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1. WSTĘP
Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się ze Wstępu (1.) i dwóch rozdziałów (2. i 3.):
• 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdział zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadania

zawodowe i możliwości kształcenia w zawodzie wynikające z podstawy programowej dla zawodu
• 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ, rozdział zawiera przykładowe zadania do części pisemnej

i części praktycznej egzaminu.
Przykładowe zadania zamieszczone w części szczegółowej informatora nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą
wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia
w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.
Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych.
Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części
pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego
rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Więcej ogólnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje się w części ogólnej informatora, dostępnej na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatorywyposazenie-osrodkow/informatory).
Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
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2. INFORMACJE o ZAWODZIE
2.1 Kwalifikacja wyodrębnione w zawodzie lakiernik samochodowy 713203
W zawodzie lakiernik samochodowy wyodrębniono jedną kwalifikacje:
Symbol kwalifikacji
MOT.03

Nazwa kwalifikacji
Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lakiernik samochodowy powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych.
w zakresie kwalifikacji MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

stosowania podstaw lakiernictwa samochodowego;
przygotowania pojazdu samochodowego do naprawy lakierniczej;
przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;
przygotowania materiałów lakierniczych:
nanoszenia powłok lakierniczych:
oceny jakości wykonanej naprawy powłoki lakierniczej.

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie lakiernik samochodowy może być realizowane w szkole
ponadpodstawowej o trzyletnim okresie nauczania, w której kształcenie jest prowadzone w formie dziennej,
stacjonarnej lub zaocznej oraz począwszy od 1 września 2020 r. w formie kształcenia ustawicznego
na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE z PRZYKŁADAMI ZADAŃ
Kwalifikacja MOT.03 Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych
Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji zapisane
w jednostkach efektów kształcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne).

3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 MOT.03.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz
służb działających w zakresie ochrony pracy,
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony
środowiska
Przykładowe zadanie 1.
Kto odpowiada za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy?
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) wskazuje instytucje oraz służby działające
w zakresie ochrony pracy, ochrony
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

Kierownik zakładu.
Społeczny Inspektor Pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy.
Urząd Dozoru Technicznego.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadań zawodowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
stosowane podczas wykonywania zadań
zawodowych lakiernika samochodowego

Przykładowe zadanie 2.
Do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się
A.
B.
C.
D.

odzieży roboczej.
kasku ochronnego.
ochraniaczy słuchu.
okularów ochronnych.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.1.2 MOT.03.2 Podstawy lakiernictwa samochodowego
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.2 Podstawy lakiernictwa samochodowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) opisuje zjawiska związane z elektromagnetyzmem

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) posługuje się wielkościami fizycznymi i ich
jednostkami do opisu elektromagnetyzmu

Przykładowe zadanie 3.
Jednostką ładunku elektrycznego jest
A.
B.
C.
D.

wolt.
tesla.
farad.
kulomb.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.2 Podstawy lakiernictwa samochodowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) klasyfikuje materiały pod względem właściwości
elektrycznych i magnetycznych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) określa własności elektryczne i zastosowania:
przewodników, półprzewodników, dielektryków,
nadprzewodników

Przykładowe zadanie 4.
Który z wymienionych przewodników ma najmniejszą oporność elektryczną?
A.
B.
C.
D.

Złoto.
Miedź.
Srebro.
Aluminium.

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.2 Podstawy lakiernictwa samochodowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) opisuje budowę części maszyn i urządzeń oraz
rozróżnia zastosowanie poszczególnych ich części
Przykładowe zadanie 5.
Na rysunku przedstawiono przekładnię zębatą
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) rozróżnia przekładnie mechaniczne

walcową.
stożkową.
podwójną.
planetarną

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.2 Podstawy lakiernictwa samochodowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
8) omawia rodzaje połączeń

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia rodzaje połączeń rozłącznych
i nierozłącznych

Przykładowe zadanie 6.
Które z połączeń jest połączeniem nierozłącznym?
A.
B.
C.
D.

