (5)2 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość
pracy;
OMZ (6)1 skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych;
OMZ (6)2 skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą oprogramowania
komputerowego;
KPS(1) przestrzegać zasad kultury oraz etyki;
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KPS(6) aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe;

P

C

KPS(7) przestrzegać tajemnicy zawodowej,

P
C
Planowane zadania (ćwiczenia)
Wykonaj wszelkie niezbędne prace (wraz z uruchomieniem i sprawdzeniem poprawność działania) systemu kontroli dostępu do pomieszczenia z wykorzystaniem czytnika kart magnetycznych.
Oceny zadania dokona prowadzący zajęcia (projekt, realizacja, działanie, uruchomienie, obsługa).
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne
miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne.
Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, wyposażona w: stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) umożliwiające instalowanie, uruchamianie i eksploatację:
systemów kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń, urządzeń zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujący ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika
elektronika. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych.
Formy organizacyjne
Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Dopuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16osobowe (max. 32-osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w kilkuosobowych grupach
(dwuosobowych do czteroosobowych) – w zależności od założonych przez nauczyciela celów oraz od ilości posiadanego sprzętu.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez oceny cząstkowe z: realizacji ćwiczenia, zaliczenia (w formie pisemnej lub ustnej), sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
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– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji
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6.3. Instalacja i konserwacja sieci komputerowych

Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP (4)3 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane
z instalacją i konserwacją urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
BHP (6)3 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas
instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
BHP (7)3 zorganizować stanowisko instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci
komputerowych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP (8)3 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas instalacji i konserwacji
urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
BHP (9)3 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosować przepisy prawa
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas instalacji i konserwacji urządzeń
elektronicznych sieci komputerowych;
BHP (10)3 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrożenia zdrowia i życia występujących podczas instalacji i konserwacji urządzeń
elektronicznych sieci komputerowych;
E.6.1 (4)3 dobrać narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;

P

B

P

B

P

C

P

C

P

D

P

D

P

C

E.6.1 (5)3 wyznaczyć trasy kabli i przewodów elektrycznych instalacji sieci komputerowych;

P

C

E.6.1 (6)3 przygotować kable i przewody elektryczne do wykonania sieci komputerowych;

P

C

E.6.1 (7)3 wykonać instalację natynkową i podtynkową sieci komputerowych;

P

C

E.6.1 (8)3 wykonać połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń sieci komputerowych;

P

C

P

C

P

C

P

C

E.6.1 (9)3 sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją sieci
komputerowych;
E.6.1 (10)3 uruchomić zainstalowane urządzenia elektroniczne sieci komputerowych;
E.6.2 (2)3 dobrać mierniki do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacji sieci
komputerowych;

Materiał nauczania
−

−
−
−
−

Zapoznanie z zasadami BHP obowiązującymi podczas
wykonywania prac związanych z instalowaniem
urządzeń elektronicznych wchodzących w skład
systemów sieci komputerowych.
Technologia budowy sieci.
Instalowanie urządzeń sieci komputerowych.
Uruchomienie sieci komputerowej.
Konserwowanie sieci komputerowej.
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6.3. Instalacja i konserwacja sieci komputerowych
E.6.2 (6)3 wykonać pomiary parametrów instalacji urządzeń elektronicznych sieci
komputerowych zgodnie z dokumentacją techniczną;
E.20.1 (7)3 zainstalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych sieci
komputerowych;
E.20.1 (8)3 programować urządzenia elektroniczne urządzeń elektronicznych sieci
komputerowych;
E.20.1 (9)3 uruchomić urządzenia elektroniczne urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;

P

C

P

C

P

C

P

C

E.20.1 (10)3 wykonać regulacje urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;

P

C

OMZ (2)1 dobrać osoby do wykonania instalacji urządzeń elektronicznych;

P

C

OMZ (2)2 dobrać osoby do wykonania konserwacji urządzeń elektronicznych;

P

C

OMZ (3)1 pokierować wykonaniem instalacji urządzeń elektronicznych;

P

C

OMZ (3)2 pokierować wykonaniem konserwacji urządzeń elektronicznych;

P

C

OMZ (4)1 ocenić jakość wykonania instalacji urządzeń elektronicznych;

P

C

OMZ (4)2 ocenić jakość wykonania konserwacji urządzeń elektronicznych;

P

C

OMZ (5)1 dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

P

C

P

C

P

C

P

C

OMZ (5)2 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość
pracy;
OMZ (6)1 skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych;
OMZ (6)2 skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą oprogramowania
komputerowego;
KPS(1) przestrzegać zasad kultury oraz etyki;

P

C

KPS(2) być kreatywnym oraz konsekwentnym w realizacji zadań;

P

C

KPS(4) być otwartym na zmiany;

P

C

KPS(6) aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe;

P

C

KPS(7) przestrzegać tajemnicy zawodowej.

P

C

Planowane zadania (ćwiczenia)
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6.3. Instalacja i konserwacja sieci komputerowych
Ćwiczenie praktyczne: Wykonaj wszelkie niezbędne prace (wraz z uruchomieniem i sprawdzeniem poprawność działania) sieci LAN łączącej 2 komputery i 1 drukarkę udostępnioną dla każdego z
nich.
Oceny zadania dokona prowadzący zajęcia (projekt,(projekt, realizacja, działanie, uruchomienie, obsługa).
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne
miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne.
Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, wyposażona w: stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) umożliwiające instalowanie, uruchamianie i eksploatację:,
urządzeń techniki komputerowej; przyrządy pomiarowe uniwersalne i specjalistyczne.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujący ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika
elektronika. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych.
Formy organizacyjne
Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Dopuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16osobowe (max. 32-osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w kilkuosobowych grupach
(dwuosobowych do czteroosobowych) – w zależności od założonych przez nauczyciela celów oraz od ilości posiadanego sprzętu
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez oceny cząstkowe z: realizacji ćwiczenia, zaliczenia (w formie pisemnej lub ustnej), sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,
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6.3. Instalacja i konserwacja sieci komputerowych
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji.
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6.4. Instalacja i konserwacja sieci automatyki przemysłowej

Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP (4)4 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z
instalacją i konserwacją urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;
BHP (6)4 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas
instalacji i konserwacji i urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;
BHP (7)4 zorganizować stanowisko instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki
przemysłowej, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP (8)4 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas instalacji i konserwacji
urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;
BHP (9)4 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosować przepisy prawa ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych
sieci automatyki przemysłowej;
BHP (10)4 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrożenia zdrowia i życia występujących podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych
sieci automatyki przemysłowej;
E.6.1 (4)4 dobrać narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych instalacji sieci automatyki
przemysłowej;
E.6.1 (5)4 wyznaczyć trasy kabli i przewodów elektrycznych instalacji sieci automatyki przemysłowej;

P

B

P

B

P

C

P

C

P

C

P

D

P

C

−

−
−
−

P

C

E.6.1 (6)4 przygotować kable i przewody elektryczne do wykonania sieci automatyki przemysłowej;

P

C

E.6.1 (7)4 wykonać instalację natynkową i podtynkową sieci automatyki przemysłowej;

P

C

P

C

P

C

P

C

E.6.1 (8)4 wykonać połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń sieci automatyki
przemysłowej;
E.6.1 (9)4 sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją instalacji sieci
automatyki przemysłowej;
E.6.1 (10)4 uruchomić zainstalowane urządzenia elektroniczne sieci automatyki przemysłowej;

Materiał nauczania

−

Zapoznanie z zasadami bhp obowiązującymi
podczas wykonywania prac związanych z
instalowaniem urządzeń elektronicznych
wchodzących w skład systemów automatyki.
Programowanie sterowników PLC
dokumentacja techniczna urządzeń sieci
automatyki przemysłowej.
Instalowanie urządzeń sieci automatyki
przemysłowej.
Uruchomienie i obsługa sieci automatyki
przemysłowej.
Konserwowanie sieci automatyki przemysłowej.
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6.4. Instalacja i konserwacja sieci automatyki przemysłowej
E.6.2 (2)4 dobrać mierniki do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacji sieci automatyki
przemysłowej;
E.6.2 (6)4 wykonać pomiary parametrów instalacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki
przemysłowej zgodnie z dokumentacją techniczną;
E.20.1 (7)4 zainstalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych urządzeń
elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;
E.20.1 (8)4 programować urządzenia elektroniczne sieci automatyki przemysłowej;

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

OMZ (2)1 dobrać osoby do wykonania instalacji urządzeń elektronicznych;

P

C

OMZ (2)2 dobrać osoby do wykonania konserwacji urządzeń elektronicznych;

P

C

OMZ (3)1 pokierować wykonaniem instalacji urządzeń elektronicznych;

P

C

OMZ (3)2 pokierować wykonaniem konserwacji urządzeń elektronicznych;

P

C

OMZ (4)1 ocenić jakość wykonania instalacji urządzeń elektronicznych;

P

C

OMZ (4)2 ocenić jakość wykonania konserwacji urządzeń elektronicznych;

P

C

OMZ (5)1 dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

P

C

P

C

P

C

P

C

E.20.1 (9)4 uruchomić urządzenia elektroniczne urządzeń elektronicznych sieci automatyki
przemysłowej;
E.20.1 (10)4 wykonać regulacje urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;

OMZ (5)2 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość
pracy;
OMZ (6)1 skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych;
OMZ (6)2 skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą oprogramowania
komputerowego;
KPS(1) przestrzegać zasad kultury oraz etyki;

P

C

KPS(2) być kreatywnym oraz konsekwentnym w realizacji zadań;

P

C

KPS(4) być otwartym na zmiany;

P

C

KPS(6) aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe;

P

C
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KPS(7) przestrzegać tajemnicy zawodowej.

P

C

Planowane zadania (ćwiczenia)
Ćwiczenie praktyczne: 1. Zrealizuj za pomocą sterownika PLC połączenie elementów logicznych wg poniższego schematu.

A) Napisz program dla sterownika PLC
B) Napisz tabelę prawdy dla funkcji logicznej realizowanej w poniższym schemacie i sprawdź poprawność analizując działanie zaprogramowanego przez Ciebie sterownika PLC
C) Narysuj schemat „drabinkowy“ programu
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne
miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne.
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni wyposażonej w komputer z dostępem do Internetu, tablicę multimedialną, podstawowe przyrządy pomiarowe i elementy montażowe,
układy elektryczne i elektroniczne systemów automatyki (w tym sterowniki PLC i urządzenia wykonawcze).
Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, wyposażona w: stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) umożliwiające instalowanie, uruchamianie i eksploatację:,
elementów, układów i urządzeń automatyki przemysłowej, systemów pomiarowych,; przyrządy pomiarowe uniwersalne i specjalistyczne.
Środki dydaktyczne
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe.

Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujący ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika
elektronika. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych.
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Formy organizacyjne
Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Dopuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16osobowe (max. 32-osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w kilkuosobowych grupach
(dwuosobowych do czteroosobowych) – w zależności od założonych przez nauczyciela celów oraz od ilości posiadanego sprzętu.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez oceny cząstkowe z: realizacji ćwiczenia, zaliczenia (w formie pisemnej lub ustnej), sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji.

7. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
7.1. Eksploatacja urządzeń elektronicznych systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej
7.2. Eksploatacja urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń
7.3. Eksploatacja urządzeń elektronicznych sieci komputerowych
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7.4. Eksploatacja urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej
7.1. Eksploatacja urządzeń elektronicznych systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP (4)1 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z
eksploatacją urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i
dozorowej;
BHP (5)1 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w czasie eksploatacji
urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
BHP(6)1 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas
eksploatacji urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej
i dozorowej;
BHP(7)1 zorganizować stanowisko eksploatacji urządzeń elektronicznych wchodzących w skład
systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
BHP(8)1 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas eksploatacji urządzeń
elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
BHP(9)1 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosować przepisy prawa ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych wchodzących w
skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
BHP(10)1 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrożenia zdrowia i życia występujących podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych wchodzących
w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.20.1 (7)1 zainstalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.20.1 (8)1 programować urządzenia elektroniczne wchodzące w skład systemów telewizji satelitarnej,
kablowej i dozorowej;
E.20.1 (9)2 uruchomić urządzenia elektroniczne wchodzące w skład systemów telewizji satelitarnej,
kablowej i dozorowej;
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taksonomiczna
programowych
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Zapoznanie z zasadami bhp obowiązującymi podczas
wykonywania prac związanych z obsługiwaniem i
użytkowaniem urządzeń elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej
kablowej i dozorowej.
Programowanie urządzeń elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej
kablowej i dozorowej.
Analiza dokumentacji technicznej i instrukcji
serwisowych urządzeń elektronicznych wchodzących
w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i
dozorowej.
Okresowe przeglądy stanu technicznego urządzeń
elektronicznych wchodzących w skład systemów
telewizji satelitarnej kablowej i dozorowej.
Okresowe pomiary parametrów urządzeń
elektronicznych wchodzących w skład systemów
telewizji satelitarnej kablowej i dozorowej.
Analiza działania urządzeń elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej
kablowej i dozorowej na podstawie
przeprowadzonych pomiarów okresowych .
Ocena stanu technicznego urządzeń elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej
kablowej i dozorowej.
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7.1. Eksploatacja urządzeń elektronicznych systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej
E.20.1 (10)1 wykonać regulacje urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji
satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.20.2 (1)1 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów i wyznaczania charakterystyk urządzeń
elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.20.2 (2)1 wykonać pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń
elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.20.2 (3)1 wykonać pomiary parametrów urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów
telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowe i ich elementów;
E.20.2 (4)1 skontrolować poprawność działania urządzeń elektronicznych wchodzących w skład
systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej i ich elementów;
E.20.2 (5)1 posłużyć się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych wchodzących w skład
systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.20.2 (6)1 ocenić stan techniczny urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji
satelitarne, kablowej i dozorowej, na podstawie oględzin, wyników przeprowadzonych pomiarów;
analizy działania, dokumentacji technicznej w zakresie przeprowadzonych przeglądów;
E.20.2 (7)1 zlokalizować uszkodzenia w urządzeniach elektronicznych wchodzących w skład systemów
telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej na podstawie analizy działania, oraz wyników
pomiarów ich parametrów;
E.20.2 (8)1 określić rodzaj i zakres napraw w urządzeniach elektronicznych wchodzących w skład
systemów telewizji satelitarnej , kablowe i telewizji dozorowej;
E.20.2 (9)1 dobrać narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej , kablowe i telewizji dozorowej;
E.20.2 (10)1 dobrać części i podzespoły do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych wchodzących
w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej, korzystając z katalogów i dokumentacji
technicznej tych urządzeń;
E.6.2(5)1 wykonać okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.6.2(7)1 zlokalizować uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych wchodzących w skład
systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.6.2(8)1 wymienić uszkodzone urządzenia elektroniczne i elementy instalacji wchodzących w skład
systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
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Dokumentacja w zakresie przeprowadzanych
okresowych badań urządzeń elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej
kablowej i dozorowej.
Lokalizacja uszkodzeń w urządzeniach
elektronicznych wchodzących w skład systemów
telewizji satelitarnej kablowej i dozorowej.
Posługiwanie instrukcja serwisową w celu określenia
zakresu napraw urządzeń elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej
kablowej i dozorowej.
Dobór elementów układów elektronicznych i
urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji
satelitarnej kablowej i dozorowej do określonych
założeń technicznych i wymagań eksploatacyjnych.
Wykonywanie napraw urządzeń elektronicznych
wchodzących systemów telewizji satelitarnej,
kablowej i dozorowej.
Dokumentacja dotycząca wykonanych napraw
urządzeń elektronicznych wchodzących systemów
telewizji satelitarnej kablowej i dozorowej.
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7.1. Eksploatacja urządzeń elektronicznych systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej
OMZ (3)1 pokierować wykonaniem połączeń w układach elektronicznych;

