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ZAJĘCIA MECHANICZNE (35 godz)  

kl. 1 G 

  BHP, ORGANIZACJA PRACY 

 NaCoBeZu 

 określam czynniki, które wpływają na wypadki podczas posługiwania 

 się narzędziami do obróbki ręcznej 

 wymieniam zawartość apteczki pierwszej pomocy 

 demonstruję sposób udzielania pierwszej pomocy(skaleczenia, otarcia, 

złamanie,  krwotok) 

 

INFORMACJA TECHNICZNA 

  

 Pismo techniczne 

 NaCoBeZu 

 posługuję się pismem technicznym (litery duże,małe) , umiem 

zastosować  pismo  techniczne do zapisania określonych wyrazów 

 piszę pismem technicznym tematy lekcji oraz ważne informacje 

 

  Wymiarowanie rysunków technicznych 

 NaCoBeZu 

 wyjaśniam  pojęcie normalizacji w rysunku technicznym 

 znam i potrafię zastosować: linie rysunkowe, znaki wymiarowe  

 znam zasady wymiarowania otworów o różnych średnicach 

 wiem, jakie są podstawowe zasady w wymiarowaniu rysunków 

 wymiaruję przedmiot ze ściętymi krawędziami, wały 

 stosuję zasady rysowania i wymiarowania w wykonywanych rysunkach 

(według  polskich norm- PN) 

 
 Rzuty prostokątne 

 NaCoBeZu 

 potrafię narysować  bryłę w trzech rzutach prostokątnych 

 uzupełniam rzuty prostokątne przedmiotów przedstawionych w dimetrii 

ukośnej 

 rysuję rzuty prostokątne przedmiotów przedstawionych w dimetrii 

ukośnej 

 

  Rzuty aksonometryczne 

  NaCoBeZu 

 posługuję się terminami: rzutowanie aksonometryczne, izometria, 

dimetria ukośna i     prostokątna 
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 kreślę rzuty aksonometryczne bryły na podstawie jej rzutów 

prostokątnych 

 rysuję przedmiot w: izometrii,  dimetrii prostokątnej, dimetrii ukośnej 

 

  Przekroje w rysunku technicznym 

  NaCoBeZu 

 wyjaśniam, w jakich wypadkach stosuje się przekroje 

 omawiam etapy powstawania przekroju, sposób oznaczenia i rysowania 

przekroju 

 
 Rysunek złożeniowy 

   NaCoBeZu 

 wyjaśniam zasady wykonywania rysunku złożeniowego wykonawczego 

 wyjaśniam różnicę między rysunkiem złożeniowym a wykonawczym 

 wykonuję rysunek złożeniowy  

 

Technologia, materiałoznawstwo, metrologia 

 NaCoBeZu 

 wymieniam surowce potrzebne do produkcji materiałów 

konstrukcyjnych 

 wymieniam właściwości zastosowanych materiałów konstrukcyjnych 

 wymieniam narzędzia ręczne, narzędzia traserskie 

 przyporządkowuję narzędzie ręczne, narzędzie traserskie do materiału 

 wymieniam nazwy narzędzi pomiarowych 

 wymieniam elementy budowy suwmiarki 

 odczytuję wskazania suwmiarki 

 znam podział połączeń 

 wymieniam sposoby łączenia metali i opisuję sposoby połączeń metali 

 

Urządzenia techniczne 

 NaCoBeZu 

 wymieniam elementy budowy wiertarki elektrycznej ręcznej 

 obliczam przełożenie wiertarki 

 wymieniam elementy budowy lutownicy transformatorowej 

 znam zasadę działania lutownicy transformatorowej 

 
Maszyny, środki transportu, silniki 

 NaCoBeZu 

 wymieniam rodzaje  silników 

 podaję przykłady zastosowania silników 
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 wymieniam rodzaje silników spalinowych, tłokowych 

 znam środki transportu 

Historia techniki 

 NaCoBeZu 

 wymieniam wynalazców w dziedzinie mechaniki, transportu 

 wyjaśniam, na czym polega wynalazek, ochrona patentowa  

 

Orientacja zawodowa 

 NaCoBeZu 

 wymieniam zawody związane z motoryzacją 

 


