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 Opiekunowie: 

p. Krawiec Wioletta  

p. Wójtowicz Ewa 

 Uczniowie: 

 Klasa II N:   Klasa II E/I: 

       

Kozioł Przemysław  Bednarczyk Dawid  

Krzyściak Krzysztof  Gawlik Krystian 

Kuboń Albert   Turek Piotr 

Nowak Marcin   Szczepanik Marek 

Trzaskuś Patryk   Lazarowicz Miłosz 

Woźny Tomasz   Chrupek Szymon 



ZDJĘCIE CAŁEJ NASZEJ GRUPY  

 



PRZED WYJAZDEM 

 Zanim grupa udała się do miejscowości Veszprěm 

musieli oni odbyć odpowiednie przygotowanie.  

  

 W tym przygotowaniu pomagali nauczyciele naszej 

szkoły: 

Zajęcia zawodowe odbywały się pod okiem  

p. Krawiec Wioletty oraz p. Płachty Marka. 

Zajęcia z języków zawodowych obcych nadzorowały  

p. Misiaszek Anna Oraz p. Wójtowicz Ewa. 

Natomiast zajęcia z kultury i historii Węgier odbywały  

się z p. Gawron Marzeną. 

Lekcje w terenie prowadził p. Golec Paweł. 

Łączna liczba godzin przygotowawczych to 115. 



A WIĘC WYJAZD  

  

 Wyruszyliśmy w podróż z parkingu naszej szkoły  

tj. Zespół Szkół Technicznych nr.1 im. Ignacego 

Mościckiego dnia 30 marca. Po długiej podróży 

przyjechaliśmy na  miejsce późnym wieczorem, 

więc tego dnia tylko rozlokowali się w pokojach, po 

raz pierwszy zjedliśmy danie przygotowane przez 

kucharzy pensjonatu Péter Pál. Już tego dnia 

dowiedzieliśmy się o bardzo dużym problemie 

 z siecią Internetową w tym pensjonacie.  



PONIEDZIAŁEK  

 Tego dnia cała grupa wraz z przedstawicielami 

węgierskiej szkoły zaraz po śniadaniu udała się  

do szkoły partnerskiej Jendrassik - Venesz.  

Tam poznaliśmy zasady BPH, ochrony 

przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej  

i zapoznaliśmy się z obsługą maszyn i urządzeń 

stosowanych podczas praktyk.  

 

 Po obiedzie zwiedzaliśmy historyczną część 

miasta. 



 



 



 



WTOREK  

 Tego dnia udaliśmy się już na praktyki zawodowe 

do wyznaczonych dla nas miejsc. 

 

 Elektronicy udaliśmy się do firmy Balluff, zaś 

elektrycy do  I.D.S. oraz  ElektroCenter. 

 

 Po krótkim przedstawieniu się oraz zapoznaniu 

z pracą jaką mieliśmy do wykonania tego dnia 

przystąpiliśmy do pracy. 



 



 



 



NASTĘPNE DNI PRACY 

 W pierwszym tygodniu praca w firmie Balluffi 

wyglądała tak samo z tego powodu, że uczniowie 

pracowali  na linii produkcyjnej. U Przemka i 

Krzyśka praca przebiegała przez ten tydzień tak: 

- składanie przewodów łączących wchodzących w 

skład czujników przy pomocy stacji lutowniczej,  

- zmiana stanowiska na linii produkcyjnej, podczas 

której wykonywano czujniki służące do pomiaru 

odległości. 

 



 



 



 



PRACA W BALLUFFIE 

 Marcin i Albert również nie mieli zbyt wielkich zmian 

podczas pierwszego tygodnia.  

 

 Ich praca polegała na montażu rozgałęźników 

sygnału. 

 

 Było to zajęcie podczas którego mogli się nauczyć 

obsługiwać nowoczesne urządzenia (tak samo jak 

inne grupy w tym czasie). 



 



 



PRACA OSTATNIEJ GRUPY W BALLUFFIE 

 Praca Tomka i Patryka polegała na 

rozmontowywaniu urządzeń na części pierwsze. 

