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Roczny plan pracy i przewidywane osiągnięcia z techniki realizowanej na podstawie programu nauczania DZIAŁAJ Z JAWI  

Projekt Lampka 

Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

1.  Moje lekcje tech-
niki – czego i jak 
będziemy się uczyć 
na lekcjach tech-
niki? 

• Zakres treści obowiązujący w szkole pod-
stawowej 

• Wymagania edukacyjne odniesione do po-
szczególnych bloków tematycznych 

• Zasady oceniania oraz ogólne kryteria na 
poszczególne oceny zgodnie z WSO 

• Karty oceny i postępów ucznia na technice 

• Historia technologii oświetleniowej 

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 postę-
pów  

• wymienia wynalazki w dziedzinie oświetlenia 

• rozróżnia rodzaje oświetlenia 

2.  Moje bezpieczeń-
stwo 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 obo-
wiązujących w szkole 

• wyjaśnia potrzebę prowadzania próbnych alar-
mów 

• 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 

3.  Moje bezpieczeń-
stwo w pracowni 
technicznej 

• Regulamin szkolnej pracowni technicznej 

• BHP na stanowisku pracy 

• Przestrzeganie regulaminu pracowni i 
przepisów bhp – podpisanie kontraktu 

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

 

Zagadnienia 
ogólne 

Kultura pracy 

• wyjaśnia potrzebę przestrzegania regulaminu 
pracowni technicznej 

• analizuje poszczególne punkty regulaminu 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

i akceptacja zasad postępowania i ocenia-
nia 

• Przestrzeganie zasad dotyczących pande-
mii covid-19 

• Wypadki przy pracy 

• Zasady zachowania się podczas wypadku 
przy pracy  

• 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 

• przestrzega zasad dotyczących bezpieczeństwa 
pandemicznego 

• 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 tech-
niczny – Lampka 

• Istota projektu technicznego  

• Motywacja do wykonywania projektu 
Lampka 

• Analiza działań realizowanych w ramach 
projektu – podprojekty  

• Zasady postępowania i formy pracy pod-
czas realizacji projektu z uwzględnieniem 
czasu pandemii covid-19 

• Kryteria jakości wyrobu z punktu widzenia 
użytkownika 

I.5 
I.6 

IV.1 
IV.5 
VI.1 

 

Kultura pracy 
Rysunek tech-

niczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

• zna istotę projektu technicznego 

• jest zmotywowany do wykonywania działań 
projektowych 

• rozpoznaje działania realizowane w ramach 
projektu 

• akceptuje zasady postępowania i formy pracy 
podczas realizacji projektu z uwzględnieniem 
zasad pandemicznych 

• określa kryteria jakości wyrobu z punktu widze-
nia użytkownika 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

5.  Łączniki – plan 
pracy i czynności 
technologiczne 

• Analiza podprojektu: 

− ustalenie roli elementu w odniesieniu 
do całego wytworu 

− określenie kształtu elementów  

− odczytanie wymiarów elementu  

− dobór materiału (polipropylen)  

• Plan pracy: 

− ustalenie kolejności czynności technolo-
gicznych  

− dobór narzędzi do wykonania poszcze-
gólnych czynności technologicznych  

• Czynności technologiczne: 

− organizacja stanowiska pracy 

− trasowanie na tworzywie sztucznym: 
czytanie rysunku technicznego, dobór 
przyborów do trasowania na tworzywie 
sztucznym, wyznaczenie miejsc cięcia, 
wpływ dokładności trasowania na ja-
kość wykonania elementu 

• przecięcie materiału po linii trasowania, 
dobór narzędzia tnącego tworzywo 
sztuczne, zasady bhp przy przecinaniu 

• Wpływ jakości wykonania elementów 
na wygląd i funkcjonalność lampy 

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

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

 

Kultura pracy 
Rysunek tech-

niczny 
Materiało-
znawstwo 

Technologia 
wytwarzania 

 

• określa rolę łącznika w całościowej konstrukcji 
lampki 

• opisuje kształt elementu 

• odczytuje poszczególne wymiary elementu 

• 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  

• wyznacza długości łączników zgodnie z rysun-
kiem technicznym 

• przycina tworzywo sztuczne na odpowiednią 
długość za pomocą nożyka 

• przestrzega zasad bhp przy przecinaniu 

• rozumie zależność między jakością wykonania 
elementu, a wyglądem i funkcjonalnością 
lampki 

6.  Podstawa włącz-
nika do lampki – 
plan pracy  

• Analiza podprojektu: 

− ustalenie roli elementu w odniesieniu 
do włącznika oraz całego wytworu 

I.1 
I.6 

III.1 

Kultura pracy 
Rysunek tech-

niczny 

• określa rolę podstawy włącznika oraz  całościo-
wej konstrukcji lampki 

• odczytuje wymiary z rzutów prostokątnych 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

− odczytanie wymiarów podstawy z ry-
sunku technicznego (rzut prostokątny 
główny i z boku) 

− ustalenie rodzaju otworów (otwory 
przelotowe) 

− dobór materiału (polipropylen) 

• Plan pracy: 

− ustalenie kolejności czynności technolo-
gicznych  

− dobór narzędzi do wykonania poszcze-
gólnych czynności technologicznych  

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

Materiało-
znawstwo 

Technologia 
wytwarzania 

 

• rozpoznaje rodzaj zastosowanego otworu 

• uzasadnia zastosowanie polipropylenu do wy-
konania podstawki włącznika 

• 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 

7.  Podstawa włącz-
nika do lampki – 
trasowanie  

• Przenoszenie wymiarów na materiał – tra-
sowanie: 

− czytanie rysunku technicznego  

− dobór narzędzi i przyborów do traso-
wania na tworzywie sztucznym 

− organizacja stanowiska do trasowania 

− wyznaczenie długości podstawy oraz 
położenia otworów na podstawie 

• 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 
Rysunek tech-

niczny 
Materiało-
znawstwo 

Technologia 
wytwarzania 

 

• organizuje stanowisko pracy do trasowania 

• przenosi wymiary na materiał zgodnie z rysun-
kiem technicznym 

• dobiera narzędzie i przybory do trasowania na 
tworzywie sztucznym 

• określa znaczenie dokładności trasowania 
na jakość wykonania podstawy 

• wyznacza na materiale miejsce przecięcia na 
długości oraz miejsca przyłożenia cyrkla 

• rozumie zależność między dokładnością traso-
wania, a jakością wykonania podstawy 

