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Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie  

z przedmiotu 

 „Obsługa Statków Powietrznych” 

 
Na stopień 'dopuszczający' (2) uczeń: 

− przestrzega podstawowych zasad BHP 

− z pomocą prowadzącego wykonuje proste prace obsługowe, 

− posługuje się właściwie narzędziami. 

 

Na stopień 'dostateczny' (3) uczeń: 

− spełni wymagania na stopień dopuszczający, 

− samodzielnie wykonuje proste prace obsługowe. 

 

Na stopień 'dobry' (4) uczeń: 

− spełni wymagania na stopień dostateczny, 

− z pomocą prowadzącego wykonuje złożone prace obsługowe. 

 

Na stopień 'bardzo dobry' (5) uczeń: 

− spełni wymagania na stopień dobry, 

− samodzielnie wykonuje złożone prace obsługowe. 

− Przestrzega dokładnie zasad BHP. 

 

Na stopień 'celujący' (6) uczeń: 

− spełni wymagania na stopień bardzo dobry, 

− wykazuje się duża wiedzą programowych i ponadprogramowych treści związanych z 

obsługą samolotu; 

− stanowi przykład przestrzegania zasad BHP dla innych osób. 

 

Na stopień 'niedostateczny' (1) uczeń: 

− nie spełnia powyższych wymagań. 

 

Uczeń uzyska stopień 'nieklasyfikowany' (nkl) jeżeli: 

− opuścił więcej niż 50% godzin z zajęć praktycznych. 



 

System oceniania 
W czasie realizacji programu nauczania przewidziane są: 

− ćwiczenia praktyczne, 

− ocena przestrzegania BHP, 

− próbny egzamin praktyczny, 

− inne. 

 

Ocena z przedmiotu będzie oceną ważoną z: 

− oceny ze egzaminu próbnego z wagą 5, 

− oceny z ćwiczeń praktycznych z wagą 2, 

− oceny z odpowiedzi 1, 

− prowadzenie dokumentacji z wagą 1, 

− przestrzeganie zasad BHP z wagą 2, 

− uczęszczanie na zajęcia praktyczne (frekwencja) z wagą 3. 

 

Według programu nauczania przedmiot realizowany jest na poziomie podstawowym P. 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia  

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

Poziom wymagań 

programowych (P 

lub PP)  

wyjaśnić wpływ hałasu na jakość wykonywanej pracy i zdrowie człowieka;  P 

scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w 

środowisku pracy;  

P 

obchodzić się z cieczami używanymi w obsłudze i gazami sprężonymi  P 

wymienić skutki zatrucia typowymi cieczami lub gazami używanymi do obsługi statków 

powietrznych  

P 

wymienić skutki długotrwałego lub nadmiernego hałasu;  P 

zabezpieczyć się przed skutkami hałasu;  P 

zabezpieczyć się przed skutkami oddziaływania cieczy roboczych, gazów technicznych, 

prądu elektrycznego;  

P 

stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań na 

stanowisku pracy  

P 

stosować się do postanowień instrukcji przeciwpożarowej na stanowisku pracy;  P 

przygotować narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe do wykonania obsługi liniowej 

statków powietrznych  

P 

korzystać z narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych w trakcie wykonywania 

obsługi liniowej statków powietrznych  

P 

zakonserwować narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe po zakończonej pracy  P 

sprawdzić stan techniczny sprzętu lotniskowo-hangarowego  P 

dobrać technologię do naprawy elementów konstrukcyjnych stosowanych w technice 

lotniczej;  

P 

wykorzystać sprzęt lotniskowo-hangarowy do obsługi statku powietrznego. P 

wykonać drobne naprawy sprzętu lotniskowo-hangarowego;  P 

korzystać z dokumentacji technicznej sporządzonej w języku polskim i angielskim 

podczas wykonywania obsług statku powietrznego;  

