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ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 6 

MONTER -ELEKTRONIK 

 

OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie uczeń powinien umieć: 

− skomunikować się, wyszukać i przetworzyć informację, 

− zaakceptować zmiany i przystosować  się  do nich, 

− skorzystać ze swoich praw, 

− skorzystać  z literatury fachowej oraz innych źródeł w celu samokształcenia 

− zinterpretować podstawowe zjawiska oraz prawa z zakresu elektrotechniki 

i elektroniki, 

− oszacować wartości wielkości elektrycznych w prostych obwodach prądu 

stałego i zmiennego, 

− rozróżnić  podstawowe materiały konstrukcyjne stosowane w elektronice, 

− wykonać proste prace z zakresu obróbki ręcznej, 

− zmontować elementy mechaniczne urządzeń elektronicznych, 

− odczytać schematy ideowe, blokowe i montażowe oraz rysunki warsztatowe, 

− rozpoznać elementy, podzespoły i urządzenia elektroniczne na podstawie ich 

wyglądu zewnętrznego, oznaczeń i cech fizycznych, − posłużyć  się katalogiem 

elementów i układów elektronicznych, 

− obsłużyć aparaturę pomiarową oraz dokonać pomiaru wielkości elektrycznych 

i nieelektrycznych, 

− wykonać połączenia elektryczne z zastosowaniem różnych technik łączenia, 

− dobrać i obsłużyć nowoczesne narzędzia montażu elementów i układów 

elektronicznych oraz ocenić ich stan, 

− sprawdzić  poprawność działania elementów, układów i urządzeń 
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elektronicznych, 

− posłużyć się instrukcjami obsługi i dokumentacją  techniczną  przy montażu 

i uruchomieniu urządzeń elektronicznych, − naprawić  urządzenia elektryczne i elektroniczne 

w podstawowym zakresie, 

− zaprojektować proste obwody drukowane, 

− posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi; 

− korzystać ze źródeł wiedzy ekonomicznej i prawnej, 

− poszukiwać aktywnie pracy i prezentować swoje umiejętności, 

− korzystać  z przysługujących praw i obowiązków wynikających z kodeksu 

pracy, 

− podjąć i rozliczyć działalność gospodarczą. 

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: 

− zainteresowania techniczne, 

− wysoki poziom spostrzegawczości, 

− zdolność do koncentracji i podzielności uwagi, 

− zdolności manualne, duża sprawność i precyzja ruchowa rąk oraz palców, 

− średnie tempo psychiczne, odporność na znużenia, 

− zdyscyplinowanie, wytrwałość i cierpliwość, 

− umiejętność współżycia z ludźmi. 
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SPECYFICZNE WYMAGANIA ZAWODU 

 

Monterzy elektronicy mogą  podejmować prace w zakładach przemysłowych, w których są 

produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne, na stanowiskach montażu i konserwacji 

urządzeń elektronicznych, w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne i w placówkach 

handlowych sprzedających sprzęt elektroniczny. 

Typowe zadania zawodowe na stanowiskach pracy obejmują: 

-montaż, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych, 

-posługiwanie się aparaturą pomiarową i diagnostyczną, 

-instalowanie urządzeń elektronicznych, 

-nadzorowanie i kontrolę pracy urządzeń elektronicznych, 

-ocenianie stanu technicznego urządzeń elektronicznych, 

-posługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną, 

-posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami do montażu elementów 

i układów elektronicznych, 

 


