
 

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 ob-
owiązkowych 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 tech-
niki 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 Sygnalizator uczniowie 

mogą poznać historię urządzeń sterowania ruchem drogowym.  

Bardzo ważnym elementem przygotowania ucznia do uczestnictwa w lekcjach 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 rea-

lizowane 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 lekcj e 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 przedmiotu 

technika2. W rubryce „Odniesienie do podstawy programowej” wskazano powiązanie przed-

stawionych treści z treściami w obowiązującej podstawie programowej. Treści nauczania 

zostały w programie podzielone na pięć bloków tematycznych: kultura pracy, materiało-

znawstwo, rysunek techniczny, technologia wytwarzania i bezpieczeństwo w ruchu drogo-

wym. W proponowanych 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 Sygnalizator są wykonywane podpro-

jekty: Maszt sygnalizatora, Tarcza sygnalizatora, Podstawa sygnalizatora, Uchwyt baterii, 

Nity – podłącza baterii, Elementy nóżki sygnalizatora, Elementy wyłącznika sygnalizatora, 

Montaż mechaniczny i elektryczny. 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. 
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Uchroni to nauczyciela przed nieprzewidzianymi problemami zarówno natury technicznej, 

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 projektu Sygnalizator 

Projekt Sygnalizator świetlny jest zaliczany do grupy projektów z poziomu II. Pozwala on 

utrwalić u uczniów zdobyte wcześniej umiejętności planowania pracy oraz poprawne nawyki 

podczas realizacji projektów z poziomu I. Projekt ten służy również rozszerzeniu wiedzy 

technicznej uczniów, a także opanowaniu przez nich nowych umiejętności dotyczących za-

gadnień elektrotechnicznych. 

W przedstawionym rocznym planie większość tematów stanowi jednogodzinną jednostkę 

metodyczną. Jedynie tematy dotyczące trasowania elementów bardziej skomplikowanych, 

takich jak maszt, tarcza i podstawa sygnalizatora, są realizowane w ciągu dwóch godzin. Czas 

na te działania jest wydłużony ze względu na potrzebę bardzo dokładnego oznakowania 

miejsc wiercenia otworów. Plan przewiduje w ciągu roku szkolnego 33 jednostki metodycz-

ne. Struktura cyklu zajęć jest ściśle związana z realizowanym 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 ze zdarzeniem drogowym na skrzyżowaniu lub zadanie intrygu-

jącego pytania – np., Na jakiej zasadzie działa sygnalizator świetlny na przejścia dla pieszych?  

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. Nau-

czyciel 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-

niem kontraktu jest regulamin pracowni technicznej, który powinien być również podpisany 

przez każdego ucznia. 
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Zagadnienia związane z przygotowaniem uczniów do pracy w pracowni technicznej powinny 

być bardzo poważnie potraktowane przez nauczyciela, ponieważ będą one skutkować po-

prawnymi nawykami w dalszym toku realizacji projektu. 

Lekcje 5 – 24  

Przeznaczono na realizację projektu technicznego Sygnalizator świetlny. Zaproponowane 

tematy lekcji odpowiadają działaniom realizowanym w ramach dziewięciu podprojektów: 

maszt, tarcza, podstawa, uchwyt baterii, nity, elementy nóżki sygnalizatora oraz przelotki 

do przewodów, elementy wyłącznika, montaż mechaniczny i montaż elektryczny sygnalizato-

ra. Wszystkie podprojekty zawierają pięć faz działalności technicznej: rozpoznanie, projekto-

wanie, konstruowanie, programowanie oraz wytwarzanie (lekcje 5 – 24). Na lekcji 25 doko-

nuje się montażu mechanicznego.  

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, wykonują samodzielnie 

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

rzy nie radzą sobie z zaplanowanymi działaniami. 

Lekcje 25 – 30  

Na tych lekcjach jest realizowany montaż elektryczny sygnalizatora. Ponieważ są to nowe 

zagadnienia dla uczniów, więc zostały uzupełnione tematami o treściach elektrotechnicznych 

(schematy elektryczne, prawo Ohma, mierniki elektryczne, połączenia elektryczne) bez zna-

jomości, których trudno by było dokonać montażu elektrycznego.  

Lekcje 31 – 33  

Przeznaczone są na podsumowanie prac projektowych.  

Uczniowie mają możliwość zdiagnozowania wytworu (sprawdzenie funkcjonalności sygnali-

zatora – faza eksploatacji) oraz kształtowania myślenia twórczego w zakresie modernizacji i 

ulepszenia działania sygnalizatora. Jest to możliwe dzięki stworzeniu przez nauczyciela takie-

go środowiska dydaktycznego, które zmotywowanie uczniów do  poszukiwania innych roz-

wiązań konstrukcyjnych lub materiałowych, pozwalających na szersze wykorzystanie sygnali-

zatorów. Motywacją do takiego działania może być stworzenie przez nauczyciela sytuacji 

problemowej, np. poprzez zadanie intrygującego pytania typu „Jak połączyć kilka sygnaliza-
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torów, aby utworzyły sygnalizację świetlna skrzyżowania o ruchu kierowanym?”3 (więcej na 

ten temat w programie nauczania Działaj z JAWI).  

Ostatnim etapem realizacji projektu Sygnalizator 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 symulację działania w kierowaniu ruchem drogowym za pomocą sy-
gnalizatorów świetlnych. 

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

zuje się na lekcji 33 poświęconej zagadnieniom dotyczącym zasad racjonalnego gospodaro-

wania odpadami elektrotechnicznymi. 

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 

techniki w ciągu roku szkolnego. Pozostałe godziny można przeznaczyć na rozszerzenie treści 

technicznych, związanych np. z racjonalizatorstwem (projektowanie połączeń dwóch lub 

czterech sygnalizatorów i symulacja działania instalacji w ruchu drogowym), z historią tech-

niki (zapoznanie z historią kierowania ruchem drogowym). Można również te godziny wyko-

rzystać na wydłużenie realizacji podprojektów, z którymi uczniowie maja największy pro-

blem.  