8.  Podstawa włącz-
nika do lampki – 
czynności techno-
logiczne 

• Organizacja stanowiska pracy  

− dobór narzędzi do obróbki tworzywa 
sztucznego,  

− zasady bhp przy przecinaniu i nakłu-
waniu  

I.1 
I.2 
I.4 
I.7 

IV.4 

Kultura pracy 
Rysunek tech-

niczny 
Technologia 
wytwarzania 

• organizuje stanowisko pracy do obróbki two-
rzywa sztucznego 

• przycina tworzywo sztuczne na odpowiednią 
długość za pomocą nożyka 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

• Przecięcie materiału po linii trasowania 

• Wykonanie otworów przelotowych za po-
mocą kolca cyrkla 

• Wykonanie krzyżujących się nacięć zgodnie 
z instrukcją rysunkową 

•  Wpływ jakości wykonania podstawy 
na wygląd i funkcjonalność włącznika 

VI.3 
VI.4 

 

• wykonuje otwory przelotowe za pomocą kolca 
cyrkla 

• wykonuje krzyżujące się nacięcia zgodnie z in-
strukcją rysunkową 

• rozumie informacje zawarte na instrukcji rysun-
kowej 

• przestrzega zasad bhp przy przecinaniu 

• rozumie zależność między jakością wykonania 
podstawy a wyglądem i funkcjonalnością włącz-
nika 

9.  Włącznik do lampy 
– plan pracy i czyn-
ności technolo-
giczne 

• Analiza podprojektu: 

− ustalenie roli elementu w odniesieniu 
do całego wytworu 

− zidentyfikowanie elementów włącznika 
do lampy 

− odczytanie wymiarów poszczególnych 
elementów (skala rysunkowa) 

− dobór materiału (tworzywo miękkie 
PCW, tworzywo termokurczliwe, pręt 
mosiężny, nity aluminiowe) 

• Plan pracy: 

− ustalenie kolejności czynności technolo-
gicznych  

− dobór narzędzi do wykonania poszcze-
gólnych czynności technologicznych  

• Organizacja stanowiska pracy do obróbki 
ręcznej 

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

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

 

Kultura pracy 
Rysunek tech-

niczny 
Materiało-
znawstwo 

Technologia 
wytwarzania 

 

• określa rolę włącznika w całościowej konstruk-
cji lampki 

• identyfikuje poszczególne elementy włącznika 

• odczytuje wymiary poszczególnych elementów 

• zna rodzaje skal rysunkowych 

• uzasadnia zastosowanie skali powiększającej 

• uzasadnia zastosowanie odpowiednich mate-
riałów do wykonania poszczególnych elemen-
tów włącznika 

• charakteryzuje zastosowane materiały  

• opracowuje plan pracy 

• nazywa czynności technologiczne 

• uzasadnia potrzebę zachowania odpowiedniej 
kolejności czynności technologicznych  

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

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

− trasowanie: czytanie rysunku technicz-
nego, naniesienie wymiarów na two-
rzywo sztuczne i metal, wpływ dokład-
ności trasowania na jakość wykonania 
przedmiotu  

− obróbka ręczna: cięcie miękkiego two-
rzywa sztucznego i termokurczliwego, 
formowanie na zimno pręta mosięż-
nego, piłowanie aluminium 

− wykonanie otworów przelotowych za 
pomocą kolca cyrkla 

• Wpływ jakości wykonania elementów na 
funkcjonalność włącznika  

• dobiera narzędzia do wykonania poszczegól-
nych czynności technologicznych 

• organizuje stanowisko pracy do poszczególnych 
czynności technologicznych 

• przenosi wymiary na materiał  

• dobiera narzędzie i przybory do trasowania na 
określonym materiale 

• określa znaczenie dokładności trasowania 
na jakość wykonania elementów 

• wyznacza na materiale miejsca przyłożenia 
kolca cyrkla 

• dobiera narzędzia do cięcia tworzywa sztucz-
nego miękkiego i termokurczliwego 

• bezpiecznie przecina tworzywa sztuczne 

• formuje na zimno pręt mosiężny 

• rozumie zależność między jakością wykonania 
elementów, a funkcjonalnością włącznika 

10.  Montaż włącznika 
do lampki 

• Pojęcie montażu  

• Analiza instrukcji wykonania montażu wy-
łącznika 

• Dobór elementów do montażu włącznika  

• Ustalenie sposobów połączenie poszcze-
gólnych elementów 

• Dobór elementów łączących (wkręty, rurki 
z tworzywa termokurczliwego, nity) 

• Dobór narzędzi i przyborów do montażu 

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

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

Kultura pracy 
Rysunek tech-

niczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

• wyjaśnia pojęcie montażu  

• rozumie polecenia zawarte w instrukcji wyko-
nania montażu 

• dobiera elementy do montażu włącznika 

• ustala sposoby połączenia poszczególnych ele-
mentów 

• dobiera elementy łączące do wybranego połą-
czenia 

• stosuje odpowiednie narzędzia i przybory przy 
montażu  
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

• Ustalenie kolejności łączenia elementów 
włącznika zgodnie z instrukcją rysunkową 

− łączenie pręta mosiężnego z tworzy-
wem termoplastycznym 

− przygotowanie przewodów elektrycz-
nych (ucięcie na odpowiednią długość i 
odizolowanie końcówek) 

− połączenie ramienia włącznika z nitem i 
przewodem elektrycznym  

− obróbka cieplna tworzywa termokurcz-
liwego – podgrzanie nad płomieniem 
świecy 

− montaż elementów na podstawie 
włącznika  

• Wpływ jakości wykonania montażu ele-
mentów na funkcjonalność włącznika 

VI.9 • ustala kolejność łączenia elementów włącznika 
zgodnie z instrukcją rysunkową  

• opisuje poszczególne czynności montażowe 

• łączy pręt mosiężny z tworzywem termokurczli-
wym 

• przygotowuje przewody elektryczne 

• łączy ramię włącznika z nitem i przewodem 
elektrycznym 

• stosuje obróbkę cieplną do skurczenia two-
rzywa termokurczliwego  

• dokonuje montażu elementów włącznika zgod-
nie z instrukcją 

• przestrzega zasad bhp 

• wyjaśnia znaczenie dokładności montażu ele-
mentów na funkcjonowanie lampy 

11.  Podstawa gniazd 
diod LED – plan 
pracy i trasowanie 

• Analiza podprojektu: 

