
 

1 

 

Wprowadzenie do rocznych planów pracy przedmiotu technika  

realizowanych na podstawie programu nauczania DZIAŁAJ Z JAWI 

Prezentowane roczne plany pracy są ściśle związane z programem nauczania DZIAŁAJ Z JAWI 

dla szkoły podstawowej oraz z innymi elementami wchodzącymi w skład obudowy dydak-

tycznej niezbędnej do realizacji tego programu: pakietem uczniowskim (materiały konstruk-

cyjne, karty pracy oraz wyposażenie stanowiska pracy dla ucznia) oraz pakiem metodycznym 

dla nauczyciela (graficzne karty pracy wspomagające proces dydaktyczny, płyty z animacjami 

do nauki technik manualnych z wykorzystaniem technologii komputerowej, filmy instrukta-

żowe, zestawy materiałów do realizacji wybranego projektu). 

Zgodnie z założeniami programu nauczania DZIAŁAJ Z JAWI dotyczącymi wymiaru czasowego 

techniki na drugim etapie edukacji, w proponowanych rocznych planach pracy przyjęto, 

że realizacja treści nauczania odbywać się będzie po jednej godzinie tygodniowo w trzech 

jednorocznych cyklach nauczania, co stanowi minimalny wymiar godzin w klasach IV – VIII 

szkoły podstawowej przeznaczonych na realizację obowiązkowych zajęć z techniki1. 

W publikowanych planach pracy uzależnia się realizację tego przedmiotu od wybranego 

w danej szkole projektu. Na każdy projekt przewidziany jest określony czas realizacji, np. na 

projekt Marionetka czy Skrzat potrzeba 28 jednogodzinnych jednostek lekcyjnych, projekt 

Kinkiet, Krosno tkackie zajmuje 30 godzin lekcyjnych. Realizacja tych projektów zajmuje cało-

roczny cykl nauczania techniki w dowolnej klasie drugiego etapu kształcenia przy założeniu, 

że lekcje techniki będą prowadzone w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Inne projekty (Wąż, 

Łódka,) wymagają krótszego czasu realizacji – 24 godzin. Program nauczania przewiduje, 

że niewykorzystane na projekt godziny należy przeznaczyć na rozszerzenie treści technicz-

nych (np. związanych z rozbudzaniem twórczego myślenia w zakresie modernizacji istnieją-

cych projektów, racjonalizatorstwa w rozbudowie projektów, materiałoznawstwem, historią 

techniki itp.) lub realizację zagadnień związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. 

Struktura prezentowanych planów pracy odzwierciedla założenia programu nauczania Działaj 

z JAWI dotyczące kolejności realizacji treści nauczania. Na pierwszych lekcjach w każdej kla-

sie, uczniowie powinni być odpowiednio przygotowani do uczestnictwa w lekcjach techniki. 

We wspomnianym programie nauczania działania te zostały ujęte w zagadnieniach ogólnych, 

które pogrupowano w trzech modułach tematycznych: 

 lekcje techniki – uczniowie dowiadują się, czym będą zajmować się na lekcjach techniki 

i jak będą oceniani; moduł powinien być realizowany na początku każdego roku szkol-

nego, 

                                                           
1 Tygodniowy wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację: poszczególnych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 
2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. W trzyletnim cyklu nauczania 
na realizację techniki w klasach IV – VI szkół podstawowych przeznaczono 3 godz.  
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 projekt edukacyjny – uczniowie zostają zapoznani z metodami pracy na lekcjach tech-

niki ze szczególnym uwzględnieniem metody projektów firmy JAWI; moduł powinien 

być realizowany przed rozpoczęciem każdego projektu, 

 technika wokół nas – uczniowie dowiadują się jak powstawała i rozwijała się myśl 

techniczna, zapoznają się z problematyką wynalazczości, historią wynalazków oraz wy-

bitnymi umysłami z dziedziny techniki; treści z tego moduł mogą być realizowane rów-

nolegle z wykonywanym projektem, np. w ramach projektu Łódka uczniowie mogą po-

znać historię jednostek pływających.  

Bardzo ważnym elementem przygotowania ucznia do uczestnictwa w zajęciach z techniki jest 

znajomość przepisów bhp obowiązujących w pracowni technicznej i świadomość ich prze-

strzegania. Zagadnienia te zawarte są w bloku tematycznym kultura pracy i powinny być re-

alizowane na początku każdego roku szkolnego (bezpieczeństwo w szkole i pracowni) oraz 

w trakcie trwania projektu (bhp podczas czynności technologicznych). 

W związku z tym na początku każdego roku szkolnego przewiduje się lekcje realizujące po-

wyższe zagadnienia w ramach czterech tematów: 

 Moje lekcje techniki – czego i jak będziemy się uczyć? 

 Moje bezpieczeństwo w szkole. 

 Moje bezpieczeństwo w pracowni technicznej. 

 Mój projekt techniczny. 

Wiadomości i umiejętności techniczne, zakładane przez program nauczania DZIAŁAJ Z JAWI, 

nabywane są przez uczniów podczas wykonywania projektów technicznych i są zgodne 

z wszystkimi wymaganiami stawianymi przez podstawę programową dotyczącą techniki2. 

W rubryce „Odniesienie do podstawy programowej” wskazano powiązanie przedstawionych 

treści z treściami w obowiązującej podstawie programowej. Treści nauczania zostały w pro-

gramie podzielone na pięć bloków tematycznych: kultura pracy, materiałoznawstwo, rysunek 

techniczny, technologia wytwarzania i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W proponowa-

nych rocznych planach pracy w rubryce „Blok tematyczny”, przy każdym temacie podano 

informację z zakresu, jakiego bloku są realizowane treści.  

Każdy projekt wykonywany w ramach programu DZIAŁAJ Z JAWI daje możliwości realizacji 

całego cyklu działalności technicznej: rozpoznawanie, projektowanie, konstruowanie, pro-

gramowanie, wytwarzanie, eksploatacja i likwidacja. Ma to odzwierciedlenie 

w przedstawianych rocznych planach pracy. Wszystkie prace wytwórcze kształtują u ucznia 

nawyki fazowej działalność techniczna i świadomość celowości działań w poszczególnych 
                                                           
2
 Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły pod-
stawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabia-
jącej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (DzU z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356). 
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fazach. Projekty składają się z kilku podprojektów, w których uczeń wykonuje powtarzające 

się czynności technologiczne. Na przykład, w projekcie Łódka są wykonywane podprojekty: 

Łącznik wzdłużny pokładu, Ster, Dziób pokładu, Rufa pokładu, Łącznik poprzeczny pokładu, 

Wirnik krzyżakowy, Montaż wirnika, Poszycie pokładu oraz Montaż łódki. W każdym z nich 

uczeń musi wykonać zestaw działań technicznych: 

 uzmysłowić sobie potrzebę wykonania danego elementu, nazwać ten element, opisać 

cechy użytkowe i estetyczne – jest to faza rozpoznawania, 

 ustalić kształt elementu i ogólną koncepcję jego wykonania – jest to faza projektowania, 

 dobrać materiał oraz rodzaj połączeń poszczególnych części, przeprowadzić analizę ry-

sunku technicznego w celu odczytania dokładnych wymiarów elementu – jest to faza 

konstruowania, 

 opracować harmonogram działań: ustalić kolejność czynności, przewidzieć czas trwania 

zaplanowanych operacji technologicznych i uzasadnić ich kolejność – jest to faza projek-

towania, 

 przygotować stanowisko pracy, przenieść wymiary na materiał według dokumentacji 

rysunkowej, ukształtować materiał zgodnie z opracowanym harmonogramem (przerzy-

nać, piłować, szlifować, zmontować) – jest to faza wytwarzania, 

 sprawdzić przydatność gotowego wytworu (np. wykorzystać kostkę dziewiarską 

i szydełko do tworzenia splotu dziewiarskiego) – jest to faza eksploatacji, 

 uporządkować stanowisko pracy, ocenić stan techniczny narzędzi i przyborów, dokonać 

segregacji odpadów materiałowych – jest to faza likwidacji. 

W trakcie realizacji każdego podprojektu, uczniowie wykonują, więc pełny zakres powtarza-

jących się działań technicznych. Działania te treściowo mogą się różnić, tzn. raz dotyczą dzia-

łań w zakresie obróbki drewna, innym razem obróbki tworzywa sztucznego lub metalu czy 

materiałów włókienniczych. Zawsze jednak model działalności technicznej pozostanie taki 

sam. Powtarzalność czynności technologicznych kształtuje u uczniów nawyki poprawnego ich 

wykonywania w prawidłowej kolejności oraz z odpowiednią dokładnością.  

W proponowanych rocznych planach pracy, zgodnie z założonymi treściami nauczania 

i zakładanymi osiągnięciami ucznia zawartymi w programie DZIAŁAJ Z JAWI, w rubryce „Tre-

ści nauczania” przedstawiono zakres treści realizowanych w ramach danej lekcji, natomiast 

w rubryce „Przewidywane osiągnięcia uczniów” wskazano nauczycielowi, co uczeń ma wie-

dzieć i umieć w ramach realizacji tych treści. Osiągnięcia uczniów sformułowano czynno-

ściowo, dzięki temu nauczyciel z łatwością ustali wiadomości i umiejętności, jakie uczeń po-

winien zdobyć w ramach realizacji przedstawionych treści i przyporządkuje je wymaganiom 

stawianym w WSO. 

W celu poprawnych i efektywnych realizacji działań dydaktycznych sugeruje się, aby nauczy-

ciel samodzielnie wykonał wybrany projekt techniczny przed rozpoczęciem pracy z uczniami. 

