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ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 5 

 

Papier i wytwory papiernicze 
 
NaCoBeZu 

 znam proces produkcji papieru 

 wymieniam rodzaje wytworów papierniczych i ich zastosowanie 

 znam metody obróbki papieru 

 znam  nazwy narzędzi do obróbki papieru 

 wykonuję pracę wytwórczą z papieru 
 

Drewno i materiały drewnopochodne 
 
NaCoBeZu 

 znam podział drzew (na iglaste i liściaste) oraz potrafi podać po 5 przykładów drzew. 

 wymieniam 4 elementy widoczne na przekroju pnia drzewa 

 wyjaśniam, co to są materiały drewnopochodne 

 podaję  przykłady materiałów drewnopochodnych i określam ich zastosowanie 

 wyjaśniam, jakie znaczenie mają lasy dla człowieka 

 wykonuję pracę wytwórczą z drewna lub materiałów drewnopochodnych 

 
Tworzywa sztuczne i materiały włókiennicze 
 
NaCoBeZu 

 wiem, z jakich minerałów produkowane są tworzywa sztuczne 

 znam zalety i wady tworzyw sztucznych 

 rozróżniam tworzywa termoplastyczne, termoutwardzalne i chemoutwardzalne. 

 znam zastosowanie tworzyw sztucznych 

  wymieniam  przykłady włókien pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 

 znam zastosowanie różnych rodzajów włókien 

 wiem, jak powstaje tkanina 

 wyjaśniam różnicę między tkaniną i dzianiną 

 wykonuję okładkę na zeszyt A4, wykonuję jej dekorację ściegiem łańcuszkowym lub 

krzyżykowym (dla uczniów chętnych na ocenę celującą) 

 

 

Metale 
 
NaCoBeZu 

 znam  terminy : metal, ruda, stop, niemetal, metale żelazne, metale nieżelazne 

 wymieniam rodzaje metali 

 znam właściwości metali  

 znam zastosowanie metali  

 wymieniam narzędzia do obróbki metali 
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Rysunek techniczny 
 
 Wymiarowanie figur płaskich 

 
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 

 potrafię prawidłowo zwymiarować figurę płaską z wycięciami, otworami i promieniem 
krzywizny, stosując podstawowe zasady wymiarowania 

 
 
 Rzuty prostokątne 

 
NaCoBeZu 

 znam zasady wykonywania rzutów na trzy płaszczyzny 

 potrafię narysować prostą bryłę w trzech rzutach prostokątnych 

 potrafię dorysować brakujące rzuty 

 potrafię zwymiarować rzut prostokątny stosując podstawowe zasady wymiarowania 

 

 Pismo techniczne 
 
NaCoBeZu 

 potrafię wyjaśnić, do czego używa się pisma technicznego 

 potrafię odwzorować pismem technicznym poszczególne litery i cyfry 

 umiem zastosować  pismo techniczne do zapisania określonych wyrazów i tematów lekcji 
 

 

 
 