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

myślenie uczniów, str. 81, WSiP, 2000. 
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Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu Sygnalizator świetlny4 

Projekt skierowany jest głównie do uczniów szkół podstawowych, którzy mają już wykształ-

cone poprawne nawyki działalności technicznej.  Efektem końcowym jest sygnalizator świetl-

ny. Głównym celem projektu jest realizacja treści zawartych w  podstawie programowej. Sy-

gnalizator świetlny składa się z ramienia krótkiego, w którym znajdują się trzy podłącza diod 

LED, ramienia długiego, podstawy lampy z uchwytami do baterii R6 wraz z łącznikiem. Mate-

riały użyte do projektu to: pręt mosiężny 2 mm, drut stalowy cynkowany o średnicy 2mm 

i 1,5 mm, sztaba z drewna sosny o przekroju 20 mm x 10 mm, sklejka z drewna liściastego 

8 mm, sklejka z drewna liściastego 5 mm, tworzywo PCW 3 mm, tworzywo PCV 6 mm, two-

rzywo termokurczliwe, wkręty, nity, przewód elektryczny, diody LED z soczewkami, rezysto r 

100Ω. Czas zaplanowany na realizację projektu wynosi 24 jednostki lekcyjne. Wszystkie ma-

teriały potrzebne do jego realizacji znajdują się w woreczkach. Cały projekt jest podzielony 

na dziewięć podprojektów, do których 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 zawarte w umowie podpisywanej przez każdego ucznia. Do każdego podprojektu przygo-

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

czące rysunku umieszczone są na kartach, które otrzymuje każdy uczeń.  

Projekt ten, zgodnie z intencją jego autora, jest kolejnym krokiem zmierzającym do rozsze-

rzenia wiedzy technicznej uczniów oraz opanowania przez nich nowych umiejętności. Oma-

wiany projekt wprowadza całkowicie nowe elementy wiedzy dotyczące obwodów elektrycz-

nych, a także kolejne metody łączenia elementów – wykorzystujące nity oraz wkręty. Rozło-

żenie pracy na dziewięć podprojektów nie powinno na tym etapie edukacji stanowić już dla 

ucznia nazbyt trudnego problemu planistycznego. Specyf ika projektu predestynuje go 

do wykorzystania przez uczniów, którzy posiandają już opanowane zasady rysunku technicz-

nego i pewną biegłość w trasowaniu, metody obróbki różnego rodzaju materiałów – szcze-

gólnie materiałów drzewnych, a także ukształtowaną wyobraźnię przestrzenną. Dlatego 

te właśnie merytoryczne akcenty projektu nie powinny być traktowane pierwszoplanowo, 

a związane z nimi podprojekty służą raczej do utrwalania wiedzy ucznia, niż jej poszerzania. 

W kolejnych podprojektach pojawiają się nowe zagadnienia – takie, jak wycinanie kształtów, 

wiercenie, a także gięcie (po uplastycznieniu przez podgrzanie) elementów z tworzyw 

sztucznych. Nowe umiejętności w zakresie sposobów łączenia materiałów – zastosowanie 

nitów i wkrętów – powinny być przy realizacji projektu omówione w dwóch aspektach: z jed-

nej strony jako wprowadzenie nowych typów łączników poznawanych przez ucznia, z drugiej 

zaś – w kontekście czysto wykonawczym – jako te elementy konstrukcji, które dla poprawnej 

pracy wymagają wykonania wstępnie otworów o dokładnie (ważne!) określonej średnicy. 

 
4 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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We właściwym momencie zaakcentować należy też fakt, że materiał, z którego wykonane 

są nity jest dobrym przewodnikiem elektryczności. Właśnie elektrotechniczny aspekt projek-

tu powinien zostać wysunięty na pierwszy plan, ponieważ uczeń po raz pierwszy staje przed 

zadaniem wykonania prostych obwodów elektrycznych, a także ma do czynienia ze źródłem 

prądu elektrycznego, jakim jest bateria, oraz ze źródłami różnokolorowego światła, jakimi są 

diody elektroluminescencyjne.  

Planując z uczniami pracę nad tym projektem nauczyciel powinien wziąć pod uwagę koniecz-

ność zachowania odpowiednich proporcji w zaangażowaniu ucznia przy realizacji jego części 

mechanicznej i elektrycznej. Logiczne jest rozpoczęcie pracy od tych podprojektów, które 

wykorzystują wiedzę i umiejętności opanowane już przez ucznia, czyli tych, obejmujących 

elementy z drewna i sklejki. Na tym etapie uczeń utrwala posiadaną wiedzę i doskonali umie-

jętności. Reprezentatywnymi mogą tu być podprojekty dotyczący podstawy sygnalizato ra, 

ramienia długiego oraz wspornika LED-ów. Elementy te (a szczególnie pierwszy z nich) wy-

magają od ucznia na tyle zaawansowanej znajomości rysunku technicznego, by poprawnie 

odczytał wymiary oraz dokładnie wytrasował złożony system otworów na podstawie i  układ 

otworów i wycięć na wsporniku LED-ów, a następnie dokładnie przeprowadził odpowiednie 

czynności wykonawcze. Ponadto konieczność wykonywania otworów o  bardzo małych śred-

nicach w ramieniu długim stawia przed uczniem dodatkowy wymóg precyzji i ostrożności 

w trakcie prac wiertarskich wynikający z wrażliwości wierteł o  małych średnicach na błędy 

przy posługiwaniu się wiertarką, takie jak: niedokładne lub niestabilne ustalenie elementu 

podczas wiercenia, niewłaściwe dobranie prędkości obrotowej wiertła czy  też forsowanie 

nadmiernej prędkości zagłębiania się wiertła w  materiał.  

