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ELEKTRYK 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU 

Do podstawowych zadań w pracy elektryka należy wykonywanie i uruchamianie instalacji 
elektrycznych oraz montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie 
dokumentacji technicznej. Elektryk również ocenia stan techniczny maszyn, urządzeń i instalacji 
elektrycznych na podstawie pomiarów elektrycznych. Montuje układy sterowania, regulacji 
i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej. 
W zawodzie elektryka istnieje wiele specjalności, jak np.; elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych, 
rozdzielczych i stacyjnych, urządzeń oświetleniowych, układów pomiarowych i automatyki 
zabezpieczeniowej, układów automatyki przemysłowej, transformatorów, taboru szynowego, 
tablic rozdzielczych, stacji trakcyjnych, reklam świetlnych, maszyn i urządzeń elektrycznych, 
instalacji elektrycznych, akumulatorów i baterii. W zawodzie elektryka można wykonywać prace 
jako elektromonter okrętowy, lotniczy, elektryka zakładowego lub elektromontera 
samochodowego. 

OBSZAR KSZTAŁCENIA:  ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (EE) 

TYP SZKOŁY:    BRANŻOWA SZKOŁA I ST. 

SYMBOL CYFROWY ZAWODU: ELEKTRYK 741103 

NUMER, SYMBOL I NAZWA KWALIFIKACJI 

Numer 
kwalifikacji 

Symbol 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 
Termin 

egzaminu 

K1 EE.05 
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, 
maszyn i urządzeń elektrycznych. 

semestr VI 
(klasa 3) 

 

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI – CO UCZEŃ BĘDZIE POTRAFIŁ: 

 montaż i naprawa instalacji elektrycznej; 

 instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych; 

 wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; 

 lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych; 

 diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych; 

 konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych; 

 wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych (m.in. oświetlenie, ogrzewanie 
elektryczne); 

 prace elektroinstalatorskie; 

 eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach 
budowlanych i sieciach elektroenergetycznych; 

 naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej. 
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ZADANIA ZAWODOWE, DO KTÓRYCH BĘDZIE PRZYGOTOWANY UCZEŃ: 

 montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji 
technicznej; 

 wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji 
technicznej; 

 oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na 
podstawie pomiarów; 

 montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych 
na podstawie dokumentacji technicznej; 

 montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie 
dokumentacji technicznej. 

MIEJSCA ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW 

 w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei; 

 w firmach naprawiających sprzęt elektryczny; 

 w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego; 

 w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,  

 prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa 
domowego, usługi elektroinstalacyjne). 
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