Uchroni to nauczyciela przed nieprzewidzianymi problemami zarówno natury technicznej, 
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jak i dydaktycznej. Natomiast w trakcie trwania projektu nauczyciel może skorzystać z filmu 

instruktażowego, który obrazuje wszystkie czynności technologiczne począwszy 

od trasowania, poprzez pracę poszczególnym narzędziami i urządzeniami, a kończąc na mon-

tażu poszczególnych elementów projektu w gotową konstrukcję. Wykorzystywać go można 

na każdej lekcji związanej z pracą nad projektem. Film został tak przygotowany, że nauczyciel 

ma możliwość wyboru pokazu czynności technologicznej wykonywanej przez uczniów 

na danej lekcji. Wyboru dokonuje się na podstawie głównego menu, do którego dostęp jest 

z poziomu każdej sekwencji filmowej. Kolejnym ułatwieniem jest możliwość zatrzymania 

projekcji w dowolnym momencie oraz cofnięcia w wybrane miejsce. Oczywiście film nie za-

stąpi nauczyciela, który oprócz instruktora pełni rolę doradcy i obserwatora. Niemniej, ten 

wirtualny nauczyciel jest atrakcyjną formą wspomagania pracy ucznia i nauczyciela. 

Przy wyborze projektu do realizacji ważne jest uwzględnienie posiadanych przez uczniów 

umiejętności technicznych. Sugeruje się, aby nauczyciel przyjął zasadę, że uczeń rozpoczyna 

pracę z projektem o małym stopniu skomplikowania, a gdy nabędzie nawyki poprawnych 

działań technicznych może realizować projekty bardziej złożone. 

Ze względu na stopień skomplikowania projekty zostały podzielone na pięć poziomów: 

1) poziom I – projekty z tego poziomu przeznaczone są dla uczniów, którzy po raz 

pierwszy pracują metodą projektów z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych JAWI 

(Wąż, Skrzat, Łódka); 

2) poziom II – projekty z tego poziomu przeznaczone są dla uczniów, którzy wykonali 

wybrany projekt z poziomu I (Sygnalizator, Lampa, Marionetka); 

3) poziom III – projekty z tego poziomu przeznaczone są dla uczniów, którzy wykonali 

wybrane projekty z poziomu I i II (Owad I, Ślizgacz, Trójkołowiec, Katamaran); 

4) poziom IV – projekty z tego poziomu przeznaczone są dla uczniów, którzy wykonali 

wybrane projekty z poziomu I i II oraz wypracowali możliwość realizacji  projektów 

o skomplikowanej konstrukcji (Kinkiet, Owad III, Krosno I); 

5) poziom V – projekty z tego poziomu przeznaczone są do realizacji na zajęciach poza-

lekcyjnych (kołkach technicznych) (Krosno II, Makrama, Owad II, Dźwig). 

Przedstawione powyżej uwagi odnoszą się do wszystkich projektów technicznych, które pro-

ponuje firma JAWI do realizacji w szkole podstawowej.  

Natomiast podrozdziały Uwagi do rocznego planu pracy, Szczegółowe informacje na temat 

realizacji projektu oraz Roczne plany pracy dotyczą wybranych projektów. 
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Uwagi do rocznego planu pracy w szkoły podstawowej 

Projekt Łódka jest zaliczany do grupy projektów z poziomu I. Pozwala on utrwalić u uczniów 

zdobyte wcześniej umiejętności planowania pracy oraz poprawne nawyki podczas realizacji 

projektów Wąż lub Skrzat. Projekt ten służy również rozszerzeniu wiedzy technicznej 

uczniów, a także opanowaniu przez nich nowych umiejętności dotyczących obróbki tworzyw 

sztucznych oraz obsługi aplikatura gorącego kleju.  

W przedstawionym rocznym planie większość tematów stanowi trzygodzinne jednostki me-

todyczne. Jedynie tematy dotyczące wykonania elementów bardziej skomplikowanych, ta-

kich jak rufa czy łącznik poprzeczny są realizowane w ciągu czterech godzin. Czas na te dzia-

łania jest wydłużony ze względu na potrzebę bardzo dokładnego oznakowania miejsc wier-

cenia otworów oraz wykonania podwójnych egzemplarzy. Plan przewiduje w ciągu roku 

szkolnego 31 jednostek metodycznych. Struktura cyklu zajęć jest ściśle związana z realizowa-

nym projektem. 

Lekcje 1 – 4 

Przygotowują uczniów do pracy w pracowni technicznej. Jest to szczególnie istotne z punktu 

widzenia bezpieczeństwa uczniów oraz motywacji do wykonywania działań technicznych.  

Ważne jest, aby wykształcić u uczniów świadomość odpowiedzialności za swoje i innych bez-

pieczeństwo, które będzie się wyrażało w odpowiednim postępowaniu podczas pracy jak 

i w razie zaistniałych wypadków.  

Jednocześnie należy zmotywować uczniów do planowej i systematycznej działalności tech-

nicznej z zachowaniem przyjętych zasad. Motywacja, czyli wprowadzenie w tematykę projek-

tu technicznego w celu wzbudzenie zainteresowania uczniów do działania. Krok ten, oparty 

głównie na emocjonalnym przygotowaniu uczniów, jest bardzo istotny, ponieważ od tego jak 

nauczyciel zmotywuje swoich podopiecznych zależy ich zaangażowanie się w działania pro-

jektowe. Skutecznym sposobem pobudzenia uczniów do działania może być zaproszenie 

uczniów do obejrzenia filmu np. Mazury 2013 regaty Bełbot na Jeziorze Kisajno, dostępnego 

na stronie internetowej: http://www.youtube.com/watch?v=_dzUbWP8dd4  

Zakłada się, że projekt jest realizowany indywidualnie – każdy uczeń wykonuje swój wytwór. 

Organizacja zajęć wymaga jednak zastosowania częściowej pracy w zespołach dwuosobo-

wych. Będzie to dotyczyło współpracy w korzystaniu z jednego kompletu narzędzi 

i wzajemnej pracy przy wykonywaniu czynności wymagających pomocy drugiej osoby. Na-

uczyciel musi zatem dokonać podziału na grupy oraz dokładnie określić zasady pracy 

w zespole dwuosobowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dotyczących sposobu ko-

rzystania z narzędzi i przyborów. Można to zrobić w trakcie zawierania kontraktu z całą klasą, 

którego celem jest określenie wszystkich warunków i wymagań koniecznych do efektywnego 

wywiązania się z powierzonych zadań zarówno ze strony ucznia jak i nauczyciela. Uzupełnie-

http://www.youtube.com/watch?v=_dzUbWP8dd4
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niem kontraktu jest regulamin pracowni technicznej, który powinien być również podpisany 

przez każdego ucznia. 

Zagadnienia związane z przygotowaniem uczniów do pracy w pracowni technicznej powinny 

być bardzo poważnie potraktowane przez nauczyciela. 

Lekcje 5 – 28  

Przeznaczono na realizację projektu technicznego Łódka. Zaproponowane tematy lekcji od-

powiadają działaniom realizowanym w ramach dziewięciu podprojektów: łącznik wzdłużny, 

ster, dziób, rufa, łącznik poprzeczny, wirnik krzyżakowy, poszycie pokładu, montaż napędu 

krzyżykowego oraz montaż mechaniczny łodzi. Wszystkie podprojekty zawierają pięć faz 

działalności technicznej: rozpoznanie, projektowanie, konstruowanie, programowanie oraz 

wytwarzanie.  

W trakcie trwania każdego podprojektu uczniowie samodzielnie wykonują powtarzające się 

działania projektowe: przygotowanie stanowiska pracy, opracowanie planu pracy, wykona-

nie czynności technologicznych. Nauczyciel powinien zatem zapewnić uczniom samodziel-

ność w podejmowanych działaniach. On sam powinien być bacznym obserwatorem, inter-

weniować tylko w razie potrzeby (np. gdy uczeń wykonuje jakąś czynność nieprawidłowo), 

wspierać uczniów „słabszych”, łagodzić konflikty, organizować korzystanie z urządzeń 

(np. wiertarki) a przede wszystkim dbać o zachowanie zasad bhp. W trakcie trwania tego 

etapu nauczyciel dokonuje systematycznej oceny poszczególnych czynności, które uczeń wy-

konuje w ramach realizowanego podprojektu uwzględniając ustalone wcześniej kryteria oraz 

ocenia przestrzeganie regulaminu pracowni i zasad bhp.  

Uczniowie, którzy przed czasem wykonają zaplanowane działania, realizują samodzielnie 

dodatkowe zadania, np. ćwiczenia z rysunku technicznego lub pomagaj innym uczniom, któ-

rzy nie radzą sobie z zaplanowanymi działaniami. 

Lekcje 29 – 31  

Przeznaczone są na podsumowanie prac projektowych. Uczniowie mają możliwość zdiagno-

zowania wytworu (sprawdzenie funkcjonalności łodzi – faza eksploatacji) oraz kształtowania 

myślenia twórczego w zakresie modernizacji i ulepszenia działania łodzi. Jest to możliwe 

dzięki stworzeniu przez nauczyciela takiego środowiska dydaktycznego, które zmotywowanie 

uczniów do poszukiwania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub materiałowych, pozwalają-

cych na szersze wykorzystanie łodzi. Motywacją do takiego działania może być stworzenie 

przez nauczyciela sytuacji problemowej, np. poprzez: zadanie intrygującego pytania „Jak 

można zmienić napęd łodzi?”3 lub wykorzystanie pytań (w formie czasowników modyfikują-

cych) z listy kontrolnej4 Alexa Osborna (więcej na ten temat w programie nauczania Działaj 

z JAWI).  

                                                           
3
 Opracowane na podstawie ćwiczenia „Jak zapobiec…? – Bowkett S., Wyobraź sobie, że … Ćwiczenia rozbudzające twórcze 

myślenie uczniów, str. 81, WSiP, 2000. 
4 Nęcka E., Orzechowski J., Słabosz A., Szymura B., Trening twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, str. 102, 

Gdańsk, 2008. 
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Ostatnim etapem realizacji projektu Łódka jest prezentacja gotowego wytworu. Może się 

to odbywać w różny sposób. Ważne jest, aby nauczyciel stworzył odpowiednie warunki 

na realizację pomysłów uczniowskich i określił jasne i zrozumiałe kryteria oceny tego etapu. 

Tutaj zaproponowano klasowe mini regaty łodzi.  

Uzupełnieniem pełnego cyklu działalności technicznej jest faza likwidacji. Tę tematykę reali-

zuje się na lekcji 31 poświęconej zagadnieniom dotyczącym zasad racjonalnego gospodaro-

wania odpadami z tworzyw sztucznych. 