P

C

OMZ (3)2 pokierować wykonaniem montażu układów elektronicznych;

P

C

OMZ (3)3 pokierować wykonaniem pomiarów w układach elektronicznych;

P

C

OMZ (4)1 ocenić jakość wykonania połączeń w układach elektronicznych;

P

C

OMZ (4)2 ocenić jakość wykonania montażu układów elektronicznych;

P

C

OMZ (4)3 ocenić jakość wykonania pomiarów w układach elektronicznych;

P

C

OMZ (5)1 dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

P

C

P

C

P

C

KPS(8) ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

P

C

KPS(9) negocjować warunki porozumień;

P

C

KPS(10) współpracować w zespole.

P

C

OMZ (5)2 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość
pracy;
KPS(5) radzić sobie ze stresem;

Planowane zadania
Dobór konwertera.
Dobierz konwerter pozwalający na uzyskanie najwyższych parametrów sygnału satelitarnego .
Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni :
•
zapoznać się z danymi katalogowymi różnych konwerterów,
•
określić wartość współczynnika wzmocnienia i szumów własnych poszczególnych konwerterów,
•
wykonać pomiar sygnału satelitarnego z każdego konwertera,
•
porównać otrzymane wyniki,
•
określić który z konwerterów, biorąc pod uwagę wartość współczynnika wzmocnienia i szumów własnych, umożliwia uzyskanie najwyższych parametrów sygnału satelitarnego
•
sformułować wnioski
Środki dydaktyczne: antena do odbioru telewizji satelitarnej, przyrząd do pomiaru parametrów sygnału satelitarnego, tuner satelitarny, kable współosiowe z wtyczkami , konwertery o różnych
parametrach wzmocnienia i szumach własny.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować:, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące urządzeń elektronicznych systemów telewizji satelitarnej, kablowej
i dozorowej komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów),urządzenia multimedialne.
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7.1. Eksploatacja urządzeń elektronicznych systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej
Środki dydaktyczne
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne
miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne.
Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, wyposażona w: stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) umożliwiające instalowanie, uruchamianie i eksploatację: urządzeń
elektroakustycznych, odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, urządzeń i bloków funkcjonalnych systemu telewizji kablowej i satelitarnej,; przyrządy pomiarowe uniwersalne i specjalistyczne.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Eksploatacja urządzeń elektronicznych systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na
osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujący ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika elektronika. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych,
Formy organizacyjne
Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Dopuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16osobowe (max. 32-osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w kilkuosobowych grupach
(dwuosobowych do czteroosobowych) – w zależności od założonych przez nauczyciela celów oraz od ilości posiadanego sprzętu.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez oceny cząstkowe z: realizacji ćwiczenia, zaliczenia (w formie pisemnej lub ustnej), sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji.

7.2. Eksploatacja urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych
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BHP(4)2 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska
związane z eksploatacją urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i
zabezpieczeń;
BHP(5)2 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w czasie
eksploatacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
BHP(6)2 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
BHP(7)2 zorganizować stanowisko eksploatacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli
dostępu i zabezpieczeń, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8)2 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas eksploatacji
urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
BHP(9)2 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosować przepisy
prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas eksploatacji urządzeń
elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
BHP(10)2 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w
stanach zagrożenia zdrowia i życia występujących podczas eksploatacji urządzeń
elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.20.1(7)2 zainstalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych
systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.20.1 (8)2 programować urządzenia elektroniczne urządzeń elektronicznych systemu
kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.20.1 (9)2 uruchomić urządzenia elektroniczne systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.20.1 (10)2 wykonać regulacje urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i
zabezpieczeń;
E.20.2 (1)2 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów i wyznaczania
charakterystyk urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.20.2(2)2 wykonać pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń
elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.20.2(3)2 wykonać pomiary parametrów urządzeń elektronicznych systemu kontroli
dostępu i zabezpieczeń i ich elementów;
E.20.2(4)2 skontrolować poprawność działania urządzeń elektronicznych systemu kontroli
dostępu i zabezpieczeń i ich elementów;

P

B

P

B

P

B

P

C

−

−
−
−

P

C

P

C

−

P

D

−

P

C

−

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

−

−
−
−
−
−

Zapoznanie z zasadami bhp obowiązującymi podczas
wykonywania prac związanych z obsługiwaniem i użytkowaniem
urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i
zabezpieczeń.
Programowanie urządzeń elektronicznych systemu kontroli
dostępu i zabezpieczeń.
Analiza dokumentacji technicznej i instrukcji serwisowych
urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i
zabezpieczeń.
Okresowe przeglądy stanu technicznego urządzeń
elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń.
Okresowe pomiary parametrów urządzeń elektronicznych
systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń.
Analiza działania urządzeń elektronicznych systemu kontroli
dostępu i zabezpieczeń na podstawie przeprowadzonych
pomiarów okresowych.
Ocena stanu technicznego urządzeń elektronicznych systemu
kontroli dostępu i zabezpieczeń.
Dokumentacja w zakresie przeprowadzanych okresowych
urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i
zabezpieczeń.
Lokalizacja uszkodzeń w urządzeniach elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej kablowej i
dozorowej.
Posługiwanie instrukcja serwisową w celu określenia zakresu
napraw urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i
zabezpieczeń.
Dobór elementów układów elektronicznych i urządzeń
elektronicznych do systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń.
Wykonywanie napraw urządzeń elektronicznych systemu kontroli
dostępu i zabezpieczeń.
Dokumentacja dotycząca wykonanych napraw urządzeń
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E.20.2(5)2 posłużyć się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych systemu kontroli
dostępu i zabezpieczeń;
E.20.2(6)2 ocenić stan techniczny urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i
zabezpieczeń na podstawie: oględzin, wyników przeprowadzonych pomiarów; analizy
działania, dokumentacji technicznej w zakresie przeprowadzonych przeglądów;
E.20.2(7)2 zlokalizować uszkodzenia w urządzeniach elektronicznych systemu kontroli
dostępu i zabezpieczeń na podstawie analizy działania, oraz wyników pomiarów ich
parametrów;
E.20.2(8)2 określić rodzaj i zakres napraw urządzeń elektronicznych systemu kontroli
dostępu i zabezpieczeń;
E.20.2(9)2 dobrać narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych
systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.20.2(10)2 dobrać części i podzespoły do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych
systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, korzystając z katalogów i dokumentacji
technicznej tych urządzeń;
E.6.2(5)2 wykonać okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń
elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.6.2(7)2 zlokalizować uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli
dostępu i zabezpieczeń;
E.6.2(8)2 wymienić uszkodzone urządzenia elektroniczne i elementy instalacji systemu
kontroli dostępu i zabezpieczeń;
OMZ (3)1 pokierować wykonaniem połączeń w układach elektronicznych;
OMZ (3)2 pokierować wykonaniem montażu układów elektronicznych;

P

C

P

D

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

D

P

C

P

C

P

C

OMZ (3)3 pokierować wykonaniem pomiarów w układach elektronicznych;

P

C

OMZ (4)1 ocenić jakość wykonania połączeń w układach elektronicznych;

P

C

OMZ (4)2 ocenić jakość wykonania montażu układów elektronicznych;

P

C

OMZ (4)3 ocenić jakość wykonania pomiarów w układach elektronicznych;

P

C

OMZ (5)1 dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

P

C

P

C

P

C

OMZ (5)2 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i
jakość pracy;
KPS(5) radzić sobie ze stresem;

elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń.
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KPS(8) ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

P

C

KPS(9) negocjować warunki porozumień;

P

C

KPS(10) współpracować w zespole.

P
C
Planowane zadania
Zaprogramowanie elektronicznego zamka szyfrowego
Zaprogramuj elektroniczny zamek szyfrowy.
Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni : zapoznać się z instrukcją serwisową elektronicznego zamka szyfrowego. Następnie na podstawie
instrukcji powinni wprowadzić zamek w stan programowania, wprowadzić do zamka kod otwierający elektrozaczep, wyjść z trybu programowania i ustalić tryb pracy zamka i zbadać jego działanie.
Poprawność działania zamka dla zaprogramowanego kodu należy zbadać w każdym trybie pracy urządzenia.
Środki dydaktyczne: elektroniczny zamek szyfrowy z instrukcją serwisową , literatura fachowa.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować:, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń , komputer z dostępem
do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów),urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne
miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne.
Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, wyposażona w: stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) umożliwiające instalowanie, uruchamianie i eksploatację: systemów
kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń, urządzeń zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, elementów, przyrządy pomiarowe uniwersalne i specjalistyczne;
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Eksploatacja urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów
kształcenia przygotowujący ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika elektronika. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych,
Formy organizacyjne
Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Dopuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16osobowe (max. 32-osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w kilkuosobowych grupach
(dwuosobowych do czteroosobowych) – w zależności od założonych przez nauczyciela celów oraz od ilości posiadanego sprzętu.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez oceny cząstkowe z: realizacji ćwiczenia, zaliczenia (w formie pisemnej lub ustnej), sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
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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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji.
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7.3. Eksploatacja urządzeń elektronicznych sieci komputerowych
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP(4)3 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska
związane z eksploatacją urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
BHP(5)3 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w czasie
eksploatacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
BHP(6)3 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka
podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
BHP(7)3 zorganizować stanowisko eksploatacji urządzeń elektronicznych sieci
komputerowych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8)3 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas eksploatacji
urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
BHP(9)3 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosować przepisy
prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas eksploatacji urządzeń
elektronicznych sieci komputerowych;
BHP(10)3 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w
stanach zagrożenia zdrowia i życia występujących podczas eksploatacji urządzeń
elektronicznych sieci komputerowych;
E.20.1(7)3 instalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych
sieci komputerowych;

Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych
P

B

P

B

P

B

P

D

P

C

−
−
−
−
−
−
−

P

C

P

D

P

C

E.20.1(8)3 programować urządzenia elektroniczne sieci komputerowych;

P

C

E.20.1(9)3 uruchomić urządzenia elektroniczne sieci komputerowych;

P

C

E.20.1(10)3 wykonać regulacje urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;

P

C

P

C

P

C

E.20.2(1)3 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów i wyznaczania
charakterystyk urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
E.20.2(2)3 wykonać pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń
elektronicznych sieci komputerowych;

Materiał nauczania

−
−
−
−
−
−
−

Zapoznanie z zasadami bhp obowiązującymi podczas
wykonywania prac związanych z obsługiwaniem i użytkowaniem
urządzeń elektronicznych sieci komputerowych.
Analiza dokumentacji technicznej układów mikroprocesorowych.
Programowanie układów mikroprocesorowych.
Pomiary parametrów układów elektrycznych i elektronicznych
urządzeń peryferyjnych.
Pomiary parametrów urządzeń elektronicznych sieci
komputerowych.
Konfiguracja i programowanie urządzeń elektronicznych sieci
komputerowych.
Analiza dokumentacji technicznej i instrukcji serwisowych
urządzeń elektronicznych sieci komputerowych.
Okresowe przeglądy stanu technicznego urządzeń
elektronicznych sieci komputerowych.
Okresowe pomiary parametrów urządzeń elektronicznych sieci
komputerowych.
Analiza działania urządzeń elektronicznych sieci komputerowych
na podstawie przeprowadzonych pomiarów okresowych.
Ocena stanu technicznego urządzeń elektronicznych sieci
komputerowych.
Aktualizacja konfiguracji i oprogramowania urządzeń
elektronicznych sieci komputerowych.
Dokumentacja w zakresie przeprowadzanych okresowych
przeglądów urządzeń elektronicznych sieci komputerowych.
Lokalizacja uszkodzeń w urządzeniach elektronicznych sieci
komputerowych.
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7.3. Eksploatacja urządzeń elektronicznych sieci komputerowych
E.20.2(3)3 wykonać pomiary parametrów urządzeń elektronicznych sieci komputerowych
i ich elementów;
E.20.2(4)3 skontrolować poprawność działania urządzeń elektronicznych sieci
komputerowych i ich elementów;
E.20.2(5)3 posłużyć się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych sieci
komputerowych i zabezpieczeń;
E.20.2(6)3 ocenić stan techniczny urządzeń sieci komputerowych na podstawie: oględzin,
wyników przeprowadzonych pomiarów; analizy działania, dokumentacji technicznej w
zakresie przeprowadzonych przeglądów;
E.20.2(7)3 zlokalizować uszkodzenia w urządzeniach elektronicznych sieci komputerowych
na podstawie analizy działania, oraz wyników pomiarów parametrów;
E.20.2(8)3 określić rodzaj i zakres napraw urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
E.20.2(9)3 dobrać narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych
sieci komputerowych;
E.20.2(10)3 dobrać części i podzespoły do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych
sieci komputerowych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń;
E.6.2(5)3 wykonać okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń
elektronicznych sieci komputerowych;
E.6.2(7)3 zlokalizować uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych sieci
komputerowych;
E.6.2(8)3 wymienić uszkodzone urządzenia elektroniczne i elementy instalacji sieci
komputerowych;
OMZ (3)1 pokierować wykonaniem połączeń w układach elektronicznych;
P
OMZ (3)2 pokierować wykonaniem montażu układów elektronicznych;
P
OMZ (3)3 pokierować wykonaniem pomiarów w układach elektronicznych;

−

P

C

P

C

P

C

−
−

P

D

−

P

C

P

C

P

D

P

C

P

C

P

D

P

C

−

Posługiwanie instrukcja serwisową w celu określenia zakresu
napraw urządzeń elektronicznych sieci komputerowych.
Dobór elementów i układów elektronicznych urządzeń
elektronicznych sieci komputerowych
do określonej konfiguracji i parametrów technicznych.
Wykonywanie napraw urządzeń elektronicznych sieci
komputerowych.
Dokumentacja dotycząca wykonanych napraw urządzeń
elektronicznych sieci komputerowych.

