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Celem pracy technika elektryka jest montaż sieci elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych 
i kontrola ich pracy. Jego zadania zależą od zajmowanego stanowiska. Technik elektryk może być 
monterem i konserwatorem sieci elektrycznej – pracuje w przedsiębiorstwie czuwając nad jego 
siecią elektryczną, elektroinstalatorem budowlanym – zakłada instalacje elektryczne w budynkach 
mieszkalnych lub innych obiektach, technikiem elektrykiem nadzorującym i konserwującym 
instalacje elektryczne stanowisk pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, może także zajmować 
się naprawą i konserwacją urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego lub elektronarzędzi co 
pozwala na założenie prywatnego zakładu. Technik elektryk – elektroenergetyk pomiarów 
i zabezpieczeń elektrycznych zajmuje nadzorem pracy urządzeń elektroenergetycznych oraz ich 
kontrolą. Technik elektryk – elektromonter zajmuje się naprawą elementów w rozdzielniach energii 
elektrycznej. Technik elektryk może też się zajmować elektromechaniką pojazdową zajmując się 
naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych w samochodach, ciągnikach itd. 

OBSZAR KSZTAŁCENIA:  ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (EE) 

TYP SZKOŁY:    TECHNIKUM 

SYMBOL CYFROWY ZAWODU: TECHNIK ELEKTRYK 311303 

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. 

po VI semestrze 
(klasa 3 Tech.) 

K2 EE.26 
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji 
elektrycznych. 

po VII semestrze 
(klasa 4 Tech.) 

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI – CO UCZEŃ BĘDZIE POTRAFIŁ: 

 projektowanie instalacji i sieci elektrycznych; 
 montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej; 
 instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów 

energoelektronicznych; 
 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; 
 konserwacja i naprawa układów automatyki; 
 wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie 

elektryczne); 
 prace elektroinstalatorskie; 
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 prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji 
i pomiarów; 

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

 prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną; 
 prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci; 
 naprawa i przezwajanie silników elektrycznych; 
 naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej; 
 elektromechanika samochodowa; 
 organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach 

elektroenergetycznych. 

ZADANIA ZAWODOWE, DO KTÓRYCH BĘDZIE PRZYGOTOWANY UCZEŃ: 

 montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji 

technicznej; 

 wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji 

technicznej; 

 lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; 

 oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu 

i naprawie; 

 montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń 

elektrycznych; 

 dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej. 

MIEJSCA ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW 

 w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei; 

 w firmach naprawiających sprzęt elektryczny; 

 w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych 

i sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego; 

 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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