Podprojekty związane z obróbką tworzyw sztucznych wymagają od ucznia poza omówionymi 

już umiejętnościami posługiwania się rysunkiem technicznym, trasowania i wiercenia otwo-

rów, opanowania kolejnej czynności – gięcia elementów z tworzywa termoplastycznego 

po uprzednim podgrzaniu za pomocą wytwornicy gorącego powietrza (opalarki). Realizacja 

podprojektów uwzględniających tę technikę wykonawczą zmusza nauczyciela do bacznego 

zwrócenia uwagi na dwa istotne aspekty pracy ucznia. Pierwszym z nich jest bez wątpienia 

bezpieczeństwo pracy, zważywszy na fakt posługiwania się ucznia urządzeniem, które zasila-

ne jest z sieci energetycznej i podczas swej pracy generuje strumień powietrza 

o niebezpiecznie wysokiej temperaturze. Wprowadzenie do przebiegu zajęć oddzielnego 

wątku dotyczącego bezpieczeństwa pracy z tego typu urządzeniami jest tu, co najmniej 

wskazane, zważywszy na fakt pojawienia się w dalszej części projektu kolejnego urządzenia 

tej kategorii – aplikatora kleju topliwego. Drugim aspektem jest właściwe zaplanowanie pra-

cy nad elementami, których wykonanie związane jest nie tylko z docięciem na długość 

i wywierceniem otworów, ale i nadaniem odpowiednich kształtów przez wygięcie. Istotne 

jest to, by uczeń uświadomił sobie (samodzielnie lub z pomocą nauczyciela), że właściwym 

następstwem czynności jest wykonanie wszystkich prac związanych z  obróbką mechaniczną 

(docinanie na długość, wiercenie, wykonanie wycięć i ich obróbka wykańczająca) w pierwszej 
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kolejności, zaś kształtowanie elementu poprzez wygięcie po uplastycznieniu jest finalnym 

etapem jego wykonania.  

Ostatnia część projektu wprowadza ucznia w całkowicie nową sferę treści związanych 

z elektrycznością. Pojawiają się tu dwie istotne grupy  zagadnień, które uczeń poznaje 

w trakcie realizacji kolejnych zadań. Pierwsza dotyczy ogólnych zasad tworzenia obwodów 

elektrycznych i ich podstawowej struktury zawierającej na początku źródło energii, na końcu 

jej odbiornik lub odbiorniki, a pomiędzy nimi elementy przewodzące (przewody) oraz steru-

jące przepływem prądu elektrycznego poprzez załączanie, odłączanie lub przełączanie (wy-

łączniki i/lub przełączniki), oraz ograniczanie jego natężenia (rezystory). Z tą grupą treści 

związana jest ta część zadań wytwórczych, w ramach, których uczeń zestawia obwody sygna-

lizatora i latarki, prowadzi przewody i łączy elementy zgodnie z instrukcją a także wykonuje 

z nitów i odcinków drutu przełącznik sygnalizatora. Druga grupa treści, o  odmiennym charak-

terze, związana jest z poznawaniem natury i właściwości konkretnych elementów. O ile bate-

ria sucha jest elementem znanym większości uczniów z  życia codziennego i omówienie jej 

właściwości nie zawsze może być konieczne, o tyle oddzielnie zaaplikowana dioda LED z re-

zystorem ograniczającym natężenie prądu może stanowić dla nich rzecz całkowicie nową. 

Istotnym jest, by nauczyciel przybliżył uczniowi podobieństwa i różnice pomiędzy tym ele-

mentem, a klasyczną, znaną uczniowi, żarówką w  sposób dla niego zrozumiały. Jest 

to wszakże ten etap edukacji, na którym trudne jest wprowadzanie ogólnej wiedzy z zakresu 

elementów elektronicznych ze względu na brak u ucznia stosownej wiedzy teoretycznej zdo-

bytej w ramach innych przedmiotów realizowanych w szkole. Inną sprawą jest, że w przy-

padku pracy z uczniem bardzo zdolnym, który z zagadnieniami elektroniki zetknął się poza 

szkołą, treści te mogą zostać znacząco rozszerzone. Możliwe jest też wprowadzenie wątku 

związanego z oszczędnością energii, bowiem porównanie właściwości żarówki i diody LED 

daje okazję do omówienia problematyki sprawności źródeł światła i stosownych różnic w ich 

zapotrzebowaniu na energię elektryczną. 

Model sygnalizatora daje okazję do wprowadzenia zagadnień związanych z ruchem drogo-

wym. Ponieważ zgodnie z podstawą programową nauczyciel zobligowany jest do realizacji 

treści odnoszących się do wychowania komunikacyjnego, może w ramach realizacji projektu 

zapoznać uczniów z tą problematyką w sposób przystępny i atrakcyjny. Projekt ten charakte-

ryzuje się też dużym potencjałem innowacyjnym przydatnym podczas pracy z uczniami 

uzdolnionymi technicznie. Można grupie takich uczniów zaproponować na przykład wykona-

nie modelu obejmującego kompletne skrzyżowanie drogowe wyposażone w  sygnalizację 

świetlną i taką modyfikację obwodów elektrycznych, by uzyskać skoordynowane zmiany sta-

nu sygnalizatorów zgodnie z zasadami działania rzeczywistego systemu. Zaletą takiej realiza-

cji będzie dodatkowo uzyskanie praktycznego modelu poglądowego przydatnego przy oma-

wianiu zagadnień związanych z ruchem drogowym. 
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 Roczny plan pracy techniki realizowanej na podstawie programu nauczania DZIAŁAJ Z JAWI   

Projekt Sygnalizator świetlny  

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 technice 

• Udział Polaków w rozwoju techniki 

I.1 
I.9 

Zagadnienia 
ogólne 

Kultura pracy 

• wie, czego będzie się uczył na lekcjach techniki 

• zna wymagania edukacyjne, jakie osiągnie 
w czasie realizacji techniki 

• zna kryteria na poszczególne oceny i zasady 
oceniania obowiązujące na lekcjach techniki 

• 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 ob-
owiązujących w szkole 

• wyjaśnia potrzebę prowadzania próbnych 
alarmów 

• wie, jak zachować się podczas alarmów 

• rozpoznaje oznaczenia drogi ewakuacyjnej 
• planuje drogę ewakuacji z pracowni technicznej 

• 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 – 
sygnalizator 
świetny 

• 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.  Maszt sygnaliza-
tora – plan pra-
cy 