C
C

P

C

OMZ (4)1 ocenić jakość wykonania połączeń w układach elektronicznych;

P

C

OMZ (4)2 ocenić jakość wykonania montażu układów elektronicznych;

P

C

OMZ (4)3 ocenić jakość wykonania pomiarów w układach elektronicznych;

P

C
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7.3. Eksploatacja urządzeń elektronicznych sieci komputerowych
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;
KPS(5) radzić sobie ze stresem;

P

C

P

C

P

C

KPS(8) ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

P

C

KPS(9) negocjować warunki porozumień;

P

C

KPS(10) współpracować w zespole.

P

C

Planowane zadania
Dobór typu koncentratora.
Dobierz typ koncentratora do zastosowania w określonej sieci komputerowej
Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni zapoznać się z dokumentacją techniczną sieci komputerowej otrzymana od nauczyciela. Na
podstawie wybranej dokumentacji technicznej sieci komputerowej uczniowie powinni określić topologie i technologie sieci, parametry jakie stanowią kryterium wyboru koncentratora, a
następnie wybrać określony typu urządzenia.
Środki dydaktyczne: dokumentacją techniczną sieci komputerowej , literatura fachowa.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować:, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące urządzeń elektronicznych sieci komputerowych , komputer z
dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów),urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne
miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne.
Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, wyposażona w: stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) umożliwiające instalowanie, uruchamianie i eksploatację urządzeń
techniki komputerowej; przyrządy pomiarowe uniwersalne i specjalistyczne.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Eksploatacja urządzeń elektronicznych sieci komputerowych” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia
przygotowujący ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika elektronika. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych.
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7.3. Eksploatacja urządzeń elektronicznych sieci komputerowych
Formy organizacyjne
Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Dopuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16osobowe (max. 32-osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w kilkuosobowych grupach
(dwuosobowych do czteroosobowych) – w zależności od założonych przez nauczyciela celów oraz od ilości posiadanego sprzętu.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez oceny cząstkowe z: realizacji ćwiczenia, zaliczenia
(w formie pisemnej lub ustnej), sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone
w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.

•

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i
zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie
do swoich możliwości i preferencji
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7.4. Eksploatacja urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP 4)4 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z
eksploatacją urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;
BHP(5)4 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w czasie
eksploatacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;
BHP(6)4 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas
eksploatacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;
BHP(7)4 zorganizować stanowisko eksploatacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki
przemysłowej, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(8)4 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas eksploatacji urządzeń
elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;
BHP(9)4 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosować przepisy prawa
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych
sieci automatyki przemysłowej;
BHP(10)4 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach
zagrożenia zdrowia i życia występujących podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych sieci
automatyki przemysłowej;
E.20.1(7)4 zainstalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych sieci
automatyki przemysłowej;

Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych

−

P

B

P

B

P

B

P

D

P

C

−
−

P

C

−

P

D

−
−
−

−
−

P

C

E.20.1(8)4 programować urządzenia elektroniczne sieci automatyki przemysłowej;

P

C

E.20.1(9)4 uruchomić urządzenia elektroniczne sieci automatyki przemysłowej;

P

C

E.20.1(10)4 wykonać regulacje urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;

P

C

P

C

P

C

E.20.2(1)4 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów i wyznaczania charakterystyk
urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;
E.20.2(2)4wykonać pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń
elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;

Materiał nauczania

−
−
−
−

Zapoznanie z zasadami BHP obowiązującymi podczas
wykonywania prac związanych z obsługiwaniem i
użytkowaniem urządzeń elektronicznych sieci
komputerowych.
Badanie elementów i urządzeń elektronicznych
automatyki przemysłowej.
Zapoznanie z dokumentacją techniczna sterowników PLC.
Analiza schematów elektrycznych systemów automatyki
ze sterownikami PLC.
Programowanie sterowników PLC w językach ST, LD, FBD.
Konfiguracja i programowanie urządzeń elektronicznych
sieci automatyki przemysłowej.
Analiza dokumentacji technicznej i instrukcji serwisowych
urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej.
Okresowe przeglądy stanu technicznego urządzeń
elektronicznych sieci automatyki przemysłowej.
Okresowe pomiary urządzeń elektronicznych automatyki
przemysłowej.
Analiza działania urządzeń elektronicznych sieci
automatyki przemysłowej na podstawie
przeprowadzonych pomiarów okresowych .
Ocena stanu technicznego urządzeń elektronicznych sieci
automatyki przemysłowej.
Aktualizacja konfiguracji i oprogramowania urządzeń
elektronicznych sieci automatyki przemysłowej.
Dokumentacja w zakresie przeprowadzanych okresowych
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E.20.2(3)4 wykonać pomiary parametrów urządzeń elektronicznych sieci automatyki
przemysłowej i ich elementów;
E.20.2(4)4 skontrolować poprawność działania urządzeń elektronicznych sieci automatyki
przemysłowej i ich elementów;
E.20.2(5)4 posłużyć się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych sieci automatyki
przemysłowej;
E.20.2(6)4 ocenić stan techniczny urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej na
podstawie: oględzin, wyników przeprowadzonych pomiarów; analizy działania, dokumentacji
technicznej w zakresie przeprowadzonych przeglądów;
E.20.2(7)4 zlokalizować uszkodzenia w urządzeniach elektronicznych sieci automatyki
P
przemysłowej na podstawie analizy działania, oraz wyników pomiarów ich parametrów;
E.20.2(8)4 określić rodzaj i zakres napraw urządzeń elektronicznych sieci automatyki
przemysłowej;
E.20.2(9)4 dobrać narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych sieci
automatyki przemysłowej;
E.20.2(10)4 dobrać części i podzespoły do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych sieci
automatyki przemysłowej, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń;
E.6.2(5)4 wykonać okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń elektronicznych sieci
automatyki przemysłowej;
E.6.2(7)4 zlokalizować uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki
przemysłowej;
E.6.2(8)4 wymienić uszkodzone urządzenia elektroniczne i elementy instalacji sieci automatyki
przemysłowej;
OMZ (3)1 pokierować wykonaniem połączeń w układach elektronicznych;

P

C

P

C

P

C

P

D
C

−
−
−
−

P

C

P

C

P

C

P

C

P

D

P

C

P

C

OMZ (3)2 pokierować wykonaniem montażu układów elektronicznych;

P

C

OMZ (3)3 pokierować wykonaniem pomiarów w układach elektronicznych;

P

C

OMZ (4)1 ocenić jakość wykonania połączeń w układach elektronicznych;

P

C

OMZ (4)2 ocenić jakość wykonania montażu układów elektronicznych;

P

C

OMZ (4)3 ocenić jakość wykonania pomiarów w układach elektronicznych;

P

C

−

przeglądów urządzeń elektronicznych sieci automatyki
przemysłowej.
Lokalizacja uszkodzeń w urządzeniach elektronicznych
sieci automatyki przemysłowej.
Posługiwanie instrukcja serwisową w celu określenia
zakresu napraw urządzeń elektronicznych sieci
automatyki przemysłowej.
Dobór elementów i układów elektronicznych urządzeń
elektronicznych sieci automatyki przemysłowej do
określonej konfiguracji i parametrów technicznych.
Wykonywanie napraw urządzeń elektronicznych sieci
automatyki przemysłowej.
Dokumentacja dotycząca wykonanych napraw urządzeń
elektronicznych sieci automatyki przemysłowej.
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7.4. Eksploatacja urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej
OMZ (5)1 dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

P

C

KPS(5) radzić sobie ze stresem;

P

C

KPS(8) ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

P

C

KPS(9) negocjować warunki porozumień;

P

C

KPS(10) współpracować w zespole.

P

C

Planowane zadania
Programowanie sterownika z wykorzystaniem modułu czasowego
Zaprogramuj sterownik PLC sterujący załączaniem oświetlenia na klatce schodowej. Oświetlenie na dwóch dolnych poziomach klatki schodowej zostaje załączone po naciśnięciu łącznika
przyciskowego NO, po 3 minutach załączone zostaje oświetlenie na następnych dwóch poziomach. Oświetlenie całej klatki schodowej gaśnie po kolejnych 3 minutach lub może być wyłączone za
pomocą przycisku NZ. Program należy napisać w języku drabinkowym.
Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia, uczniowie powinni sporządzić listę przyporządkowania, narysować schemat funkcyjny programu a następnie napisać
program realizujący opisane sterowanie. Następnie powinni zaprogramować sterowniki i sprawdzić poprawność działania programu.
Środki dydaktyczne: sterownika PLC z dokumentacja techniczna, model instalacji oświetleniowej z dwoma łącznikami przyciskowymi NO, łącznikiem przyciskowym NZ, i dwoma lampkami
sygnalizacyjnymi, literatura fachowa.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować:, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące sieci automatyki przemysłowej , komputer z dostępem do
Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów),urządzenia multimedialne.
Środki dydaktyczne
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne
miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne.
Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, wyposażona w: stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) umożliwiające instalowanie, uruchamianie i eksploatację:, układów i
urządzeń automatyki przemysłowej, systemów pomiarowych,; przyrządy pomiarowe uniwersalne i specjalistyczne.
Zalecane metody dydaktyczne
Dział programowy „Eksploatacja urządzeń elektronicznych sieci komputerowych” wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia
przygotowujący ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika elektronika. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych.
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7.4. Eksploatacja urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej
Formy organizacyjne
Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Dopuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16osobowe (max. 32-osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w kilkuosobowych grupach
(dwuosobowych do czteroosobowych) – w zależności od założonych przez nauczyciela celów oraz od ilości posiadanego sprzętu.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez oceny cząstkowe z: realizacji ćwiczenia, zaliczenia (w formie pisemnej lub ustnej), sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
•
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i
zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do
swoich możliwości i preferencji
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Praktyki zawodowe
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP(1)1 rozróżnić pojęcia: zagrożeń szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w
procesach pracy z elementami, układami i urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi;
BHP(1)2 rozróżnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową w procesach pracy z
elementami, układami i urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi;
BHP(1)3 rozróżnić pojęcia związane z ochroną środowiska w procesach pracy z elementami,
układami i urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi;
BHP(1)4 zastosować zasady ergonomii w pracy z elementami, układami i urządzeniami
elektrycznymi;
PKZ(E.a)(1)1 rozpoznać i dobrać materiały stosowane w elektrotechnice;
PKZ(E.a.)(7)1 opisać działanie układów elektrycznych
i elektronicznych na podstawie schematów ideowych
i montażowych;
PKZ(E.a.)(7)2 odczytać schematy elektryczne i mechaniczne, stosowane w dokumentacji
technicznej;
PKZ(E.a.)(7)3 sporządzić schematy układów elektrycznych
i elektronicznych;
PKZ(E.a.)(8)1 rozróżnić parametry elementów elektrycznych i elektronicznych;
PKZ(E.a.)(8)2 rozróżnić parametry układów elektrycznych
i elektronicznych;
PKZ(E.a.)(10)2 rozróżnić i charakteryzować sposoby łączenia elementów;
PKZ(E.a.)(10)4 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonywania prac z zakresu montażu
mechanicznego elementów;
PKZ(E.a.)(14)1 zastosować przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych i
elektronicznych;
PKZ(E.a.)(14)2 zastosować metody pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych i
elektronicznych;
PKZ(E.a.)(17)2 użytkować elementy i urządzenie elektryczne i elektroniczne zgodnie z

Poziom
Kategoria
wymagań
taksonomiczna
programowych
P

B

P

B

P

B

P

B

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C

Materiał nauczania
−

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń
elektronicznych.

