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ELE.05 EKSPLOATACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
Ilość godzin: 140 godzin sem. I/ 140 godzin sem. II  

 

1. Eksploatacja instalacji elektrycznych 

Słuchacz/-ka w ramach praktyki zawodowej realizuje następujące zagadnienia: 
 
ELE.05.1(1)1 identyfikuje rodzaje czynników materialnych tworzących środowisko pracy; 
ELE.05.1(1)2 rozpoznaje rodzaje i stopnie zagrożenia spowodowane działaniem czynników środowiska 
pracy; 
ELE.05.1(1)3 rozróżnia źródła czynników szkodliwych w środowisku pracy; 
ELE.05.1(1)4   identyfikuje skutki oddziaływania czynników środowiska pracy na organizm człowieka; 
ELE.05.1(1)6 wskazuje objawy chorób zawodowych zagrażających osobom wykonującym zawód; 
ELE.05.1(3)1 stosuje zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska 
obowiązujące w zawodzie; 
ELE.05.1(3)2 stosuje zasady zachowania się w przypadku pożaru; 
ELE.05.1(3)3 rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania; 
ELE.05.1(3)4 obsługuje maszyny i urządzenia na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami i przepisami; 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
ELE.05.1(3)5 stosuje zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych; 
ELE.05.1(4)1 wskazuje zasady organizacji swojego stanowiska pracy; 
ELE.05.1(4)2 stosuje zasady organizacji stanowiska pracy; 
ELE.05.1(4)3 utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy; 
ELE.05.1(5)1 dobiera środki ochrony indywidualnej stosowane podczas wykonywania zadań 
zawodowych; 
ELE.05.1(5)2 dobiera środki ochrony zbiorowej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych; 
ELE.05.1(5)4 stosuje środki ochrony indywidualnej na stanowisku pracy zgodnie z przeznaczeniem; 
ELE.05.1(6)1 opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego; 
ELE.05.1(6)2 ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych   
u poszkodowanego; 
ELE.05.1(6)3 zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku; 
ELE.05.1(6)4 układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej; 
ELE.05.1(6)5 powiadamia odpowiednie służby; 
ELE.05.3(2)1 dobiera przewody do wykonania instalacji elektrycznych na podstawie obliczeń i norm; 
ELE.05.3(2)2 dobiera zabezpieczenia do instalacji elektrycznej; 
ELE.05.3(2)3 dobiera osprzęt do wykonania instalacji elektrycznych; 
ELE.05.3(2)4 określa wpływ parametrów przewodów i osprzętu instalacyjnego na pracę instalacji 
elektrycznych; 
ELE.05.3(3)1 wymienia wymagania eksploatacyjne stawiane instalacjom elektrycznym; 
ELE.05.3(3)2 interpretuje przepisy dotyczące eksploatacji instalacji elektrycznych; 
ELE.05.3(3)4 wykonuje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych; 
ELE.05.3(5)1 dobiera przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych; 
ELE.05.3(5)2 przeprowadza pomiary instalacji elektrycznych; 
ELE.05.3(5)3 sporządza dokumentację z przeprowadzonych pomiarów;   
ELE.05.3(6)2 porównuje wyniki pomiarów instalacji elektrycznych z dokumentacją techniczną; 
ELE.05.3(6)3 ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie wyników pomiarów; 
ELE.05.3(7)2 identyfikuje przyczyny wystąpienia uszkodzeń  w instalacjach elektrycznych; 
ELE.05.3(7)3 rozróżnia metody lokalizacji uszkodzeń w instalacjach elektrycznych; 
ELE.05.3(7)4 lokalizuje uszkodzenia w instalacjach elektrycznych; 



ELE.05.3(7)5 naprawia uszkodzenia w instalacjach elektrycznych; 
ELE.05.3(8)2 dobiera zabezpieczenia na podstawie wykonanych obliczeń; 
ELE.05.3(8)3 wskazuje miejsca montażu zabezpieczeń  w instalacjach elektrycznych; 
ELE.05.3(8)4 wykonuje zabezpieczenia instalacji elektrycznych; 
ELE.05.3(8)5 sprawdza poprawność działania zainstalowanych zabezpieczeń; 
ELE.05.3(9)3 wykonuje pomiary sprawdzające działanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach 
elektrycznych; 
ELE.05.3(9)4 ocenia skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych; 
ELE.05.3(10)1 dokonuje zmian w schematach instalacjach elektrycznych; 
ELE.05.3(10)2 stosuje nowoczesne rozwiązania sterowania  w instalacjach elektrycznych; 
ELE.05.3(10)3 zastępuje urządzenia i aparaty elektryczne stosowane w instalacjach elektrycznych; 
urządzeniami i aparatami nowszej generacji. 
 
2. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych  

Słuchacz/-ka w ramach praktyki zawodowej realizuje następujące zagadnienia: 
 
ELE.05.4(1)4 określa wpływ parametrów zasilania i obciążenia na pracę maszyn i urządzeń 
elektrycznych; 
ELE.05.4(3)2 sporządza schematy układów sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych; 
ELE.05.4(3)3 określa wpływ sprzężenia zwrotnego na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych; 
ELE.05.4(3)4 klasyfikuje sygnały występujące w automatyce; 
ELE.05.4(4)2 wymienia przepisy prawa dotyczące eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych; 
ELE.05.4(4)3 rozróżnia czynności dotyczące eksploatacji  maszyn i urządzeń elektrycznych; 
ELE.05.4(4)4 wykonuje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych; 
ELE.05.4(4)5 sporządza dokumentację z wykonanych prac; 
ELE.05.4(5)2 dobiera przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń 
elektrycznych; 
ELE.05.4(5)4 wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; 
ELE.05.4(5)5 sporządza dokumentację z przeprowadzonych pomiarów; 
ELE.05.4(5)6 stosuje zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych; 
ELE.05.4(6)1 przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów; 
ELE.05.4(6)2 porównuje wyniki pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych                                           
z dokumentacją techniczną; 
ELE.05.4(6)3 analizuje wyniki pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; 
ELE.05.4(6)4 ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie oględzin                                  
i pomiarów; 
ELE.05.4(7)4 lokalizuje uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych; 
ELE.05.4(7)5 naprawia uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych; 
ELE.05.4(8)3 wskazuje miejsca montażu zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; 
ELE.05.4(8)4 dobiera środki ochrony przeciwporażeniowej; 
ELE.05.4(8)5 instaluje zabezpieczenia przeciwporażeniowe; 
ELE.05.4(8)6 sprawdza poprawność działania zainstalowanych zabezpieczeń; 
ELE.05.4(8)7 ocenia skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania maszyn                 
i urządzeń elektrycznych; 
ELE.05.6(2) planuje wykonanie zadania 
ELE.05.6(6) doskonali umiejętności zawodowe 
ELE.05.6(9) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów  
ELE.05.6(10) współpracuje w zespole 
ELE.05.7(1) organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań 
ELE.05.7(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 
ELE.05.7(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków                      
i jakości pracy 


