
MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 

JĘZYK NIEMIECKI 

Podział na zajęcia językowe w zależności od stopnia posiadanych umiejętności i stopnia 

zaawansowania znajomości danego języka. W ostatnim roku nauki dodatkowo realizowane są zajęcia 

z języka niemieckiego zawodowego. 
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Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 

to zawód polecany osobom zainteresowanym 

obsługą i serwisowaniem różnorodnych urządzeń 

wykorzystywanych w rolnictwie i ogrodnictwie, 

przetwórstwie roślinnym i zwierzęcym, w 

zakładaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni oraz 

w prowadzeniu niektórych prac ziemnych 

(urządzenia melioracyjne). Po ukończeniu szkoły 

absolwenci mogą podjąć pracę zawodową w 

stacjach serwisujących ciągniki, pilarki, kosiarki i 

inne maszyny, w warsztatach mechanicznych. 

Mogą być zatrudnieni jako mechanik pojazdów i maszyn rolniczych, operator agregatów rolniczych i 

kombajnów zbożowych, kierowca samochodów osobowych i ciągników rolniczych. Absolwenci mogą 

prowadzić działalność gospodarczą oraz własne gospodarstwo rolne, uzyskując dotacje i 

dofinansowanie (uprawnienia rolnicze). 

Przedmioty zawodowe: prowadzenie działalności gospodarczej, język niemiecki zawodowy, przepisy 

ruchu drogowego, obróbka materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, użytkowanie maszyn i 

urządzeń rolniczych, użytkowanie pojazdów rolniczych, eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych, 

eksploatacja pojazdów rolniczych. 

Kończąc Zasadniczą Szkołę Zawodową zdobędziesz wiedzę - pozwalającą Tobie na dalsze podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych (np. technik mechanizacji rolnictwa, mechanik samochodowy) oraz 

zdobędziesz podstawowe kwalifikacje w zawodzie mechanik-operator pojazdów i urządzeń 

rolniczych: 

- użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie, 

 - obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, 

w szczególności: 

- oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych, 

- prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych, 

- wykonywania badań technicznych pojazdów. 

Szkoła posiada specjalistyczne pracownie przedmiotowe do kształcenia zawodowego. 



ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ NA TERENIE SZKOŁY I W 

FIRMACH BRANŻOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SZKOŁĄ! 

Absolwent szkoły - po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły 

i po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - 

uzyskuje dyplom zawodowy "mechanik-operator pojazdów i 

maszyn rolniczych". Może również przystąpić do egzaminu 

czeladniczego (egzamin cechowski), dający uprawnienia 

uznawane w krajach Unii Europejskiej. Absolwent uzyskuje uprawnienia ogrodnicze lub rolnicze 

(dofinansowanie dla młodych rolników). 

Ten typ szkoły jest szczególnie polecany dla uczniów, którzy pragną szybko zdobyć zawód, a 

następnie podjąć pracę zawodową lub kontynuować naukę w zakresie ogólnym w Liceum 

Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz podnosić kwalifikacje zawodowe i zdobywać nowe zawody na 

kursach organizowanych w Ośrodku Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego, wchodzących w 

skład Centrum Edukacji Ogrodniczej. 