−

Zakres prac w trakcie 4-tygodniowej praktyki:
– instalowanie urządzeń elektronicznych,
– uruchomienia według instrukcji urządzeń
elektronicznych,
– użytkowanie urządzeń elektronicznych,
– nadzorowanie pracy urządzeń elektronicznych,
– konserwacja urządzeń elektronicznych.
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instrukcjami obsługi, dokumentacją techniczną i normami;
PKZ(E.a.)(14)2 zanalizować wyniki pomiaru;
P
C
KPS(1) przestrzegać zasad kultury oraz etyki;
P
C
KPS(2) być kreatywnym oraz konsekwentnym w realizacji zadań;
P
C
KPS(3) przewidywać skutki podejmowanych działań;
P
C
KPS(4) być otwartym na zmiany;
P
C
KPS(5) radzić sobie ze stresem;
P
C
KPS(6) aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe;
P
C
KPS(7) przestrzegać tajemnicy zawodowej;
P
C
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
P
C
KPS(9) negocjować warunki porozumień;
P
C
KPS(10) współpracować w zespole;
P
C
OMZ (4)1 ocenić jakość wykonania instalacji urządzeń elektronicznych
P
C
OMZ (6)2 skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą oprogramowania
P
C
komputerowego.
Planowane zadania (ćwiczenia)
Wykonaj demontaż uszkodzonego częstościomierza w nastawni bloku numer 2. Zapoznaj
się z Dokumentacją techniczną nowego częstościomierza. Zamontuj nowy częstościomierz. Uruchom i oceń poprawność działania częstościomierza. Podsumowanie zadania: Twoją pracę ocenia
bezpośrednio nadzorujący wykonanie poszczególnych czynności pracownik.
Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne
Zajęcia edukacyjne są prowadzone w Wydziale Automatyki firmy XXX. Formę realizacji zajęć stanowi wspólna praca z nadzorującymi pracownikami wydziału. Zakres prac jest uzależniony od
harmonogramu prac, przyjętego w terminie praktyki dla konkretnego zespołu pracowników.
Środki dydaktyczne
Instrukcje zakładowe, instrukcje poszczególnych urządzeń, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, zakładowe przepisy BHP.
Zalecane metody dydaktyczne
metoda problemowa
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone indywidualnie (pod bezpośrednim nadzorem pracownika firmy).
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
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Metody sprawdzania efektów kształcenia: ocena praktycznego wykonania zadania
Szczegółowe kryteria oceny ustali prowadzący zajęcia:
Treść konieczna, odpowiadająca ocenie „dopuszczającej”;
Treść podstawowa, dodatkowo wymagana na ocenę „dostateczną”;
Treść rozszerzająca, dodatkowo wymagana na ocenę „dobrą”;
Treść dopełniająca, dodatkowo wymagana na ocenę „bardzo dobrą”;
Treść wykraczająca, dodatkowo wymagana na ocenę „celującą”.
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.
Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w
podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań.
Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane
ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich
możliwości i preferencji.
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W
ZAWODACH
Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK
Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK

ZAŁĄCZNIK 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ
KSZTAŁCENIA W ZAWODACH
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Efekty kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
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 ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)
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;
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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;
Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)
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;
JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji;
Kompetencje personalne i społeczne (KPS)
KPS(1) przestrzega zasad kultury oraz etyki;
KPS(2) jest kreatywny oraz konsekwentny 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;
Organizacja pracy małych zespołów (OMZ)
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.

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;
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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;
PKZ(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 tabeli i wykresów;
PKZ(E.a.)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;
PKZ(E.a.)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;
PKZ(E.c.)(1) wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych;
PKZ(E.c.)(2) sporządza wykresy w skali logarytmicznej;
PKZ(E.c.)(3) charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
PKZ(E.c.)(4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;
PKZ(E.c.)(5) określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;
PKZ(E.c.)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;
PKZ(E.c.)(7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;
PKZ(E.c.)(8) sporządza dokumentację z wykonywanych prac;
PKZ(E.c.)(9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie monter elektronik

E.6.1 (1) określa funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej, urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń,
sieci komputerowych, sieci automatyki przemysłowej;
E.6.1 (2) rozpoznaje urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych;
E.6.1 (3) posługuje się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń elektronicznych;
E.6.1 (4) dobiera narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych;
E.6.1 (5) wyznacza trasy kabli i przewodów elektrycznych;
E.6.1 (6) przygotowuje kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji;
E.6.1 (7) wykonuje instalację natynkową i podtynkową;
E.6.1 (8) wykonuje połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń;
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E.6.1 (9) sprawdza poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją;
E.6.1 (10) uruchamia zainstalowane urządzenia elektroniczne;
E.6.2 (1) określa wpływ czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych;
E.6.2 (2) dobiera mierniki do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacjach urządzeń elektronicznych;
E.6.2 (3) wyjaśnia zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych oraz zasady lokalizacji uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów;
E.6.2 (4) określa czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych;
E.6.2 (5) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację urządzeń elektronicznych;
E.6.2 (6) wykonuje pomiary parametrów instalacji urządzeń elektronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną;
E.6.2 (7) lokalizuje uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych;
E.6.2 (8) wymienia uszkodzone urządzenia elektroniczne i elementy instalacji;
E.20.1 (1) rozpoznaje urządzenia elektroniczne;
E.20.1 (2) określa funkcje, parametry orz zastosowanie urządzeń elektronicznych;
E.20.1 (3) określa funkcje bloków funkcjonalnych urządzeń elektronicznych na podstawie analizy schematów ideowych i blokowych;
E.20.1 (4) przestrzega zasad łączenia urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania;
E.20.1 (5) dobiera urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy;
E.20.1 (6) określa funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych;
E.20.1 (7) instaluje oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych;
E.20.1 (8) programuje urządzenia elektroniczne;
E.20.1 (9) uruchamia urządzenia elektroniczne;
E.20.1 (10) wykonuje regulacje urządzeń elektronicznych;
E.20.2 (1) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów i wyznaczania charakterystyk urządzeń elektronicznych;
E.20.2 (2) wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych;
E.20.2 (3) wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektronicznych i ich elementów;
E.20.2 (4) kontroluje poprawność działania urządzeń elektronicznych i ich elementów;
E.20.2 (5) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych;
E.20.2 (6) ocenia stan techniczny urządzeń elektronicznych;
E.20.2 (7) lokalizuje uszkodzenia urządzeń elektronicznych;
E.20.2 (8) określa rodzaj i zakres napraw urządzeń elektronicznych;
E.20.2 (9) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych;
E.20.2 (10) dobiera części i podzespoły do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń;
E.20.2 (11)dokonuje wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektronicznych;
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Klasa
I

II

III

IV

I
II
I
II
I
II
I
II

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

Liczba godzin przeznaczona na
realizację efektów kształcenia

ZAŁĄCZNIK 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK

Kształcenie zawodowe teoretyczne
Elektrotechnika i elektronika
PKZ(E.a.)(1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

X X X X

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

X X X X

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

X X X X

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;

X X X X

PKZ(E.a.)(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;

X X X X

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

X X X X

PKZ(E.a.)(8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

X X X X

PKZ(E.a.)(12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

X X X X

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

X X X X

X X X X

PKZ(E.c.)(1) wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych;

X X

PKZ(E.c.)(2) sporządza wykresy w skali logarytmicznej;

X X
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PKZ(E.c.)(3) charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

X X

PKZ(E.c.)(4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

X X

PKZ(E.c.)(5) określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;

X X

PKZ(E.c.)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

X X

PKZ(E.c.)(7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;

X X

PKZ(E.c.)(9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

X X

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

X X X X

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

X X X X

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

X X X X

4

łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 240
Urządzenia elektroniczne
E.6.1(1) określa funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej,
urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych, sieci automatyki przemysłowej;

X X X X

E.6.1(2) rozpoznaje urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych;

X X X X

E.6.1(3) posługuje się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń elektronicznych;

X X X X

E.6.2(1) określa wpływ czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych;

X X X X

E.6.2(3) wyjaśnia zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych oraz zasady lokalizacji uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów;

X X X X

E.6.2(4) określa czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych;

X X X X

E.20.1(1) rozpoznaje urządzenia elektroniczne;

X X X X X

E.20.1(2) określa funkcje, parametry orz zastosowanie urządzeń elektronicznych;

X X X X X

E.20.1(3) określa funkcje bloków funkcjonalnych urządzeń elektronicznych na podstawie analizy schematów ideowych i blokowych;
E.20.1(4) przestrzega zasad łączenia urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów
zasilania;

X X X X X

E.20.1(5) dobiera urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy;

X X X X X

E.20.1(6) określa funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych;

X X X X X

PKZ(E.a.)(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;

X X X X X
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PKZ(E.a.)(7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;

X X X X X

PKZ(E.a.)(8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

X X X X X

PKZ(E.a.)(12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

X X X X X

PKZ(E.c.)(3) charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

X X X X X

PKZ(E.c.)(4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

X X X X X

PKZ(E.c.)(5) określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;

X X X X X

PKZ(E.c.)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

X X X X X

10

X X X X X
PKZ(E.c.)(7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;
łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 435
Działalność gospodarcza w branży elektronicznej
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;

X X

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

X X

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi,

X X

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

X X

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

X X

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

X X

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

X X

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

X X

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

X X

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

X X

X X

30

łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 30
Język obcy zawodowy w branży elektronicznej
JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację
zadań zawodowych;
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JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej
odmianie języka;

X X

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

X X

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

X X

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

X X
łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot

30

Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe teoretyczne
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Kształcenie zawodowe praktyczne
Pomiary elektryczne i elektroniczne
KPS(1) przestrzega zasad kultury oraz etyki;
KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS(10) współpracuje w zespole;
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

X X XX

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

X X XX

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;

X X XX

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

X X XX

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

X X XX

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.)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

X X XX

PKZ(E.a.)(13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

X X XX

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

X X XX

PKZ(E.a.)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;

X X XX

Program nauczania dla zawodu technik elektronik 311408 o strukturze przedmiotowej
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PKZ(E.a.)(16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabeli i wykresów;

X X XX

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

X X XX

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

X X XX

PKZ(E.c.)(2) sporządza wykresy w skali logarytmicznej;

X X XX

PKZ(E.c.)(3) charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

X X XX

PKZ(E.c.)(4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

X X XX

PKZ(E.c.)(5) określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;

X X XX

PKZ(E.c.)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

X X XX

PKZ(E.c.)(7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;

X X XX

PKZ(E.c.)(8) sporządza dokumentację z wykonywanych prac;

X X XX

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

X X XX

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

X X XX

58

łączna liczba godzin 150
Instalacja urządzeń elektronicznych
KPS(1) przestrzega zasad kultury oraz etyki;
KPS(2) jest kreatywny oraz konsekwentny realizacji zadań;
KPS(4) jest otwarty na zmiany;
KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

X X X X

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;

X X X X

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

X X X X

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

X X X X

Program nauczania dla zawodu technik elektronik 311408 o strukturze przedmiotowej
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BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

X X X X

E.6.1(4) dobiera narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych;

X X X X

E.6.1(5) wyznacza trasy kabli i przewodów elektrycznych;

X X X X

E.6.1(6) przygotowuje kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji;

X X X X

E.6.1(7) wykonuje instalację natynkową i podtynkową;

X X X X

E.6.1(8) wykonuje połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń;

X X X X

E.6.1(9) sprawdza poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją;

X X X X

E.6.1(10) uruchamia zainstalowane urządzenia elektroniczne;

X X X X

E.6.2 (2) dobiera mierniki do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacjach urządzeń elektronicznych;

X X X X

E.6.2(6) wykonuje pomiary parametrów instalacji urządzeń elektronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną;

X X X X

E.20.1(7) instaluje oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych;

X X X X

E.20.1(8) programuje urządzenia elektroniczne;

X X X X

E.20.1(9) uruchamia urządzenia elektroniczne;

X X X X

E.20.1(10) wykonuje regulacje urządzeń elektronicznych;

X X X X

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

X X X X

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

X X X X

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

X X X X

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

X X X X

148

30

X X X X

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

łączna liczba godzin 180
Eksploatacja urządzeń elektronicznych
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS(10) współpracuje w zespole;

Program nauczania dla zawodu technik elektronik 311408 o strukturze przedmiotowej
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BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

X X X X X

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

X X X X X

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;

X X X X X

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

X X X X X

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

X X X X X

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
E.6.2(5) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń elektronicznych;

X X X X X

E.6.2(7) lokalizuje uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych;

X X X X X

E.6.2(8) wymienia uszkodzone urządzenia elektroniczne i elementy instalacji;

X X X X X

E.20.1(7) instaluje oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych;

X X X X X

E.20.1(8) programuje urządzenia elektroniczne;

X X X X X

E.20.1(9) uruchamia urządzenia elektroniczne;

X X X X X

E.20.1(10) wykonuje regulacje urządzeń elektronicznych;

X X X X X

E.20.2(1) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów i wyznaczania charakterystyk urządzeń elektronicznych;

X X X X X

E.20.2(2) wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych;

X X X X X

E.20.2(3) wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektronicznych i ich elementów;

X X X X X

E.20.2(4) kontroluje poprawność działania urządzeń elektronicznych i ich elementów;

X X X X X

E.20.2(5) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych;

X X X X X

E.20.2(6 ) ocenia stan techniczny urządzeń elektronicznych;

X X X X X

E.20.2(7) lokalizuje uszkodzenia urządzeń elektronicznych;

X X X X X

E.20.2(8) określa rodzaj i zakres napraw urządzeń elektronicznych;

X X X X X

E.20.2(9) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych;
E.20.2(10) dobiera części i podzespoły do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych
urządzeń;

X X X X X

Program nauczania dla zawodu technik elektronik 311408 o strukturze przedmiotowej

123

X X X X X

2

X X X X X

X X X X X

63

370

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

X X X X X

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

X X X X X

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

X X X X X
łączna liczba godzin
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Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe praktyczne
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ZAŁĄCZNIK 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK
Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

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

PKZ(E.a)(1)1 rozpoznać i dobrać materiały stosowane w elektrotechnice;
PKZ(E.a)(1)2 posłużyć się wielkościami fizycznymi stosowanymi w elektrotechnice;
PKZ(E.a)(1)3 posłużyć się pojęciami dotyczącymi elementów obwodu elektrycznego i elektronicznego;
PKZ(E.a)(1)4 wyjaśnić pojęcie materiały półprzewodnikowe;
PKZ(E.a)(1)5 wyjaśnić pojęcie elementy elektroniczne;
PKZ(E.a)(1)6 wyjaśnić pojęci układy analogowe;
PKZ(E.a)(1)7 wyjaśnić pojęcia kombinacyjne i sekwencyjne układy cyfrowe;

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

PKZ(E.a)(2)1 określić zjawiska zachodzące w polu elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym;
PKZ(E.a)(2)2 wyjaśnić zjawiska zachodzące w półprzewodnikach;
PKZ(E.a)(2)3 określić zjawiska zachodzące przy przepływie prądu stałego;
PKZ(E.a)(2)4 określić zjawiska zachodzące przy przepływie prądu zmiennego;
PKZ(E.a.)(2)5 opisać zjawiska związane z przepływem prądu w półprzewodnikach;
PKZ(E.a.)(2)6 opisać zjawiska związane z przepływem prądu w układach analogowych;

