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I. Treści. 

1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Materiały konstrukcyjne- szkło. Historia, zastosowanie, zdobienie, recykling wyrobów 

szklanych. 

3. Materiały konstrukcyjne – tworzywa sztuczne. Przetwarzanie, właściwości, łączenie, 

zastosowanie. 

4. Recykling. Segregacja odpadów. 

5. Dokumentacja techniczna. Rysunek techniczny. Rysowanie figur płaskich. Pismo 

techniczne. Rysowanie brył. Rzuty aksonometryczne. Rzuty prostokątne. Zasady 

wymiarowania. 

6. Materiały kompozytowe, elektrotechniczne, elektroniczne. Prąd elektryczny, obwody 

elektryczne. 

7. Mechatronika. Układy mechaniczne. Konstruowanie maszyny prostej.  
 

II. Oczekiwane osiągnięcia ucznia. Uczeń: 

 

- zna i stosuje zasady BHP oraz regulamin pracowni 

- wie, czym jest szkło,  wie, z czego powstaje, zna etapy powstawania szkła, określa jego cechy,     

rodzaje, zastosowanie w przemyśle, 

- rozpoznaje i nazywa techniki zdobnicze szkła, zna technikę witrażu, 

- potrafi zastosować technikę zdobniczą szklanego naczynia 

- wymienia surowce stosowane do wytwarzania tworzyw sztucznych 

- określa wady i zalety oraz właściwości tworzyw sztucznych 

- wskazuje zastosowanie tworzyw sztucznych w przemyśle 

- stosuje technikę millefiori do ozdobienia bombki choinkowej 

- definiuje pojęcie recyklingu, potrafi właściwie segregować śmieci 

- zna kolory pojemników do segregacji śmieci, zna metody przetwarzania wybranych surowców 

- wyjaśnia, czym jest rysunek techniczny, wymienia jego rodzaje, rozpoznaje i nazywa materiały oraz 

przybory rysunkowe 

- kształci umiejętności kreślarskie i konstrukcyjne, sprawnie posługuje się przyrządami kreślarskimi 

- rozróżnia rodzaje pisma technicznego, pisze litery i cyfry zgodnie z poznanymi zasadami 

- zna zasady rzutowania, wykonuje rzuty aksonometryczne i prostokątne brył 

- zna ogólne zasady wymiarowania, próbuje wymiarować figury 

- charakteryzuje materiały kompozytowe, zna ich rodzaje, wymienia zastosowanie 

- zna definicję prądu elektrycznego, zna rodzaje źródeł prądu, rysuje oraz konstruuje obwody 

elektryczne 

- zna rodzaje maszyn prostych, wskazuje maszyny proste używane w życiu codziennym 

- konstruuje maszynę prostą 

- dzieli domowe urządzenia na AGD i RTV, podaje ich przykłady, omawia ich budowę i zasady 

działania 

- posługuje się terminologią techniczną 

- realizuje zadania zgodnie z planem pracy 

- potrafi współpracować w grupie 

- dba o porządek na stanowisku pracy   

- oszczędnie gospodaruje materiałami 

- kształci zdolności konstrukcyjne i manualne 

- bezpiecznie posługuje się narzędziami 

 

 



Ocenie podlegają: 

 

- prace techniczne wykonywane na lekcji; zeszyt przedmiotowy; aktywność ucznia na lekcjach; 

przygotowanie do zajęć; prace dodatkowe wg ustaleń nauczyciela, które wpływają na podniesienie 

oceny. 

Wiadomości sprawdzane będą w formie odpowiedzi ustnych i wyrażone stopniem. Umiejętności 

praktyczne ucznia sprawdzane będą poprzez wykonanie przez ucznia pracy ocenionej stopniem. 

 

Wymagania edukacyjne wyróżnione - dostosowane są do uczniów z opiniami i 

orzeczeniami. 
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