− ustalenie roli elementu w odniesieniu 
do całego wytworu 

− określenie kształtu elementu  

− odczytanie wymiarów elementu  

− dobór materiału (polipropylen)  

• Plan pracy: 

− ustalenie kolejności czynności technolo-
gicznych  

− dobór narzędzi do wykonania poszcze-
gólnych czynności technologicznych  

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

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

Kultura pracy 
Rysunek tech-

niczny 
Materiało-
znawstwo 

Technologia 
wytwarzania 

 

• określa rolę podstawy w całościowej konstruk-
cji lampki 

• opisuje kształt elementów  

• odczytuje poszczególne wymiary elementu 

• uzasadnia zastosowanie tworzywa sztucznego 
do wykonania podstawki 

• opracowuje plan pracy 

• nazywa czynności technologiczne 

• uzasadnia potrzebę zachowania odpowiedniej 
kolejności czynności technologicznych  
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

• Organizacja stanowiska pracy do trasowa-
nia 

− czytanie rysunku technicznego,  

− dobór przyborów do trasowania, 

−  wyznaczenie długości podstawy 

− wyznaczenie miejsc wykonania otwo-
rów 

− wpływ dokładności trasowania na ja-
kość wykonania elementu 

VI.5 
VI.7 

• szacuje czas potrzebny na wykonanie poszcze-
gólnych czynności 

• dobiera narzędzia do wykonania poszczegól-
nych czynności technologicznych 

• organizuje stanowisko pracy  

• wyznacza długości podstawy zgodnie z rysun-
kiem technicznym 

• wyznacza miejsca wiercenia otworów 

• przestrzega zasad bhp przy obróbce ręcznej 
tworzywa sztucznego 

• rozumie zależność między dokładnością traso-
wania a wyglądem podstawy 

12.  Podstawa gniazd 
diod LED –czynno-
ści technologiczne i 
montaż 

• Organizacja stanowiska pracy  

− dobór narzędzi do obróbki tworzywa 
sztucznego,  

− zasady bhp przy przecinaniu i nakłu-
waniu  

• Przecięcie materiału po linii trasowania 

• Wykonanie otworów przelotowych za po-
mocą kolca cyrkla 

• Wykonanie krzyżujących się nacięć zgodnie 
z instrukcją rysunkową 

• Montaż gniazd diod LED w podstawie 

− umieszczenie nitów w podstawie 

− przygotowanie przewodów elektrycz-
nych 

− połączenie przewodów z nitami 

I.1 
I.2 
I.4 
I.7 

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

Kultura pracy 
Rysunek tech-

niczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

• organizuje stanowisko pracy 

• dobiera narzędzia do obróbki tworzywa sztucz-
nego, 

• przestrzega zasad bhp przy przecinaniu i nakłu-
waniu 

• przecina materiał po linii trasowania 

• wykonuje otwory przelotowe oraz nacięcia 

• przygotowuje przewody elektryczne (przycina 
na odpowiednią długość i odizolowuje koń-
cówki) 

• dokonuje montażu gniazd diod LED w podsta-
wie 

• rozumie zależność między jakością wykonania 
elementu a wyglądem i funkcjonalnością 
lampki 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

• Wpływ jakości wykonania elementu 
na wygląd i funkcjonalność lampki 

13.  Podstawa abażuru 
lampki – plan pracy 

• Analiza podprojektu: 

− ustalenie roli elementu w odniesieniu 
do abażuru 

− odczytanie wymiarów elementu z ry-
sunku technicznego (rzut prostokątny 
główny, z góry i z boku) 

− dobór materiału (polipropylen) 

• Plan pracy: 
- ustalenie czynności technologicznych 

pod kątem realizacji zadania projekto-
wego 

- 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 
Rysunek tech-

niczny 
Materiało-
znawstwo 

Technologia 
wytwarzania 

• określa rolę podstawy w całościowej konstruk-
cji abażuru lampki 

• odczytuje wymiary podstawy na rzutach pro-
stokątnych 

• uzasadnia zastosowanie tworzywa sztucznego 
do wykonania podstawy abażuru 

• 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 tworzywa sztucznego 

• dobiera narzędzia do wykonania określonej 
czynności technologicznej 

14.  Podstawa abażuru 
lampki – trasowa-
nie 

• Przenoszenie wymiarów na materiał – tra-
sowanie: 

− organizacja stanowiska do trasowania  

− czytanie rysunku technicznego  

− dobór narzędzi i przyborów do traso-
wania na tworzywie sztucznym 

− wyznaczenie linii zgięć podstawy na 
obu stronach materiału 

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

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

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 

Rysunek tech-
niczny 

Technologia 
wytwarzania 

 

• organizuje stanowisko pracy do trasowania 

• odczytuje wymiary podstawy z rysunku tech-
nicznego 

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

• dobiera przybory do trasowania  

• wyznacza miejsca położenia linii zgięć 

• określa znaczenie dokładności trasowania 
na jakość wykonania podstawy 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

• Wpływ dokładności trasowania na jakość 
wykonania podstawy 

VI.7 

15.  Podstawa abażuru 
lampy – czynności 
technologiczne 

• Organizacja stanowiska pracy  

− dobór narzędzi do obróbki tworzywa 
sztucznego,  

− zasady bhp przy przecinaniu i nacina-
niu tworzywa sztucznego 

• Czytanie instrukcji rysunkowej 

• Przecięcie materiału po linii trasowania  

• Nacinanie materiału na określoną głębo-
kość po linii trasowania po obu stronach 
materiału 

• Wpływ dokładności wykonania podstawy 
na wygląd abażuru  

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

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

 

Kultura pracy 
Rysunek tech-

niczny 
Technologia 
wytwarzania 

• organizuje stanowisko pracy 

• dobiera narzędzia do obróbki tworzywa sztucz-
nego, 

• przestrzega zasad bhp przy przecinaniu i naci-
naniu 

• odczytuje poprawnie informacje zawarte w in-
strukcji rysunkowej 

• przecina materiał po linii trasowania 

• wykonuje nacięcia na określonej głębokości po 
liniach trasowania po obu stronach materiału 

• uzasadnia potrzebę wykonania nacięć po obu 
stronach materiału 

• rozumie zależność między jakością wykonania 
podstawy a wyglądem lampki 

16.  Nóżki podstawy 
lampki – plan pracy 

• Analiza podprojektu: 

− ustalenie roli elementów w odniesieniu 
do całego wytworu 

− odczytanie wymiarów elementów z ry-
sunku technicznego (rzut prostokątny 
główny, z góry i z boku) 