PKZ(E.a.)(3) interpretuje wielkości fizyczne związane PKZ(E.a.)(3)1 określić wartości wielkości w obwodach prądu zmiennego;
z prądem zmiennym;
PKZ(E.a.)(3)2 obliczyć wartości wielkości w obwodach prądu zmiennego;
PKZ(E.a.)(3)3 opisać zjawiska w obwodach prądu zmiennego;
PKZ(E.a.)(3)4 określić rodzaje wartości prądu i napięcia w układach analogowych;
PKZ(E.a.)(3)5 określić rodzaj mocy wydzielanej w układach analogowych;
PKZ(E.a.)(4) wyznacza wielkości charakteryzujące

PKZ(E.a.)(4)1 obliczyć wartości wielkości opisujących przebiegi sinusoidalne;
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Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

PKZ(E.a.)(4)2 wyznaczyć wartości przesunięcia fazowego przebiegów sinusoidalnych prądu i napięcia;
PKZ(E.a.)(4)3 wykonać działania matematyczne na przebiegach sinusoidalnych;
PKZ(E.a.)(4)4 wyznaczyć wartości skuteczne, maksymalne i międzyszczytowe prądu i napięcia w układach analogowych;
PKZ(E.a.)(4)5 wyznaczyć wartości częstotliwości i okresu przebiegów sinusoidalnych prądu i napięcia w układach analogowych;
PKZ(E.a.)(4)6 wyznaczyć wartości przesunięcia fazowego przebiegów sinusoidalnych prądu i napięcia w układach analogowych;

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.)(5)1 obliczyć i oszacować wartości wielkości elektrycznych z wykorzystaniem prawa Ohma;

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

PKZ(E.a.)(7)1 opisać działanie układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

PKZ(E.a.)(5)2 obliczyć i oszacować wartości wielkości elektrycznych z wykorzystaniem praw Kirchhoffa;
PKZ(E.a.)(6)1 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne na podstawie symbolu graficznego, wyglądu i parametrów;
PKZ(E.a.)(6)2 wyjaśnić oznaczenie elementów i układów elektrycznych i elektronicznych;
PKZ(E.a.)(7)2 odczytać schematy elektryczne i mechaniczne, stosowane w dokumentacji technicznej;
PKZ(E.a.)(7)3 sporządzić schematy układów elektrycznych i elektronicznych;
PKZ(E.a.)(7)4 sporządzić schematy ideowe układów analogowych i cyfrowych;
PKZ(E.a.)(7)5 sporządzić schematy montażowe układów analogowych i cyfrowych na podstawie schematów ideowych;

PKZ(E.a.)(8) rozróżnia parametry elementów oraz
układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a.)(8)1 rozróżnić parametry elementów elektrycznych ;
PKZ(E.a.)(8)2 rozróżnić parametry układów elektrycznych;
PKZ(E.a.)(8)3 rozróżnić parametry biernych, półprzewodnikowych i cyfrowych elementów elektronicznych;
PKZ(E.a.)(8)4 rozróżnić parametry układów analogowych;
PKZ(E.a.)(8)5 rozróżnić parametry dynamiczne i statyczne układów cyfrowych;

PKZ(E.a.)(12) określa funkcje elementów i układów
elektrycznych i elektronicznych na podstawie
dokumentacji technicznej;

PKZ(E.a.)(12)1 określić funkcje elementów i układów elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej ;
PKZ(E.a.)(12)2 określić funkcje elementów i układów elektronicznych, na podstawie dokumentacji technicznej ;
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Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

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

PKZ(E.a.)(17)1 dobrać elementy i układy elektrycznych i elektronicznych z katalogów;
PKZ(E.a.)(17)2 użytkować elementy i urządzenie elektryczne i elektroniczne zgodnie z instrukcjami obsługi, dokumentacją techniczną i
normami;
PKZ(E.a.)(17)3 posłużyć się dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi do analizy działania układów elektronicznych
PKZ(E.a.)(17)4 posłużyć się katalogami do określania parametrów elementów i układów elektronicznych;

PKZ(E.c.)(1) wykonuje operacje matematyczne na
liczbach zespolonych;

PKZ(E.c.)(1)1 wykonać dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie na różnych postaciach liczb zespolonych;

PKZ(E.c.)(2) sporządza wykresy w skali
logarytmicznej;

PKZ(E.c.)(2)1 posłużyć się pojęciem skali logarytmicznej;

PKZ(E.c.)(3) charakteryzuje parametry elementów
oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.c.)(3)1 obliczyć i zanalizować parametry elementów i układów elektrycznych;

PKZ(E.c.)(4) dobiera elementy oraz układy
elektryczne i elektroniczne do określonych
warunków eksploatacyjnych
PKZ(E.c.)(5) określa wpływ parametrów
poszczególnych elementów i podzespołów na pracę
układów elektrycznych i elektronicznych

PKZ(E.c.)(4)1 dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków obciążenia;

PKZ(E.c.)(1)2 zastosować liczby zespolone do obliczeń;
PKZ(E.c.)(2)2 sporządzić charakterystyki w skali logarytmicznej;
PKZ(E.c.)(3)2 obliczyć i zanalizować parametry elementów i układów elektronicznych;
PKZ(E.c.)(4)2 dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków zewnętrznych;
PKZ(E.c.)(5)1 zanalizować pracę układów elektrycznych;
PKZ(E.c.)(5)2 wyjaśnić wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych;
PKZ(E.c.)(5)3 zanalizować pracę układów elektronicznych;
PKZ(E.c.)(5)4 wyjaśnić wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę układów elektronicznych;

PKZ(E.c.)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru PKZ(E.c.)(6)1 zastosować przyrządy pomiarowe do pomiaru parametrów układów elektrycznych;
parametrów układów elektrycznych i
PKZ(E.c.)(6)2 zastosować metody pomiarowe do pomiaru parametrów układów elektrycznych;
elektronicznych;
PKZ(E.c.)(6)3 zastosować przyrządy pomiarowe do pomiaru parametrów układów elektronicznych;
PKZ(E.c.)(6)4 zastosować metody pomiarowe do pomiaru parametrów układów elektronicznych;
PKZ(E.3.)(6)5 zanalizować wyniki pomiaru;
PKZ(E.c.)(7) dokonuje analizy pracy układów

PKZ(E.c.)(7)1 wyjaśnić zasady działania i bezpiecznego użytkowania układów elektrycznych;
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

elektrycznych i elektronicznych na podstawie
schematów ideowych oraz wyników pomiarów;
PKZ(E.c.)(9) – stosuje programy komputerowe
wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(E.c.)(7)2 wyjaśnić zasady działania i bezpiecznego użytkowania układów elektronicznych;

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

BHP (2)1 rozróżnić pojęcia związane z ochroną pracy i ochroną środowiska w Polsce;

PKZ(E.c.)(9)1 zastosować programy komputerowe wspomagające sporządzanie schematów ideowych i montażowych układów
elektrycznych;
PKZ(E.c.)(9)2 zastosować programy komputerowe wspomagające sporządzanie schematów ideowych i montażowych układów
elektronicznych;
BHP (1) rozróżnia pojęcia związane z
BHP (1)1 rozróżnić pojęcia: zagrożeń szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy z elementami,
bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną
układami i urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi;
przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; BHP (1)2 rozróżnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową w procesach pracy z elementami, układami i urządzeniami
elektrycznymi i elektronicznymi;
BHP (1)3 rozróżnić pojęcia związane z ochroną środowiska w procesach pracy z elementami, układami i urządzeniami elektrycznymi i
elektronicznymi;
BHP (1)4 wykorzystywać zasady ergonomii w pracy z elementami, układami i urządzeniami elektrycznymi elektronicznymi;
BHP (2)2 rozróżnić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP (2)3 rozróżnić zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
BHP (2)4 rozróżnić 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 (3)1 określić podstawowe zasady prawa pracy;
BHP (3)2 określić prawa pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP (3)3 określić obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP (3)4 określić prawa pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
BHP (3)5 określić obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny;

Urządzenia elektroniczne
E.6.1 (1) określa funkcje oraz zastosowanie
urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji
satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej,

E.6.1 (1)1 określić funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.6.1 (1)2określić funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład instalacji kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.6.1 (1)3 określić funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład instalacji sieci komputerowych;
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci
komputerowych, sieci automatyki przemysłowej;
E.6.1 (2) rozpoznaje urządzenia na podstawie
wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych;

E.6.1 (3) posługuje się terminologią dotyczącą
instalowania urządzeń elektronicznych;

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
E.6.1 (1)4 określić funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład instalacji sieci automatyki przemysłowej;
E.6.1 (2)1 rozpoznać na podstawie wyglądu, oznaczeń, symboli graficznych urządzenia wchodzące w skład instalacji telewizji
satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej;
E.6.1 (2)2 rozpoznać na podstawie wyglądu, oznaczeń, symboli graficznych urządzenia wchodzące w skład instalacji urządzeń kontroli
dostępu i zabezpieczeń;
E.6.1 (2)3 rozpoznać na podstawie wyglądu, oznaczeń, symboli graficznych urządzenia wchodzące w skład instalacji sieci
komputerowych;
E.6.1 (2)4 rozpoznać na podstawie wyglądu, oznaczeń, symboli graficznych urządzenia wchodzące w skład instalacji sieci automatyki
przemysłowej;
E.6.1 (3)1 posłużyć się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń telewizji satelitarnej i kablowej oraz telewizji dozorowej;
E.6.1 (3)2 posłużyć się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.6.1 (3)3 posłużyć się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń sieci komputerowych;
E.6.1 (3)4 posłużyć się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń sieci automatyki przemysłowej;

E.6.2 (1) określa wpływ czynników zewnętrznych na E.6.2 (1)1 określić czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej,
pracę urządzeń elektronicznych;
kablowej i dozorowej;
E.6.2 (1)2 określić wpływ czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.6.2 (1)3 określić wpływ czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
E.6.2 (1)4 określić czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;
E.6.2 (3) wyjaśnia zasady konserwacji instalacji
urządzeń elektronicznych oraz zasady lokalizacji
uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów;

E.6.2 (3)1 wyjaśnić zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych systemów telewizji satelitarnej , kablowej i dozorowej oraz
zasady lokalizacji uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów;
E.6.2 (3)2 wyjaśnić zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych kontroli dostępu i zabezpieczeń oraz zasady lokalizacji
uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów;
E.6.2 (3)3 wyjaśnić zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych oraz zasady lokalizacji uszkodzeń i
wymiany uszkodzonych podzespołów;
E.6.2 (3)4 wyjaśnić zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej oraz zasady lokalizacji
uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów;
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
E.6.2 (4) określa czynności wykonywane podczas
konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych;

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
E.6.2 (4)1 określić czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych systemów telewizji satelitarnej,
kablowej i dozorowej;
E.6.2 (4)2 określić czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.6.2 (4)3 określić czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
E.6.2 (4)4 określić czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;

E.20.1 (1) rozpoznaje urządzenia elektroniczne;

E.20.1 (1)1 rozpoznać na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia elektroniczne wchodzące w skład systemów telewizji
satelitarnej , kablowej i dozorowej;
E.20.1 (1)2 rozpoznać na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia elektroniczne systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.20.1 (1)3 rozpoznać na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia elektroniczne sieci komputerowych ;
E.20.1 (1)4 rozpoznać na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia elektroniczne sieci automatyki przemysłowej;

E.20.1 (2) określa funkcje, parametry orz
zastosowanie urządzeń elektronicznych;

E.20.1 (3) określa funkcje bloków funkcjonalnych
urządzeń elektronicznych na podstawie analizy
schematów ideowych i blokowych;

E.20.1 (4) przestrzega zasad łączenia urządzeń
elektronicznych z uwzględnieniem parametrów

E.20.1 (2)1 określić na podstawie dokumentacji technicznej funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.20.1 (2)2 określić na podstawie dokumentacji technicznej funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych systemu
kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.20.1 (2)3 określić na podstawie dokumentacji technicznej funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych
wchodzących w skład sieci komputerowych;
E.20.1 (2)4 określić na podstawie dokumentacji technicznej funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych sieci
automatyki przemysłowej;
E.20.1 (3)1 określić funkcje bloków funkcjonalnych urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej ,
kablowe i telewizji dozorowej na podstawie analizy schematów ideowych i blokowych;
E.20.1 (3)2 określić funkcje bloków funkcjonalnych urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, na podstawie
analizy schematów ideowych i blokowych;
E.20.1 (3)3 określić funkcje bloków funkcjonalnych urządzeń elektronicznych sieci komputerowych na podstawie analizy schematów
ideowych i blokowych;
E.20.1 (3)4 określić funkcje bloków funkcjonalnych urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej na podstawie analizy
schematów ideowych i blokowych;
E.20.1 (4)1 przestrzegać zasad łączenia urządzeń elektronicznych instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i telewizji dozorowej z
uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania;
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów
zasilania;

E.20.1 (5) dobiera urządzenia elektroniczne do
przewidywanych warunków pracy;

E.20.1 (6) określa funkcje oprogramowania
specjalistycznego stosowanego w urządzeniach
elektronicznych;

PKZ(E.a.)(6) – rozpoznaje elementy oraz układy
elektryczne i elektroniczne;

