
INFORMATOR O ZAWODACH  
 

Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU 

Podstawowym celem pracy mechanika pojazdów samochodowych jest obsługa, diagnostyka 
i naprawa pojazdów samochodowych. Zadania i czynności robocze mechanika pojazdów 
samochodowych obejmuje sumienne i zgodne z obowiązującą technologią wykonywanie prac 
demontażowych, montażowych i regulacyjnych w pojazdach oraz w poszczególnych zespołach 
i układach. Prace naprawcze obejmują pojazdy drogowe jak: samochody osobowe, autobusy, 
samochody ciężarowe, pojazdy jednośladowe a także ciągniki rolnicze i pojazdy bezsilnikowe np. 
przyczepy i naczepy. 

OBSZAR KSZTAŁCENIA:  MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (MG) 

TYP SZKOŁY:    BRANŻOWA SZKOŁA I ST. 

SYMBOL CYFROWY ZAWODU: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 

NUMER, SYMBOL I NAZWA KWALIFIKACJI 

Numer 
kwalifikacji 

Symbol 
kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 
Termin 

egzaminu 

K1 MG.18 
Diagnozowanie i naprawa podzespołów 
i zespołów pojazdów samochodowych. 

semestr VI 
(klasa 3) 

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI – CO UCZEŃ BĘDZIE POTRAFIŁ: 

W codziennej praktyce zawodowej u mechanika samochodowego pożądane są uzdolnienia 
i zainteresowania techniczne jak umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami, instalowanie 
i uruchamianie urządzeń technicznych, znajomość zasad ich działania i wykonywania ich naprawy. 
Mechanik pojazdów samochodowych musi posiadać dogłębną wiedzę o budowie i zasadach 
działania wszystkich zespołów i układów pojazdu. Niezbędna jest umiejętność czytania schematów 
i rysunków technicznych, umiejętność posługiwania się tabelami danych regulacyjnych, 
umiejętność posługiwania się komputerem i wykorzystywania odpowiedniego oprogramowania 
np. w celach diagnostycznych. Niezbędna jest często umiejętność posługiwania się podstawowym 
słownictwem z zakresu techniki motoryzacyjnej w języku obcym. 

ZADANIA ZAWODOWE, DO KTÓRYCH BĘDZIE PRZYGOTOWANY UCZEŃ: 

 użytkowania pojazdów samochodowych; 

 diagnozowania pojazdów samochodowych; 

 naprawiania pojazdów samochodowych; 

 kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy 

kategorii B. 
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MIEJSCA ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW 

 stacje obsługi pojazdów samochodowych; 

 zakłady produkcyjne pojazdów i podzespołów samochodowych; 

 zakłady naprawcze pojazdów samochodowych; 

 salony sprzedaży samochodów; 

 sklepy i hurtownie zajmujące się obrotem częściami samochodowymi; 

 przedsiębiorstwa transportu samochodowego; 

 przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji; 

 firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych. 

 

CHARAKTERYSTYKA WYKONYWANEGO ZAWODU 
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