• Analiza podprojektu: 

− ustalenie roli elementu w odniesieniu 
do całego wytworu 

I.1 
I.6 

III.1 

Kultura pracy 
Rysunek 

techniczny 

• określa rolę masztu w całościowej konstrukcji 
sygnalizatora 

• odczytuje wymiary masztu z rysunku technicz-
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 

do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

− odczytanie wymiarów elementu 
− ustalenie ilości otworów i ich wielkości 

− 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 

nego 

• ustala ilości otworów i ich średnice 
• 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.  Maszt sygnaliza-

tora – trasowa-
nie 

• Przenoszenie wymiarów na materiał – tra-
sowanie: 
− czytanie rysunku technicznego 

− dobór narzędzi i przyborów do traso-
wania na drewnie 

− organizacja stanowiska do trasowania 

• 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 

 

• odczytuje wymiary masztu z rysunku technicz-
nego 

• zna narzędzia i przybory stosowane przy traso-
waniu na drewnie  

• dobiera przybory do trasowania  
• przenosi wymiary na materiał 

• organizuje stanowisko pracy do trasowania 
• określa znaczenie dokładności trasowania 

na jakość wykonania masztu 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 

do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

7.  Maszt sygnaliza-
tora – czynności 
technologiczne 

• Wiercenie otworów nieprzelotowych: 
− punktowanie miejsc wiercenia 

− wiercenie otworów o różnych średni-
cach 

− wyznaczenie głębokości wiercenia 

• Dobór narzędzi do wykonania czynności 
technologicznych 

• Organizacja stanowiska do wiercenia 
otworów 

• Zasady bhp przy korzystaniu z wiertarki 
elektrycznej 

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 

• dobiera narzędzia i przybory do punktowania 
na drewnie 

• rozpoznaje otwory nieprzelotowe 

• dobiera grubość wiertła do średnicy otworu 
• wyznacza głębokość wiercenia otworów nie-

przelotowych 
• przygotowuje stanowisko do wiercenia 

• opisuje zasady bhp przy zastosowaniu wiertarki 
elektrycznej 

• wierci otwory nieprzelotowe o różnych średni-
cach 

8.  Tarcza sygnali-
zatora – plan 
pracy 

• Analiza podprojektu: 
− ustalenie roli elementu w odniesieniu 

do całego wytworu 
− określenie kształtu elementu  

− odczytanie wymiarów elementu 
− ustalenie ilości 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 tarczy i jej elementów 
w całościowej konstrukcji sygnalizatora 

• opisuje kształt tarczy na podstawie rzutu akso-
nometrycznego 

• odczytuje poszczególne wymiary tarczy 
z rzutów prostokątnych 

• ustala ilości otworów  

• uzasadnia zastosowanie sklejki z drewna liścia-
stego do wykonania tarczy 

• 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-
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 

do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

nych czynności technologicznych 

9.  Tarcza sygnali-
zatora – traso-
wanie 

• Pojęcie przedmiotu symetrycznego 
• Technika rysowania łuków i wcięć  

• Przenoszenie wymiarów na materiał – tra-
sowanie: 
− czytanie rysunku technicznego 

− dobór narzędzi i przyborów do traso-
wania na drewnie 

− organizacja stanowiska do trasowania 

• 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 

 

• charakteryzuje przedmiot symetryczny 
• wyznacza oś symetrii tarczy 

• odczytuje wymiary łuków i wcięć z rzutu głów-
nego 

• rysuje łuki i wcięcia przy użyciu cyrkla 

• odczytuje wymiary otworów i ich rozmieszcze-
nie z rzutu prostokątnego 

• zaznacza miejsca wiercenia otworów 

• dobiera przybory do trasowania  
• organizuje stanowisko pracy do trasowania 

• określa znaczenie dokładności trasowania 
na jakość wykonania tarczy 

10.  Tarcza sygnali-
zatora – traso-
wanie 

11.  Tarcza sygnali-
zatora – czyn-
ności technolo-
giczne 

• Organizacja stanowiska pracy z wiertarką 
− zasady bhp przy obsłudze wiertarki 

elektrycznej 

− zasady wiercenia małych otworów –
błędy przy posługiwaniu się wiertarką  

− dobór wierteł 

• Wiercenie otworów: 
− punktowanie 

− mocowanie materiału w imadle 
− wiercenie otworów przelotowych – 

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

IV.4 
IV.6 
VI.3 

Kultura pracy 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

• zna przeznaczenie wiertarki elektrycznej 
• organizuje miejsce pracy z wiertarką elektrycz-

ną 

• opisuje zasady bhp przy obsłudze wiertarki 
• zna zasady wiercenia małych otworów 

• opisuje błędy popełniane podczas posługiwania 
się wiertarką 

• uzasadnia wpływ prędkości obrotowej oraz 
prędkości zagłębiania wiertła na jakość wyko-
nanego otworu 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 

do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

12.  Tarcza sygnali-
zatora – czyn-
ności technolo-
giczne 

obsługa wiertarki elektrycznej 

• Organizacja stanowiska pracy do obróbki 
ręcznej drewna 

− zasady bhp przy obróbce ręcznej 
drewna  

− dobór narzędzi do wykonania czynno-
ści technologicznych 

• Obróbka ręczna drewna: 

− mocowanie materiału w imadle 
− przerzynanie materiału po linii prostej 

− przerzynanie materiału po łuku 

− szlifowanie powierzchni materiału 
• Wpływ jakości wykonania tarczy na wygląd 

i funkcjonalność sygnalizatora 

VI.4 
VI.6 

 

• dobiera wiertła o odpowiedniej średnicy 
• zaznacza na materiale punkty przyłożenia wier-

tła (punktowanie) 

• stabilnie mocuje materiał w imadle 
• wierci otwory przelotowe o średnicy 4 mm 

• dokonuje wymiany wiertła 
• wierci otwór przelotowy o średnicy 5 mm 

• organizuje stanowisko pracy do obróbki ręcznej 
• dobiera narzędzia do przerzynania drewna 

