
Informacje ogólne 

 Temat Przygotowanie zlecenia serwisowego. 

 Adresat zajęć uczniowie klas 4; zawód technik pojazdów samochodowych 

 Czas realizacji  

 zajęć 

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa 

w Białymstoku 

45 minut 

 Cel (ogólny) 

główny  

 zajęć 

uczeń potrafi wystawiać zlecenia serwisowego z wykorzystaniem programów 

wspierających pracę serwisu i obsługę klienta. 

 Cele operacyjne  

 (szczegółowe): 

  

 Wiadomości Uczeń: 

- omawia budowę typowych zleceń, 

- wymienia skutki błędnie wypełnionego zlecenia, 

- zna funkcje programu Warsztat 3. 

 Umiejętności Uczeń: 

M.42.1(3) ustala zakres oraz terminy przeglądów, napraw, prób 

i pomiarów kontrolnych pojazdów samochodowych; 

M.42.1(6) prowadzi dokumentację obsługi i naprawy pojazdów 

samochodowych; 

M.42.2(1) przestrzega zasad kontaktów z klientami; 

M.42.2(4) podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań; 

M.42.2(8) ocenia jakość wykonywanych prac. 

 Umiejętności z 

zakresu KPS lub 

OMZ 

 KPS 

Uczeń: 

(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

(5) potrafi radzić sobie ze stresem; 

(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

(10) współpracuje w zespole; 

OMZ 

Uczeń: 

(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; 

(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 

(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 



(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 

(6) komunikuje się ze współpracownikami. 

 Postawy Uczeń: 

- współpracuje w grupie, dyskutuje, prezentuje własne stanowisko, 

prezentuje wyniki pracy zespołowej na forum klasy. 

 Metody/techniki 

pracy 

-pogadanka 

-ćwiczenia przedmiotowe 

-programowana z użyciem komputera 

-dyskusja dydaktyczna 

 Formy pracy praca w grupach – grupy 4 osobowe; każda grupa ma swego lidera, który planuje pracę 

zespołu oraz kieruje wykonaniem przydzielonych zadań. 

 Środki 

dydaktyczne 

oprogramowanie Warsztat 3, bazy danych klientów i pojazdów, katalog części 

zamiennych i czasów operacji, przykładowe zlecenia w formie papierowej, przykładowy 

dowód rejestracyjny, teksty przewodnie do ćwiczeń. 

 Przebieg lekcji 

 Faza wstępna  Wprowadzenie do  

 tematu 

  

1) Sprawdzenie obecności 

2) Przypomnienie informacji istotnych z punktu widzenia realizacji 

tematu tj.: 

a) podstawą do przeprowadzenia i rozliczenia zleconej naprawy jest 

podpisane przez klienta zlecenie naprawy, 

b) obsługa bazy danych klientów i pojazdów w programie. 

3) Sprawdzenie stanowisk przed rozpoczęciem ćwiczeń 

4) Sformułowanie problemu badawczego: „ćwiczenia praktyczne  

w organizowaniu pracy serwisu samochodowego i obsługi klienta  

z wykorzystaniem zlecenia serwisowego” 

5) Sformułowanie  tematu 

6) Sprawy organizacyjne - podział klasy na grupy, wybór lidera przez 

grupę, rozdanie potrzebnych materiałów. 

 Postawienie  

 problemu  

 badawczego 

Wystawienie zlecenia serwisowego do planowanej naprawy pojazdu 

 Faza realizacyjna  Pozyskiwanie 

danych 

materiały przygotowane przez nauczyciela: tekst przewodni do 

ćwiczeń oraz program komputerowy do wspierania pracy serwisu, 

prezentacja multimedialna  

 Przetwarzanie  

 i analiza danych 

Uczniowie przy każdym stanowisku otrzymują materiały 

przygotowane przez nauczyciela, tekst przewodni do ćwiczeń. 

Etapy realizacji: 

1- Uczniowie poszczególnych grup na podstawie otrzymanych 

materiałów ustalają niezbędne informacje do wystawienia 

zlecenia serwisowego na podstawie pozycji i zapytań 

w programie Warsztat 3; każdy uczeń posiada informację 

o kliencie (branżowiec, trudny, laik), lider grupy dokonuje 

podziału ról – KPS: (6) aktualizuje wiedzę i doskonali 

umiejętności zawodowe; (8) potrafi ponosić odpowiedzialność 



za podejmowane działania; (10) współpracuje w zespole; 

OMZ: (1) planuje pracę zespołu w celu wykonania 

przydzielonych zadań; 

2- Uczniowie wprowadzają ustalone informacje – uczeń w roli 

klienta udziela informacji niezbędnych do wystawienia 

zlecenia, uczeń w roli pracownika biura obsługi klienta kieruje 

rozmową oraz wprowadza pozyskane informację i ustalenia, 

ustala przydział prac, wyznacza osobę odpowiedzialną za 

wykonanie oraz  nadzorowanie naprawy, trzeci uczeń na 

podstawie informacji stara się określić czas i koszt naprawy; 

KPS: (1)przestrzega zasad kultury i etyki; (2) jest kreatywny 

i konsekwentny w realizacji zadań; (3) przewiduje skutki 

podejmowanych działań; (5) potrafi radzić sobie ze stresem; 

(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; (8) 

potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

OMZ: (2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; 

(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; (4) ocenia 

jakość wykonania przydzielonych zadań; (6) komunikuje się 

ze współpracownikami; 

3- Uczniowie w grupach zamieniają się rolami, uczniowie 

nawzajem kontrolują prawidłowość wprowadzonych 

informacji, zapisują zlecenia; KPS: (6) aktualizuje wiedzę 

i doskonali umiejętności zawodowe; (8) potrafi ponosić 

odpowiedzialność za podejmowane działania; (5) potrafi radzić 

sobie ze stresem; (10) współpracuje w zespole; OMZ: (4) 

ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; (6) 

komunikuje się ze współpracownikami; 

 Prezentacja 

danych 

Uczniowie drukują i podpisują przygotowane zlecenia oraz prezentują 

efekty pracy, uzasadniają zastosowane rozwiązanie - OMZ (4) ocenia 

jakość wykonania przydzielonych zadań; 

 Rozwiązanie 

 problemu  

 badawczego 

Wybrany uczeń na podstawie realizowanych zadań wskazuje na czym 

polega przygotowanie zlecenia serwisowego i prowadzenie rozmowy 

z klientem, inni uczniowie uzupełniają jego wypowiedź. 

Wniosek – wykonanie zadania w części dotyczącej pozyskania 

i wprowadzenia informacji wymagało zastosowania wiedzy z zakresu 

zasad obsługi klienta oraz obsługi programu Warsztat 3. 

 Faza 

podsumowująca 

Podsumowanie pracy poszczególnych grup. 

 Praca domowa Uczniowie otrzymują temat planowany do realizacji podczas następnych zajęć ze 

wskazaniem szczegółowych efektów kształcenia oraz źródeł w celu przygotowania się do 

wykonywania kolejnych ćwiczeń praktycznych. 

zadanie: Ustalić ceny części zamiennych do otwartego zlecenia w celu wykonania 

kalkulacji naprawy na podstawie wskazanego internetowego katalogu części zamiennych. 

 Ewaluacja  Rozmowa z uczniami w celu zdiagnozowania trudności w przyswojeniu realizowanych 

szczegółowych efektów kształcenia. 

 

mgr inż. Leszek Konopka 

nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych  

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 

im. Św. Józefa w Białymstoku 

 


