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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.

4

2. INFORMACJE O ZAWODZIE
1.1 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
W zawodzie zegarmistrz wyodrębniono jedną kwalifikację
Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

MEP.04

Naprawa zegarów i zegarków

1.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie zegarmistrz powinien być przygotowany do wykonywania zadań
zawodowych w zakresie kwalifikacji MEP.04. Naprawa zegarów i zegarków:
1) diagnozowania przyczyn nieprawidłowości pracy zegarów i zegarków;
2) wykonywania konserwacji i regulacji zegarów i zegarków;
3) wykonywania napraw zegarów i zegarków.
1.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie zegarmistrz jest realizowane w branżowej szkole I stopnia. Od 1 września
2020 r. istnieje możliwość prowadzenia kształcenia w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych.
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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ
Kwalifikacja MEP.04 Naprawa zegarów i zegarków
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 MEP.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
4) określa zagrożenia i skutki oddziaływania czynników
środowiska pracy na organizm człowieka
Przykładowe zadanie 1.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
1) wymienia rodzaje i źródła czynników środowiska pracy wpływających
na organizm człowieka

Do czynników fizycznych szkodliwych dla zdrowia należą:
A. toksyczne, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne, upośledzające funkcje organizmu.
B. obciążenia fizyczne, obciążenie umysłu, przeciążenie lub niedociążenie percepcyjne, obciążenie emocjonalne, stres.
C. drobnoustroje komórkowe pasożyty wewnętrzne człowieka - które mogą być przyczyną zakażeń, zatruć lub alergii.
D. hałas, wibracje, promieniowanie, pole elektromagnetyczne, elektryczność, pyły przemysłowe, poruszające się maszyny i ruchome
elementy maszyn, przemieszczające się wyroby i materiały, ostre i wystające elementy.
Odpowiedź prawidłowa D.
Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
4) określa zagrożenia i skutki oddziaływania czynników
środowiska pracy na organizm człowieka
Przykładowe zadanie 2.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
5) wyjaśnia sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia podczas
wykonywania zadań zawodowych

Eliminowaniu lub ograniczaniu ingerencji człowieka w strefach niebezpiecznych służy przede wszystkim
A. oznaczenie drogi ewakuacji.
B. skracanie okresów międzynaprawczych.
C. stosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych.
D. mechanizacja pracy i automatyzacja systemów diagnozowania niesprawności.
Odpowiedź prawidłowa D.
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3.1.2 MEP.04.2. Podstawy zegarmistrzostwa
Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.2. Podstawy zegarmistrzostwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
1) sporządza rysunki techniczne

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
2) rozróżnia rysunki wykonawcze części zegarów i zegarków złożeniowe i
montażowe

Przykładowe zadanie 3.
Sposób przedstawienia mechanizmu zegarka, to
A. schemat.
B. rysunek złożeniowy.
C. rysunek montażowy.
D. rysunek wykonawczy.
Odpowiedź prawidłowa A.

Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.2. Podstawy zegarmistrzostwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
3) klasyfikuje mechanizmy i części zegarków i zegarów

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
2) rozróżnia mechanizmy stosowane w zegarmistrzostwie

Przykładowe zadanie 4.
Jak nazywa się część zegarka oznaczona na rysunku numerem 435?

A.
B.
C.
D.

Sprzęglik.
Ćwiertnik.
Sprężyna wodzika.
Wodzik (ramię beczułki).

Odpowiedź prawidłowa D.
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Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.2. Podstawy zegarmistrzostwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
5) klasyfikuje rodzaje połączeń
Przykładowe zadanie 5.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
4) wskazuje zastosowania połączeń rozłącznych w zegarach i zegarkach

Połączenie rozłączne oznaczone strzałką na rysunku, to połączenie

A.
B.
C.
D.

wpustowe.
gwintowe.
kołkowe.
nitowe.

Odpowiedź prawidłowa B.

Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.2. Podstawy zegarmistrzostwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
7) charakteryzuje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne
stosowane w zegarmistrzostwie
Przykładowe zadanie 6.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
3) określa zastosowanie materiałów konstrukcyjnych
i eksploatacyjnych

Płyty i mostki zegarków są wykonane
A. ze stopów magnezu.
B. z brązów cynowych.
C. ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
D. z mosiądzu powierzchniowo zabezpieczonego.
Odpowiedź prawidłowa D.
Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.2. Podstawy zegarmistrzostwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
7) charakteryzuje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne
stosowane w zegarmistrzostwie
Przykładowe zadanie 7.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
7) dobiera materiały eksploatacyjne do rodzaju prac
zegarmistrzowskich – czyszczenia, smarowania oraz konserwacji

Do czyszczenia mechanizmów zegarka należy użyć
A. oleju.
B. ciekłego helu.
C. wody mineralnej.
D. benzyny ekstrakcyjnej.
Odpowiedź prawidłowa D.
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Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.2. Podstawy zegarmistrzostwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
8) stosuje metody ochrony przed korozją
Przykładowe zadanie 8.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
1) opisuje rodzaje i źródła korozji

Korozję elementów zegarka powoduje najczęściej
A. zawilgocenie.
B. zużyty olej do smarowania.
C. zastosowanie stopów metali nierdzewnych.
D. powstanie cząstek metalu we wnętrzu zegarka.
Odpowiedź prawidłowa A.
Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.2. Podstawy zegarmistrzostwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
9) określa zastosowania technik i metod wytwarzania części
zegarów i zegarków
Przykładowe zadanie 9.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
2) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części zegarów
i zegarków

Technika wytwarzania części zegarów i zegarków przedstawiona na rysunku, to
A. klejenie
B. spawanie.
C. lutowanie.
D. zgrzewanie.
Odpowiedź prawidłowa D.

Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.2. Podstawy zegarmistrzostwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
10) wykonuje obróbkę ręczną i maszynową materiałów
stosowanych w zegarmistrzostwie
Przykładowe zadanie 10.
Urządzenie przedstawione na rysunku, to

A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
1) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej lub
maszynowej

frezarka do kopert.
dłutownica do kół zębatych.
wiertarka rewolwerowa do czopów.
uchwyt do prac zegarmistrzowskich.

Odpowiedź prawidłowa C.
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Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.2. Podstawy zegarmistrzostwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
11) wykonuje pomiary warsztatowe
Przykładowe zadanie 11.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
4) dobiera metody i przyrządy pomiarowe do wykonania pomiarów

Średnica wałka wynosi 𝟐+𝟎.𝟎𝟑
−𝟎,𝟎𝟓 mm. Którym przyrządem pomiarowym należy dokonać pomiaru średnicy wałka?
A. Suwmiarką.
B. Mikrometrem.
C. Przymiarem liniowym.
D. Średnicówką mikrometryczną.
Odpowiedź prawidłowa B.
Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.2. Podstawy zegarmistrzostwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
12) opisuje zjawiska z zakresu elektrotechniki, elektroniki, optyki i
elektroakustyki występujące w konstrukcji i funkcjonowaniu
zegarów i zegarków
Przykładowe zadanie 12.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
3) wyjaśnia zjawiska związane z powstawaniem i rozchodzeniem
się fal dźwiękowych, radiowych i światła

Źródłem fali dźwiękowej jest
A. układ RLC.
B. drganie mechaniczne.
C. zmienne pole magnetyczne.
D. drganie elektromagnetyczne.
Odpowiedź prawidłowa B.
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3.1.3 MEP.04.3. Diagnozowanie stanu technicznego zegarów i zegarków
Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.3. Diagnozowanie stanu technicznego zegarów i zegarków
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
3) określa budowę i zasady działania różnych typów
1) rozpoznaje rodzaje konstrukcji i budowę zespołów funkcjonalnych
zegarów i zegarków
typowego mechanizmu zegarowego: regulator chodu, wychwyt,
przekładnia chodu, przekładnia wskazań, napęd i naciąg
Przykładowe zadanie 13.
Części mechanizmu zegara przedstawione na rysunku oznaczone liczbą 450 to

A.
B.
C.
D.

koła nastawcze.
koła naciągowe.
koła zapadkowe.
zębniki naciągowe.