• opisuje zasady bezpiecznego korzystania z piły 
ręcznej do drewna 

• prawidłowo mocuje materiał w imadle 

• przerzyna materiał po linii prostej 
• przerzyna materiał po łuku 

• dobiera papier ścierny do szlifowania drewna 
• rozumie zależność między jakością wykonania 

tarczy a wyglądem i funkcjonalnością sygnaliza-
tora 

13.  Podstawa sy-
gnalizatora 
świetnego – 
plan pracy  

• Analiza podprojektu: 
− ustalenie roli elementu w odniesieniu 

do całego wytworu 

− odczytanie wymiarów elementu 
− ustalenie ilości otworów i ich rozmiesz-

czenie 
− ustalenie przeznaczenia poszczególnych 

otworów 

− dobór materiału (sklejka z drewna li-
ściastego) 

I.1 
I.6 

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

Kultura pracy 
Rysunek 

techniczny 
Materiało-
znawstwo 

Technologia 
wytwarzania 

• określa rolę podstawy w całościowej konstruk-
cji sygnalizatora 

• odczytuje poszczególne wymiary podstawy 
z rzutów prostokątnych 

• ustala ilości otworów i ich średnice 

• zna przeznaczenie poszczególnych otworów 
• uzasadnia zastosowanie sklejki z drewna liścia-

stego do wykonania tarczy 

• opracowuje plan pracy 
• nazywa czynności technologiczne 
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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.5 • 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 

14.  Podstawa sy-
gnalizatora 
świetnego – 
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 
− zaznaczanie miejsc wiercenia otwo-

rów przelotowych 

• 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  
• wyznacza oś symetrii podstawy 

• odczytuje wymiary otworów i ich rozmieszcze-
nie z głównego rzutu prostokątnego 

• zaznacza miejsca wiercenia otworów  
• określa znaczenie dokładności trasowania 

na jakość wykonania podstawy sygnalizatora 

15.  Podstawa sy-
gnalizatora 
świetnego – 
trasowanie 

16.  Podstawa sy-
gnalizatora 
świetnego – 
czynności tech-
nologiczne 

• Organizacja stanowiska pracy z wiertarką 

− zasady bhp przy obsłudze wiertarki 
elektrycznej 

− dobór wierteł 

• Wiercenie otworów: 
− punktowanie 

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

Kultura pracy 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

• organizuje miejsce pracy z wiertarką elektrycz-
ną 

• opisuje zasady bhp przy obsłudze wiertarki 
• dobiera wiertła o odpowiedniej średnicy 

• zaznacza na materiale punkty przyłożenia wier-
tła (punktowanie) 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 

do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

17.  Podstawa sy-
gnalizatora 
świetnego – 
czynności tech-
nologiczne 

− mocowanie materiału w imadle 
− wiercenie otworów przelotowych 

o różnych średnicach – obsługa wier-
tarki elektrycznej 

− wymiana wierteł 

• Szlifowanie powierzchni materiału 
• Wpływ dokładności wywiercenia otworów 

na funkcjonalność sygnalizatora 

I.8 
IV.4 
IV.6 
VI.3 
VI.4 
VI.6 

 

• mocuje materiał w imadle 
• wierci otwory przelotowe o średnicy 8 mm, 

4 mm, 2 mm i 1.5 mm 

• dokonuje wymiany wiertła 
• dobiera papier ścierny do szlifowania drewna 

• rozumie zależność między dokładnością wyko-
nania otworów a funkcjonalnością sygnalizato-
ra 

18.  Uchwyt baterii 
– plan pracy 

• Analiza podprojektu: 

− ustalenie przeznaczenie elementu 
w odniesieniu do całego wytworu  

− ustalenie ilości uchwytów 

− odczytanie wymiarów elementu 
− ustalenie przeznaczenia otworów (pod 

nity) i wycięć 
− ustalenie sposobu połączenia uchwytu 

z sygnalizatorem (połączenie nieroz-
łączne) 

− dobór materiału (tworzywo miękkie 
PCW) i elementów łączących (nity alu-
miniowe) 

− czytanie rysunku technicznego wyko-
nanego w skali powiększającej 

• Plan pracy: 
− ustalenie kolejności czynności techno-

logicznych na podstawie analizy rysun-
ków technicznych 

− dobór narzędzi do wykonania poszcze-

I.1 
I.6 

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

Kultura pracy 
Rysunek 

techniczny 
Materiało-
znawstwo 

Technologia 
wytwarzania 

• określa przeznaczenie uchwytu w całościowej 
konstrukcji sygnalizatora 

• uzasadnia ilość uchwytów (2 szt.) 
• odczytuje poszczególne wymiary uchwytu 

z rzutów prostokątnych 
• ustala przeznaczenie, ilości i średnicę otworów  

• zna rolę wycięć zastosowanych w uchwycie 
• rozróżnia połączenia rozłączne i nierozłączne 

• uzasadnia zastosowanie tworzywa miękkiego 
PCW do wykonania uchwytu 

• uzasadnia zastosowanie nitów aluminiowych 
do wykonania połączenia  

• rozpoznaje podziałki rysunkowe 
• odczytuje wymiary nitów z rzutów prostokąt-

nych wykonanych w skali 2:1 
• opracowuje plan pracy 

• nazywa czynności technologiczne 
• uzasadnia potrzebę zastosowania poszczegól-

nych czynności oraz zachowania odpowiedniej 
ich kolejności  
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 

do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

gólnych czynności technologicznych • szacuje czas potrzebny na wykonanie poszcze-
gólnych czynności 

• dobiera narzędzia do wykonania poszczegól-
nych czynności technologicznych 

19.  Uchwyt baterii 
– trasowanie 

• Organizacja stanowiska do trasowania  

− dobór narzędzi i przyborów do traso-
wania na miękkim tworzywie sztucz-
nym PCW 

• Przenoszenie wymiarów na materiał – tra-
sowanie: 