P 

wypełniać dokumentację obsługową po wykonaniu obsługi statku powietrznego;  P 

rozróżnić organizacje lotnicze i określić zakresy ich działalności;  P 

rozróżnić rodzaje wymaganej dokumentacji statku powietrznego  P 



scharakteryzować obowiązki i kompetencje personelu poświadczającego obsługę statku 

powietrznego w zakresie obsługi liniowej;  

P 

określić zadania zatwierdzonych organizacji obsługowych na podstawie obowiązujących 

przepisów lotniczych  

P 

określić trasę przeglądu statku powietrznego  P 

zlokalizować główne węzły obsługowe w statku powietrznym;  P 

 usuwać drobne defekty wykryte podczas przeglądu statku powietrznego;  P 

wykonać obsługę liniową statku powietrznego zgodnie z obowiązującą dokumentacją;  P 

zidentyfikować zagrożenia związane z zaopatrywaniem statku powietrznego gazami 

sprężonym i cieczami,  

P 

ocenić jakość materiałów eksploatacyjnych  P 

przygotować statek powietrzny do napełniania materiałami eksploatacyjnymi,  P 

napełnić instalacje i systemy statku powietrznego zgodnie z technologią i normami,  P 

ocenić stan techniczny systemów energetycznych statku powietrznego;  P 

ocenić stan techniczny anten i oświetlenia zewnętrznego statku powietrznego;  P 

ocenić stan techniczny pokrycia płatowca, zewnętrznych elementów systemu sterowania, 

elementów podwozia  

P 

podjąć decyzję o dalszych działaniach w związku z wykrytymi usterkami i awariami  P 

wykonać regulację zamków eksploatacyjnych na płatowcu statku powietrznego;  P 

wykonać regulację sztywnych i linkowych układów sterowania;  P 

stosować materiały eksploatacyjne używane do konserwacji statków powietrznych;  P 

stosować zasady wykonywania obsług konserwacyjnych na statkach powietrznych;  P 

stosować procedury dystrybucji części zamiennych w lotnictwie  P 

stosować procedury dystrybucji i postępowania ze zużytymi materiałami 

eksploatacyjnymi;  

P 

zaplanować obsługę liniową statku powietrznego;  P 

przygotować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska  

P 

stosować zasady bezpiecznej pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 

ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;  

P 

zabezpieczyć się przed skutkami hałasu;  P 

zabezpieczyć się przed skutkami oddziaływania cieczy roboczych, gazów 

technicznych, prądu elektrycznego;  

P 

udzielić pierwszej pomocy osobie porażonej przez prąd elektryczny;  P 

udzielić pierwszej pomocy osobie zranionej;  P 

przestrzega tajemnicy zawodowej;  P 

potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;  P 

potrafi negocjować warunki porozumień;  P 

współpracuje w zespole;  P 

korzystać z dokumentacji technicznej sporządzonej w języku polskim i angielskim 

podczas wykonywania obsług statku powietrznego  

P 

wypełniać dokumentację obsługową po wykonaniu obsługi statku powietrznego  P 

scharakteryzować technologie napraw elementów konstrukcyjnych stosowanych w 

technice lotniczej;  

P 

dobrać technologię do naprawy elementów konstrukcyjnych stosowanych w technice 

lotniczej;  

P 

określić proces technologiczny naprawy typowych elementów konstrukcyjnych 

stosowanych w technice lotniczej w oparciu o dokumentację techniczną;  

P 

określić przeznaczenie elementów systemu lub urządzenia w oparciu o schemat 

elektryczny  

P 



posłużyć się schematem elektrycznym i elektronicznym w analizie uszkodzenia 

systemu lub urządzenia statku powietrznego  

P 

ustalić nazwę i oznaczenie kodowe uszkodzonego elementu statku powietrznego;  P 

wybrać część niezbędną do wykonania naprawy z katalogu części zamiennych  P 

wypełnić zapotrzebowanie na części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub 

obsługi;  