Klinowe.
Śrubowe.
Spawane.
Sworzniowe.

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.2 Podstawy lakiernictwa samochodowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
10) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) identyfikuje na podstawie oznaczeń materiały
konstrukcyjne i eksploatacyjne

Przykładowe zadanie 7.
AIMg1 to oznaczenie stopu
A.
B.
C.
D.

brązu.
żelaza.
miedzi.
aluminium.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.2 Podstawy lakiernictwa samochodowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
12) stosuje metody ochrony przed korozją

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) wymienia sposoby i metody ochrony przed korozją

Przykładowe zadanie 8.
Do metod ochrony przed korozją nie zalicza się
A.
B.
C.
D.

nawęglania.
cynkowania.
lakierowania.
chromowania.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.2 Podstawy lakiernictwa samochodowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
13) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części
maszyn i urządzeń
Przykładowe zadanie 9.
Bloki silników spalinowych wykonuje się najczęściej metodą
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) określa zastosowania technik i metod wytwarzania
części maszyn i urządzeń

odlewania.
odkuwania.
prasowania.
walcowania.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.2 Podstawy lakiernictwa samochodowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
14) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki
ręcznej i maszynowej

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) klasyfikuje maszyny, urządzenia i narzędzia
do obróbki ręcznej i maszynowej

Przykładowe zadanie 10.
Na rysunku przedstawiono szlifierkę
A.
B.
C.
D.

kątową.
taśmową.
oscylacyjną.
mimośrodową.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.2 Podstawy lakiernictwa samochodowego
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
15) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas
2) rozróżnia przyrządy do pomiarów wymiarów
diagnostyki, obsługi i naprawy
geometrycznych
Przykładowe zadanie 11.
Który z przedstawionych na rysunkach mikrometrów służy do pomiaru kół zębatych?

A.

C.

B.

Odpowiedź prawidłowa: C
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D.

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.2 Podstawy lakiernictwa samochodowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
16) wykonuje pomiary warsztatowe

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) dobiera przyrządy i narzędzia do wykonywania
pomiarów warsztatowych

Przykładowe zadanie 12.
Do pomiaru grubości powłoki lakierowej należy użyć przyrząd pokazany na rysunku

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.3 MOT.03.3 Przygotowanie pojazdu samochodowego do naprawy
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.3 Przygotowanie pojazdu samochodowego do naprawy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) ocenia jakość wykonanej powłoki lakierniczej

Uczeń (zdający):
5) przeprowadza ocenę jakości wykonania powłoki
lakierniczej

Przykładowe zadanie 13.
Jakiego parametru lakieru nie ocenia się metodą przyrządową?
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

Wyglądu.
Grubości
Twardości.
Przyczepności.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.3 Przygotowanie pojazdu samochodowego do naprawy
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozróżnia techniki wykonania elementów nadwozi
1) rozpoznaje elementy wytłaczane ze stopów żelaza oraz
pojazdów samochodowych
ze stopów metali nieżelaznych
Przykładowe zadanie 14.
Który z przedstawionych na rysunkach elementów jest wykonany metodą tłoczenia?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.4 MOT.03.4 Przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.4 Przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje uszkodzenia i wady powłok lakierniczych

Uczeń (zdający):
2) rozpoznaje przyczyny uszkodzeń powłok lakierniczych

Przykładowe zadanie 15.
Powstawanie nieregularnych pęcherzy z wykwitami korozji na powierzchni lakieru jest spowodowane
A.
B.
C.
D.

niewłaściwie dobraną techniką natrysku.
zbyt cienką warstwa nałożonego lakieru.
zanieczyszczeniem aparatury natryskowej.
niedokładnym przygotowanie podłoża do lakierowania.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.4 Przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) przygotowuje powierzchnię do nakładania powłok
lakierniczych

Uczeń (zdający):
1) dobiera materiały do oczyszczania powierzchni

Przykładowe zadanie 16.
Oczyszczanie powierzchni przed lakierowaniem należy wykonać poprzez oczyszczanie jej za pomocą
A.
B.
C.
D.

zmywacza silikonowego.
benzyny ekstrakcyjnej.
nafty antykorozyjnej.
płynu polerskiego.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.1.5 MOT.03.5 Przygotowanie materiałów lakierniczych
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.5 Przygotowanie materiałów lakierniczych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) przygotowuje lakier do naniesienia powłoki
lakierniczej

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
9) wykonuje natrysk kontrolny

Przykładowe zadanie 17.