− czytanie rysunku technicznego 
− wyznaczenie długości uchwytów 

− wyznaczanie osi symetrii uchwytów 
− zaznaczanie miejsc wiercenia otwo-

rów przelotowych 

− wyznaczenie miejsc zaokrąglonych 
wycięć  

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  

• zna narzędzia i przybory stosowane przy traso-
waniu na miękkim tworzywie sztucznym PCW 

• dobiera narzędzia i przybory do trasowania 
• odczytuje wymiary uchwytu z rzutów prosto-

kątnych 

• przenosi wymiar długości uchwytów na mate-
riał  

• potrafi rozmieścić dwa uchwyty na jednym 
kawałku materiału 

• wyznacza oś symetrii uchwytów 

• zaznacza miejsca wiercenia dwóch otworów 
o średnicy 4 mm 

• wyznacza miejsca wiercenia czterech otworów 
o średnicy 5 mm  

20.  Uchwyt baterii 
– czynności 
technologiczne  

• Przecinanie materiału na odpowiedniej 
długości  

• Organizacja stanowiska pracy z wiertarką 
− zasady bhp przy obsłudze wiertarki 

elektrycznej 
− dobór wierteł 

• Wiercenie otworów: 

− punktowanie 
− mocowanie materiału w imadle 

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

IV.4 
IV.6 

Kultura pracy 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

• przecina nożem materiał na wyznaczonej dłu-
gości 

• organizuje miejsce pracy z wiertarką elektrycz-
ną 

• przestrzega zasady bhp przy obsłudze wiertarki 
• dobiera wiertła o odpowiedniej średnicy 

• zaznacza na materiale punkty przyłożenia wier-
tła (punktowanie) 

• mocuje materiał w imadle 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 

do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

− wiercenie otworów przelotowych 
o różnych średnicach – obsługa wier-
tarki elektrycznej 

− wymiana wierteł 
− znaczenie dokładności wywierconych 

otworów na poprawność połączenia 
nitowego 

• Wpływ dokładności wykonania uchwytu 
na jego funkcjonalność  

VI.3 
VI.4 
VI.6 

 

• wierci dwa otwory przelotowe o średnicy 4 mm 
• uzasadnia wpływ dokładności wierconych 

otworów na poprawność połączenia nitowego 

• dokonuje wymiany wiertła 
• wierci cztery otwory przelotowe o średnicy 

5 mm 
• wyrównuje cztery wcięcia za pomocą noża  

• rozumie zależność między dokładnością wyko-
nania uchwytu a jego funkcjonalnością  

21.  Nity – podłącza 
baterii – czyn-
ności technolo-
giczne 

• Łączenie materiałów za pomocą nitów: 
− charakterystyka połączenia 

− nity jako element konstrukcyjny 
• Odczytanie wymiarów nitów z rysunku 

technicznego wykonanego w skali  2:1 

• Przygotowanie nitów według projektu: 
− organizacja stanowiska pracy 

z imadłem 

− wybijanie 
− spiłowanie 

− powiększenie otworów 
− dobór narzędzi do wykonywanych 

czynności technologicznych 
− zasady bhp przy obróbce ręcznej me-

talu 

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

IV.4 
IV.6 
VI.3 
VI.4 
VI.6 
VI.9 

 

Kultura pracy 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

• charakteryzuje rodzaj połączenia za pomocą 
nitów 

• uzasadnia zastosowanie aluminium jako mate-
riał konstrukcyjny na nity 

• zna konstrukcję nitów 

• odczytuje wymiary nitów z rzutów prostokąt-
nych wykonanych w skali 2:1 

• organizuje stanowisko pracy z imadłem 

• przygotowuje nit według projektu 
• dobiera narzędzia do wybijania, piłowania i 

powiększania otworu 

• przestrzega zasad bhp przy obróbce metalu 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 

do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

22.  Elementy nóżki 
sygnalizatora 
oraz przelotki 
do przewodów 

• Przeznaczenie wykonywanych elementów 
• Charakterystyka zastosowanych materia-

łów – drut stalowy cynkowany, rurki 
z tworzyw termokurczliwych 

• Czytanie instrukcji wykonania 

• Odczytanie wymiarów z rysunków tech-
nicznych 

• Organizacja stanowiska pracy 

• Wykonanie elementów nóżek sygnalizato-
ra oraz przelotek do przewodów: 

− wyginanie drutu cynkowanego 

− przecinanie tworzywa termokurczli-
wego 

− dobór narzędzi do wykonywanych 
czynności technologicznych 

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

III.3 
IV.4 
IV.5 
VI.3 
VI.4 
VI.6 
VI.9 

 

Kultura pracy 
materiało-
znawstwo 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

• zna przeznaczenie wykonywanych elementów 
• charakteryzuje zastosowane materiały 

• czyta ze zrozumieniem instrukcje wykonania 
elementów 

• odczytuje wymiary poszczególnych elementów 
z rysunków technicznych 

• wygina drut stalowy cynkowany zgodnie z ry-
sunkiem technicznym 

• dobiera narzędzia do wyginania drutu 
• ucina rurkę z tworzywa termokurczliwego na 

wymiar podany na rysunku technicznym stosu-
jąc odpowiednie narzędzia 

23.  Elementy wy-
łącznika sygnali-
zatora – plan 
pracy, trasowa-
nie, czynności 
technologiczne 

• Analiza podprojektu: 
− ustalenie roli wyłącznika w pracy sygna-

lizatora 

− ustalenie przeznaczenia poszczególnych 
elementów wyłącznika 

− odczytanie wymiarów elementów 
− charakterystyka zastosowanych mate-

riałów na poszczególne elementy wy-
łącznika (tworzywo miękkie PCW, two-
rzywo termokurczliwe, pręt mosiężny, 
nity aluminiowe) 

− ustalenie sposobu połączenia płaskiej 
części wyłącznika z podstawa sygnaliza-

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

III.1 
III.3 
III.5 
III.7 
IV.1 
IV.4 
IV.6 

Kultura pracy 
Rysunek 

techniczny 
Materiało-
znawstwo 

Technologia 
wytwarzania 

• określa rolę wyłącznika w pracy sygnalizatora 
• ustala przeznaczenie poszczególnych elemen-

tów wyłącznika 

• odczytuje wymiary poszczególnych elementów 
z rzutów prostokątnych 

• dobiera materiały na poszczególne elementy 
• charakteryzuje zastosowane materiały  