P 

scharakteryzować procedury dystrybucji i ewidencjonowania części zamiennych i 

materiałów eksploatacyjnych;  

P 

odbierać i wydawać części zamienne i materiały eksploatacyjne używane do napraw i 

obsług statków powietrznych;  

P 

zakonserwować elementy i urządzenia zdemontowane ze statku powietrznego;  P 

postępować z agregatami zdemontowanymi ze statku powietrznego i agregatami 

nowymi przed zabudowaniem ich na statek powietrzny;  

P 

postępować ze zużytymi materiałami eksploatacyjnymi  P 

posłużyć się narzędziami stosowanymi podczas wykonywania obsług i napraw statku 

powietrznego;  

P 

sprawdzić narzędzia po wykonaniu obsługi lub naprawy statku powietrznego;  P 

wykonać czynności z zakresu obsługi hangarowej zgodnie z dokumentacją 

techniczną;  

P 

wykonać czynności naprawcze elementów płatowca i systemów statku powietrznego 

zgodnie z dokumentacją techniczną  

P 

dobrać metodę i zaplanować proces usuwania niesprawności statku powietrznego, 

jego zespołów, instalacji i wyposażenia;  

P 

wykonać czynności usuwania niesprawności statku powietrznego, jego zespołów, 

instalacji i wyposażenia;  

P 

scharakteryzować procesy konserwacji instalacji i podzespołów statków 

powietrznych;  

P 

wykonać konserwację instalacji i podzespołów statku powietrznego  P 

pozyskać dane z komputerowego systemu wspomagania eksploatacji;  P 

scharakteryzować dokumentację wykonawczą potwierdzenia obsługi. P 

dokonywać wpisów w dokumentacji wykonawczej potwierdzenia obsługi;  P 

zaplanować obsługę hangarową i naprawę statku powietrznego;  P 

określić ilość pracowników niezbędnych do wykonania obsługi na statku 

powietrznym;  

P 

przydzielić poszczególnym pracownikom zadania do samodzielnego wykonania.  P 

określić rodzaje błędów występujących podczas wykonywania czynności 

obsługowych;  

P 

przewidzieć skutki błędów i zapobiec im;  P 

rozpoznać zdarzenia stanowiące potencjalne źródło zagrożeń dla jakości 

wykonywanej pracy;  

P 

scharakteryzować czynniki wywierające negatywny wpływ na jakość wykonywanej 

pracy;  

P 

rozróżnić materiały konstrukcyjne stosowane w budowie statków powietrznych;  P 

scharakteryzować materiały konstrukcyjne stosowane w budowie statków 

powietrznych;  

P 

dobrać, na podstawie dokumentacji technicznej, materiał do wykonania naprawy 

elementów konstrukcyjnych statków powietrznych;  

P 

dobrać metodę określania wad materiałów konstrukcyjnych do oceny stanu 

technicznego typowych elementów stosowanych w technice lotniczej  

P 

wykonać badanie nieniszczące typowych elementów konstrukcyjnych stosowanych 

w technice lotniczej;  

P 



przygotować statek powietrzny i aparaturę kontrolno-pomiarową do wykonania 

oceny stanu technicznego statku powietrznego, jego systemów, zespołów i 

podzespołów;  

P 

posłużyć się aparaturą kontrolno-pomiarową do oceny stanu technicznego statku 

powietrznego, jego systemów, zespołów i podzespołów;  

P 

wpływać na działania podległych pracowników;  P 

koordynować prace podległych pracowników.  P 

ocenić jakość i terminowość pracy wykonanej przez podległych pracowników;  P 

ocenić jakość swojej pracy i pracy zespołu.  P 

przygotować projekt zmian organizacyjnych usprawniających wykonywanie obsług 

technicznych;  

P 

zidentyfikować czynniki utrudniające sprawne wykonywanie prac obsługowych.  P 

wysłuchać opinii współpracowników  P 

wyrażać swoje zdanie w kontaktach z podwładnymi i przełożonymi.  P 

 