Odpowiedź prawidłowa A.
Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.3. Diagnozowanie stanu technicznego zegarów i zegarków
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
6) wykonuje demontaż i montaż elementów, zespołów i
5) demontuje zespoły i podzespoły zegarów i zegarków
podzespołów zegarów i zegarków
Przykładowe zadanie 14.
Która kolejność czynności demontażu zegarka naręcznego mechanicznego jest poprawna?
A. Otwieranie koperty, odkręcenie wkrętów mocujących mechanizm i wyjęcie wałka naciągowego, delikatne zwolnienie sprężyny
napędowej, wyjęcie mechanizmu z koperty.
B. Otwieranie koperty, wyjęcie wałka naciągowego i odkręcenie wkrętów mocujących mechanizm, delikatne zwolnienie sprężyny
napędowej, wyjęcie mechanizmu z koperty.
C. Otwieranie koperty, delikatne zwolnienie sprężyny napędowej, odkręcenie wkrętów mocujących mechanizm i wyjęcie walka
naciągowego, wyjęcie mechanizmu z koperty.
D. Otwieranie koperty, wyjęcie wałka naciągowego i odkręcenie wkrętów mocujących mechanizm, wyjęcie mechanizmu z koperty,
delikatne zwolnienie sprężyny napędowej.
Odpowiedź prawidłowa: C.
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Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.3. Diagnozowanie stanu technicznego zegarów i zegarków
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
8) określa rodzaj i zakres prac zegarmistrzowskich
2) kwalifikuje zegary i zegarki do naprawy przez wymianę części
Przykładowe zadanie 15.
Stwierdzono uszkodzenie części zegarka, której naprawa poprzez jej dorobienie jest kosztowna. Nowa część tego typu jest dostępna. Jaką
decyzję należy podjąć w opisanej sytuacji dotyczącej zegarka?
A. Złomowanie zegarka.
B. Regenerację części.
C. Dorobienie części.
D. Wymianę części.
Odpowiedź prawidłowa D.

Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.3. Diagnozowanie stanu technicznego zegarów i zegarków
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
2) klasyfikuje zegary i zegarki
1) rozróżnia zegary i zegarki mechaniczne
2) rozróżnia zegary i zegarki elektryczne i elektroniczne
Przykładowe zadanie 16.
Który z przedstawionych czasomierzy jest smartwatchem?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa B.

3.1.4 MEP.04.4. Konserwowanie i regulowanie zegarów i zegarków
Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.4. Konserwowanie i regulowanie zegarów i zegarków
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
2) konserwuje elementy podzespołów zegarów i zegarków

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
4) dobiera metody, urządzenia i narzędzia do konserwacji zegarów i
zegarków

Przykładowe zadanie 17.
Do zegarów i zegarków używa się różnych rodzajów olejów oznaczonych numerami od 1 do 5, a także kolorami. Olej nr 1 (zielony)
stosowany jest do
A. łożysk przekładni chodu w zegarkach.
B. palet i łożysk wychwytów oraz łożysk balansów w zegarkach.
C. wychwytów i łożysk budzików oraz zespołów bębna sprężyny w zegarkach
D. wychwytów i łożysk zegarów domowych oraz sprężyn napędowych budzików.
Odpowiedź prawidłowa B.
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Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.4. Konserwowanie i regulowanie zegarów i zegarków
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
3) reguluje zegary i zegarki
4) sprawdza poprawność wykonanej regulacji zegarów i zegarków
Przykładowe zadanie 18.
Dokładność chodu oznacza
A. że zegarek chodzi z dokładnością do 1 sekundy.
B. że zegarek chodzi z dokładnością do 0,1 sekundy.
C. odchyłkę od wzorca czasu, podawaną najczęściej w ujęciu dobowym.
D. że zegarek przez cały okres trwania pomiaru (np. doby) chodzi z taką samą częstotliwością.
Odpowiedź prawidłowa C.
Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.4. Konserwowanie i regulowanie zegarów i zegarków
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
1) czyści części i podzespoły zegarów i zegarków
3) dobiera metody, urządzenia i narzędzia do czyszczenia zegarów i zegarków
Przykładowe zadanie 19.
Kolejność czyszczenia w poszczególnych słojach czyszczarki (dowolnego systemu) jest następująca
A. czyszczenie, płukanie pierwsze, płukanie drugie, suszenie.
B. płukanie pierwsze, czyszczenie, płukanie drugie, suszenie.
C. płukanie pierwsze, suszenie, płukanie drugie, czyszczenie.
D. płukanie pierwsze, suszenie, czyszczenie, płukanie drugie, suszenie.
Odpowiedź prawidłowa A.