• uzasadnia wybór materiałów 
• zna cechy połączeń na wkręt 

• opracowuje plan pracy 
• nazywa czynności technologiczne 

• szacuje czas potrzebny na wykonanie poszcze-
gólnych czynności 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 

do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

tora (połączenie za pomocą wkrętów) 

• Plan pracy: 
− ustalenie kolejności czynności techno-

logicznych na podstawie analizy rysun-
ków technicznych 

− dobór narzędzi do wykonania poszcze-
gólnych czynności technologicznych 

• Przenoszenie wymiarów na materiał – tra-
sowanie 

• Wiercenie otworów: 
− Organizacja stanowiska pracy z wier-

tarką (zasady bhp)  

− punktowanie 
− mocowanie materiału w imadle 

− wiercenie otworów przelotowych – 
obsługa wiertarki elektrycznej 

− znaczenie dokładności wywierconych 
otworów na poprawność połączenia 
na wkręty  

• Wygięcie pręta mosiężnego 

IV.7 
VI.1 
VI.2 
VI.3 
VI.4 
VI.7 
VI.3 
VI.4 
VI.5 
VI.6 
VI.9 

• dobiera narzędzia do wykonania poszczegól-
nych czynności technologicznych 

• przenosi wymiary na materiał 
• organizuje miejsce pracy z wiertarką elektrycz-

ną 

• przestrzega zasady bhp przy obsłudze wiertarki 
• zaznacza na materiale punkty przyłożenia wier-

tła (punktowanie) 
• mocuje materiał w imadle 

• wierci dwa otwory przelotowe o średnicy 2 mm 

• uzasadnia wpływ dokładności wierconych 
otworów na poprawność połączenia na wkręty 

• wygina pręt mosiężny według rysunku 

24.  Montaż mecha-
niczny sygnali-
zatora 

• Pojęcie montażu mechanicznego 

• Czytanie instrukcji wykonania montażu  
• Analiza poszczególnych czynności 

• Dobór elementów do montażu 
• Montaż podstawy sygnalizatora według 

instrukcji 

• Zasady bhp przy podgrzewaniu rurek 
z tworzywa PCW nad płomieniem świecy 

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

IV.1 
IV.5 

Kultura pracy 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

• wyjaśnia  pojęcie montażu mechanicznego 

• czyta ze zrozumieniem instrukcje wykonania 
montażu 

• opisuje czynności wykonywane podczas mon-
tażu 

• dobiera elementy tworzące podstawę sygnali-
zatora 

• dokonuje połączeń poszczególnych elementów 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 

do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

VI.3 
VI.4 
VI.8 
VI.9 

z podstawa sygnalizatora (uchwyty baterii, nóż-
ki, nity, elementy wyłącznika) 

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

25.  Montaż elek-
tryczny sygnali-
zatora – analiza 
schematu 

• Zasada działania sygnalizatora świetlnego 

• Pojęcie montażu elektrycznego 
• Elementy tworzące obwód elektryczny  

• Symbole elektryczne – rysowanie prostych 
obwodów elektrycznych 

• Montaż prostych obwodów elektrycznych 
• Analiza schematu połączeń elektrycznych 

sygnalizatora: 

− elementy obwodu elektrycznego sy-
gnalizatora 

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

IV.1 
IV.2 
IV.5 
IV.7 
VI.4 
VI.8 

Kultura pracy 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

• omawia zasadę działania sygnalizatora świetl-
nego 

• wyjaśnia pojęcie montażu elektrycznego 

• nazywa elementy obwodu elektrycznego 
• rozróżnia symbole elementów obwodu elek-

trycznego 

• rysuje schematy prostych obwodów elektrycz-
nych 

• buduje obwody elektryczne według schematów 
• rozróżnia elementy schematu połączenia elek-

trycznego sygnalizatora 

26.   Prawo Ohma  • Wpływ rezystancji na natężenie prądu 

i napięcie w obwodzie – prawo Ohma 

• Funkcje rezystora w obwodzie diody LED 

• Dobór rezystancji w zależności od koloru 

diody i napięcia zasilania 

III.1 
III.2 
III.3 
IV.6 
IV.7 

Materiało-
znawstwo 
Rysunek 

techniczny 

• zna prawo Ohma 

• wyjaśnia, jak wpływa rezystancja na natężenie 
i napięcie prądu w obwodzie  

• opisuje funkcję rezystora w obwodzie diody 
LED 

• dobiera rezystor uwzględniając kolor diody 
i wysokość napięcia zasilania 

27.  Budowa 
i zasada działa-
nia miernika 
elektrycznego 

• Podstawowe wielkości elektryczne (napię-
cie, natężenie, rezystancja) 

• Urządzenia pomiarowe stosowane 
w elektrotechnice (woltomierz, ampero-
mierz, omomierz) 

I.4 
I.6 
I.8 

IV.6 
IV.7 

Kultura pracy 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

• rozróżnia podstawowe wielkości elektryczne  

• różnicuje urządzenia pomiarowe stosowane 
w elektrotechnice 

• omawia budowę miernika elektrycznego 
• wyjaśnia zasadę działania miernika elektrycz-
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 

do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

• Budowa miernika elektrycznego 
• Zasada działania miernika elektrycznego 

• Sposoby pomiaru rezystancji 
• Oznakowania rezystorów 

• Kalkulator rezystancji – odczyt wartości 
rezystancji na podstawie kolorów pasków 

VI.6 
VI.7 

nego 

• wymienia sposoby pomiaru rezystancji 
• rozpoznaje oznakowanie rezystorów 

• korzysta z kalkulatora rezystancji w sieci Inter-
net 

• odczytuje wartość rezystancji na podstawie 
kolorów pasków na rezystorach 

28.  Połączenia elek-
tryczne 

• Podstawowe rodzaje połączeń elementów 

obwodu elektrycznego (szeregowe 

i równoległe) 