W pokazanym filmie wykonywany jest
A.
B.
C.
D.

natrysk kontrolny.
pomiar rozlewności.
dobór koloru lakieru.
pomiar przyczepności.

Odpowiedź prawidłowa: A

3.1.6 MOT.03.6 Nanoszenie powłok lakierniczych
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.6 Nanoszenie powłok lakierniczych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) obsługuje maszyny, urządzenia i przyrządy
lakiernicze

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) dobiera maszyny urządzenia i przyrządy lakiernicze
do nanoszenia powłok lakierniczych

Przykładowe zadanie 18.
Którego pistoletu należy użyć do naniesienia powłoki lakierniczej?

A.

B.

C.

Odpowiedź prawidłowa: C

12

D.

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.6 Nanoszenie powłok lakierniczych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) użytkuje kabiny lakiernicze i urządzenia pomocnicze

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) dobiera nastawy robocze kabiny lakierniczej

Przykładowe zadanie 19.
Temperatura w kabinie lakierniczej w cyklu lakierowania powinna wynosić
A.
B.
C.
D.

10-15 ºC.
20-25 ºC.
30-35 ºC.
40-45 ºC.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.6 Nanoszenie powłok lakierniczych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) określa techniki nakładania powłok lakierniczych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
6) dobiera nastawy procesu lakierowania

Przykładowe zadanie 20.
Optymalna odległość dyszy pistoletu lakierniczego od lakierowanej powierzchni powinna wynosić
A. 5-10 cm.
B. 15-25 cm.
C. 30-35 cm.
D. 40-45 cm.
Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.6 Nanoszenie powłok lakierniczych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) wykonuje renowację powłok lakierniczych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
6) wskazuje błędy lakiernicze

Przykładowe zadanie 21.
Wada lakiernicza w postaci małych zagłębień w powłoce lakierowej, której przyczyną jest zatłuszczenie lakierowanej
powierzchni, to
A.
B.
C.
D.

kratery.
spękanie.
zapylenie.
łuszczenie.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.6 Nanoszenie powłok lakierniczych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) wykonuje konserwację powłok lakierniczych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) dobiera materiały do polerowania powłoki lakierniczej

Przykładowe zadanie 22.
Który z przedstawionych na rysunkach materiałów należy użyć do polerowania powłoki lakierniczej?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: B

3.1.7 MOT.03.7 Ocenianie jakości wykonanej naprawy lakierniczej powłoki
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.7 Ocenianie jakości wykonanej naprawy lakierniczej powłoki
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) ocenia jakość wykonanej powłoki lakierniczej

Uczeń (zdający):
4) określa kryteria oceny jakości wykonanej powłoki
lakierniczej

Przykładowe zadanie 23.
Metodą oceny powłoki lakierowej w stanie mokrym może być pomiar jej
A.
B.
C.
D.

grubości.
twardości.
elastyczności.
przyczepności.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.7 Ocenianie jakości wykonanej naprawy lakierniczej powłoki
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) ocenia jakość wykonanego zabezpieczenia
antykorozyjnego

Uczeń (zdający):
3) identyfikuje miejsca wymagające zabezpieczenia
antykorozyjnego

Przykładowe zadanie 24.
Miejscami wymagającymi zabezpieczenia antykorozyjnego są
A.
B.
C.
D.

profile zamknięte.
połączenia klejone.
uszczelnienia gumowe.
powierzchnie z tworzyw sztucznych.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.1.8. MOT.03.8 Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.8 Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
językowych w języku obcym nowożytnym
umożliwiające realizację czynności zawodowych
(ze szczególnym uwzględnieniem środków
w zakresie:
leksykalnych) umożliwiającym realizację
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta
czynności zawodowych w zakresie tematów
związanych:
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie
Przykładowe zadanie 25.
Którą z informacji należy przekazać klientowi o możliwości odbioru samochodu z naprawy?
A.
B.
C.
D.