3.1.5 MEP.04.5. Naprawianie zegarów i zegarków
Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.5. Naprawianie zegarów i zegarków
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
1) dobiera metody, narzędzia i materiały do naprawy zegarów i
zegarków
Przykładowe zadanie 20.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
4) dobiera metodę, narzędzia i materiały do dorobienia części

Do wykonania kołka stożkowego zgodnie z rysunkiem należy użyć
A. drutu z mosiądzu - ø2 o długości 30 mm, imadła, pilnika płaskiego,
klocka do piłowania.
B. drutu ze stali stopowej – ø2 o długości 30 mm, imadła, imaka, obcinaka,
pilnika płaskiego, klocka do piłowania.
C. drutu ze stali konstrukcyjnej – ø2 o długości 30 mm, imadła, imaka,
obcinaka, pilnika płaskiego, klocka do piłowania.
D. drutu z mosiądzu – ø1,5 o długości 30 mm, imadła, imaka, obcinaka,
pilnika płaskiego, wkrętaka, klocka do piłowania.
Prawidłowa odpowiedź C.
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Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.5. Naprawianie zegarów i zegarków
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
2) przeprowadza naprawę zegarów i zegarków zgodnie z
przyjętą metodą
Przykładowe zadanie 21.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
2) stosuje narzędzia i materiały do naprawy zegarów i zegarków

Do dorobienia nowego koła zapadkowego (z urządzenia zapadkowego w mechanizmie zegara z wahadłem) należy użyć
A. stali sprężynowej – blacha grubości 2,5 mm
B. blachy miedzianej – blacha grubości 2,5 mm
C. stali konstrukcyjnej – blacha grubości 2,0 mm
D. mosiądzu twardego walcowanego – blacha grubości 2,5 mm
Odpowiedź prawidłowa D.
Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.5. Naprawianie zegarów i zegarków
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
4) przeprowadza naprawę mechanizmów
rozszerzających funkcje zegarów i zegarków
Przykładowe zadanie 22.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
1) stosuje narzędzia i materiały do naprawy mechanizmów rozszerzających funkcje
zegarów i zegarków

W procesie naprawy stopera należy sprawdzić zazębianie się koła włączającego z obydwoma kołami sekundowymi. Naprawę należy
wykonać przy użyciu
A. wkrętaków płaskich.
B. wkrętaków krzyżowych.
C. wkrętaków czworokątnych.
D. wkrętaków sześciokątnych.
Odpowiedź prawidłowa B.
Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.5. Naprawianie zegarów i zegarków
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
5) obsługuje klienta

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
3) uzasadnia klientowi zakres i koszty naprawy zegara i zegarka
4) udziela instrukcji w zakresie obsługi zegarów i zegarków

