
 I 
TREŚCI PODSTAWOWE I PONADPOPSTAWOWE ORAZ  KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY NA ZAJĘCIACH Z 

TECHNIKI 
1. Na zajęciach z informatyki obowiązuje skala ocen zgodna ze Szkolnym Systemem Oceniania. 
2. Wymagania na poszczególne oceny uzależnione są od poziomu (złożoności) poszczególnych zadań i udzielonej pomocy ze 

strony prowadzącego zajęcia.  
Uczniowie uzyskują następujące oceny rozwiązując zadania z : 
 POZIOMU PODSTAWOWEGO 
- ocena dostateczna – bez pomocy prowadzącego zajęcia 
- ocena dopuszczająca - z pomocą prowadzącego zajęcia 

POZIOMU PONADPODSTAWOWEGO 
- ocena bardzo dobra –bez wskazówek prowadzącego zajęcia 
- ocena dobra – ze wskazówkami prowadzącego zajęcia   
Jeżeli uczeń przy rozwiązywaniu zadania z poziomu ponadpodstawowego wykaże się wiadomościami przekraczającymi ten po-
ziom bądź  w nowatorski lub niestandardowy sposób rozwiąże zadanie otrzymuje ocenę celującą. 
 

PISMO TECHNICZNE, WIADOMOŚCI WSTĘPNE 

LP TEMAT 
LEKCJI 

PROCEDURY OSIĄGANIA 
CELÓW 

TREŚCI 
NAUCZANIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  

1.  Zapoznanie z 
programem. 
Przypomnienie 
regulaminu BHP, 
instrukcji ppoż i 
ewakuacyjnej. 
 

- Analizowanie sytuacji mogą-
cych prowadzić do zagrożenia 
zdrowia i życia. 
- Udzielanie pierwszej pomo-
cy. 
- Niebezpieczeństwa związane 
z prądem elektrycznym. 
- Określenie przyczyn po-
wstawania pożarów. 
- Określenie metod gaszenia 
pożarów. Analizowanie zasad 
ewakuacji. 

BHP podczas 
zajęć techniki. 
Działanie prądu 
elektrycznego na 
organizm czło-
wieka. Pierwsza 
pomoc. Apteczka 
pierwszej pomo-
cy. Instrukcja 
ppoż. I ewakua-
cyjna. Środki 
gaśnicze. 

Uczeń wie: 
- jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują podczas zajęć, 
- od czego zależy działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka, 
- jaka jest kolejność postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy 
porażonemu prądem elektrycznym, 
- gdzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy, 
- jakie wymagania i sposób oceniania będzie stosował nauczyciel, 
- jakie są przyczyny pożarów, 
- jakie są sposoby gaszenia pożarów, jaki sprzęt gaśniczy znajduje się w 
szkole. 
Uczeń umie: 
- stosować zasady bezpiecznej pracy, 
- opisywać zasady postępowania podczas pożarów, 
- przyporządkować środek gaśniczy do rodzaju pożaru. 

 

2.  Przypomnienie 
zasad rysowania, 
wymiarowania 
przedmiotu. 

- Posługiwanie się pismem 
technicznym, 
- Zwymiarowanie rysunku 
technicznego. 

Zasady rysunku 
technicznego 
(pismo technicz-
ne – litery duże i 
małe, rzut i 
wymiarowanie). 

Uczeń wie: 
- jakie są zasady pisma technicznego (litery duże i małe), 
- jakie są zasady rysowania i wymiarowania przedmiotu. 
Uczeń umie: 
- posługiwać się pismem technicznym (litery duże i małe), 
- zwymiarować rysunek techniczny przedmiotu. 

 

3.  Pismo techniczne 
- ćwiczenia. 

   

 

4.  Rysowanie 
przedmiotu w 
przekroju. Wy-
miarowanie. 

- Narysowanie przedmiotu w 
przekroju oraz zwymiarowanie go. 

Zasady rysunku 
technicznego 
(rysowanie i 
wymiarowanie 
przekroju). 

Uczeń wie: 
- kiedy stosuje się przekrój, 
- jakie są etapy powstawania przekroju, 
- w jaki sposób oznacza i rysuje się przekrój. 
Uczeń umie: 
- narysować przedmiot w przekroju, 
- zwymiarować przedmiot w przekroju. 

 

5.  Łopatka - anali-
zowanie rysunku 
złożeniowego i 
wykonawczego. 

- Analizowanie rysunku 
złożeniowego i wykonawczego. 
- Posługiwanie się pismem 
technicznym. 

Rysunek złoże-
niowy i wyko-
nawczy. 