Your car is ready for pickup.
Sorry, but the repair will extend for two days.
We are currently waiting for the delivery of spare parts.
Please be advised that there was a need to change the repair technology.

Odpowiedź prawidłowa: D

3.1.9 MOT.03.9 Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.9 Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) wskazuje przykłady zachowań etycznych

Przykładowe zadanie 26.
O etycznym zachowaniu pracownika serwisu samochodowego przekazującego pojazd po naprawie lakierniczej świadczy
poinformowanie klienta o
A.
B.
C.
D.

ukrytych wadach.
zakresie naprawy.
przebiegu samochodu.
zastosowanym lakierze.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.2

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji MOT.03.Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych jest
przeprowadzana według modelu w i trwa 180 minut.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych
Przygotuj powierzchnię pokrywy silnika do stanu umożliwiającego naniesienie lakieru nawierzchniowego. Oceń
stan powierzchni, oczyść podłoże, wyrównaj nierówności za pomocą szpachli oraz doprowadź powierzchnię do
wymaganej gładkości. Przygotuj podkład gruntujący i nanieś go na naprawianą powierzchnię.
Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia, sprzęt, materiały oraz dokumentację (karty technologiczne
wyrobów lakierniczych, instrukcję użytkowania pistoletu lakierniczego, instrukcję promiennika podczerwieni, instrukcję
odkurzacza lakierniczego) zgromadzone na stanowisku pracy. Naprawę wykonaj zgodnie z technologią napraw
lakierniczych, przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych i ochrony środowiska.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- wyczyszczona mechanicznie oraz odtłuszczona powierzchnia pokrywy silnika;
- wyszpachlowana i wyrównana powierzchnia pokrywy silnika,
- naniesiona warstwa podkładu wypełniającego i przygotowana powierzchnia pokrywy silnika do nałożenia lakieru
nawierzchniowego
oraz
przebieg przygotowania pokrywy silnika do nałożenia lakieru nawierzchniowego.
Kryteria oceniania wykonania zadania praktycznego będą uwzględniać:
- poprawność oczyszczenia mechanicznego powierzchni pokrywy silnika;
- poprawność odtłuszczenia powierzchni pokrywy silnika przed nałożeniem szpachli;
- równomierność nałożenia szpachli i uzyskanie równej, gładkiej powierzchni bez rys;
- poprawność odtłuszczenia powierzchni przed naniesieniem podkładu gruntującego;
- równomierność naniesienia podkładu gruntującego;
- jakość nałożonej warstwy podkładu gruntującego;
- stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadania;
- organizację stanowiska pracy.
Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Uczeń:

Kryteria weryfikacji
Uczeń:

6) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów prawa dotyczących ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska

5) obsługuje maszyny i urządzenia na stanowiskach
pracy zgodnie z zasadami i przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej
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6) przeciwdziała zagrożeniom istniejącym na stanowisku
pracy
3) utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymogami
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadań zawodowych

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.2. Podstawy lakiernictwa samochodowego
Efekty kształcenia
Uczeń:
5) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn
i urządzeń

10) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne

12) stosuje metody ochrony przed korozją
14) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki
ręcznej i maszynowej

2) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
na stanowisku pracy lakiernika samochodowego
zgodnie z przeznaczeniem
4) stosuje się do informacji przedstawionych na znakach
zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych,
ochrony przeciwpożarowej oraz sygnałów alarmowych