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
E.20.1 (4)1 przestrzegać zasad łączenia urządzeń elektronicznych instalacji kontroli dostępu i zabezpieczeń z uwzględnieniem
parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania;
E.20.1 (4)1 przestrzegać zasad łączenia urządzeń elektronicznych instalacji sieci komputerowych z uwzględnieniem parametrów
sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania;
E.20.1 (4)1 przestrzegać zasad łączenia urządzeń elektronicznych instalacji sieci automatyki przemysłowej z uwzględnieniem
parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania;
E.20.1 (5)1 dobrać urządzenia elektroniczne wchodzące w skład systemów telewizji satelitarnej , kablowe i telewizji dozorowej do
przewidywanych warunków pracy związanych z temperaturą, wilgotnością, zakłóceniami elektromagnetycznymi.
E.20.1 (5)2 dobrać urządzenia elektroniczne systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń do przewidywanych warunków pracy związanych
z temperaturą, wilgotnością, zakłóceniami elektromagnetycznymi;
E.20.1 (5)3 dobrać urządzenia elektroniczne sieci komputerowych do przewidywanych warunków pracy związanych z temperaturą,
wilgotnością, zakłóceniami elektromagnetycznymi;
E.20.1 (5)4 dobrać urządzenia elektroniczne sieci automatyki przemysłowej do przewidywanych warunków pracy związanych z
temperaturą, wilgotnością, zakłóceniami elektromagnetycznymi;
E.20.1 (6)1 określić funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych wchodzących w skład
systemów telewizji satelitarnej , kablowej i telewizji dozorowej;
E.20.1 (6)2 określić funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych systemu kontroli
dostępu i zabezpieczeń ;
E.20.1 (6)3 określić funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych sieci komputerowych;
E.20.1 (6)4 określić funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych sieci automatyki
przemysłowej;
PKZ(E.a.)(6)6 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne stosowane w urządzeniach elektronicznych wchodzących w
skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
PKZ(E.a.)(6)7 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne stosowane w urządzeniach kontroli dostępu i zabezpieczeń;
PKZ(E.a.)(6)8 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne urządzeń sieci komputerowych;
PKZ(E.a.)(6)9 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne urządzeń sieci automatyki przemysłowej;

PKZ(E.a.)(7) sporządza schematy ideowe i
montażowe układów elektrycznych i

PKZ(E.a.)(7)4 sporządzić schematy ideowe i montażowe urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji
satelitarnej, kablowej i dozorowej;
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elektronicznych;

PKZ(E.a.)(7)5 sporządzić schematy ideowe i montażowe urządzeń elektronicznych kontroli dostępu i zabezpieczeń;
PKZ(E.a.)(7)6 sporządzić schematy ideowe i montażowe urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
PKZ(E.a.)(7)7 sporządzić schematy ideowe i montażowe urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;

PKZ(E.a.)(8) rozróżnia parametry elementów oraz
układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a.)(8)6 rozróżnić parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń elektronicznych wchodzących w
skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
PKZ(E.a.)(8)7 rozróżnić parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń systemu kontroli dostępu i
zabezpieczeń;
PKZ(E.a.)(8)8 rozróżnić parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci komputerowych;
PKZ(E.a.)(8)9 rozróżnić parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci automatyki przemysłowej;

PKZ(E.a.)(12) określa funkcje elementów i układów
elektrycznych i elektronicznych na podstawie
dokumentacji technicznej;

PKZ(E.c.)(3) charakteryzuje parametry elementów
oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.c.)(4) dobiera elementy oraz układy
elektryczne i elektroniczne do określonych
warunków eksploatacyjnych

PKZ(E.a.)(12)3 określić funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń elektronicznych wchodzących w skład
systemów telewizji satelitarnej , kablowej i dozorowej na podstawie dokumentacji technicznej;
PKZ(E.a.)(12)4 określić funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w urządzeniach systemu kontroli
dostępu i zabezpieczeń na podstawie dokumentacji technicznej;
PKZ(E.a.)(12)5 określić funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci komputerowych na podstawie
dokumentacji technicznej podczas wykonywania prac konserwacyjnych;
PKZ(E.a.)(12)6 określić funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci automatyki przemysłowej na
podstawie dokumentacji technicznej podczas wykonywania prac konserwacyjnych;
PKZ(E.c.)(3)3 scharakteryzować parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej na podstawie dokumentacji technicznej;
PKZ(E.c.)(3)4 scharakteryzować parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w urządzeniach
kontroli dostępu i zabezpieczeń ;
PKZ(E.c.)(3)5 scharakteryzować parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci komputerowych;
PKZ(E.c.)(3)6 – scharakteryzować parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci automatyki
przemysłowej;
PKZ(E.c.)(4)3 dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów
telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej, do określonych warunków eksploatacyjnych;
PKZ(E.c.)(4)4 dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych urządzeń kontroli
dostępu i zabezpieczeń;
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PKZ(E.c.)(4)5 dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne urządzeń sieci komputerowych do określonych warunków
eksploatacyjnych podczas;
PKZ(E.c.)(4)6 dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych urządzeń sieci
automatyki przemysłowej;
PKZ(E.c.)(5) określa wpływ parametrów
PKZ(E.c.)(5)5 określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych
poszczególnych elementów i podzespołów na pracę urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
układów elektrycznych i elektronicznych
PKZ(E.c.)(5)6 określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych
urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń;
PKZ(E.c.)(5)7 określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych
urządzeń sieci komputerowych;
PKZ(E.c.)(5)8 określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych
urządzeń sieci automatyki przemysłowej;
PKZ(E.c.)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru PKZ(E.c.)(6)6 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń elektronicznych
parametrów układów elektrycznych i
wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
elektronicznych;
PKZ(E.c.)(6)7 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w
urządzeniach kontroli dostępu i zabezpieczeń;
PKZ(E.c.)(6)8 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci
komputerowych;
PKZ(E.c.)(6)9 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci automatyki;
PKZ(E.c.)(7) – dokonuje analizy pracy układów
elektrycznych i elektronicznych na podstawie
schematów ideowych oraz wyników pomiarów;

PKZ(E.c.)(7)3 dokonać analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów
telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;
PKZ(E.c.)(7)4 dokonać analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń na podstawie
schematów ideowych oraz wyników pomiarów;
PKZ(E.c.)(7)5 dokonać analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci komputerowych na podstawie schematów
ideowych oraz wyników pomiarów;
PKZ(E.c.)(7)6 dokonać analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci automatyki przemysłowej na podstawie
schematów ideowych oraz wyników pomiarów;

Działalność gospodarcza w branży elektronicznej
PDG (1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania

PDG(1)1 określić działania mechanizmów rynkowych właściwych dla branży elektronicznej;
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gospodarki rynkowej;

PDG(1)2 rozróżnić podmioty gospodarcze funkcjonujące w branży elektronicznej;

PDG (2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy
prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PDG(2)1 zanalizować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, przepisy prawa podatkowego i
prawa autorskiego;
PDG(2)2 określić skutki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz przepisów
prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG(3)1 zastosować przepisy prawa dotyczące podejmowania działalności gospodarczej w branży elektronicznej;

PDG (3) stosuje przepisy prawa dotyczące
prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(3)2 określić przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży elektronicznej;
PDG(4)1 dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw i instytucji występujących w branży elektronicznej;

PDG (4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje
występujące w branży i powiązania między nimi,

PDG(4)2 wyjaśnić powiązania między przedsiębiorstwami, instytucjami funkcjonującymi w branży elektronicznej;

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

PDG(5)1 wskazać czynniki wpływające na działania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w branży elektronicznej;

PDG (6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi
przedsiębiorstwami z branży;

PDG(6)1 zaplanować współpracę z innymi przedsiębiorstwami z branży elektronicznej;

PDG (7) przygotowuje dokumentację niezbędną do
uruchomienia i prowadzenia działalności
gospodarczej;

PDG(7)1 wyznaczyć kolejne etapy czynności mających na celu ustanowienie działalności gospodarczej w branży elektronicznej;

PDG(5)2 zanalizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne;
PDG(6)2 zorganizować współpracę w ramach wspólnych przedsięwzięć z innymi przedsiębiorstwami z branży elektronicznej;
PDG(7)2 skonstruować spójny i realistyczny biznesplan dla działalności gospodarczej w branży elektronicznej;
PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej w branży elektronicznej;
PDG(7)4 sporządzić dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w branży elektronicznej;

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

PDG(8)1 wykonywać czynności związane prowadzeniem korespondencji w różnej formie;

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

PDG(9)1 posłużyć się urządzeniami biurowymi;

PDG(8)2 sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
PDG(9)2 skorzystać z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej;
PDG(10)1 opracować plan marketingowy dla prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(10)2 dobrać instrumenty marketingowe do prowadzonych działań;
PDG(10)3 podjąć współpracę z przedsiębiorstwami funkcjonującymi w branży marketingowej;
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PDG (11) optymalizuje koszty i przychody
prowadzonej działalności gospodarczej.

PDG(11)1 dokonać analizy kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(11)2 oceniać efektywność działań w zakresie kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;
PDG(11)3 wskazać możliwości optymalizacji kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;

Język obcy zawodowy w branży elektronicznej
JOZ (1) posługuje się zasobem środków językowych
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umożliwiających realizację zadań
zawodowych;

JOZ(1)1 udzielić ogólnych informacji o osobach, miejscach, przedmiotach związanych z wykonywanym zawodem;
JOZ(1)2 zastosować nazwy maszyn, urządzeń i narzędzi w branży elektronicznej;
JOZ(1)3 posłużyć się terminologią związaną z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
JOZ(1)4 posłużyć się terminologią ogólnotechniczną w branży w branży elektronicznej;
JOZ(1)5 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólne i strategie kompensacyjne;

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 zrozumieć i zastosować się do ustnie wypowiedzianych informacji dotyczących obowiązków i oczekiwań pracodawcy;
JOZ(2)2 zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą maszyn i urządzeń w branży elektronicznej;
JOZ(2)3 określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności zawodowych;
JOZ(3)1 zinterpretować polecenia pisemne dotyczące wykonywania czynności zawodowych;
JOZ(3)2 odczytać i zanalizować podane w sposób pisemny instrukcje obsługi maszyn i urządzeń;
JOZ(3)3 rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu;
JOZ(3)4 przełożyć język instrukcji na czynności wykonywania zadań zawodowych;

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

JOZ(4)1 prowadzić korespondencję formalną, nieformalną i mailową;
JOZ(4)2 zabrać głos w dyskusji i argumentować własne poglądy dotyczące wykonywania zawodu;
JOZ(4)3 wyrazić swoje opinie i pomysły związane z wykonywaną pracą;
JOZ(4)4 prowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym w zakresie wykonywania zadań zawodowych;

JOZ (5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

JOZ(5)1 skorzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych i branżowych;
JOZ(5)2 odszukać w prasie, literaturze fachowej i na stronach internetowych potrzebne informacje związane z wykonywaniem zawodu;
JOZ(5)3 przekazać w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym;
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JOZ(5)4 zrozumieć informacje dotyczące wykonywanego zawodu usłyszane w mediach obcojęzycznych.

Pomiary elektryczne i elektroniczne
KPS (1) przestrzega zasad kultury oraz etyki;

KPS (1) przestrzegać zasad kultury oraz etyki;

KPS (3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS (3) przewidywać skutki podejmowanych działań;

KPS (10) współpracuje w zespole;

KPS (10) współpracować w zespole;

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

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) określa zagrożenia związane z
występowaniem szkodliwych czynników
w środowisku pracy;
BHP (6) określa skutki oddziaływania czynników
szkodliwych na organizm człowieka;

BHP (5)2 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy z układami prądu zmiennego;
BHP (6)1 określić skutki oddziaływania prądu stałego na organizm człowieka;
BHP (6)2 określić skutki oddziaływania prądu zmiennego 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

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 (7)2 zorganizować stanowisko do badania elektronicznych układów analogowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
ergonomii, przepisami 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 (7)4 zorganizować stanowisko do badania układów prądu stałego zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP (7)5 zorganizować stanowisko do badania układów prądu zmiennego zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP (8)1 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania połączeń w układach elektrycznych i
elektronicznych;
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

zawodowych;

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.

PKZ(E.a.)(9) – posługuje się rysunkiem technicznym
podczas prac montażowych i instalacyjnych;

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 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 (9)3 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska w pracach związanych z badaniem 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;
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;
BHP (10)3 udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracach związanych zbadaniem elementów i układów
elektronicznych oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
PKZ(E.a.)(9)1 posłużyć się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych instalacyjnych;
PKZ(E.a.)(9)2 posłużyć się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;

PKZ(E.a.)(10) dobiera narzędzia i przyrządy
PKZ(E.a.)(10)1 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego układów analogowych;
pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu PKZ(E.a.)(10)2 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego układów cyfrowych;
mechanicznego elementów i urządzeń
PKZ(E.a.)(10)3 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego w obwodach prądu
elektrycznych i elektronicznych;
stałego;
PKZ(E.a.)(10)4 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego w obwodach prądu
zmiennego;
PKZ(E.a.)(11) dobiera metody i przyrządy do
PKZ(E.a.)(11)1 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów obwodów elektrycznych;
pomiaru parametrów obwodów elektrycznych
PKZ(E.a.)(11)2 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych;
i układów elektronicznych;
PKZ(E.a.)(13) – wykonuje połączenia elementów i
PKZ(E.a.)(13)1 wykonać połączenia elementów w układach elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych i
układów elektrycznych oraz elektronicznych na
montażowych;
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
podstawie schematów ideowych i montażowych;

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
PKZ(E.a.)(13)2 wykonać połączenia elektronicznych układów analogowych na podstawie schematów ideowych i montażowych;
PKZ(E.a.)(13)3 wykonać połączenia elektronicznych układów cyfrowych 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.)(14)1 rozróżnić przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i układów elektronicznych;
PKZ(E.a.)(14)2 dobrać metody bezpośrednie i pośrednie do pomiaru parametrów obwodów elektrycznych i układów elektronicznych;
PKZ(E.a.)(15)1 wykonać pomiary wielkości elektrycznych elementów elektrycznych i elektronicznych;
PKZ(E.a.)(15)2 wykonać pomiary wielkości elektrycznych i elektronicznych układów analogowych;
PKZ(E.a.)(15)3 wykonać pomiary wielkości elektrycznych cyfrowych układów kombinacyjnych;
PKZ(E.a.)(15)4 wykonać pomiary wielkości elektrycznych cyfrowych układów sekwencyjnych;