Przykładowe zadanie 23.
Klient odbiera zegarek po czyszczeniu wynikającym z zawilgocenia i po konserwacji.
W rozmowie z klientem należy:
A. przekazać zegarek i przyjąć należność.
B. wyjaśnić tylko pozycje kosztorysu.
C. wyjaśnić tylko zasady zapobiegania zawilgoceniu.
D. wyjaśnić pozycje kosztorysu i zasady zapobiegania zawilgoceniu.
Odpowiedź prawidłowa D.
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Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.5. Naprawianie zegarów i zegarków
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
1) dobiera metody, narzędzia i materiały do naprawy zegarów
i zegarków
Przykładowe zadanie 24.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
1) określa zakres naprawy zegarów i zegarków na podstawie
diagnozy

Na przedstawionym filmie zegarmistrz dokonuje wstępnej diagnozy stanu pracy zegarków. W których zegarkach należy dokonać
sprawdzenia baterii?
A.
B.
C.
D.

Tylko w drugim pokazanym na filmie.
Tylko w trzecim pokazanym na filmie.
Tylko w pierwszym i trzecim pokazanym na filmie.
We wszystkich pokazanych na filmie zegarkach.

Odpowiedź prawidłowa D.

3.1.6 MEP.04.6. Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
1) posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym
nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych),
umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów
wiązanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie
Przykładowe zadanie 25.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
umożliwiające realizację czynności zawodowych
w zakresie:
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych
do realizacji czynności zawodowych

Element zegarka oznaczony na rysunku cyfrą 6, to
A.
B.
C.
D.

rotor (wahnik).
flap (zapadka).
cam (krzywka).
ratchet spring (sprężyna mechanizmu
zapadkowego).

Odpowiedź prawidłowa B.

3.1.7 MEP.04.7. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
2) wybiera techniki radzenia sobie ze stresem odpowiednio do sytuacji

Przykładowe zadanie 26.
Jednym ze sposobów radzenia sobie z sytuacjami stresowymi w czasie pracy jest
A.
B.
C.
D.

załamanie.
zniechęcenie.
analiza błędu.
agresja słowna.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.2

Część praktyczna egzaminu

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji MEP.04 Naprawa zegarów i zegarków jest przeprowadzana według modelu w i trwa 180
minut.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Wykonaj naprawę zegarka mechanicznego.
Wykonaj demontaż zegarka, zdiagnozuj jego stan techniczny i określ zakres prac zegarmistrzowskich.
Dobierz technologię i narzędzia do wykonania naprawy.
Wymień uszkodzone elementy. Wykonaj konserwację części ruchomych i sprawdzenie poprawności działania zegarka.
Wszystkie czynności wykonuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie będzie podlegać 1 rezultat:
 sprawny zegarek po naprawie
oraz
przebieg wykonywania naprawy i konserwacji zegarka.
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami:
Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
5) wykonuje zadania zawodowe zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa higieny pracy,
ochrony, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska oraz ergonomii