Powyższy podział zajęć nie jest obowiązkowy. Każdy nauczyciel ma możliwość ustalenia wła-

snej kolejności realizacji poszczególnych tematów w zależności od potrzeby klasy czy obo-

wiązującego w szkole kalendarza imprez.  

Zaproponowane tematy przewidują realizację minimalnej liczby obowiązkowych godzin zajęć 

technicznych w ciągu roku szkolnego. Pozostałe godziny można przeznaczyć na rozszerzenie 

treści technicznych, związanych np. z racjonalizatorstwem (ulepszenie rozwiązań materiało-

wych lub konstrukcyjnych), z historią techniki (zapoznanie z historią środków komunikacji 

wodnej). Można również te godziny wykorzystać na wydłużenie realizacji podprojektów, 

z którymi uczniowie maja największy problem.  
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Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu Łódka5 

Propozycja tego projektu skierowana jest głównie do uczniów szkoły podstawowej. Efektem 

końcowym projektu jest pływająca łódka dwukadłubowa o napędzie gumowym. Głównym 

celem projektu jest realizacja treści obowiązujących w podstawie programowej 

z uwzględnieniem treści związanych z mechaniką. Realizując projekt uczeń buduje pierwszy 

silnik zamieniający energię sprężystości gumy na ruch obrotowy wirnika napędzającego łód-

kę. Czas zaplanowany na realizację projektu wynosi 24 jednostki lekcyjne. Materiały użyte 

do projektu to: pręt mosiężny o średnicy 2 mm, drewno sosny – sztaba o przekroju 20 mm 

x 5 mm, drewno sosny – sztaba o przekroju 5 mm x 10 mm, tworzywo termokurczliwe – rura 

o średnicy 3 mm, tworzywo PCV 3 mm, sklejka z drewna liściastego 4 mm, pianka polietyle-

nowa 6 mm, nity aluminiowe, guma. Wszystkie materiały potrzebne do realizacji projektu 

znajdują się w woreczkach. Cały projekt jest podzielony na dziewięć podprojektów. Do reali-

zacji poszczególnych podprojektów przygotowane są specjalne karty pracy, umieszczone 

w kartonowej teczce. Przenoszenie wymiarów na materiał oraz czynności technologiczne 

wspomagane są kartami z graficznymi podpowiedziami "krok po kroku", które otrzymuje 

nauczyciel prowadzący zajęcia. Zasady postępowania i zachowania w czasie trwania projektu 

są spisane w formie umowy, którą otrzymuje każdy uczeń. Do każdego podprojektu przygo-

towane są sprawdziany rysunkowe, które otrzymuje nauczyciel. Niezbędne wskazówki doty-

czące rysunku umieszczone na kartach, otrzymuje każdy uczeń.  

Przytoczona powyżej ogólna autorska charakterystyka projektu wskazuje na jego zdecydo-

waną odmienność od innych projektów, głownie w sferze niższej złożoności i pracochłonno-

ści. W istocie zaakcentować należy podstawową właściwość tego projektu, zdecydowanie 

różniącą go od pozostałych projektów. Otóż zadanie polegające na stworzeniu działającego 

prostego mechanizmu dysponującego własnym źródłem napędu i samodzielnie poruszające-

go się stanowi krok w stronę rozwinięcia świadomości technicznej ucznia i przekierowania 

jego aktywności poznawczej i twórczej od wytworów leżących raczej w kręgu zabawek 

i ozdób w stronę modeli odzwierciedlających techniczną rzeczywistość składającą się 

z mechanizmów, urządzeń i pojazdów. Realizacja tego projektu stanowić zatem może pierw-

szy krok do rozwinięcia zainteresowań modelarskich a w dalszej perspektywie daje szansę 

na wykształcenie szerszych zainteresowań o charakterze technicznym.  

Pod względem wykonawczym uwagę zwraca odmienne, niż w innych projektach, rozłożenie 

akcentów w zakresie opanowywanej wiedzy i umiejętności. Przejawia się to przede wszyst-

kim we wprowadzeniu obok drewna dwóch rodzajów tworzyw sztucznych (pianka polietyle-

nowa i PCV) w postaci arkuszy o różnych grubościach, a także w zastosowaniu na dużą skalę 

klejenia klejem topliwym, jako sposobu łączenia elementów wytworu. Tak, więc zadania wy-

twórcze związane z poszczególnymi podprojektami można będzie podzielić na trzy grupy: 

                                                           
5
 Wykorzystano materiał z przewodnika metodycznego M. R. Gogolina, Z. Dziamskiego, W. Jakubka, „Innowa-

cyjność w kształceniu technicznym. Metoda projektu w nauczaniu techniki na poziomie podstawowym 
i gimnazjalnym”, Bydgoszcz 2009. 
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pierwszą, ukierunkowaną na trasowanie i obróbkę elementów z materiałów drzewnych, dru-

gą – obejmującą trasowanie i wycinanie elementów ze spienionych tworzyw sztucznych, 

wreszcie ostatnią, obejmującą czynności montażowe – najpierw podzespołów funkcjonal-

nych takich, jak kadłuby oraz napęd wirnikiem krzyżakowym, a następnie całości wytworu – 

z wykorzystaniem klejenia elementów za pomocą kleju topliwego. Wykonanie większości 

elementów wytworu stanowi złożone już zadanie techniczne, wymagające dokładnego nano-

szenia kształtów i wymiarów na materiał a także przeprowadzenie we właściwej kolejności 

czynności obróbczych.  

Wykonanie większości elementów wymaga zachowania dużej dokładności oraz powtarzalno-

ści kształtów i wymiarów. Ważne jest, by uczeń miał świadomość, że od tego przede wszyst-

kim uzależniony jest prawidłowy montaż wytworu i jego poprawne działanie. Czynności 

montażowe w omawianym projekcie charakteryzują się dużą różnorodnością i obejmują za-

równo proste klejenie elementów z materiałów drzewnych z innymi, wykonanymi z tworzyw 

sztucznych (łączenie listew dziobowych i rufowych z poszyciem kadłuba), jak i zestawianie 

złączy kształtowych ustalanych klejeniem (montaż łączników z kadłubami oraz połączenie 

elementów napędu krzyżakowego), wreszcie montaż węzłów ruchomych (montaż wirnika 

w łącznikach wzdłużnych). Ze specyfiką tych czynności uczeń zapoznaje się na podstawie 

szczegółowych instrukcji ujętych w odpowiednich arkuszach. 

Montaż z użyciem kleju topliwego związany jest koniecznością zachowania podwyższonych 

rygorów bezpieczeństwa zważywszy, że aplikator kleju zasilany jest napięciem sieciowym, 

a sam klej bezpośrednio po nałożeniu na klejone elementy ma niebezpiecznie wysoką tem-

peraturę. Wykonywanie przez ucznia czynności klejenia jest dobrą okazją do poszerzonego 

omówienia zagadnień bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń zasilanych z sieci oraz 

takich, których działanie związane jest z wytwarzaniem wysokich temperatur.  

Projekt „Łódka” umożliwia poszerzenie wiedzy technicznej ucznia w znacząco szerszym za-

kresie, niż w przypadku innych projektów. Z oczywistych powodów duże znaczenie przykłada 

się do opanowania przez ucznia usystematyzowanej wiedzy o rysunku technicznym, obejmu-

jącej rzutowanie prostokątne, aksonometryczne oraz zasady wymiarowania. Wprowadzone 

do zestawu dwa arkusze poświęcone tej tematyce nauczyciel powinien wykorzystać jak 

sprawdziany rysunkowe. Wykorzystanie w projekcie różnorodnych materiałów takich, jak 

drewno, sklejka, dwa rodzaje tworzyw sztucznych, metalu i gumy ułatwia wprowadzenie 

do zawartości zajęć lekcyjnych poszerzonej wiedzy z zakresu materiałoznawstwa oraz technik 

obróbki. Celowym wydaje się być wprowadzanie tych treści w trakcie dyskusji prowadzonych 

z uczniami podczas realizacji poszczególnych podprojektów, możliwe jest też wprowadzenie 

w wybranym przez nauczyciela momencie krótkiej pogadanki, przybliżającej uczniom tę pro-

blematykę. Celowe jest przeprowadzenie takowej w chwili, w której uczniowie przechodzą 

od wykonywania podprojektów opartych o materiały drzewne (już im znane), do takich, 

w których wprowadzane są materiały mniej poznane lub nowe (tworzywa sztuczne, metal 
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i guma). Ewentualnie można też np. uzupełnić arkusze sprawdzianów rysunkowych pytania-

mi dotyczącymi tej problematyki.  

