
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 

I AGROTRONIKI – zawód z przyszłością



TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 

I AGROTRONIKI – KTO TO JEST?

 Chcesz  zdobyć zawód z przyszłością?

 Twoja pasja to „automatyka i robotyka”?

 Lubisz składać, rozkładać, naprawiać?

 Chciałbyś być kierowcą i operatorem                        

nowoczesnych pojazdów i maszyn rolniczych?

To właśnie zawód dla Ciebie. Zawód, który daje możliwość

zarabiania na życie i realizowania swojej pasji do mechanizacji i

rolnictwa precyzyjnego.



NAUKA  W  TECHNIKUM

wiedzę i umiejętności 
zawodowe zdobywasz 

na przedmiotach 
specjalistycznych, 

kursach 
kwalifikacyjnych        i 

praktykach

uczysz się wszystkich 
przedmiotów 

ogólnokształcących, 
więc możesz zdawać 

maturę

nauka 
trwa pięć 

lata



Wiele się 
zmieniło Człowiek 

pozostał



PRZEDMIOTY 
ZAWODOWE

przepisy ruchu drogowego B i T

podstawy rolnictwa w technice rolniczej 

podstawy elektroniki w rolnictwie

podstawy techniki rolniczej

dobieranie metod i środków ochrony roślin

użytkowanie pojazdów stosowanych 
w rolnictwie 

użytkowanie maszyn , urządzeń i narzędzi 
stosowanych w rolnictwie

obsługa techniczna i naprawa maszyn, urządzeń i 
narzędzi stosowanych 

w rolnictwie

obsługa techniczna i naprawa pojazdów  
stosowanych w rolnictwie

obsługa systemów i urządzeń agrotronicznych

stosowanie systemów i urządzeń agrotronicznych

język obcy zawodowy





PO UKOŃCZENIU SZKOŁY BĘDZIESZ TECHNIKIEM 

MECHANIZACJI, KTÓRY…

zna i stosuje zasady BHP

zna budowę pojazdów, urządzeń, maszyn i narzędzi rolniczych

diagnozuje i ocenia stan techniczny sprzętu rolniczego

prowadzi , organizuje  i kontroluje  przebieg procesów rolnictwa 
precyzyjnego 

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

może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w 
zakresie świadczenia usług eksploatacyjnych, naprawczych i 
serwisowych sprzętu rolniczego



EGZAMIN POTWIERDZI TWOJE 

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

Nr 

kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji Liczba godzin

Termin 

egzaminu

ROL.02

Eksploatacja pojazdów, maszyn, 

urządzeń i narzędzi stosowanych 

w rolnictwie

870

pod koniec

klasy 

trzeciej

ROL.08
Eksploatacja systemów 

mechatronicznych w rolnictwie
450

po I 

semestrze

klasy piątej



PO UKOŃCZENIU SZKOŁY MOŻESZ

diagnozować i oceniać stan techniczny oraz wykonywać przeglądy 
techniczne pojazdów i maszyn

zajmować się serwisowaniem, naprawą i konserwacją  pojazdów,  
maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych

obsługiwać urządzenia i systemy elektroniczne w tym nawigacji 
satelitarnej 

pracować w krajach UE jako technik mechanizacji 
i agrotroniki mając dostęp do najnowszych technologii        

być operatorem nowoczesnych pojazdów i maszyn 
autonomicznych stosowanych w rolnictwie precyzyjnym

prowadzić własną działalność gospodarczą np. warsztat usługowy, 
salon sprzedaży maszyn, gospodarstwo rolne

kontynuować edukację na uczelniach wyższych





OFERTY PRACY DLA CIEBIE

W KRAJU I ZA GRANICĄ



PRACA CZEKA NA CIEBIE!!!



TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 

I AGROTRONIKI TO ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚĆIĄ

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 opracowali:

Barbara Krupińska

Marzena Andrzejewska

Andrzej Fidos