• Wpływ połączenia baterii na wartość ich 

parametrów (napięcia i natężenia)  

• Zależność sposobu połączenia odbiorników 

energii elektrycznej (diod LED) na ich pracę 

• Wpływ rodzaju odbiornika na oszczędność 

energii elektrycznej (porównanie właści-

wości żarówki i diody LED) 

III.1 
III.3 
IV.7 
VI.7 
VI.8 

Materiało-
znawstwo 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

• rozróżnia rodzaje połączeń elektrycznych 
• charakteryzuje połączenie szeregowe 

i równoległe elementów obwodu elektrycznego 

• czyta schematy połączeń szeregowych 
i równoległych źródeł prądu i odbiorników 

• buduje obwody elektryczne z zastosowaniem 
połączeń szeregowych i równoległych według 
schematów 

• wyjaśnia wpływ rodzaju połączenia baterii 
na napięcie i natężenie tego źródła prądu 

• objaśnia zależność połączeń diod LED na ich 
pracę 

• porównuje właściwości żarówki i diody LED pod 
kątem sprawności i zapotrzebowania na ener-
gie elektryczna 

29.  Montaż elek-
tryczny tarczy 
sygnalizatora 

• Analiza instrukcji wykonania montażu tar-
czy sygnalizatora: 

− dobór elementów do montażu elek-
trycznego 

− objaśnienie poszczególnych czynności 
− uzasadnienie zastosowanej kolejności  

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

Kultura pracy 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

• rozumie polecenia zawarte w instrukcji wyko-
nania montażu 

• dobiera elementy niezbędne do wykonania  
montażu 

• opisuje poszczególne czynności montażowe 
• uzasadnia potrzebę zachowania odpowiedniej 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 

do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

czynności 

• Montaż elektryczny tarczy sygnalizatora 
zgodnie z instrukcją 

• Zasady bhp przy podgrzewaniu rurek 
z tworzywa termokurczliwego nad pło-
mieniem świecy 

• Wpływ dokładności wykonania połączeń 
na pracę sygnalizatora 

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

kolejności czynności przy montażu  

• łączy poszczególne elementy z tarczą sygnaliza-
tora zgodnie z instrukcją 

• przestrzega zasad bhp podczas pracy ze źró-
dłem ciepła 

• jest świadomy wpływu dokładności wykonania 
połączeń elementów na pracę całego sygnaliza-
tora 

30.  Montaż elek-
tryczny sygnali-
zatora 

• Analiza instrukcji wykonania montażu sy-
gnalizatora 

• Połączenie elektryczne elementów tarczy 
sygnalizatora z elementami podstawy 
zgodnie z instrukcją 

• Znaczenie biegunowości przepływu prądu 

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

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

Kultura pracy 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

• rozumie polecenia zawarte w instrukcji wyko-
nania montażu 

• opisuje poszczególne czynności montażowe 

• dokonuje połączenia elektrycznego elementów 
tarczy sygnalizatora z elementami podstawy 
zgodnie z instrukcją 

• wyjaśnia znaczenie zachowania odpowiedniej 
biegunowości przepływu prądu przy połączeniu 
baterii 

31.  Diagnoza dzia-
łania sygnaliza-
tora 

• Sprawdzenie działania sygnalizatora 

świetlnego  

• Wykrywanie oraz usuwanie usterek 

w połączeniach elektrycznych 

i mechanicznych 

• Możliwości współdziałania sygnalizatorów 
w zestawach 

• Przykłady zastosowania sygnalizatorów 

I.8 
I.9 

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

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 
Rysunek 

techniczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

• sprawdza poprawność działania sygnalizatora 
• diagnozuje usterki w połączeniach elektrycz-

nych i mechanicznych 

• usuwa zaistniałe usterki 
• opisuje możliwości wykorzystania sygnalizato-

rów w różnych zestawach  

• wymienia sposoby wykorzystania sygnalizato-
rów świetnych w ruchu drogowym 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 
Odniesienie 

do podstawy 
programowej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

świetlnych w rzeczywistym ruchu drogo-
wym 

32.  Prezentacja 
projektu 

• Symulacja działania w kierowaniu ruchem 
drogowym za pomocą sygnalizatorów 
świetlnych 

• Prezentacja gotowych wytworów 

• Ocena projektu 
− ocena końcowa gotowego wytworu 

− samoocena uczniowska 
− ocena prezentacji gotowych prac 

• Zawód – konstruktor urządzeń sterowania 
ruchem drogowym 

I.5 
I.6 
I.8 
I.10 
III.3 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 

• przeprowadza symulację działania sygnalizato-
ra w kierowaniu ruchem według opracowanego 
scenariusza 

• zna przepisy ruchu drogowego uwzględniające 
zastosowanie sygnalizatora świetlnego  

• posługuje się językiem technicznym 
• określa zalety i wady zastosowanych rozwiązań 

materiałowych, konstrukcyjnych i elektrycznych 
• dokonuje samooceny swojej pracy projektowej 

według ustalonych kryteriów 

• ocenia swoje predyspozycje techniczne w za-
kresie wykonywania zawodu konstruktora 
urządzeń sterowania ruchem drogowym 

33.  Dbamy o nasze 
środowisko 

• Zagrożenia wynikające ze złego gospoda-
rowania odpadami elektrycznymi   

• Sposoby likwidacji zużytego sprzętu elek-
tronicznego i elektrycznego 

• Zasady segregowania i przetwarzania od-
padów elektrycznych 

• Sposoby racjonalnego gospodarowania 
energia elektryczną 

I.8 
III.7 
III.8 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 

• wskazuje zagrożenia dla środowiska, jakie za 
sobą niesie nieprawidłowe składowanie odpa-
dów elektrycznych 

• opisuje sposoby utylizacji zużytych części me-
chanicznych i elektrycznych 

• zna zasady segregowania i przetwarzania od-
padów elektrycznych 

• opracowuje propozycję racjonalnego zagospo-
darowania energią elektryczną w domu  

 