Wykorzystanie w projekcie źródła napędu w postaci naciągu gumowego połączonego z krzy-

żakowym wirnikiem jest okazją do wprowadzenia wątku związanego ze źródłami energii na-

pędzającymi urządzenia i pojazdy. Jest to oczywiście możliwe tylko wtedy, gdy uczniowie 

pracują na tyle sprawnie, że pojawia się rezerwa czasowa pozwalająca na wprowadzenie 

dodatkowych treści rozszerzających. Nauczyciel ma, co zrozumiałe, swobodę w metodach ich 

prezentacji – może to być pogadanka, prezentacja z dyskusją (co należy preferować w pracy 

z uczniami uzdolnionymi) lub pokaz multimedialny – zależne jest to tylko od materiałów 

i środków, jakimi nauczyciel dysponuje.  Na koniec należy zwrócić uwagę na fakt, iż projekt 

ten może być inspiracją do twórczości własnej uczniów realizowanej np. na modelarskim 

kole zainteresowań, można także już w trakcie podstawowego ciągu zajęć lekcyjnych zasuge-

rować najzdolniejszym i najbieglej pracującym uczniom, aby spróbowali podstawową kon-

strukcję łódki usprawnić lub rozbudować, co jest możliwe dzięki dużemu potencjałowi tkwią-

cemu w tym projekcie. 
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Roczne plany pracy techniki realizowanej na podstawie programu nauczania DZIAŁAJ Z JAWI 

Projekt Łódka  

Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

1.  Moje lekcje 
techniki – czego 
i jak będziemy 
się uczyć na 
lekcjach techni-
ki? 

 Zakres treści obowiązujący w szkole pod-
stawowej 

 Wymagania edukacyjne odniesione 
do poszczególnych bloków tematycznych 

 Zasady oceniania oraz ogólne kryteria 
na poszczególne oceny zgodnie z WSO 

 Karty oceny i postępów ucznia na lekcjach 
techniki 

 Udział Polaków w rozwoju techniki 

I.1 
I.9 

Zagadnienia 
ogólne 

Kultura pracy 

 wie, czego będzie się uczył na lekcjach techniki 
w szkole podstawowej 

 zna wymagania edukacyjne, jakie osiągnie 
w czasie realizacji techniki 

 zna kryteria na poszczególne oceny i zasady 
oceniania obowiązujące na technice 

 jest świadom istnienia karty jego oceny 
i postępów  

 wymienia polskich wynalazców 

 przyporządkowuje twórcę do wynalazku 

 wyjaśnia znaczenie polskich wynalazków 
na rozwój techniki  

2.  Moje bezpie-
czeństwo 
w szkole 

 Rodzaje sygnałów alarmowych 

 Zasady zachowania się podczas alarmów 
w szkole (w razie pożaru, wystąpienia nie-
bezpiecznych substancji chemicznych lub 
ładunków wybuchowych) 

 Droga ewakuacyjna 

 Sposoby postępowania podczas wypad-
ków w szkole jako poszkodowany i jako 
świadek 

I.3 
I.8 

Zagadnienia 
ogólne 

Kultura pracy 

 rozpoznaje rodzaje sygnałów alarmowych 
obowiązujących w szkole 

 wyjaśnia potrzebę prowadzania próbnych 
alarmów 

 wie, jak zachować się podczas alarmów 

 rozpoznaje oznaczenia drogi ewakuacyjnej 

 planuje drogę ewakuacji  z pracowni technicz-
nej 

 wie, jak zachować się podczas wypadku 
w szkole jako poszkodowany i jako świadek 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

3.  Moje bezpie-
czeństwo 
w pracowni 
technicznej 

 Regulamin szkolnej pracowni technicznej 

 BHP na stanowiska pracy 

 Przestrzeganie regulaminu pracowni 
i przepisów bhp – podpisanie kontraktu 
i akceptacja zasad postępowania 
i oceniania 

 Wypadki przy pracy 

 Zasady zachowania się podczas wypadku 
przy pracy  

I.1 
I.2 
I.6 
I.8 

 

Zagadnienia 
ogólne 

Kultura pracy 

 wyjaśnia potrzebę przestrzegania regulaminu 
pracowni technicznej 

 analizuje poszczególne punkty regulaminu 

 omawia zasady bezpieczeństwa i higieny pod-
czas prac technicznych posługując się językiem 
technicznym 

 potrafi poprawnie zorganizować swoje stano-
wisko pracy  

 akceptuje ustalone zasady postępowania i oce-
niania 

 wyjaśnia, jak zapobiegać sytuacjom zagrażają-
cym bezpieczeństwu swojemu i innych podczas 
pracy 

 wie, jak zachować się podczas wypadku przy 
pracy 

 udziela pierwszej pomocy przy prostych ura-
zach (skaleczenie, krwotok z nosa itp.) 

 wzywa pomoc medyczną 

4.  Mój projekt 
techniczny – 
łódka 

 Istota projektu technicznego  

 Analiza działań realizowanych w ramach 
projektu – podprojekty  

 Zasady postępowania i formy pracy pod-
czas realizacji projektu 

 Kryteria jakości wyrobu z punktu widzenia 
użytkownika 

I.5 
I.6 

IV.1 
IV.5 
VI.1 

 

Kultura pracy 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 zna istotę projektu technicznego 

 rozpoznaje działania realizowane w ramach 
projektu 

 akceptuje zasady postępowania i formy pracy 
podczas realizacji projektu 

 określa kryteria jakości wyrobu z punktu wi-
dzenia użytkownika 

5.  Łącznik wzdłuż-
ny pokładu – 
plan pracy 

 Analiza podprojektu: 

 ustalenie roli elementu w odniesieniu 
do całego wytworu  

I.1 
I.6 

III.1 

Kultura pracy 
Rysunek 

techniczny 

 określa rolę łącznika w całościowej konstrukcji 
łódki 

 ustala ilość elementów do wykonania 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

 ustalenie i uzasadnienie ilości elemen-
tów 

 czytanie rysunku technicznego (odczy-
tanie wymiarów elementu; ustalenie 
wielkości, rodzaju, położenia i przezna-
czenia otworu; wyjaśnienie oznaczeń 
rysunkowych – promień „R” oraz prze-
rwanie) 

 dobór materiału (listwa sosnowa) 

 Plan pracy: 
- ustalenie czynności technologicznych 

pod kątem realizacji zadania projekto-
wego 

- dobór narzędzi do wykonania poszcze-
gólnych czynności technologicznych  

III.5 
IV.1 
IV.4 
IV.7 
VI.1 
VI.2 
VI.3 
VI.5 

Materiało-
znawstwo 

Technologia 
wytwarzania 

 uzasadnia potrzebę wykonania dwóch łączni-
ków wzdłużnych 

 odczytuje wymiary łącznika z rysunku technicz-
nego 

 ustala wielkość i rodzaj otworu oraz jego poło-
żenie 

 rozróżnia otwory przelotowe i nieprzelotowe 

 zna przeznaczenie otworu w całościowej kon-
strukcji łódki 

 wyjaśnia istotę oznaczenia rysunkowego „R” 

 uzasadnia potrzebę zastosowania przerwania 
na rysunku technicznym 

 uzasadnia zastosowanie listwy sosnowej 
do wykonania masztu 

 objaśnia znaczenie pojęcia plan pracy 

 opracowuje plan pracy 

 nazywa czynności technologiczne 

 uzasadnia potrzebę zachowania odpowiedniej 
kolejności czynności technologicznych  

 szacuje czas potrzebny na wykonanie poszcze-
gólnych czynności 

 zna narzędzia do obróbki drewna 

 dobiera narzędzia do wykonania określonej 
czynności technologicznej 

6.  Łącznik wzdłuż-
ny pokładu – 
czynności tech-
nologiczne 

 Przenoszenie wymiarów na materiał – tra-
sowanie: 

 organizacja stanowiska do trasowania 

 czytanie rysunku technicznego 

I.1 
I.2 
I.4 
I.5 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 
Rysunek 

 organizuje stanowisko pracy do trasowania 

 zna narzędzia i przybory stosowane przy traso-
waniu na drewnie  

 dobiera przybory do trasowania  
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

 dobór narzędzi i przyborów do traso-
wania na drewnie 

 Wpływ dokładności trasowania na jakość 
wykonania przedmiotu 

 Wiercenie otworu przelotowego: 

 organizacja stanowiska do wiercenia  

 zasady bhp przy korzystaniu z wiertar-
ki elektrycznej  

 punktowanie miejsca przyłożenia 
wiercenia 

 dobór wiertła o odpowiedniej średni-
cy 

 mocowanie elementu w imadle wier-
tarki 

 wiercenie otworu  

 Obróbka wykańczająca: 

 dobór materiału ściernego 

 zaokrąglenie krawędzi zgodnie z ry-
sunkiem technicznym 

 szlifowanie powierzchni  

I.6 
I.7 
I.8 

III.5 
III.7 
IV.4 
IV.6 
VI.3 
VI.4 
VI.6 
VI.7 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 odczytuje wymiary łącznika z rysunku technicz-
nego 

 przenosi wymiary na materiał 

 określa znaczenie dokładności trasowania 
na jakość wykonania łącznika 

 przygotowuje stanowisko do wiercenia 

 opisuje zasady bhp przy zastosowaniu wiertarki 
elektrycznej 

 dobiera narzędzia i przybory do punktowania 
na drewnie 

 rozpoznaje otwory przelotowe 

 dobiera grubość wiertła do średnicy otworu 

 stabilnie mocuje materiał w imadle wiertarki 

 wierci otwór przelotowy 

 przestrzega zasad bhp podczas wiercenia 

 dobiera odpowiedni papier ścierny 

 zaokrągla krawędzie elementu zgodnie z zało-
żeniami rysunkowymi 

 szlifuje powierzchnie papierem ściernym  

7.  Ster łódki– plan 
pracy 

 Analiza podprojektu: 

 ustalenie roli elementu w odniesieniu 
do całego wytworu 

 ustalenie ilości elementów 

 określenie kształtu elementu  

 odczytanie wymiarów elementu 

 dobór materiału (tworzywo sztuczne 
PCV spienione) 

I.1 
I.6 

III.1 
III.5 
IV.1 
IV.4 
IV.7 
VI.1 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 określa rolę steru w całościowej konstrukcji 
łódki 

 ustala ilość elementów do wykonania 

 uzasadnia potrzebę wykonania dwóch sterów 

 opisuje kształt steru na podstawie rzutu akso-
nometrycznego 

 odczytuje poszczególne wymiary steru z rzutów 
prostokątnych 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

 Plan pracy: 

 ustalenie kolejności czynności techno-
logicznych na podstawie analizy rzutów 
prostokątnych 

 dobór narzędzi do wykonania poszcze-
gólnych czynności technologicznych  

VI.2 
VI.3 
VI.5 

 uzasadnia zastosowanie spienionego tworzywa 
PCV do wykonania sterów 

 opracowuje plan pracy 

 nazywa czynności technologiczne 

 uzasadnia potrzebę zachowania odpowiedniej 
kolejności czynności technologicznych  

 szacuje czas potrzebny na wykonanie poszcze-
gólnych czynności 

 dobiera narzędzia do wykonania poszczegól-
nych czynności technologicznych 

8.  Ster łódki – 
trasowanie 
 

 Przenoszenie wymiarów na materiał – tra-
sowanie: 

 organizacja stanowiska do trasowania 

 dobór narzędzi i przyborów do traso-
wania na spienionym tworzywie PCV  

 czytanie rysunku technicznego 

 wyznaczenie zaokrąglenia o określo-
nym promieniu - technika rysowania 
łuków  

 Wpływ dokładności trasowania na jakość 
wykonania przedmiotu 

I.1 
I.2 
I.4 
I.5 
I.6 
I.7 

III.7 
IV.4 
VI.3 
VI.4 
VI.7 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 organizuje stanowisko pracy do trasowania 

 dobiera przybory do trasowania na spienionym 
tworzywie PCV 

 odczytuje wymiary z rzutów prostokątnych 

 proponuje technikę wykonania zaokrąglenia 
o określonym promieniu 

 kreśli łuk o promieniu podanym na rysunku 
technicznym 

 określa znaczenie dokładności trasowania 
na jakość wykonania steru 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