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

PKZ(E.a.)(16)1 przedstawić wyniki pomiarów i obliczeń wykonanych w układach analogowych w postaci tabel i wykresów;
PKZ(E.a.)(16)2 przedstawić wyniki pomiarów i obliczeń wykonanych w układach cyfrowych w postaci tabel i wykresów;
PKZ(E.a.)(16)3 przedstawić wyniki pomiarów i obliczeń wykonanych w układach prądu stałego w postaci tabel i wykresów;
PKZ(E.a.)(16)4 przedstawić wyniki pomiarów i obliczeń wykonanych w układach prądu zmiennego 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(E.a.)(17)5 posłużyć się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzegać norm zakresie
wykonywania pomiarów w układach analogowych;
PKZ(E.a.)(17)6 posłużyć się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzegać norm zakresie
wykonywania pomiarów w układach cyfrowych;
PKZ(E.a.)(17)7 posłużyć się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzegać norm zakresie
wykonywania pomiarów w układach prądu stałego;
PKZ(E.a.)(17)8 posłużyć się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzegać norm zakresie
wykonywania pomiarów w układach prądu zmiennego;
PKZ(E.a.)(18)1dobrać programy komputerowe wspomagające badanie układów elektrycznych i elektronicznych;
PKZ(E.a.)(18)2 zastosować programy komputerowe wspomagające badanie układów analogowych;
PKZ(E.a.)(18)3 zastosować programy komputerowe wspomagające badanie cyfrowych układów;

PKZ(E.c.)(2) sporządza wykresy w skali

PKZ(E.c.)(1)1 wykonać operacje matematyczne na liczbach zespolonych w celu obliczenia parametrów filtrów;
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

logarytmicznej;

PKZ(E.c.)(1)2 wykonać operacje matematyczne na liczbach zespolonych w celu obliczenia parametrów wzmacniaczy;

PKZ(E.c.)(3) charakteryzuje parametry elementów
oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.c.)(3)7 scharakteryzować parametry elementów elektrycznych i elektronicznych na podstawie wyników pomiarów;
PKZ(E.c.)(3)8 scharakteryzować parametry elektronicznych układów analogowych na podstawie wyników pomiarów;
PKZ(E.c.)(3)9 scharakteryzować parametry elektronicznych układów cyfrowych na podstawie wyników pomiarów;

PKZ(E.c.)(4) dobiera elementy oraz układy
elektryczne i elektroniczne do określonych
warunków eksploatacyjnych

PKZ(E.c.)(4)5 dobrać elementy elektryczne i elektroniczne do warunków eksploatacyjnych określonych na podstawie wyników
pomiarów w układach elektronicznych;
PKZ(E.c.)(4)6 dobrać elektroniczne układy analogowe do warunków eksploatacyjnych określonych na podstawie pomiarów;
PKZ(E.c.)(4)7 dobrać elektroniczne układy cyfrowe do warunków eksploatacyjnych określonych na podstawie pomiarów;
PKZ(E.c.)(4)8 dobrać układy elektryczne do warunków eksploatacyjnych określonych na podstawie pomiarów;

PKZ(E.c.)(5) określa wpływ parametrów
PKZ(E.c.)(5)6 określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę elektronicznych układów analogowych
poszczególnych elementów i podzespołów na pracę na podstawie przeprowadzonych pomiarów;
układów elektrycznych i elektronicznych
PKZ(E.c.)(5)7 określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę cyfrowych układów kombinacyjnych na
podstawie przeprowadzonych pomiarów;
PKZ(E.c.)(5)8 określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę cyfrowych układów sekwencyjnych na
podstawie przeprowadzonych pomiarów;
PKZ(E.c.)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru PKZ(E.c.)(6)10 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych;
parametrów układów elektrycznych i
PKZ(E.c.)(6)11 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych;
elektronicznych;
PKZ(E.c.)(7) dokonuje analizy pracy układów
PKZ(E.c.)(7)7 dokonać analizy pracy układów analogowych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;
elektrycznych i elektronicznych na podstawie
PKZ(E.c.)(7)8 dokonać analizy pracy układów cyfrowych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;
schematów ideowych oraz wyników pomiarów;
PKZ(E.c.)(8) sporządza dokumentację z
PKZ(E.c.)(8)1 sporządzić dokumentację z przeprowadzonych pomiarów w układach analogowych;
wykonywanych prac
PKZ(E.c.)(8)2 sporządzić dokumentację z przeprowadzonych pomiarów w układach cyfrowych;
OMZ (1) planuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań;

OMZ (1)1 zaplanować pracę zespołu w celu wykonania połączeń w układach elektrycznych i elektronicznych;
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;
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

OMZ (6) komunikuje się ze współpracownikami.

OMZ (6)1 skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych;
OMZ (6)2 skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą oprogramowania komputerowego;

Instalacja urządzeń elektronicznych
KPS (1) przestrzega zasad kultury oraz etyki;

KPS(1) przestrzegać zasad kultury oraz etyki;

KPS (2) jest kreatywny oraz konsekwentny realizacji
zadań;
KPS (4) jest otwarty na zmiany;

KPS(2) być kreatywnym oraz konsekwentnym w realizacji zadań;

KPS (6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności
zawodowe;
KPS (7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS(6) aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe;

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

BHP (4)1 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z instalacją i konserwacją urządzeń
elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
BHP (4)2 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z instalacją i konserwacją urządzeń
elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
BHP (4)3 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z instalacją i konserwacją urządzeń
elektronicznych sieci komputerowych;
BHP (4)4 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z instalacją i konserwacją urządzeń
elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;
BHP (6)1 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas instalacji i konserwacji urządzeń
elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
BHP (6)2 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas instalacji i konserwacji urządzeń
elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
BHP (6)3 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas instalacji i konserwacji urządzeń
elektronicznych sieci komputerowych;
BHP (6)4 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas instalacji i konserwacji i urządzeń
elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;
BHP (7)1 zorganizować stanowisko instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji
satelitarnej, kablowej i dozorowej, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

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

BHP (7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami ergonomii,

KPS(4) być otwartym na zmiany;

KPS(7) przestrzegać tajemnicy zawodowej;
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

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 ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

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

ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP (7)2 zorganizować stanowisko instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
BHP (7)3 zorganizować stanowisko instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych, zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP (7)4 zorganizować stanowisko instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej, zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
BHP (8)1 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych wchodzących
w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
BHP (8)2 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych systemu
kontroli dostępu i zabezpieczeń;
BHP (8)3 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci
komputerowych;
BHP (8)4 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci
automatyki przemysłowej;
BHP (9)1 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosować przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i
dozorowej;
BHP (9)2 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosować przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
BHP (9)3 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosować przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
BHP (9)4 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosować przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;
BHP (10)1 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia
występujących podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej,
kablowej i dozorowej;
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

E.6.1 (4) dobiera narzędzia do instalowania
urządzeń elektronicznych;

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP (10)2 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia
występujących instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
BHP (10)3 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia
występujących podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
BHP (10)4 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia
występujących podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;
E.6.1 (4)1 dobrać narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych instalacji telewizji satelitarnej i kablowej oraz telewizji
dozorowej;
E.6.1 (4)2 dobrać narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych instalacji urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.6.1 (4)3 dobrać narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
E.6.1 (4)4 dobrać narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych instalacji sieci automatyki przemysłowej;

E.6.1 (5) wyznacza trasy kabli i przewodów
elektrycznych;

E.6.1 (5)1 wyznaczyć trasy kabli i przewodów elektrycznych instalacji telewizji satelitarnej i kablowej oraz telewizji dozorowej;
E.6.1 (5)2 wyznaczyć trasy kabli i przewodów elektrycznych instalacji urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.6.1 (5)3 wyznaczyć trasy kabli i przewodów elektrycznych instalacji sieci komputerowych;
E.6.1 (5)4 wyznaczyć trasy kabli i przewodów elektrycznych instalacji sieci automatyki przemysłowej;

E.6.1 (6) przygotowuje kable i przewody elektryczne E.6.1 (6)1 przygotować kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji telewizji satelitarnej i kablowej oraz telewizji dozorowej;
do wykonania instalacji;
E.6.1 (6)2 przygotować kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.6.1 (6)3 przygotować kable i przewody elektryczne do wykonania sieci komputerowych;
E.6.1 (6)4 przygotować kable i przewody elektryczne do wykonania sieci automatyki przemysłowej;
E.6.1 (7) wykonuje instalację natynkową i
podtynkową;

E.6.1 (7)1 wykonać instalację natynkową i podtynkową telewizji satelitarnej i kablowej oraz telewizji dozorowej;
E.6.1 (7)2 wykonać instalację natynkową i podtynkową urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.6.1 (7)3 wykonać instalację natynkową i podtynkową sieci komputerowych;
E.6.1 (7)4 wykonać instalację natynkową i podtynkową sieci automatyki przemysłowej;

E.6.1 (8) wykonuje połączenia elektryczne
zamontowanych urządzeń;

E.6.1 (8)1 wykonać połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń instalacji telewizji satelitarnej i kablowej oraz telewizji dozorowej;
E.6.1 (8)2 wykonać połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń instalacji urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń;
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
E.6.1 (8)3 wykonać połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń sieci komputerowych;
E.6.1 (8)4 wykonać połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń sieci automatyki przemysłowej;

E.6.1 (9) sprawdza poprawność połączeń
elektrycznych zgodnie z dokumentacją;

E.6.1 (9)1 sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją instalacji telewizji satelitarnej i kablowej oraz
telewizji dozorowej;
E.6.1 (9)2 sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją instalacji urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.6.1 (9)3 sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją sieci komputerowych;
E.6.1 (9)4 sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją instalacji sieci automatyki przemysłowej;

E.6.1 (10) uruchamia zainstalowane urządzenia
elektroniczne;

E.6.1 (10)1 uruchomić zainstalowane urządzenia elektroniczne instalacji telewizji satelitarnej i kablowej oraz telewizji dozorowej;
E.6.1 (10).2 uruchomić zainstalowane urządzenia elektroniczne instalacji urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.6.1 (10)3 uruchomić zainstalowane urządzenia elektroniczne sieci komputerowych;
E.6.1 (10)4 uruchomić zainstalowane urządzenia elektroniczne sieci automatyki przemysłowej;

E.6.2 (2) dobiera mierniki do wykonania pomiarów
sprawdzających w instalacjach urządzeń
elektronicznych,

E.6.2 (2)1 dobrać mierniki do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.6.2 (2)2 dobrać mierniki do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacji kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.6.2 (2)3 dobrać mierniki do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacji sieci komputerowych;
E.6.2 (2)4 dobrać mierniki do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacji sieci automatyki przemysłowej;

E.6.2 (6) wykonuje pomiary parametrów instalacji
urządzeń elektronicznych zgodnie z dokumentacją
techniczną;

E.6.2 (6)1 wykonać pomiary parametrów instalacji urządzeń elektronicznych systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej
zgodnie z dokumentacją techniczną;
E.6.2 (6)2 wykonać pomiary parametrów instalacji urządzeń elektronicznych urządzeń elektronicznych kontroli dostępu i zabezpieczeń
zgodnie z dokumentacją techniczną instalacji;
E.6.2 (6)3 wykonać pomiary parametrów instalacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych zgodnie z dokumentacją techniczną;

E.6.2 (6)4 wykonać pomiary parametrów instalacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej zgodnie z dokumentacją
techniczną;
E.20.1 (7) instaluje oprogramowanie specjalistyczne E.20.1 (7)1 zainstalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji
w urządzeniach elektronicznych;
satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.20.1 (7)2 zainstalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;

Program nauczania dla zawodu technik elektronik 311408 o strukturze przedmiotowej

143

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
E.20.1 (7)3 zainstalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych sieci komputerowych;
E.20.1 (7)4 zainstalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych urządzeń elektronicznych sieci automatyki
przemysłowej;
E.20.1 (8)1 programować urządzenia elektroniczne wchodzące w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;

E.20.1 (8) programuje urządzenia elektroniczne;

E.20.1 (8)2 programować urządzenia elektroniczne urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.20.1 (8)3 programować urządzenia elektroniczne urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
E.20.1 (8)4 programować urządzenia elektroniczne sieci automatyki przemysłowej;
E.20.1 (9) uruchamia urządzenia elektroniczne;

E.20.1 (9)1 uruchomić urządzenia elektroniczne urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.20.1 (9)2 uruchomić urządzenia elektroniczne urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.20.1 (9)3 uruchomić urządzenia elektroniczne urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
E.20.1 (9)4 uruchomić urządzenia elektroniczne urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;

E.20.1 (10) wykonuje regulacje urządzeń
elektronicznych;

E.20.1 (10)1 wykonać regulacje urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.20.1 (10)2 wykonać regulacje urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.20.1 (10)3 wykonać regulacje urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
E.20.1 (10)4 wykonać regulacje urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;

OMZ (2) dobiera osoby do wykonania
przydzielonych zadań;

OMZ (2)1 dobrać osoby do wykonania instalacji urządzeń elektronicznych;
OMZ (2)2 dobrać osoby do wykonania konserwacji urządzeń elektronicznych;

OMZ (3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; OMZ (3)1pokierować wykonaniem instalacji urządzeń elektronicznych;
OMZ (3)2pokierować wykonaniem konserwacji urządzeń elektronicznych;
OMZ (4) ocenia jakość wykonania przydzielonych
zadań;

OMZ (4)1 ocenić jakość wykonania instalacji urządzeń elektronicznych;

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

OMZ (5)1 dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ (4)2 ocenić jakość wykonania konserwacji urządzeń elektronicznych;
OMZ (5)2 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
OMZ (6) komunikuje się ze współpracownikami.