Kryteria weryfikacji
Uczeń:
2) odczytuje informacje zawarte w dokumentacji
technicznej dotyczące maszyn i urządzeń
3) wykorzystuje dokumentację konstrukcyjną,
eksploatacyjną i naprawczą maszyn i urządzeń
podczas wykonywania zadań zawodowych
1) identyfikuje na podstawie oznaczeń materiały
konstrukcyjne i eksploatacyjne
7) dobiera materiały eksploatacyjne stosowane
w maszynach i urządzeniach na podstawie katalogów
10) dobiera narzędzia i przyrządy do nanoszenia powłok
ochronnych
2) wykorzystuje maszyny, urządzenia i narzędzia
do wykonywania operacji obróbki ręcznej lub
maszynowej
4) dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia
do wykonywania operacji obróbki ręcznej i maszynowej
4) korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm
i procedur oceny zgodności

18) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny
zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.3. Przygotowanie pojazdu samochodowego do naprawy
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
Uczeń:
1) określa stopień zużycia elementów nadwozi i podwozi
1) ocenia stopień zużycia elementów nadwozi i podwozi
pojazdów samochodowych
Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.4. Przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
Uczeń:
1) rozpoznaje uszkodzenia i wady powłok lakierniczych
1) klasyfikuje rodzaje uszkodzeń powłok lakierniczych
2) przygotowuje powierzchnię do nakładania powłok
1) dobiera materiały do oczyszczania powierzchni
lakierniczych
2) oczyszcza powierzchnię z powłok lakierniczych
3) przygotowuje powierzchnię do naniesienia
materiałów wypełniających
4) przygotowuje materiały wypełniające
do nałożenia na powierzchnię
5) oczyszcza powierzchnię z zanieczyszczeń przed
nałożeniem powłok lakierniczych
6) nanosi materiały wypełniające na powierzchnię
7) dobiera szpachlówkę do rodzaju powierzchni
i typu uszkodzenia
8) przygotowuje szpachlówkę zgodnie z kartą
technologiczną produktu
9) aplikuje szpachlówkę na powierzchnię
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3) zabezpiecza powierzchnię przygotowaną do nałożenia
powłok lakierniczych przed korozją
lub zanieczyszczeniami

10) przygotowuje szpachlowaną powierzchnię
do nałożenia powłok lakierniczych
1) dobiera sposoby zabezpieczania
przygotowywanych do lakierowania powierzchni
2) dobiera materiały do zabezpieczenia
przygotowywanych do lakierowania powierzchni
3) wykonuje zabezpieczenie przygotowywanych
do lakierowania powierzchni

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.6. Nanoszenie powłok lakierniczych
Efekty kształcenia
Uczeń:
1) dobiera materiały pomocnicze do wykonania prac
lakierniczych

Kryteria weryfikacji
Uczeń:
1) interpretuje informacje zawarte w karcie
technologicznej
2) dobiera rodzaj i postać materiałów ściernych,
zabezpieczających i materiałów ochronnych
1) określa zasady posługiwania się maszynami,
urządzeniami i przyrządami lakierniczymi
2) dobiera maszyny urządzenia i przyrządy
lakiernicze do nanoszenia powłok lakierniczych
4) oczyszcza po wykonanej pracy maszyny,
urządzenia i przyrządy lakiernicze
6) konserwuje maszyny urządzenia i przyrządy
lakiernicze
4) stosuje stojaki, nagrzewnice i inne urządzenia
pomocnicze
5) obsługuje urządzenia pomocnicze

2) obsługuje maszyny, urządzenia i przyrządy
lakiernicze

3) użytkuje kabiny lakiernicze i urządzenia pomocnicze

Jednostka efektów kształcenia:
MOT.03.7. Ocenianie jakości wykonanej naprawy powłoki lakierniczej
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
Uczeń:
1) ocenia stan techniczny powierzchni przeznaczonej
4) ocenia chropowatość powierzchni
do prac lakierniczych
5) określa poprawność przygotowania powierzchni

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji MOT.03 Wykonywanie prac lakierniczych mogą dotyczyć np.:
 nanoszenia ostatecznych powłok lakierniczych;


usuwania uszkodzeń i usterek wadliwie nałożonych powłok;



wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.
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