9.  Ster łódki – 
czynności tech-
nologiczne 

 Organizacja stanowiska pracy do obróbki 
ręcznej spienionego tworzywa PCV 

 zasady bhp przy obróbce ręcznej two-
rzywa sztucznego  

 dobór narzędzi do wykonania czynno-
ści technologicznych 

 Obróbka ręczna spienionego tworzywa 
PCV: 

 mocowanie materiału w imadle 

 techniki prowadzenia piły (największa 
powierzchnia cięcia, ciecie po stronie 
odpadu) 

 przerzynanie materiału po linii prostej 

 przerzynanie materiału po łuku 

 szlifowanie krawędzi materiału 

 Wpływ jakości wykonania sterów na funk-
cjonalność łódki 

I.1 
I.2 
I.4 
I.5 
I.6 
I.7 

VI.3 
VI.4 

 

Kultura pracy 
Technologia 
wytwarzania 

 

 organizuje stanowisko pracy do obróbki ręcznej 

 zna zasady bhp przy obróbce ręcznej 

 dobiera narzędzia do przerzynania spienionego 
tworzywa sztucznego PCV 

 opisuje zasady bezpiecznego korzystania z piły 
ręcznej  

 prawidłowo mocuje materiał w imadle 

 stosuje poprawne techniki prowadzenia piły 

 przerzyna materiał po linii prostej 

 przerzyna materiał po łuku 

 dobiera papier ścierny do szlifowania spienio-
nego tworzywa sztucznego PCV 

 wyrównuje krawędzie elementu do linii traso-
wania 

 rozumie zależność między jakością wykonania 
sterów a funkcjonalnością łódki 

10.  Dziób łódki – 
plan pracy  

 Analiza podprojektu: 

 ustalenie roli elementu w odniesieniu 
do całego wytworu 

 ustalenie ilości elementów 

 odczytanie wymiarów elementu 

 wyjaśnienie oznaczenia rysunkowego 
„R” – promień zaokrąglenia  

 ustalenie położenia i wymiarów wcięcia 

 określenie roli wcięcia 

 dobór materiału (listwa sosnowa) 

 Plan pracy: 

I.1 
I.6 

III.1 
III.5 
IV.1 
IV.4 
IV.7 
VI.1 
VI.2 
VI.3 
VI.5 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 określa rolę dziobów w całościowej konstrukcji 
łodzi 

 ustala ilość elementów do wykonania 

 uzasadnia potrzebę wykonania dwóch dziobów 

 odczytuje poszczególne wymiary dziobu 
z rzutów prostokątnych 

 wyjaśnia znaczenie oznaczenia „R” 

 ustala wymiary wcięcia i jego położenie 

 określa rolę wcięcia w konstrukcji dziobu łodzi 

 uzasadnia zastosowanie listwy sosnowej 
do wykonania dziobów 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

 ustalenie kolejności czynności techno-
logicznych na podstawie analizy rzutów 
prostokątnych 

 dobór narzędzi do wykonania poszcze-
gólnych czynności technologicznych 

 opracowuje plan pracy 

 nazywa czynności technologiczne 

 uzasadnia potrzebę zastosowania poszczegól-
nych czynności oraz zachowania odpowiedniej 
ich kolejności  

 szacuje czas potrzebny na wykonanie poszcze-
gólnych czynności 

 dobiera narzędzia do wykonania poszczegól-
nych czynności technologicznych 

11.  Dziób łódki – 
trasowanie 

 Organizacja stanowiska do trasowania  

 dobór narzędzi i przyborów do traso-
wania na drewnie 

 Przenoszenie wymiarów na materiał – tra-
sowanie: 

 czytanie rysunku technicznego 

 wyznaczanie osi symetrii przedmiotu 

 narysowanie wcięcia – wyznaczenie 
miejsca wiercenia otworu przelotowego  

 Wpływ dokładności trasowania na jakość 
wykonania przedmiotu 

I.1 
I.2 
I.4 
I.5 
I.6 
I.7 

III.7 
IV.4 
VI.3 
VI.4 
VI.7 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 organizuje stanowisko pracy do trasowania 

 dobiera przybory do trasowania na drewnie 

 odczytuje wymiary elementu z rzutów prosto-
kątnych 

 wyznacza oś symetrii dziobów 

 wyznacza miejsce wiercenia otworu pod wcię-
cie 

 rysuje szerokość wcięcia 

 określa znaczenie dokładności trasowania 
na jakość wykonania dziobów 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

12.  Dziób łódki – 
czynności tech-
nologiczne 

 Organizacja stanowiska pracy z wiertarką 

 zasady bhp przy obsłudze wiertarki 
elektrycznej 

 dobór wierteł 

 Wiercenie otworów: 

 punktowanie 

 mocowanie materiału w imadle 

 wiercenie otworu przelotowego– ob-
sługa wiertarki elektrycznej 

 Organizacja stanowiska pracy do obróbki 
ręcznej drewna 

 zasady bhp przy obróbce ręcznej 
drewna 

 dobór narzędzi do wykonania czynno-
ści technologicznych 

 Przerzynanie materiału po linii prostej: 

 mocowanie materiału w imadle 

 techniki prowadzenia piły (największa 
powierzchnia cięcia, ciecie po stronie 
odpadu) 

 przerzynanie materiału na odpowiednią 
długość 

 przerzynanie do nawierconych otwo-
rów –tworzenie wcięcia zgodnie z ry-
sunkiem technicznym 

 Szlifowanie powierzchni materiału: 

 dobór papieru ściernego 

 dopasowanie krawędzi wcięć do grubo-

I.1 
I.2 
I.4 
I.5 
I.6 
I.7 
I.8 

III.5 
III.7 
IV.4 
IV.6 
VI.3 
VI.4 
VI.6 
VI.7 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 organizuje miejsce pracy z wiertarką elektrycz-
ną 

 opisuje zasady bhp przy obsłudze wiertarki 

 dobiera wiertło o odpowiedniej średnicy 

 zaznacza na materiale punkty przyłożenia wier-
tła (punktowanie) 

 stabilnie mocuje materiał w imadle wiertarki 

 bezpiecznie wierci otwór przelotowy  

 organizuje stanowisko pracy do obróbki ręcznej 

 zna zasady bhp przy obróbce ręcznej 

 dobiera narzędzia do przerzynania drewna 

 opisuje zasady bezpiecznego korzystania z piły 
ręcznej  

 prawidłowo mocuje materiał w imadle 

 stosuje poprawne techniki prowadzenia piły 

 przerzyna materiał po linii prostej 

 tworzy wcięcie zgodnie z rysunkiem technicz-
nym 

 dobiera papier ścierny do szlifowania drewna 

 dopasowuje szerokość wcięcia do grubości 
łącznika wzdłużnego 

 uzasadnia potrzebę dokładnego dopasowania 
szerokość wcięcia do grubości łącznika wzdłuż-
nego 

 wykonuje zaokrąglenia zgodnie z rysunkiem 
technicznym 

 wygładza powierzchnię drewna za pomocą 
szlifowania 



 

19 

 

Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

ści łącznika wzdłużnego  

 wpływ dokładności dopasowania na 
trwałość elementu 

 wykonanie zaokrągleń zgodnie z rysun-
kiem technicznym 

 wygładzanie powierzchni dziobów 

 Wpływ dokładności wykonania dziobów na 
wygląd i funkcjonalność łodzi 

 rozumie zależność między dokładnością wyko-
nania dziobów a wyglądem i funkcjonalnością 
łodzi 

13.  Rufa pokładu – 
plan pracy 

 Analiza podprojektu: 

 ustalenie roli elementu w odniesieniu 
do całego wytworu 

 ustalenie ilości elementów 

 odczytanie wymiarów elementu 

 wyjaśnienie oznaczenia rysunkowego 
„R” – promień zaokrąglenia  

 ustalenie położenia i wymiarów wcięć 

 określenie roli wcięć 

 dobór materiału (listwa sosnowa) 

 Plan pracy: 

 ustalenie kolejności czynności techno-
logicznych na podstawie analizy rzutów 
prostokątnych 

 dobór narzędzi do wykonania poszczegól-
nych czynności technologicznych 

I.1 
I.6 

III.1 
III.5 
IV.1 
IV.4 
IV.7 
VI.1 
VI.2 
VI.3 
VI.5 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 określa rolę ruf w całościowej konstrukcji łodzi 

 ustala ilość elementów do wykonania 

 uzasadnia potrzebę wykonania dwóch ruf 

 odczytuje poszczególne wymiary ruf z rzutów 
prostokątnych 

 wyjaśnia znaczenie oznaczenia „R” 

 ustala wymiary wcięć i ich położenie 

 określa rolę wcięć w konstrukcji łódki 

 uzasadnia zastosowanie listwy sosnowej 
do wykonania ruf pokładu 

 opracowuje plan pracy 

 nazywa czynności technologiczne 

 uzasadnia potrzebę zastosowania poszczegól-
nych czynności oraz zachowania odpowiedniej 
ich kolejności  

 szacuje czas potrzebny na wykonanie poszcze-
gólnych czynności 

 dobiera narzędzia do wykonania poszczegól-
nych czynności technologicznych 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

14.  Rufa pokładu – 
trasowanie 

 Organizacja stanowiska do trasowania  

 dobór narzędzi i przyborów do traso-
wania na drewnie 

 Przenoszenie wymiarów na materiał – tra-
sowanie: 

 czytanie rysunku technicznego 

 wyznaczanie osi symetrii przedmiotu 

 wyznaczenie długości przedmiotów 

 narysowanie wcięć – wyznaczenie miej-
sca wiercenia otworów przelotowych; 
nakreślenie linii określających szerokość 
wcięć 