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
2) stosuje wymagania ergonomii,
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska podczas organizowania stanowiska pracy
5)dobiera środki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy
7) stosuje środki ochrony indywidualne i zbiorowej podczas wykonywania
zadań zawodowych
6) organizuje stanowisko pracy zgodnie 3) stosuje zasady ergonomii pracy podczas organizacji stanowiska pracy
z wymogami ergonomii, przepisami prawa 4) organizuje stanowisko pracy umożliwiające wykonywanie zadań
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, zawodowych
ochrony
przeciwpożarowej
i ochrony
środowiska
Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.3.Diagnozowanie stanu technicznego zegarów i zegarków
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
3) określa budowę i zasady działania różnych 1) rozpoznaje rodzaje konstrukcji i budowę zespołów funkcjonalnych
typów zegarów i zegarków
typowego mechanizmu zegarowego: regulator chodu, wychwyt, przekładnia
chodu, przekładnia wskazań, napęd i naciąg
6) wykonuje demontaż i montaż elementów, 3) dobiera technologię demontażu i montażu elementów zespołów
zespołów i podzespołów zegarów i zegarków
i podzespołów zegarów i zegarków do rodzaju i konstrukcji zegara
i zegarka
4 )dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, zespołów
i podzespołów zegarów i zegarków
5) demontuje zespoły i podzespoły zegarów i zegarków
6) montuje zespoły i podzespoły zegarów i zegarków
7) monitoruje poprawność procesów demontażu i montażu zegarów
i zegarków
8) sprawdza poprawność zmontowanego zegara i zegarka
7) określa stan techniczny zegarów i zegarków 1) określa ogólny stan po oczyszczeniu i osłuchaniu zegara i zegarka
na podstawie działań diagnostyczno – 7)określa stan techniczny zespołów i części zegara i zegarka na podstawie
pomiarowych
przeprowadzonych pomiarów i czynności sprawdzania
8) określa rodzaj i zakres prac
2) kwalifikuje zegary i zegarki do naprawy przez wymianę części
zegarmistrzowskich
Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.4.Konserwowanie i regulowanie zegarów i zegarków
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
1) czyści części i podzespoły zegarów
3)dobiera metody, urządzenia i narzędzia do czyszczenia zegarów
i zegarków
i zegarków
4) dobiera materiały do czyszczenia zegarów i zegarków
5 przeprowadza czyszczenie zegarów i zegarków
6)monitoruje poprawność wykonywanego czyszczenia zegarów i zegarków
2) konserwuje elementy i podzespoły zegarów i 3) dobiera metody, urządzenia i narzędzia do konserwacji zegarów
zegarków
i zegarków
4) dobiera materiały do konserwacji zegarów i zegarków
5) wykonuje konserwacje zegarów i zegarków
6) sprawdza poprawność konserwacji wykonanej konserwacji zegarów
i zegarków
3) reguluje zegary i zegarki
2) dobiera metody, urządzenia i narzędzia do regulacji zegarów i zegarków
3) wykonuje regulację chodu zegarów i zegarków
4) sprawdza poprawność wykonanej regulacji zegarów i zegarków
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Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.5.Naprawianie zegarów i zegarków
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
1) dobiera metody, narzędzia i materiały do naprawy
zegarów i zegarków
2) przeprowadza naprawę zegarów i zegarków zgodnie
z przyjętą metodą

Jednostka efektów kształcenia
MEP.04.7.Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki
zawodowej
2) planuje wykonanie zadania
3)ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania

5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
2) dobiera części zamienne i narzędzia do wymiany części
uszkodzonych
1) demontuje zegary i zegarki w zakresie zdiagnozowanego
uszkodzenia i dobranej metody naprawy
2) stosuje narzędzia i materiały do naprawy zegarów i zegarków
3) wykonuje naprawę mechanizmów funkcjonalnych: regulatora
chodu, wychwytu, przekładni zegarowych, napędu i urządzenia
naciągowo–nastawczego, obudowy, zawieszek i bransolet, tarczy
i wskazówek
4) montuje zegary i zegarki po naprawie
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
1) stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy
zachowania w środowisku pracy
3) realizuje działania w wyznaczonym czasie
4) monitoruje realizację zaplanowanych działań
6) dokonuje samooceny wykonanej pracy
2) wykazuje świadomość odpowiedzialności za wykonywaną pracę
3) ocenia podejmowane działania
4) przewiduje konsekwencje niewłaściwego wykonywania czynności
zawodowych na stanowisku pracy, w tym posługiwania się
niebezpiecznymi substancjami niewłaściwą eksploatacją maszyn
i urządzeń na stanowisku pracy
2) wybiera techniki radzenia sobie ze stresem odpowiednio do sytuacji

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji MEP.04. Naprawa zegarów i zegarków
- Wykonywanie diagnostyki zegarów i zegarków;
- Wykonywanie naprawy zegarów i zegarków elektrycznych;
- Wykonywanie naprawy zegarów i zegarków elektronicznych,
- Wykonywanie naprawy zegarów i zegarków posiadających dodatkowe funkcje, jak: nawigacja, sport, nauka;
- Wykonywanie konserwacji i regulacji zegarów i zegarków.
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