
MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW                      

I MASZYN ROLNICZYCH – pewny zawód



Uwaga!!!!!!!

W styczniu 2020 roku podpisano 

porozumienie o przekazaniu 

Centrum Edukacji Ogrodniczej 

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi



MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW                        

I MASZYN ROLNICZYCH – KTO TO JEST?

 Chcesz szybko zdobyć zawód i zarabiać na siebie?

 Mówią na Ciebie „złota rączka”?

 Lubisz składać, rozkładać, naprawiać?

 Chciałbyś być kierowcą i operatorem                        

nowoczesnych maszyn rolniczych?

To właśnie zawód dla Ciebie. Zawód, który daje możliwość

zarabiania na życie i realizowania swojej pasji do rolnictwa.



NAUKA  ZAWODU 

W  BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

obejmuje 
przedmioty 

ogólnokształcące 

obejmuje 
przedmioty 
zawodowe

trwa trzy 
lata



Wiele się 
zmieniło Człowiek 

pozostał



PRZEDMIOTY 
ZAWODOWE

przepisy ruchu drogowego

podstawy konstrukcji maszyn 

obróbka materiałów

użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych 

użytkowanie pojazdów rolniczych

eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych

eksploatacja pojazdów rolniczych

język obcy zawodowy

prowadzenie działalności gospodarczej





PO UKOŃCZENIU SZKOŁY BĘDZIESZ 

PRACOWNIKIEM, KTÓRY…

zna i stosuje zasady BHP

potrafi odczytać dokumentację techniczną

zrobi obróbkę ręczną i maszynową metali

zna budowę i zasady działania maszyn i urządzeń

ma wiedzę z zakresu mechaniki technicznej, elektrotechniki, 
elektroniki i automatyki

rozróżnia rodzaje silników, zespołów i układów               
w pojazdach rolniczych 





EGZAMIN POTWIERDZI TWOJE 

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

Nr 

kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji Liczba godzin

Termin 

egzaminu

MG.03

Eksploatacja pojazdów, maszyn, 

urządzeń i narzędzi stosowanych 

w rolnictwie

490

pod koniec

klasy 

trzeciej



PO UKOŃCZENIU SZKOŁY MOŻESZ

oceniać stan techniczny oraz wykonywać przeglądy techniczne pojazdów 
i maszyn

zajmować się konserwacją maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych

naprawiać pojazdy używane w rolnictwie

pracować w krajach UE jako mechanik-operator maszyn          
i pojazdów rolniczych

być operatorem maszyn rolniczych, np. ciągnik, kombajn, 
kosiarka, opryskiwacz, siewnik, sadzarka i inne

prowadzić gospodarstwo rolne

kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia



OFERTY PRACY DLA CIEBIE 

W KRAJU I ZA GRANICĄ











PRACA CZEKA NA CIEBIE!!!



MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW 

I MASZYN ROLNICZYCH TO DOBRY ZAWÓD

Przyjdź, poznaj nas i zostań z nami.

Zapraszamy!!!



Materiały źródłowe:

www.ceogr.edu.pl

Instagram: centrum_edukacji_ogrodniczej

google.pl – grafika oznaczona do ponownego wykorzystania

www.rolmax.net.pl

https://pl.jooble.org/praca

www.olx.pl/praca

www.gify.net

Prezentację zawodu opracowały:

Barbara Krupińska

Marzena Andrzejewska