− dobór materiału (polipropylen) 

• Plan pracy: 

I.1 
I.6 

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

Kultura pracy 
Rysunek tech-

niczny 
Materiało-
znawstwo 

Technologia 
wytwarzania 

• określa rolę nóżek podstawy w całościowej 
konstrukcji lampki 

• odczytuje wymiary nóżek na rzutach prostokąt-
nych 

• uzasadnia zastosowanie tworzywa sztucznego 
do wykonania nóżek podstawy 

• objaśnia znaczenie pojęcia plan pracy 

• opracowuje plan pracy 

• nazywa czynności technologiczne 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

- ustalenie czynności technologicznych 
pod kątem realizacji zadania projekto-
wego 

- dobór narzędzi do wykonania poszcze-
gólnych czynności technologicznych  

VI.3 
VI.5 

• uzasadnia potrzebę zachowania odpowiedniej 
kolejności czynności technologicznych  

• szacuje czas potrzebny na wykonanie poszcze-
gólnych czynności 

• zna narzędzia do obróbki tworzywa sztucznego 

• dobiera narzędzia do wykonania określonej 
czynności technologicznej 

17.  Nóżki podstawy 
lampki – trasowa-
nie 

• Przenoszenie wymiarów na materiał – tra-
sowanie: 

− organizacja stanowiska do trasowania  

− czytanie rysunku technicznego  

− dobór narzędzi i przyborów do traso-
wania na tworzywie sztucznym 

− wyznaczenie linii określających szero-
kość nóżek 

− wyznaczenie głębokości i szerokości 
wcięć w nóżkach 

− wyznaczenie linii zgięć nóżek  

• Wpływ dokładności trasowania na jakość 
wykonania nóżek 

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

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

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 

Rysunek tech-
niczny 

Technologia 
wytwarzania 

 

• organizuje stanowisko pracy do trasowania 

• odczytuje wymiary nóżek z rysunku technicz-
nego 

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

• dobiera przybory do trasowania  

• wyznacza miejsca położenia linii szerokości nó-
żek 

• wyznacza szerokość i głębokość wcięć 

• wyznacza linie zgięć nóżek 

• określa znaczenie dokładności trasowania 
na jakość wykonania podstawy 

18.  Nóżki podstawy 
lampki – czynności 
technologiczne 

• Organizacja stanowiska pracy  

− dobór narzędzi do obróbki tworzywa 
sztucznego,  

− zasady bhp przy przecinaniu i nacina-
niu tworzywa sztucznego 

• Czytanie instrukcji rysunkowej 

• Przecięcie materiału po linii trasowania  

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

Kultura pracy 
Rysunek tech-

niczny 
Technologia 
wytwarzania 

• organizuje stanowisko pracy 

• dobiera narzędzia do obróbki tworzywa sztucz-
nego, 

• przestrzega zasad bhp przy przecinaniu i naci-
naniu 

• odczytuje poprawnie informacje zawarte w in-
strukcji rysunkowej 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

• Nacinanie materiału na określoną głębo-
kość po linii trasowania  

• Wykonanie nacięcia na określoną głębo-
kość i szerokość  

• Wpływ dokładności wykonania nóżek pod-
stawy na wygląd lampy  

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

 

• przecina materiał po linii trasowania 

• wykonuje nacięcia na określonej głębokości po 
liniach trasowania  

• wykonuje nacięcia na określoną głębokość i sze-
rokość  

• rozumie zależność między jakością wykonania 
nóżek podstawy a wyglądem lampki 

19.  Przyrząd do cięcia 
tworzywa po skosie 
– plan pracy i tra-
sowanie  

• Analiza podprojektu: 

− określenie przeznaczenia przyrządu 

− ustalenie kształtu przyrządu 

− odczytanie wymiarów przyrządu 

− dobór materiału (polipropylen) 

• Plan pracy: 

− ustalenie kolejności czynności technolo-
gicznych  

− dobór narzędzi do wykonania poszcze-
gólnych czynności technologicznych  

• Przenoszenie wymiarów na materiał – tra-
sowanie: 

− organizacja stanowiska do trasowania  

− czytanie rysunku technicznego  

− dobór narzędzi i przyborów do traso-
wania na tworzywie sztucznym 

− wyznaczanie linii określającej długość 
sześciu odcinków 

− wyznaczenie długości dwóch prętów 

I.1 
I.2 
I.6 

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

Kultura pracy 
Rysunek tech-

niczny 
Materiało-
znawstwo 

Technologia 
wytwarzania 

• określa przeznaczenie przyrządu 

• ustala kształt przyrządu 

• odczytuje poszczególne wymiary przyrządu 

• uzasadnia zastosowanie polipropylenu do wy-
konania przyrządu  

• 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 trasowania 

• dobiera narzędzia i przyrządy do trasowania 

• wyznacza linie technologiczne na materiale 

• określa znaczenie dokładności trasowania 
na jakość wykonania przedmiotu 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

• Wpływ dokładności trasowania na jakość 
wykonania przyrządu 

20.  Przyrząd do cięcia 
tworzywa po skosie 
–czynności techno-
logiczne 

• Organizacja stanowiska pracy do obróbki 
ręcznej tworzywa sztucznego 

− dobór narzędzi do obróbki tworzywa 
sztucznego,  

− zasady bhp przy przecinaniu i nacina-
niu tworzywa sztucznego 

− przygotowanie aplikatora do pracy, 
kleje stosowane w aplikatorach, za-
sady bhp przy obsłudze urządzenia 
elektrycznego wytwarzającego wysoką 
temperaturę, 

• Czytanie instrukcji rysunkowej 

• Przecięcie materiału po linii trasowania  

• Łączenie elementów za pomocą aplikatura 
z gorącym klejem zgodnie z instrukcją 

• Montaż elementów przyrządu 

• Wpływ dokładności wykonania przyrządu 
na jego funkcjonalność  

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

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

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 

Rysunek tech-
niczny 

Technologia 
wytwarzania 

 

• organizuje stanowisko pracy do obróbki ręcznej 
tworzywa sztucznego 

• odczytuje wymiary z rysunku technicznego 

• dobiera narzędzia do przerzynania tworzywa 
sztucznego 

• przygotowuje aplikator do pracy 

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

• wyjaśnia, jak zapobiec sytuacji zagrażającej po-

parzeniem gorącym klejem 

• bezpiecznie przerzyna tworzywo sztuczne 
wzdłuż linii traserskich 

• określa znaczenie dokładności wykonania cięcia 
na jakość przyrządu 

• skleja elementy boków przyrządu za pomocą 
aplikatura z gorącym klejem 

• stosuje zasady bhp przy posługiwaniu się przy-
rządem do gorącego kleju (aplikatorem) 