 Wpływ dokładności trasowania na jakość 
wykonania przedmiotu 

I.1 
I.2 
I.4 
I.5 
I.6 
I.7 

III.7 
IV.4 
VI.3 
VI.4 
VI.7 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 organizuje stanowisko pracy do trasowania 

 dobiera przybory do trasowania na drewnie 

 odczytuje wymiary elementu z rzutów prosto-
kątnych 

 wyznacza oś symetrii ruf 

 wyznacza miejsce wiercenia otworów pod 
wcięcia 

 rysuje szerokość wcięcia 

 określa znaczenie dokładności trasowania 
na jakość wykonania ryfy 

15.  Rufa pokładu – 
czynności tech-
nologiczne 

 Organizacja stanowiska pracy z wiertarką 

 zasady bhp przy obsłudze wiertarki 
elektrycznej 

 dobór wierteł 

 Wiercenie otworów: 

 punktowanie 

 mocowanie materiału w imadle 

 wiercenie otworów przelotowych– 
obsługa wiertarki elektrycznej; wy-
miana wiertła 

 Wpływ dokładności wiercenia na wygląd 
i funkcjonalność elementu 

I.1 
I.2 
I.4 
I.5 
I.6 
I.7 
I.8 

IV.6 
VI.3 
VI.4 
VI.6 

 

Kultura pracy  
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 organizuje miejsce pracy z wiertarką elektrycz-
ną 

 opisuje zasady bhp przy obsłudze wiertarki 

 dobiera wiertło o odpowiedniej średnicy 

 zaznacza na materiale punkty przyłożenia wier-
tła (punktowanie) 

 stabilnie mocuje materiał w imadle wiertarki 

 bezpiecznie wierci otwory przelotowe o róż-
nych średnicach  

 wymienia wiertła w głowicy wiertarki 

 rozumie zależność między dokładnością wyko-
nania otworów a wyglądem i funkcjonalnością 
rufy 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

16.  Rufa pokładu – 
czynności tech-
nologiczne 

 Organizacja stanowiska pracy do obróbki 
ręcznej drewna 

 zasady bhp przy obróbce ręcznej 
drewna 

 dobór narzędzi do wykonania czynno-
ści technologicznych 

 Przerzynanie materiału po linii prostej: 

 mocowanie materiału w imadle 

 techniki prowadzenia piły (największa 
powierzchnia cięcia, ciecie po stronie 
odpadu, nadanie prostego kierunku 
cięcia) 

 przerzynanie materiału na odpowiednią 
długość 

 przerzynanie do nawierconych otwo-
rów –tworzenie wcięć zgodnie z rysun-
kiem technicznym 

 Szlifowanie powierzchni materiału: 

 dobór papieru ściernego 

 dopasowanie krawędzi wcięć do grubo-
ści łącznika wzdłużnego oraz sterów 

 wpływ dokładności dopasowania na 
trwałość elementu 

 wykonanie zaokrągleń zgodnie z rysun-
kiem technicznym 

 wygładzanie powierzchni ruf 

 Wpływ dokładności wykonania ruf na wy-
gląd i funkcjonalność łodzi 

I.1 
I.2 
I.4 
I.5 
I.6 
I.7 
I.8 

IV.4 
IV.6 
VI.3 
VI.4 
VI.6 

 

Kultura pracy  
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 organizuje stanowisko pracy do obróbki ręcznej 

 zna zasady bhp przy obróbce ręcznej 

 dobiera narzędzia do przerzynania drewna 

 opisuje zasady bezpiecznego korzystania z piły 
ręcznej  

 prawidłowo mocuje materiał w imadle 

 stosuje poprawne techniki prowadzenia piły 

 przerzyna materiał po linii prostej 

 tworzy wcięcia zgodnie z rysunkiem technicz-
nym 

 dobiera papier ścierny do szlifowania drewna 

 dopasowuje szerokość wcięć do grubości łącz-
nika wzdłużnego oraz grubości sterów 

 uzasadnia potrzebę dokładnego dopasowania 
szerokość wcięć do grubości łącznika wzdłuż-
nego oraz steru 

 wykonuje zaokrąglenia zgodnie z rysunkiem 
technicznym 

 wygładza powierzchnię drewna za pomocą 
szlifowania 

 rozumie zależność między dokładnością wyko-
nania ruf a wyglądem i funkcjonalnością łodzi 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

17.  Łącznik po-
przeczny pokła-
du – plan pracy 

 Analiza podprojektu: 

 ustalenie roli elementu w odniesieniu 
do całego wytworu 

 ustalenie ilości elementów 

 odczytanie wymiarów elementu 

 pojęcie przedmiotu symetrycznego 

 wyjaśnienie oznaczenia rysunkowego 
„R” – promień wcięcia  

 ustalenie położenia i wymiarów wcięć 
oraz otworów 

 określenie roli wcięć i otworów 

 dobór materiału (sklejka z drewna li-
ściastego) 

 Plan pracy: 

 ustalenie kolejności czynności techno-
logicznych na podstawie analizy rzutów 
prostokątnych 

 dobór narzędzi do wykonania poszcze-
gólnych czynności technologicznych 

I.1 
I.6 

III.1 
III.5 
IV.1 
IV.4 
IV.7 
VI.1 
VI.2 
VI.3 
VI.5 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 określa rolę łącznika w całościowej konstrukcji 
łodzi 

 ustala ilość elementów do wykonania 

 uzasadnia potrzebę wykonania dwóch łączni-
ków poprzecznych 

 odczytuje poszczególne wymiary łączników 
z rzutów prostokątnych 

 charakteryzuje przedmiot symetryczny 

 wyjaśnia znaczenie oznaczenia „R” 

 ustala wymiary wcięć i ich położenie 

 ustala średnicę otworów oraz ich położenie 

 określa rolę wcięć i otworów w konstrukcji 
łódki 

 uzasadnia zastosowanie listwy sosnowej 
do wykonania łączników poprzecznych 

 opracowuje plan pracy 

 nazywa czynności technologiczne 

 uzasadnia potrzebę zastosowania poszczegól-
nych czynności oraz zachowania odpowiedniej 
ich kolejności  

 szacuje czas potrzebny na wykonanie poszcze-
gólnych czynności 

 dobiera narzędzia do wykonania poszczegól-
nych czynności technologicznych 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

18.  Łącznik po-
przeczny pokła-
du – trasowanie 

 Organizacja stanowiska do trasowania  

 dobór narzędzi i przyborów do traso-
wania na materiałach drzewnych 

 Przenoszenie wymiarów na materiał – tra-
sowanie: 

 czytanie rysunku technicznego 

 wyznaczenie długości przedmiotów 

 wyznaczanie osi symetrii przedmiotu 

 narysowanie wcięć – wyznaczenie miej-
sca wiercenia otworów przelotowych 
określających głębokość wcięć; nakre-
ślenie linii określających szerokość 
wcięć 

 wyznaczenie miejsc wiercenia otworów 
pod gumki 

 Wpływ dokładności trasowania na jakość 
wykonania przedmiotu 

I.1 
I.2 
I.4 
I.5 
I.6 
I.7 

III.7 
IV.4 
VI.3 
VI.4 
VI.7 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 organizuje stanowisko pracy do trasowania 

 dobiera przybory do trasowania na materiałach 
drzewnych 

 odczytuje wymiary elementu z rzutów prosto-
kątnych 

 wyznacza długość łączników 

 wyznacza oś symetrii łączników 

 wyznacza miejsce wiercenia otworów pod 
wcięcia 

 rysuje szerokość wcięcia 

 wyznacza miejsce wiercenia otworów pod 
gumki 

 określa znaczenie dokładności trasowania 
na jakość wykonania łącznika 

19.  Łącznik po-
przeczny pokła-
du – czynności 
technologiczne 

 Organizacja stanowiska pracy z wiertarką 

 zasady bhp przy obsłudze wiertarki 
elektrycznej 

 dobór wierteł 

 Wiercenie otworów: 

 punktowanie 

 mocowanie materiału w imadle 

 wiercenie otworów przelotowych– 
obsługa wiertarki elektrycznej; wy-
miana wiertła 

 technika wiercenia otworów zapobie-

I.1 
I.2 
I.4 
I.5 
I.6 
I.7 
I.8 

IV.4 
IV.6 
VI.3 
VI.4 

Kultura pracy  
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 organizuje miejsce pracy z wiertarką elektrycz-
ną 

 opisuje zasady bhp przy obsłudze wiertarki 

 dobiera wiertło o odpowiedniej średnicy 

 zaznacza na materiale punkty przyłożenia wier-
tła (punktowanie) 

 stabilnie mocuje materiał w imadle wiertarki 

 bezpiecznie wierci otwory przelotowe o róż-
nych średnicach  

 wymienia wiertła w głowicy wiertarki 

 proponuje technikę wiercenia otworów zapo-
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

gająca wyrwaniu materiału przez 
wiertło 

 Wpływ dokładności wiercenia na wygląd 
i funkcjonalność elementu 

VI.6 
 

biegającą wyrwaniu materiału przez wiertło 

 rozumie zależność między dokładnością wyko-
nania otworów a wyglądem i funkcjonalnością 
łącznika 

20.  Łącznik po-
przeczny pokła-
du – czynności 
technologiczne 

 Organizacja stanowiska pracy do obróbki 
ręcznej drewna 

 zasady bhp przy obróbce ręcznej 
drewna 

 dobór narzędzi do wykonania czynno-
ści technologicznych 

 Przerzynanie materiału po linii prostej: 

 mocowanie materiału w imadle 

 techniki prowadzenia piły (największa 
powierzchnia cięcia, ciecie po stronie 
odpadu, nadanie prostego kierunku 
cięcia) 

 przerzynanie materiału na odpowiednią 
długość 

 przerzynanie do nawierconych otwo-
rów – tworzenie wcięć zgodnie z rysun-
kiem technicznym 