 

Do rozmontowania dostali oni skrzynkę sterowniczą 

z sterownikami PLC oraz sterownikami do silników. 

Również na ich warsztat dostała się skrzynka  

z transformatorami. Mieli oni również rozlutować 

wszystkie przewody i kable użyte w częściach, 

które rozlutowywali. Pracę dostawali stopniowo  

te zajęcia zajęły im czas do piątku. 



 



 



PRACA ELEKTRYKÓW 

  

 

 Ich praca bardzo się różniła od pracy elektroników. 

Mieli oni więcej pracy na drabinie, rusztowaniach. 

Jednym z zadań elektryków był demontaż instalacji 

elektrycznej na lodowisku. Druga natomiast 

pracująca w I.D.S przygotowała elementy do 

późniejszego montowania instalacji przeciw 

pożarowej i antywłamaniowej.  



 



 



 



KOLEJNE DNI 

  

 

 Ich praca każdego dnia polegała na tym samym, 

ponieważ obszar na którym prowadzone były prace 

był duży. Jedynie w piętek obydwie grupy 

pracowały w budynkach uniwersytetu gdzie jedna 

z nich montowała podstawki pod czujniki dymu. 

Druga grupa wykonywała oświetlenie w 

pomieszczeniach i instalacje elektryczne. 



 



 



CZAS WOLNY W PIERWSZYM TYGODNIU 

 A oto kilka zdjęć przedstawiających atrakcje, które 

zaprezentowali nam przedstawiciele szkoły 

przyjmującej, czyli Jendrassik-Venesz. 



 



 



 



 



WEEKEND  

  W sobotę i niedzielę uczniowie nie byli w 

zakładach pracy, w których odbywali praktyki 

zawodowe. Więc wykorzystując wolny czas cała 

grupa udała się nad Balaton oraz do Budapesztu.  

 

 Poniżej zostaną przedstawione wybrane zdjęcia 

wykonane podczas pobytu w tych dwóch 

miejscach.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



DRUGI TYDZIEŃ 

 W drugim tygodniu grupy wymieniły się swoimi 

obowiązkami zarówno elektronicy jak i elektrycy. 

 

 Tak więc na stanowisko Krzyśka i Przemka udali się 

Tomek oraz Patryk. Za Marcina z Albertem na ich 

stanowisko udali się Krzysiek z Przemkiem. A na 

miejsce Patryka i Tomka pomaszerowali Marcin z 

Albertem.  



  Aby wszystko było jasne w Balluffie nastąpiła taka 

oto zmiana: 



ZDJĘCIA Z BALLUFFA DRUGI TYDZIEŃ 

  

 Praca przebiegała prawie tak samo jak w 

pierwszym tygodniu za wyjątkiem prac Marcina i 

Alberta, którzy musieli na dwa dni dołączyć do innej 

grupy z powodu braku opiekuna. 

 

 Tak więc kilka zdjęć od elektroników: 



 



 



 



 



ELEKTRYCY W DRUGIM TYGODNIU 

  

 

 Elektrycy również wymienili się zadaniami. Byli 

podzieleni na dwie grupy więc przeszli na 

całkowicie inne stanowiska. Jednak pracy im nie 

brakowało. Toteż wykonywali te same czynności co 

ich koledzy tylko w innych częściach budynków.  



 



 



 



 



 



CZAS WOLNY 

  

 

 Jednym z punktów na liście czasu wolnego 

znajdowało się ZOO. Cała grupa udała się na tę 

wycieczkę wraz z przedstawicielami szkoły 

Jendrassik-Venesz.  

 

ZOO było duże i było mnóstwo zwierząt do 

oglądania. 



 



 



 



 



 



 



PODRÓŻ POWROTNA  

 Podróż umilona była filmami puszczonymi przez 

miłych panów kierowców, kilka postoi i po 10 

godzinach jesteśmy w Tarnowie. Udajemy się do 

szkoły, aby wnieść kaski a następnie rozjeżdżamy 

się do domów.  

 