• montuje wszystkie elementy w całość 

• rozumie zależność między jakością wykonania 
przyrządu a jego funkcjonalnością  



14 

 

Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

21.  Uchwyt baterii do 
lampki– plan pracy 

• Analiza podprojektu: 

− ustalenie przeznaczenia elementu 
w odniesieniu do całego wytworu  

− ustalenie ilości uchwytów 

− odczytanie wymiarów elementu z ry-
sunku technicznego 

− ustalenie przeznaczenia otworów w 
uchwytach baterii (miejsce umieszcze-
nia styków baterii z przewodami)  

− dobór materiału (polipropylen)  

• Plan pracy: 

− ustalenie kolejności czynności technolo-
gicznych na podstawie analizy rysun-
ków technicznych 

− dobór narzędzi do wykonania poszcze-
gólnych czynności technologicznych 

I.1 
I.6 

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

Kultura pracy 
Rysunek tech-

niczny 
Technologia 
wytwarzania 
Materiało-
znawstwo 

• określa przeznaczenie uchwytu w całościowej 
konstrukcji lampki 

• uzasadnia ilość uchwytów (2 szt.) 

• odczytuje poszczególne wymiary uchwytu 
z rzutów prostokątnych 

• ustala przeznaczenie, ilości i średnicę otworów  

• uzasadnia zastosowanie tworzywa sztucznego 
do wykonania uchwytu 

• 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 

22.  Uchwyt baterii do 
lampki – trasowa-
nie 

• Organizacja stanowiska do trasowania  

− dobór narzędzi i przyborów do traso-
wania na tworzywie sztucznym 

• Przenoszenie wymiarów na materiał – tra-
sowanie: 

− czytanie rysunku technicznego 

− wyznaczenie szerokości uchwytów 

− wyznaczenie miejsc nacięć w części 
środkowej uchwytów 

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

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

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo 

Rysunek tech-
niczny 

Technologia 
wytwarzania 

 

• organizuje stanowisko pracy do trasowania  

• dobiera narzędzia i przybory do trasowaniu na 
tworzywie sztucznym  

• odczytuje wymiary uchwytów z rzutów prosto-
kątnych 

• przenosi wymiar szerokości uchwytów na ma-
teriał  

• potrafi rozmieścić dwa uchwyty na jednym ka-
wałku materiału 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

− wyznaczenie miejsc wiercenia otworów 
przelotowych 

− rysowanie linii określających szerokość 
boków uchwytu 

• Wpływ dokładności trasowania na jakość 
wykonania uchwytów baterii 

VI.7 • wyznacza miejsca wiercenia dwóch otworów 
przelotowych 

• rysuje linie określające szerokość boków 
uchwytów 

• określa znaczenie dokładności trasowania 
na jakość wykonania uchwytów baterii 

23.  Uchwyt baterii – 
czynności techno-
logiczne  

• Organizacja stanowiska pracy do obróbki 
ręcznej tworzywa sztucznego 

− dobór narzędzi do obróbki tworzywa 
sztucznego,  

− zasady bhp przy przecinaniu i nacina-
niu tworzywa sztucznego 

• Czytanie instrukcji rysunkowej 

• Przecięcie i nacięcie materiału po linii tra-
sowania zgodnie z instrukcją 

• Wpływ dokładności wykonania cięć i na-
cięć na funkcjonalność uchwytów baterii 

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

IV.4 
VI.3 
VI.4 

 

Kultura pracy 
Rysunek tech-

niczny 
Technologia 
wytwarzania  

• organizuje stanowisko pracy do obróbki ręcznej 
tworzywa sztucznego 

• odczytuje informacje zawarte w instrukcji  

• dobiera narzędzia do przerzynania tworzywa 
sztucznego 

• bezpiecznie przerzyna tworzywo sztuczne 
wzdłuż linii traserskich 

• bezpiecznie nacina materiał na odpowiednią 
głębokość po wyznaczonych liniach traserskich 

• określa znaczenie dokładności wykonania cięć i 
nacięć na jakość i funkcjonalność uchwytów  

24.  Montaż uchwytu 
baterii  

• Przygotowanie stanowiska pracy do mon-
tażu 

− dobór narzędzi do montażu 

− dobór elementów do montażu 
(uchwyt baterii, styki baterii z przewo-
dami, rurki z tworzywa sztucznego) 

• Montaż uchwytów baterii: 

− czytanie instrukcji montażu 

− umieszczenie styków baterii wraz 
z przewodami w otworach uchwytu 

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

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

Kultura pracy 
Technologia 
wytwarzania 
Materiało-

znawstwo Ry-
sunek tech-

niczny 
 

• organizuje stanowisko pracy do montażu 

• dobiera narzędzia do montażu 

• dobiera odpowiednie elementy do montażu 

• rozumie informacje zawarte w instrukcji mon-
tażu  

• przygotowuje rurki łączące boki uchwytu bate-
rii 

• umieszcza w otworach styki wraz z przewodami 

• formuje boli uchwytu 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

− uformowanie boków uchwytu 

− połączenie boków uchwytu za po-
mocą odpowiednio przygotowanej 
rurki z tworzywa sztucznego 

• Wpływ dokładności montażu uchwytu ba-
terii na funkcjonowanie zasilania lampy 

VI.8 • łączy boki uchwytu za pomocą rurek z two-
rzywa sztucznego 

25.  Abażur do lampki– 
plan pracy i traso-
wanie 

• Analiza podprojektu: 

− określenie przeznaczenia abażuru i jego 
roli w całościowym projekcie 

− czytanie rysunku technicznego (rzut 
główny i z góry) 

− ustalenie kształtu abażuru  

− ustalenie ilości elementów abażuru  

− odczytanie wymiarów elementu aba-
żuru 

− dobór materiału (pianka poliestrowa) 

• Plan pracy: 

− ustalenie kolejności czynności technolo-
gicznych  

− dobór narzędzi do wykonania poszcze-
gólnych czynności technologicznych  

• Trasowanie na tworzywie sztucznym:  