 Szlifowanie powierzchni materiału: 

 dobór papieru ściernego 

 dopasowanie krawędzi wcięć do grubo-
ści łącznika wzdłużnego  

 wpływ dokładności dopasowania 
na trwałość elementu 

 wygładzanie powierzchni łączników 

 Wpływ dokładności wykonania łącznika na 
wygląd i funkcjonalność łodzi 

I.1 
I.2 
I.4 
I.5 
I.6 
I.7 
I.8 

III.5 
IV.4 
IV.6 
VI.3 
VI.4 
VI.6 

 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 organizuje stanowisko pracy do obróbki ręcznej 

 zna zasady bhp przy obróbce ręcznej 

 dobiera narzędzia do przerzynania sklejki 
z drewna liściastego 

 opisuje zasady bezpiecznego korzystania z piły 
ręcznej  

 prawidłowo mocuje materiał w imadle 

 stosuje poprawne techniki prowadzenia piły 

 przerzyna materiał po linii prostej 

 tworzy wcięcia zgodnie z rysunkiem technicz-
nym 

 dobiera papier ścierny do szlifowania drewna 

 dopasowuje szerokość wcięć do grubości łącz-
nika wzdłużnego oraz grubości sterów 

 uzasadnia potrzebę dokładnego dopasowania 
szerokość wcięć do grubości łącznika wzdłuż-
nego oraz steru 

 wygładza powierzchnię sklejki za pomocą szli-
fowania 

 rozumie zależność między dokładnością wyko-
nania łącznika a wyglądem i funkcjonalnością 
łodzi 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

21.  Wirnik krzyża-
kowy – plan 
pracy  

 Analiza podprojektu: 

 ustalenie roli elementu w odniesieniu 
do całego wytworu 

 ustalenie ilości elementów tworzący 
wirnik krzyżakowy 

 odczytanie wymiarów elementu 

 wyjaśnienie oznaczenia rysunkowego 
„R” – promień otworu określającego 
głębokość wcięcia  

 ustalenie położenia i wymiarów wcięcia 
oraz otworu 

 pojęcie przedmiotu symetrycznego 

 określenie roli wcięcia i otworu 

 dobór materiału (listwa sosnowa) 

 Plan pracy: 

 ustalenie kolejności czynności techno-
logicznych na podstawie analizy rzutów 
prostokątnych 

 dobór narzędzi do wykonania poszcze-
gólnych czynności technologicznych 

I.1 
I.6 

III.1 
III.5 
IV.1 
IV.4 
IV.7 
VI.1 
VI.2 
VI.3 
VI.5 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 określa rolę wirnika w całościowej konstrukcji 
łodzi 

 ustala ilość elementów do wykonania 

 uzasadnia potrzebę wykonania dwóch elemen-
tów wirnika 

 odczytuje poszczególne wymiary elementów 
z rzutów prostokątnych 

 wyjaśnia znaczenie oznaczenia rysunkowego 
„R” 

 ustala wymiary wcięcia i jego położenie 

 określa rolę wcięcia w konstrukcji krzyżaka 

 ustala położenie i średnicę otworu 

 określa rolę otworu w całościowej konstrukcji 
wirnika 

 uzasadnia zastosowanie listwy sosnowej 
do wykonania wirnika krzyżakowego 

 opracowuje plan pracy 

 nazywa czynności technologiczne 

 uzasadnia potrzebę zastosowania poszczegól-
nych czynności oraz zachowania odpowiedniej 
ich kolejności  

 szacuje czas potrzebny na wykonanie poszcze-
gólnych czynności 

 dobiera narzędzia do wykonania poszczegól-
nych czynności technologicznych 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

22.  Wirnik krzyża-
kowy – traso-
wanie 

 Organizacja stanowiska do trasowania  

 dobór narzędzi i przyborów do traso-
wania na drewnie 

 Przenoszenie wymiarów na materiał – tra-
sowanie: 

 czytanie rysunku technicznego 

 wyznaczanie osi symetrii przedmiotu 

 narysowanie wcięcia – wyznaczenie 
miejsca wiercenia otworu przelotowego 
określającego głębokość wcięcia 

 wyznaczenie miejsca wiercenia otworu 
przelotowego na oś wirnika (na bocznej 
ścianie elementu) 

 Wpływ dokładności trasowania na jakość 
wykonania przedmiotu 

I.1 
I.2 
I.4 
I.5 
I.6 
I.7 

III.7 
IV.4 
VI.3 
VI.4 
VI.7 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 organizuje stanowisko pracy do trasowania 

 dobiera przybory do trasowania na drewnie 

 odczytuje wymiary elementu z rzutów prosto-
kątnych 

 wyznacza oś symetrii elementów wirnika 

 wyznacza miejsce wiercenia otworu pod wcię-
cie 

 rysuje szerokość wcięcia 

 wyznacza miejsce wiercenia otworu na bocznej 
ścianie elementu wirnika 

 określa znaczenie dokładności trasowania 
na jakość wykonania łódki 

23.  Wirnik krzyża-
kowy – czynno-
ści technolo-
giczne 

 Organizacja stanowiska pracy z wiertarką 

 zasady bhp przy obsłudze wiertarki 
elektrycznej 

 dobór wierteł 

 Wiercenie otworów: 

 punktowanie 

 mocowanie materiału w imadle 

 obsługa wiertarki elektrycznej – wier-
cenie otworu przelotowego określają-
cego głębokość wcięcia  

 Organizacja stanowiska pracy do obróbki 
ręcznej drewna 

 zasady bhp przy obróbce ręcznej 

I.1 
I.2 
I.4 
I.5 
I.6 
I.7 
I.8 

III.5 
III.7 
IV.4 
IV.6 
VI.3 
VI.4 
VI.6 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 organizuje miejsce pracy z wiertarką elektrycz-
ną 

 opisuje zasady bhp przy obsłudze wiertarki 

 dobiera wiertło o odpowiedniej średnicy 

 zaznacza na materiale punkty przyłożenia wier-
tła (punktowanie) 

 stabilnie mocuje materiał w imadle wiertarki 

 bezpiecznie wierci otwór przelotowy  

 organizuje stanowisko pracy do obróbki ręcznej 

 zna zasady bhp przy obróbce ręcznej 

 dobiera narzędzia do przerzynania drewna 

 opisuje zasady bezpiecznego korzystania z piły 
ręcznej  
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

drewna 

 dobór narzędzi do wykonania czynno-
ści technologicznych 

 Przerzynanie materiału po linii prostej: 

 mocowanie materiału w imadle 

 techniki prowadzenia piły (największa 
powierzchnia cięcia, ciecie po stronie 
odpadu) 

 przerzynanie materiału na odpowiednią 
długość 

 przerzynanie do nawierconych otwo-
rów –tworzenie wcięcia zgodnie z ry-
sunkiem technicznym 

 Szlifowanie powierzchni materiału: 

 dobór papieru ściernego 

 dopasowanie krawędzi wcięć – wyrów-
nanie wcięć do linii trasowania  

 wpływ dokładności dopasowania na 
trwałość elementu 

 wygładzanie powierzchni elementów 
wirnika 

 Tworzenie połączenia na wpust – łączenie 
elementów wirnika za pomocą kleju  

 Wpływ dokładności wykonania wirnika na 
funkcjonalność łodzi 

VI.8 
VI.9 

 prawidłowo mocuje materiał w imadle 

 stosuje poprawne techniki prowadzenia piły 

 przerzyna materiał po linii prostej 

 tworzy wcięcie zgodnie z rysunkiem technicz-
nym 

 dobiera papier ścierny do szlifowania drewna 

 wyrównuje szerokość wcięcia  

 uzasadnia potrzebę dokładnego dopasowania 
szerokość wcięcia  

 wygładza powierzchnię drewna za pomocą 
szlifowania 

 charakteryzuje połączenie na wpust 

 łączy elementy wirnika za pomocą połączenia 
na wpust 

 rozumie zależność między dokładnością wyko-
nania wirnika a funkcjonalnością łodzi 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

24.  Montaż napędu 
krzyżakowego 

 Pojęcie montażu mechanicznego 

 Czytanie instrukcji wykonania montażu 

 analiza czynności technologicznych 

 dobór elementów do montażu (pręt 
stalowy, rurki z tworzywa termokurcz-
liwego, nity aluminiowe, wirnik) 

 Organizacja stanowiska pracy z wiertarką 

 zasady bhp przy obsłudze wiertarki 
elektrycznej 

 dobór wierteł 

 Wiercenie otworów: 

 punktowanie 

 mocowanie materiału w imadle 

 obsługa wiertarki elektrycznej – wier-
cenie otworu przelotowego na oś 
wirnika o średnicy 2 mm 

 rozwiercenie otworu 

 Organizacja stanowiska pracy do montażu 

 zasady bhp przy podgrzewaniu rurek 
z tworzywa PCW nad płomieniem 
świecy  

 Przygotowanie elementów osi wirnika: 

 wyznaczenie środka pręta stalowego 

 przycięcie na odpowiednią długość ru-
rek z tworzywa termoplastycznego 

 przygotowanie nitów 

 Montaż napędu krzyżykowego według 
instrukcji 

I.1 
I.2 
I.4 
I.5 
I.6 
I.7 
I.8 

IV.1 
IV.5 
VI.3 
VI.4 
VI.6 
VI.8 
VI.9 

Kultura pracy  
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 wyjaśnia  pojęcie montażu mechanicznego 

 czyta ze zrozumieniem instrukcję wykonania 
montażu 

 opisuje czynności wykonywane podczas mon-
tażu 

 dobiera elementy tworzące napęd krzyżakowy 

 organizuje miejsce pracy z wiertarką elektrycz-
ną 

 opisuje zasady bhp przy obsłudze wiertarki 

 dobiera wiertło o odpowiedniej średnicy 

 zaznacza na materiale punkty przyłożenia wier-
tła (punktowanie) 

 stabilnie mocuje materiał w imadle wiertarki 

 bezpiecznie wierci i rozwierca otwór przeloto-
wy na oś wirnika 

 organizuje stanowisko pracy do montażu  

 przygotowuje elementy do montażu  

 dokonuje połączeń poszczególnych elementów 
zgodnie z instrukcją 

 stosuje zasady bhp obowiązujące przy pod-
grzewaniu tworzywa PCW nad płomieniem 
świecy 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