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
OMZ (6)1 skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych;
OMZ (6)2 skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą oprogramowania komputerowego;

Eksploatacja urządzeń elektronicznych
KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;
KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za
podejmowane działania;

KPS (4) być otwartym na zmiany;

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;

KPS(9) negocjować warunki porozumień;

KPS(10) współpracuje w zespole;
BHP (4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia
człowieka oraz mienia i środowiska związane z
wykonywaniem zadań zawodowych;

KPS(10) współpracuje w zespole;
BHP (4)1 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z eksploatacją urządzeń
elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
BHP (4)2 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z eksploatacją urządzeń
elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
BHP (4)3 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z eksploatacją urządzeń
elektronicznych sieci komputerowych;
BHP (4)3 przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z eksploatacją urządzeń
elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;
BHP(5)1 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w czasie eksploatacji urządzeń elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
BHP(5)2 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w czasie eksploatacji urządzeń elektronicznych
systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
BHP(5)3 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w czasie eksploatacji urządzeń elektronicznych sieci
komputerowych;
BHP(5)4 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w czasie eksploatacji urządzeń elektronicznych sieci
automatyki przemysłowej;
BHP (6)1 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych
wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
BHP (6)2 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych
systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;

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

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

KPS(8) ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

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 ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP (6)3 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych
sieci komputerowych;
BHP (6)4 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych
sieci automatyki przemysłowej;
BHP (7)1 zorganizować stanowisko eksploatacji urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej,
kablowej i dozorowej, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP (7)2 zorganizować stanowisko eksploatacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
BHP (7)3 zorganizować stanowisko eksploatacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych, zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP (7)4 zorganizować stanowisko eksploatacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej, zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP (8)1 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych wchodzących w skład
systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
BHP (8)2 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli
dostępu i zabezpieczeń;
BHP (8)3 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
BHP (8)4 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki
przemysłowej;
BHP (9)1 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosować przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
BHP (9)2 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosować przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
BHP (9)3 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosować przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
BHP (9)4 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosować przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:
BHP (10) udziela pierwszej pomocy
poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w
stanach zagrożenia zdrowia i życia.

E.6.2(5) wykonuje okresowe przeglądy oraz
konserwację instalacji urządzeń elektronicznych;

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
BHP (10)1 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia
występujących podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i
dozorowej;
BHP (10)2 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia
występujących podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
BHP (10)3 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia
występujących podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
BHP (10)4 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia
występujących podczas eksploatacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;
E.6.2(5)1 wykonać okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji
satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.6.2(5)2 wykonać okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.6.2(5)3 wykonać okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
E.6.2(5)4 wykonać okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;

E.6.2(7) lokalizuje uszkodzenia instalacji urządzeń
elektronicznych;

E.6.2(7)1 zlokalizować uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i
dozorowej;
E.6.2(7)2 zlokalizować uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.6.2(7)3 zlokalizować uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
E.6.2(7)4 zlokalizować uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;

E.6.2(8) wymienia uszkodzone urządzenia
elektroniczne i elementy instalacji;

E.6.2(8)1 wymienić uszkodzone urządzenia elektroniczne i elementy instalacji wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej,
kablowej i dozorowej;
E.6.2(8)2 wymienić uszkodzone urządzenia elektroniczne i elementy instalacji systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.6.2(8)3 wymienić uszkodzone urządzenia elektroniczne i elementy instalacji sieci komputerowych;
E.6.2(8)4 wymienić uszkodzone urządzenia elektroniczne i elementy instalacji sieci automatyki przemysłowej;

E.20.1 (7) instaluje oprogramowanie specjalistyczne E.20.1 (7)1 zainstalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji
w urządzeniach elektronicznych;
satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.20.1 (7)2 zainstalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
E.20.1 (7)3 zainstalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych sieci komputerowych;

E.20.1 (8) programuje urządzenia elektroniczne;

E.20.1 (7)4 zainstalować oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych urządzeń elektronicznych sieci automatyki
przemysłowej;
E.20.1 (8)1 programować urządzenia elektroniczne wchodzące w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.20.1 (8)2 programować urządzenia elektroniczne urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.20.1 (8)3 programować urządzenia elektroniczne urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
E.20.1 (8)4 programować urządzenia elektroniczne sieci automatyki przemysłowej;

E.20.1 (9) uruchamia urządzenia elektroniczne;

E.20.1 (9)1 uruchomić urządzenia elektroniczne urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.20.1 (9)1 uruchomić urządzenia elektroniczne urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.20.1 (9)1 uruchomić urządzenia elektroniczne urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
E.20.1 (9)1 uruchomić urządzenia elektroniczne urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;

E.20.1 (10) wykonuje regulacje urządzeń
elektronicznych;

E.20.1 (10)1 wykonać regulacje urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
E.20.1 (10)2 wykonać regulacje urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.20.1 (10)3 wykonać regulacje urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
E.20.1 (10)4 wykonać regulacje urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;

E.20.2 (1) dobiera metody i przyrządy do pomiaru
E.20.2 (1)1 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów i wyznaczania charakterystyk urządzeń elektronicznych wchodzących w
parametrów i wyznaczania charakterystyk urządzeń skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
elektronicznych;
E.20.2 (1)2 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów i wyznaczania charakterystyk urządzeń elektronicznych systemu
kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.20.2 (1)3 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów i wyznaczania charakterystyk urządzeń elektronicznych sieci
komputerowych;
E.20.2 (1)4 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów i wyznaczania charakterystyk urządzeń elektronicznych sieci
automatyki przemysłowej;
E.20.2 (2) wykonuje pomiary sygnałów
E.20.2 (2)1 wykonać pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych wchodzących w skład
elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń
systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;
elektronicznych;
E.20.2 (2)2 wykonać pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
zabezpieczeń;
E.20.2 (2)3 wykonać pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;

E.20.2 (3) wykonuje pomiary parametrów urządzeń
elektronicznych i ich elementów;

E.20.2 (2)4 wykonać pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych sieci automatyki
przemysłowej;
E.20.2 (3)1 wykonać pomiary parametrów urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowe i ich
elementów;
E.20.2 (3)2 wykonać pomiary parametrów urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń i ich elementów;
E.20.2 (3)3 wykonać pomiary parametrów urządzeń elektronicznych sieci komputerowych i ich elementów ;
E.20.2 (3)4 wykonać pomiary parametrów urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej i ich elementów ;

E.20.2 (4) kontroluje poprawność działania
urządzeń elektronicznych i ich elementów;

E.20.2 (4)1 skontrolować poprawność działania urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej,
kablowej i dozorowej i ich elementów;
E.20.2 (4)2 skontrolować poprawność działania urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń i ich elementów ;
E.20.2 (4)3 skontrolować poprawność działania urządzeń elektronicznych sieci komputerowych i ich elementów ;
E.20.2 (4)4 skontrolować poprawność działania urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej i ich elementów;

E.20.2 (5) posługuje się instrukcją serwisową
urządzeń elektronicznych;

E.20.2 (5)1 posłużyć się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej
i dozorowej;
E.20.2 (5)2 posłużyć się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
E.20.2 (5)3 posłużyć się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych sieci komputerowych i zabezpieczeń;
E.20.2 (5)4 posłużyć się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;

E.20.2 (6) ocenia stan techniczny urządzeń
elektronicznych;

E.20.2 (6)1 ocenić stan techniczny urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej, na
podstawie oględzin, wyników przeprowadzonych pomiarów; analizy działania, dokumentacji technicznej w zakresie przeprowadzonych
przeglądów;
E.20.2 (6)2 ocenić stan techniczny urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń na podstawie: oględzin, wyników
przeprowadzonych pomiarów; analizy działania, dokumentacji technicznej w zakresie przeprowadzonych przeglądów;
E.20.2 (6)3 ocenić stan techniczny urządzeń sieci komputerowych na podstawie: oględzin, wyników przeprowadzonych pomiarów;
analizy działania, dokumentacji technicznej w zakresie przeprowadzonych przeglądów;
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

E.20.2 (6)4 ocenić stan techniczny urządzeń sieci automatyki przemysłowej na podstawie: oględzin, wyników przeprowadzonych
pomiarów; analizy działania, dokumentacji technicznej w zakresie przeprowadzonych przeglądów;
E.20.2 (7)1 zlokalizować uszkodzenia w urządzeniach elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej i kablowej,
telewizji dozorowej na podstawie analizy działania, oraz wyników pomiarów ich parametrów;
E.20.2 (7)2 zlokalizować uszkodzenia w urządzeniach elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń na podstawie analizy
E.20.2 (7) lokalizuje uszkodzenia urządzeń działania, oraz wyników pomiarów ich parametrów;
elektronicznych;
E.20.2 (7)3 zlokalizować uszkodzenia w urządzeniach elektronicznych sieci komputerowych na podstawie analizy działania, oraz
wyników pomiarów parametrów;
E.20.2 (7)4 zlokalizować uszkodzenia w urządzeniach sieci automatyki przemysłowej na podstawie analizy działania, oraz wyników
pomiarów ich parametrów;
E.20.2 (8)1 określić rodzaj i zakres napraw w urządzeniach elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej ,
kablowe i telewizji dozorowej;
E.20.2 (8) określa rodzaj i zakres napraw urządzeń
E.20.2 (8)2 określić rodzaj i zakres napraw urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;
elektronicznych;
E.20.2 (8)3 określić rodzaj i zakres napraw urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
E.20.2 (8)4 określić rodzaj i zakres napraw urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;
E.20.2 (9)1 dobrać narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji
satelitarnej , kablowe i telewizji dozorowej;
E.20.2 (9)2 dobrać narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń;

E.20.2 (9) dobiera narzędzia i przyrządy do
wykonania naprawy urządzeń elektronicznych

E.20.2 (9)3 dobrać narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych sieci komputerowych;
E.20.2 (9)4 dobrać narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej;

E.20.2 (10) dobiera części i podzespoły do
wykonania naprawy urządzeń elektronicznych,
korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej
tych urządzeń;

E.20.2 (10)1 dobrać części i podzespoły do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji
satelitarnej, kablowej i dozorowej, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń;
E.20.2 (10)2 dobrać części i podzespoły do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń,
korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń;
E.20.2 (10)3 dobrać części i podzespoły do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych sieci komputerowych, korzystając z katalogów
i dokumentacji technicznej tych urządzeń ;
E.20.2 (10)4 dobrać części i podzespoły do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej, korzystając z
katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń ;
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Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

OMZ (3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; OMZ (3)1 pokierować wykonaniem połączeń w układach elektronicznych;
OMZ (3)2 pokierować wykonaniem montażu układów elektronicznych;
OMZ (3)3 pokierować wykonaniem pomiarów w układach elektronicznych;
OMZ (4) ocenia jakość wykonania przydzielonych
zadań;

OMZ (4)1 ocenić jakość wykonania połączeń w układach elektronicznych;
OMZ (4)2 ocenić jakość wykonania montażu układów elektronicznych;
OMZ (4)3 ocenić jakość wykonania pomiarów w układach elektronicznych;

OMZ (5) wprowadza rozwiązania techniczne i
organizacyjne wpływające na poprawę warunków i
jakość pracy;
Praktyki zawodowe
BHP (1) rozróżnia pojęcia związane z
bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną
przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

OMZ (5)1 dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

PKZ(E.a.)(1) posługuje się pojęciami z dziedziny
elektrotechniki i elektroniki;
PKZ(E.a.)(6) rozpoznaje elementy oraz układy
elektryczne i elektroniczne;

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

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.)(7)1 opisać działanie układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

OMZ (5)2 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
BHP (1)1 rozróżnić pojęcia: zagrożeń szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy z elementami,
układami i urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi;
BHP (1)2 rozróżnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową w procesach pracy z elementami, układami i urządzeniami
elektrycznymi i elektronicznymi;
BHP (1)3 rozróżnić pojęcia związane z ochroną środowiska w procesach pracy z elementami, układami i urządzeniami elektrycznymi i
elektronicznymi;
BHP (1)4 stosować zasady ergonomii w pracy z elementami, układami i urządzeniami elektrycznymi;

PKZ(E.a.)(6)1 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne na podstawie symbolu graficznego, wyglądu i parametrów;
PKZ(E.a.)(6)2 wyjaśnić oznaczenie elementów i układów elektrycznych i elektronicznych;
PKZ(E.a.)(7)2 odczytać schematy elektryczne i mechaniczne, stosowane w dokumentacji technicznej;
PKZ(E.a.)(8)1 rozróżnić parametry elementów elektrycznych i elektronicznych;
PKZ(E.a.)(8)2 rozróżnić parametry układów elektrycznych i elektronicznych;

Program nauczania dla zawodu technik elektronik 311408 o strukturze przedmiotowej

151

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Efekt kształcenia z podstawy programowej
Uczeń:

Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

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.)(14) dobiera metody i przyrządy do
pomiaru parametrów obwodów elektrycznych i
układów elektronicznych;
PKZ(E.a.)(17) posługuje się dokumentacją
techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz
przestrzega norm w tym zakresie;
KPS (1) przestrzega zasad kultury oraz etyki;
KPS (2) jest kreatywny oraz konsekwentny realizacji
zadań;
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;

PKZ(E.a.)(10)2 rozróżnić i charakteryzować sposoby łączenia elementów;
PKZ(E.a.)(10)3 rozróżnić i charakteryzować sposoby lutowania płytek drukowanych;
PKZ(E.a.)(10)4 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonywania prac z zakresu montażu mechanicznego elementów;
PKZ(E.a.)(14)1 zastosować przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych i elektronicznych;
PKZ(E.a.)(14)2 zastosować metody pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych i elektronicznych;
PKZ(E.a.)(14)3 zanalizować wyniki pomiaru;
PKZ(E.a.)(17)2 użytkować elementy i urządzenie elektryczne i elektroniczne zgodnie z instrukcjami obsługi, dokumentacją techniczną i
normami;
KPS(1) przestrzegać zasad kultury oraz etyki;
KPS(2) być kreatywnym oraz konsekwentnym w realizacji zadań;
KPS(4) być otwartym na zmiany;
KPS(5) radzić sobie ze stresem;
KPS(6) aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe;
KPS(7) przestrzegać tajemnicy zawodowej;
KPS(8) ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS(9) negocjować warunki porozumień;
KPS(10) współpracować w zespole;

Program nauczania dla zawodu technik elektronik 311408 o strukturze przedmiotowej
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