− czytanie rysunku technicznego,  

− dobór przyborów do trasowania na 
tworzywie sztucznym,  

− wyznaczenie zarysu poszczególnych 
części abażuru,  

I.1 
I.2 
1.4 
I.6 
I.7 

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

Kultura pracy 
Rysunek tech-

niczny 
Materiało-
znawstwo 

Technologia 
wytwarzania 

• określa przeznaczenie abażuru i jego rolę 
w ostatecznym wyglądzie lampy  

• ustala kształt abażuru  

• ustala kształt i ilość elementów abażuru 

• odczytuje z rysunku technicznego wymiary ele-
mentów składowych abażuru 

• uzasadnia zastosowanie pianki poliestrowej 
do wykonania abażuru 

• 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 do trasowania 

• wyznacza linie technologiczne na materiale 

• dba o racjonalne wykorzystanie materiału 

• określa znaczenie dokładności trasowania 
na jakość wykonania elementów 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

− ekonomiczne rozłożenie elementów 
na materiale,  

− wpływ dokładności trasowania na ja-
kość wykonania elementów 

26.  Abażur do lampki –
czynności techno-
logiczne 

• Organizacja stanowiska pracy do obróbki 
ręcznej tworzywa sztucznego 

− dobór narzędzi do obróbki pianki po-
liestrowej,  

− zasady bhp przy przecinaniu tworzywa 
sztucznego przy użyciu noża do tapet, 

• czytanie instrukcji rysunkowej 

• Sposoby przyrzynania po skosie 

• Przerzynanie tworzywa sztucznego wzdłuż 
linii traserskich z zastosowaniem pomocni-
czego przyrządu do cięcia tworzywa po 
skosie 

• Wpływ dokładności cięcia na jakość wyko-
nania ścianek abażuru 

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

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

 

Kultura pracy  
Rysunek tech-

niczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

• organizuje stanowisko pracy do obróbki ręcznej 
tworzywa sztucznego 

• proponuje sposoby przerzynania tworzywa 
sztucznego po skosie 

• interpretuje informacje zawarte w instrukcji ry-
sunkowej 

• wykorzystuje przyrząd do cięcia po skosie do 
przerzynania tworzywa sztucznego 

• bezpiecznie przerzyna tworzywo sztuczne 
wzdłuż linii traserskich 

• określa znaczenie dokładności wykonania cięcia 
na jakość ścianek abażuru 

27.  Montaż ścianek 
bocznych abażuru  

• Przygotowanie stanowiska pracy do mon-
tażu ścianek bocznych abażuru: 

− dobór narzędzi i przyrządów do mon-
tażu 

− przygotowanie aplikatora do pracy, 

− zasady bhp przy obsłudze urządzenia 
elektrycznego wytwarzającego wysoką 
temperaturę oraz noża 

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

III.5 
IV.4 
IV.5 

 • przygotowuje stanowisko pracy 

• dobiera narzędzia i przyrządy do montażu 

• przygotowuje aplikator do pracy 

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

• wyjaśnia, jak zapobiec sytuacji zagrażającej po-

parzeniem gorącym klejem 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

• Czytanie instrukcji montażu – ustalenie ko-
lejności działania oraz roli rurek z two-
rzywa sztucznego 

• Montaż ścianek abażuru:  

• przygotowanie rurek z tworzywa sztucz-
nego 

• sklejanie ścianek według ustalonej kolejno-
ści,  

• Wpływ dokładności sklejania ścianek na 
wygląd abażuru 

• Wpływ jakości wykonania abażuru na wy-
gląd lampy 

VI.3 
VI.4 
VI.6 
VI.8 
VI.9 

• stosuje zasady bhp przy posługiwaniu się przy-
rządem do gorącego kleju (aplikatorem) 

• interpretuje informacje zawarte w instrukcji 
montażu 

• uzasadnia potrzebę zastosowania rurek z two-
rzywa sztucznego do połączenia elementów 
abażuru  

• przygotowuje rurki zgodnie z rysunkiem 

• stosuje poprawną technikę sklejania spienio-
nego tworzywa gorącym klejem 

• skleja ścianki abażuru według ustalonej kolej-
ności 

• określa znaczenie dokładności sklejenia ścianek 
na wykonanie abażuru 

• rozumie zależność między jakością wykonania 
abażuru a wyglądem lampy 

28.  Montaż abażuru 
lampki 

• Pojęcie montażu mechanicznego 

• Analiza instrukcji wykonania montażu me-
chanicznego abażuru : 

− dobór elementów do montażu aba-
żuru (elementy podstawy abażuru, 
podstawa wraz z gniazdami diod LED, 
boczne ścianki abażuru, rurki, gumki, 
dioda LED) 

− ustalenie sposobów połączenie po-
szczególnych elementów  

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

IV.1 
IV.5 
VI.3 
VI.4 

Kultura pracy 
Rysunek tech-

niczny 
Technologia 
wytwarzania 

• wyjaśnia pojęcie montażu mechanicznego 

• rozumie polecenia zawarte w instrukcji wyko-
nania montażu 

• dobiera elementy do montażu abażuru 

• ustala sposoby połączenia poszczególnych ele-
mentów 

• dobiera elementy łączące do wybranego połą-
czenia 

• ustala kolejność montowania elementów skła-
dowych abażuru 

• opisuje poszczególne czynności montażowe 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

− dobór elementów łączących (rurki z 
tworzywa sztucznego, klej topikowy) 

− ustalenie kolejności łączenia elemen-
tów abażuru 

• Przygotowanie stanowiska do montażu: 

− dobór narzędzi i przyborów do mon-
tażu mechanicznego  

− zasady bhp przy pracach montażo-
wych, obróbce cieplnej tworzywa 
sztucznego oraz obsłudze aplikatura 
na gorący klej 

• Montaż podstawy abażuru: 

− przygotowanie rurek z tworzywa 
sztucznego o określonych długościach 

− połączenie elementów podstawy aba-
żuru z podstawą wraz z gniazdami 
diod LED zgodnie z instrukcją rysun-
kową 

− umieszczenie końcówek diody LED w 
gniazdach podstawy z zastosowaniem 
gumek zgodnie z instrukcją rysunkową 

• Połączenie podstawy abażuru ze ścian-
kami bocznymi za pomocą aplikatura 
z gorącym klejem zgodnie z instrukcją ry-
sunkową 

• Wpływ jakości wykonania montażu aba-
żuru na estetykę i funkcjonowanie lampki 

VI.8 
VI.9 

• przygotowuje stanowisko do montażu  

• stosuje odpowiednie narzędzia i przybory przy 
montażu  

• przestrzega zasad bhp przy pracach montażo-
wych, obróbce cieplnej tworzywa sztucznego 
oraz obsłudze aplikatura na gorący klej 