25.  Poszycie pokła-
du – plan pracy 
i czynności 
technologiczne 

 Analiza podprojektu: 

 określenie przeznaczenia elementu i je-
go roli w całościowej konstrukcji łodzi 

 ustalenie kształtu poszycia pokładu  

 ustalenie ilość elementów  

 odczytanie wymiarów elementu  

 określenie pojęcia rysunkowego „prze-
rwanie materiału” 

 dobór materiału (pianka polietylenowa) 

 Plan pracy: 

 ustalenie kolejności czynności techno-
logicznych  

 dobór narzędzi do wykonania poszcze-
gólnych czynności technologicznych  

 Organizacja stanowiska pracy do obróbki 
ręcznej tworzywa sztucznego: 

 zasady bhp przy obróbce ręcznej two-
rzyw sztucznych 

 dobór narzędzi do wykonania czynności 
technologicznych 

 Trasowanie na tworzywie sztucznym:  

 czytanie rysunku technicznego,  

 dobór przyborów do trasowania na 
tworzywie sztucznym 

 wyznaczenie zarysu poszczególnych 
części poszycia 

 wpływ dokładności trasowania na ja-
kość wykonania elementów 

I.1 
I.2 
I.4 
I.5  
I.6 
I.7 
I.8 

III.1 
III.5  
III.7 
IV.1 
IV.4 
VI.1 
VI.2 
VI.3 
VI.4 
VI.5 
VI.7 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 określa przeznaczenie poszycia i jego rolę 
w ostatecznej konstrukcji łodzi 

 ustala kształt poszycia pokładu 

 ustala ilość elementów  

 odczytuje wymiary elementów  

 uzasadnia zastosowanie pianki polietylenowej-
do wykonania poszycia pokładu  

 opracowuje plan pracy 

 nazywa czynności technologiczne 

 uzasadnia potrzebę zachowania odpowiedniej 
kolejności czynności technologicznych  

 szacuje czas potrzebny na wykonanie poszcze-
gólnych czynności 

 dobiera narzędzia do wykonania poszczegól-
nych czynności technologicznych 

 organizuje stanowisko pracy do obróbki ręcznej 
tworzywa sztucznego 

 odczytuje wymiary z rysunku technicznego 

 dobiera narzędzia i przyrządy do trasowania na 
tworzywie sztucznym 

 wyznacza linie technologiczne na materiale 

 określa znaczenie dokładności trasowania 
na jakość wykonania elementów 

 proponuje sposoby przerzynania tworzywa 
sztucznego po linii prostej 

 bezpiecznie przerzyna tworzywo sztuczne 
wzdłuż linii traserskich 

 określa znaczenie dokładności wykonania cięcia 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

 Przerzynanie tworzywa sztucznego wzdłuż 
linii traserskich:  

  dobór narzędzia do cięcia tworzywa 
sztucznego 

 bhp przy korzystania z noża do tapet 

 wpływ dokładności cięcia na jakość wy-
konania poszycia 

na jakość poszycia 

26.  Montaż poszy-
cia łodzi 

 Pojęcie montażu mechanicznego 

 Czytanie instrukcji wykonania montażu 

 analiza czynności technologicznych 

 dobór elementów do montażu 

 Montaż poszycia łodzi:  

 przygotowanie aplikatora do kleju 

 technika sklejania gorącym klejem 

 połączenie ścianek z rufami i dziobami 

 bhp przy klejeniu gorącym klejem 

 wpływ dokładności sklejenia na jakość 
poszycia łodzi 

 Wpływ jakości wykonania poszycia 
na wygląd i funkcjonalność łodzi 

I.1 
I.2 
I.4 
I.5 
I.6 
I.7 
I.8 

IV.1 
IV.5 
VI.3 
VI.4 
VI.8 
VI.9 

Kultura pracy 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 wyjaśnia pojęcie montażu mechanicznego 

 rozumie polecenia zawarte w instrukcji  

 opisuje czynności wykonywane podczas mon-
tażu 

 dobiera elementy do montażu 

 przygotowuje aplikator do kleju 

 jest świadom niebezpieczeństw ze strony urzą-
dzenia elektrycznego wytwarzającego wysoką 
temperaturę 

 wyjaśnia, jak zapobiec sytuacji zagrażającej 

poparzeniem gorącym klejem 
 stosuje zasady bhp przy posługiwaniu się przy-

rządu do gorącego kleju (apikatorem) 

 stosuje poprawną technikę sklejania spienione-
go tworzywa gorącym klejem 

 skleja ścianki poszycia z rufą i dziobem 

 określa znaczenie dokładności sklejenia ścianek 
na jakość poszycia pokładu 

 rozumie zależność między jakością wykonania 
poszycia pokładu a wyglądem i funkcjonalno-
ścią łodzi 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

27.  Montaż wirnika 
z poszyciem 
łodzi 

 Czytanie instrukcji wykonania montażu 

 analiza czynności technologicznych 

 dobór elementów do montażu 

 Montaż wirnika łodzi:  

 technika sklejania klejem stolarskim 

 połączenie łączników wzdłużnych z ru-
fami i dziobami 

 montowanie wirnika 

 bhp przy pracach montażowych  

 Wpływ dokładności montażu na jakość 
funkcjonowania łodzi 

I.1 
I.2 
I.4 
I.5 
I.6 
I.7 
I.8 

IV.1 
IV.5 
VI.3 
VI.4 
VI.8 
VI.9 

Kultura pracy 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 rozumie polecenia zawarte w instrukcji  

 opisuje czynności wykonywane podczas mon-
tażu 

 dobiera elementy do montażu 

 proponuje sposób klejenia elementów z drew-
na 

 stosuje poprawnie technikę sklejania elemen-
tów drewnianych 

 skleja łącznik wzdłużny z rufą i dziobem 

 montuje wirnik z łącznikami wzdłużnymi 

 rozumie zależność między jakością wykonania 
montażu a funkcjonalnością łodzi 

28.  Montaż napędu 
łodzi oraz ste-
rów 

 Czytanie instrukcji wykonania montażu 

 analiza czynności technologicznych 

 dobór elementów do montażu 

 Montaż napędu wirnika: 

 połączenie gumki do łącznika poprzecz-
nego (rola gumki i jej sprężystości 
w napędzie łodzi)  

 połączenie łączników porzecznych 
z łącznikami wzdłużnymi – technika 
sklejania klejem stolarskim 

 Montaż sterów łodzi:  

 połączenie sterów z rufami – technika 
sklejania klejem stolarskim 

 Wpływ dokładności montażu na jakość 
funkcjonowania łodzi 

I.1 
I.2 
I.4 
I.5 
I.6 
I.7 
I.8 

IV.1 
IV.5 
VI.3 
VI.4 
VI.8 
VI.9 

Kultura pracy 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 opisuje czynności wykonywane podczas mon-
tażu 

 dobiera elementy do montażu 

 proponuje sposób klejenia elementów z drew-
na 

 stosuje poprawnie technikę sklejania elemen-
tów drewnianych 

 omawia role gumki w konstrukcji napędu łódki, 

 rozumie zależność sprężystości gumki na siłę 
napędu łódki 

 mocuje gumkę o odpowiedniej długości 
do łącznika poprzecznego 

 skleja łączniki poprzeczne ze wzdłużnymi 

 montuje stery do ruf 

 rozumie zależność między jakością wykonania 
montażu a funkcjonalnością łodzi 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 
do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

29.  Diagnoza dzia-
łania łódki 

 Sprawdzenie działania łódki 

 Wykrywanie oraz usuwanie usterek 
w połączeniach poszczególnych elemen-
tów 

 Sprawdzenie mocy wirnika – dostosowanie 

długości gumki  

 Ulepszanie rozwiązań konstrukcyjnych lub 
materiałowych 

 Przykłady zastosowania łodzi w żegludze 
wodnej 

I.8 
I.9 

III.6 
IV.7 
VI.6 
VI.7 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

 sprawdza poprawność działania łodzi 

 diagnozuje usterki w połączeniach poszczegól-
nych części składowych łodzi 

 usuwa zaistniałe usterki 

 określa sposoby ulepszenia łodzi pod względem 
konstrukcyjnym lub materiałowym 

 dokonuje zmian konstrukcyjnych lub materia-
łowych w łodzi 

 podaje przykłady zastosowania łodzi 

30.  Prezentacja 
projektu 

 Prezentacja gotowych wytworów – symu-
lacja zastosowania łodzi (np. poprzez or-
ganizację mini regat z udziałem łodzi) 

 Ocena projektu 

 ocena końcowa gotowego wytworu 

 samoocena uczniowska 

 ocena prezentacji gotowych prac 

 Zawody - marynarz 

I.5 
I.6 
I.8 

I.10 
III.3 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 

 przeprowadza symulację funkcjonowania łodzi 
w ramach np. klasowych mini regat 

 posługuje się językiem technicznym 

 określa zalety i wady zastosowanych rozwiązań 
materiałowych i konstrukcyjnych zastosowa-
nych w łodzi 

 dokonuje samooceny swojej pracy projektowej 
według ustalonych kryteriów 

 ocenia swoje predyspozycje techniczne w za-
kresie wykonywania zawodu marynarza 

31.  Dbamy o nasze 
środowisko 

 Zagrożenia wynikające ze złego gospoda-
rowania odpadami z tworzyw sztucznych  

 Zasady segregowania i przetwarzania od-
padów z tworzyw sztucznych  

 Projekt zagospodarowania odpadów 
z tworzyw sztucznych w gospodarstwie 
domowym 

I.8 
III.7 
III.8 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 

 wskazuje zagrożenia dla środowiska, jakie za 
sobą niesie nieprawidłowe składowanie odpa-
dów z tworzyw sztucznych 

 zna zasady segregowania i przetwarzania od-
padów z tworzyw sztucznych 

 opracowuje propozycję zagospodarowania 
odpadów z tworzy sztucznych w gospodarstwie 
domowym  
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