• przycina rurki z tworzywa sztucznego na odpo-
wiednia długość 

• dokonuje montażu podstawy abażuru zgodnie 
z instrukcją 

• montuje diodę LED w gniazdach podstawy 

• łączy abażur z jego podstawą za pomocą połą-
czenia klejonego 

• bezpiecznie obsługuje aplikator do gorącego 
kleju 

• wyjaśnia znaczenie dokładności montażu na es-
tetykę i funkcjonowanie lampki 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

29.  Montaż podstawy 
lampki 

• Analiza instrukcji wykonania montażu me-
chanicznego podstawy lampki : 

− dobór elementów do montażu pod-
stawy (nóżki podstawy, wyłącznik, 
uchwyty baterii) 

− ustalenie sposobów połączenie po-
szczególnych elementów  

− dobór elementów łączących (rurki z 
tworzywa sztucznego) 

− ustalenie kolejności łączenia elemen-
tów podstawy 

• Przygotowanie stanowiska do montażu: 

− dobór narzędzi i przyborów do mon-
tażu mechanicznego  

− zasady bhp przy pracach montażo-
wych 

• Montaż podstawy lampy: 

− przygotowanie rurek z tworzywa 
sztucznego o określonych długościach 

− połączenie nóżek podstawy lampki z 
wyłącznikiem zgodnie z instrukcją ry-
sunkową 

− umieszczenie uchwytów baterii w 
podstawie lampki z zachowaniem od-
powiedniej biegunowości 

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 tech-

niczny 
Technologia 
wytwarzania 

• rozumie polecenia zawarte w instrukcji wyko-
nania montażu 

• dobiera elementy do montażu podstawy 
lampki 

• ustala sposoby połączenia poszczególnych ele-
mentów 

• dobiera elementy łączące do wybranego połą-
czenia 

• ustala kolejność montowania elementów skła-
dowych podstawy lampki 

• opisuje poszczególne czynności montażowe 

• przygotowuje stanowisko do montażu  

• stosuje odpowiednie narzędzia i przybory przy 
montażu  

• przestrzega zasad bhp przy pracach montażo-
wych 

• przycina rurki z tworzywa sztucznego na odpo-
wiednia długość 

• dokonuje montażu podstawy lampki zgodnie 
z instrukcją 

• łączy uchwyty baterii z podstawą zgodnie z in-
strukcją 

• zachowuje odpowiednią biegunowość 

• wyjaśnia znaczenie dokładności montażu na es-
tetykę i funkcjonowanie lampki 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

− połączenie uchwytów baterii z pod-
stawą lampki zgodnie z instrukcją ry-
sunkową 

• Wpływ jakości wykonania montażu pod-
stawy na estetykę i funkcjonowanie 
lampki 

30.  Montaż ramienia 
lampki 

• Analiza instrukcji wykonania montażu me-
chanicznego ramienia lampki : 

− dobór elementów do montażu ramie-
nia (podstawa lampki, abażur, łącznik) 

− ustalenie sposobów połączenie po-
szczególnych elementów  

− dobór elementów łączących (rurki z 
tworzywa sztucznego) 

− ustalenie kolejności łączenia elemen-
tów ramienia lampki 

• Przygotowanie stanowiska do montażu: 

− dobór narzędzi i przyborów do mon-
tażu mechanicznego  

− zasady bhp przy pracach montażo-
wych 

• Montaż ramienia lampki: 

− przygotowanie rurek z tworzywa 
sztucznego o określonych długościach 

− połączenie abażuru z podstawą za po-
mocą łącznika poprzecznego i rurek z 
tworzywa sztucznego 

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 tech-

niczny 
Technologia 
wytwarzania 

• rozumie polecenia zawarte w instrukcji wyko-
nania montażu 

• dobiera elementy do montażu ramienia lampki 

• ustala sposoby połączenia poszczególnych ele-
mentów 

• dobiera elementy łączące do wybranego połą-
czenia 

• ustala kolejność montowania elementów skła-
dowych lampki 

• opisuje poszczególne czynności montażowe 

• przygotowuje stanowisko do montażu  

• stosuje odpowiednie narzędzia i przybory przy 
montażu  

• przestrzega zasad bhp przy pracach montażo-
wych 

• przycina rurki z tworzywa sztucznego na odpo-
wiednia długość 

• dokonuje montażu elementów lampki zgodnie 
z instrukcją 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

• Wpływ jakości wykonania montażu ele-
mentów lampki na jej estetykę i funkcjono-
wanie  

• wyjaśnia znaczenie dokładności montażu ele-
mentów lampki na jej estetykę i funkcjonowa-
nie  

31.  Montaż elektryczny 
lampy  

• Pojęcie montażu elektrycznego 

• Zasada działania lampki 

• Elementy tworzące obwód elektryczny 
(symbole elektryczne) 

• Połączenia elementów obwodu elektrycz-
nego (szeregowe i równoległe) 

• Źródła prądu elektrycznego i ich łączenie 

• Wpływ połączenia baterii na wartość ich 
parametrów (napięcia i natężenia)  

• Czytanie schematu elektrycznego lampki 

• Analiza instrukcji połączeń elektrycznych 
lampy: 

− dobór elementów obwodu elektrycz-
nego lampki 

− dobór narzędzi i przyborów do mon-
tażu elektrycznego 

− ustalenie kolejności montażu elemen-
tów elektrycznych 

− objaśnienie wykonania poszczegól-
nych czynności 

− połączenia nierozłączne tworzywa ter-
mokurczliwego 

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

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

Kultura pracy 
Rysunek tech-

niczny 
Technologia 
wytwarzania 

 

• wyjaśnia pojęcie montażu elektrycznego 

• omawia zasadę działania lampki 

• rozpoznaje elementy obwodu elektrycznego 

• rozróżnia symbole elementów obwodu elek-
trycznego 

• charakteryzuje połączenie szeregowe i równo-
ległe elementów obwodu elektrycznego 

• zna różne źródła prądu elektrycznego 

• porównuje parametry baterii połączonych sze-
regowo z parametrami baterii połączonych 
równolegle 

• rozróżnia elementy schematu połączenia elek-
trycznego lampki 

• rozumie polecenia zawarte w instrukcji połą-
czeń elektrycznych 

• dobiera elementy do montażu elektrycznego 
lampki 

• dobiera narzędzia i przybory do montażu elek-
trycznego 

• ustala kolejność czynności przy montażu 

• opisuje poszczególne czynności montażowe 

• proponuje sposób łącznie przewodów z ele-
mentami obwodu 



23 

 

Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

− znaczenie biegunowości przepływu 
prądu 

• Połączenie przewodów elektrycznych wy-
chodzących z gniazd diody LED z podstawą 
lampki poprzez rurki ramienia 

• wyjaśnia znaczenie biegunowości przepływu 
prądu 

• łączy przewody elektryczne wychodzące 
z gniazd diody LED z podstawą lampki poprzez 
rurki ramienia 

32.  Montaż elektryczny 
lampy 

• Czytanie instrukcji wykonania montażu 
elektrycznego 

• Przygotowanie przewodów elektrycznych: 

− odizolowanie końcówek przewodów 

− przygotowanie rurek z tworzywa ter-
mokurczliwego jako izolatory połączeń 
przewodów 

− dobór narzędzi i przyrządów 

• Montaż elementów obwodu elektrycz-
nego zgodnie ze schematem ideowym i ry-
sunkami poglądowymi 

− połączenie szeregowe baterii 

− połączenie przewodami elektrycznymi 
źródła prądu (baterii) z odbiorni-
kiem(dioda LED) i wyłącznikiem 

− łączenie za pomoc skręcania końcó-
wek przewodów elektrycznych 

− izolowanie połączeń przewodów elek-
trycznych za pomocą rurek termo-
kurczliwych 

− zachowanie biegunowości przepływu 
prądu  

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

III.1 
III.2 
III.3 
IV.5 
IV.6 
IV.7 
VI.3 
VI.4 
VI.8 
VI.9 

Kultura pracy 
Rysunek tech-

niczny 
Technologia 
wytwarzania 
Materiało-
znawstwo 

• rozumie polecenia zawarte w instrukcji wyko-
nania montażu elektrycznego 

• przygotowuje przewody elektryczne do mon-
tażu 

• bezpiecznie wykorzystuje odpowiednie narzę-
dzia i przybory 

• czyta schemat ideowy lampki 

• posługuje się rysunkami poglądowymi podczas 
łączenia przewodów 

• łączy baterie szeregowo 

• dokonuje połączenia źródła prądu z diodą LED 
i wyłącznikiem 

• łączy elementy elektryczne w obwód elek-
tryczny 

• stosuje skuteczną metodę łączenia końcówek 
przewodów z elementami obwodu 

• zachowuje biegunowość przepływu prądu elek-
trycznego 

• opisuje budowę diody LED 

• charakteryzuje właściwości diody LED 

• podaje przykłady zastosowania diody LED 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

• Budowa, właściwości i zastosowanie diod 
LED 

− zależność sposobu połączenia diod 
LED na ich pracę 

− wpływ rodzaju odbiornika na oszczęd-
ność energii elektrycznej (porównanie 
właściwości żarówki i diody LED) 

• Zasady bhp przy montażu elektrycznym 

• Wpływ jakości wykonania montażu elek-
trycznego na funkcjonowanie lampki 

• objaśnia zależność połączeń diod LED na ich 
pracę 

• porównuje właściwości żarówki i diody LED pod 
kątem sprawności i zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną 

• przestrzega zasad bhp podczas montażu elek-
trycznego  

• jest świadomy wpływu dokładności wykonania 
połączeń elektrycznych elementów na pracę 
lampki 

33.  Diagnoza funkcjo-
nowania lampki 

• Sprawdzenie funkcjonowania lampki 

− stabilność konstrukcji 

− poprawność połączeń mechanicznych 

− poprawność połączenia elektrycz-
nego 

• Wykrywanie oraz usuwanie usterek w po-
łączeniach poszczególnych elementów 
oraz w połączeniu elektrycznym 

• Ulepszanie rozwiązań konstrukcyjnych, 
materiałowych oraz elektrycznych 

• Sposoby racjonalnego gospodarowania 
energią elektryczną  

• Utylizacja odpadów elektrycznych i elek-
tronicznych 

I.8 
I.9 

III.6 
III.7 
III.8 
IV.7 
VI.6 
VI.7 

Kultura pracy 
Materiało-

znawstwo Ry-
sunek tech-

niczny 
 Technologia 
wytwarzania 

 

• sprawdza stabilność konstrukcji lampki 

• ocenia poprawność połączeń mechanicznych 
poszczególnych elementów lampki 

• sprawdza poprawność połączenia elektrycz-
nego lampki 

• diagnozuje usterki w połączeniach mechanicz-
nych i elektrycznych lampki 

• usuwa zaistniałe usterki 

• określa sposoby ulepszenia lampki pod wzglę-
dem konstrukcyjnym, materiałowym lub elek-
trycznym 

• dokonuje zmian konstrukcyjnych, materiało-
wych lub elektrycznych w lampce 

• opracowuje propozycję racjonalnego zagospo-
darowania energią elektryczną w domu  

• opisuje sposoby utylizacji odpadów elektronicz-
nych i elektrycznych 
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Nr 
lekcji 

Temat Treści nauczania 

Odniesienie 
do podstawy 

programo-
wej 

Blok tema-
tyczny 

Przewidywane osiągnięcia uczniów 
Uczeń: 

• stosuje ekologiczne zasady segregowania odpa-
dów elektrycznych 

34.  Prezentacja pro-
jektu 

• Prezentacja gotowych wytworów przygo-
towana przez uczniów według ich pomy-
słów (kryteria oceny prezentacji) 

• Ocena projektu 

− ocena końcowa gotowego wy-
tworu 

− samoocena uczniowska 

− ocena prezentacji gotowych prac 

• Zawód – elektryk  

• Wpływ oświetlenia na efektywność nauki  

I.5 
I.6 
I.8 

I.10 
III.3 

Kultura pracy 
Materiało-
znawstwo  

• prezentuje gotową lampkę według własnego 
pomysłu 

• posługuje się językiem technicznym 

• określa zalety i wady zastosowanych rozwiązań 
materiałowych, konstrukcyjnych i elektrycz-
nych zastosowanych w lampce 

• dokonuje samooceny swojej pracy projektowej 
według ustalonych kryteriów 

• ocenia swoje predyspozycje techniczne w za-
kresie wykonywania zawodu elektryka 

• wyjaśnia jak oświetlenie wpływa na efektyw-
ność nauki  

 