Uczeń wie: 
- jakie są zasady wykonywania rysunku złożeniowego, 
- jakie informacje znajdują się w złożeniowej tabliczce rysunkowej, 
- jakie informacje są w wykonawczej tabliczce rysunkowej. 
Uczeń umie: 
- określić różnice między rysunkiem złożeniowym i wykonawczym, 
- uzupełnić tabliczkę rysunkową. 

 

6.  Kolec wykonanie 
rysunku złoże-
niowego i wyko-
nawczego. 

- Wykonanie rysunku złoże-
niowego. 
- Wykonanie rysunku wyko-
nawczego. 

Rysunek złoże-
niowy i wyko-
nawczy. 

Uczeń wie: 
- kiedy stosuje się rysunek złożeniowy, 
- kiedy stosuje się rysunek wykonawczy. 
Uczeń umie: 
- sporządzić rysunek złożeniowy, 
- sporządzić rysunek wykonawczy. 

 

7.  Nazwy, zastoso-
wanie narzędzi, 
przyrządów 
pomiarowych. 
Suwmiarka – 
budowa, odczy-
tywanie. 

- Rozpoznanie nazw narzędzi, 
przyrządów pomiarowych. 

Nazwy, zastoso-
wanie narzędzi, 
przyrządów 
pomiarowych. 

Uczeń wie: 
- jak nazywają się narzędzia, przyrządy pomiarowe, 
- które narzędzia wymagają ostrzenia, 
- z jakich elementów składa się suwmiarka. 
Uczeń umie: 
- określić zastosowanie narzędzi, przyrządów pomiarowych, 
- odczytać wskazania suwmiarki. 

 



 II 
8.  Wiertarka elek-

tryczna – budo-
wa, zasada 
działania. wier-
cenie. 

- Poznanie budowy, zasady 
działania wiertarki. 
- Określenie zasad postępowa-
nia podczas wiercenia. 

Wiertarka elek-
tryczna – budo-
wa, zasada 
działania. wier-
cenie. 

Uczeń wie: 
- jakie zasady BHP obowiązują podczas posługiwania się wiertarką, 
- z jakich elementów składa się wiertarka elektryczna, 
- jakie symbole graficzne stosuje się w rysunku schematów mechanicz-
nych. 
Uczeń umie: 
- określić dane techniczne wiertarki, 
- obliczyć przekładnię, 
- narysować schemat wiertarki, 
- porównać wiertarkę elektryczną stołową  z wiertarka ręczną, 
- ustalić kolejność czynności obowiązujących podczas wiercenia. 

 

9.  Rysik - wymia-
rowanie, określe-
nie materiału. 
Analizowanie 
procesu techno-
logicznego. 

- Wymiarowanie rysunku 
technicznego. 
- Dobieranie materiałów 
konstrukcyjnych. 
- Analizowanie procesu tech-
nologicznego. 

Zasady rysunku 
technicznego, 
materiały kon-
strukcyjne... 

Uczeń wie: 
- jakich elementów wymiarowania brakuje na rysunku, 
- jakimi cechami powinien charakteryzować się materiał, 
- na czym polega ułożenie procesu technologicznego. 
Uczeń umie: 
- uzupełnić rysunek techniczny rysika, 
- wybrać materiał konstrukcyjny spełniający wymagania. 

 

10.  Podkładka – 
wymiarowanie, 
określenie mate-
riału. Opracowa-
nie procesu 
technologiczne-
go. 

- Wymiarowanie rysunku 
technicznego. 
- Dobieranie materiału kon-
strukcyjnego. 
- Opracowanie procesu tech-
nologicznego. 

Zasady rysunku 
technicznego ... 

Uczeń wie: 
- jakich elementów wymiarowania brakuje na rysunku, 
- jakimi cechami powinien charakteryzować się materiał. 
Uczeń umie: 
- uzupełnić rysunek techniczny podkładki, 
- wybrać materiał konstrukcyjny spełniający wymagania, 
- zaprojektować podkładkę o innym kształcie, 
- opracować proces technologiczny. 

 

11.  Wykonanie 
robota. 

- Dobieranie materiału kon-
strukcyjnego. 
- Opracowanie procesu tech-
nologicznego. 
- Wykonanie zadania wytwór-
czego. 

 Uczeń wie: 
- jakie są źródła informacji potrzebne do wykonania zadania (rysunek, 
symbole), 
- jakie są materiały konstrukcyjne, 
- jakie właściwości posiadają materiały konstrukcyjne. 
Uczeń umie: 
- prawidłowo zorganizować miejsce pracy, 
- znaleźć informacje potrzebne do wykonania zadania, 
- wybrać materiały konstrukcyjne spełniające wymagania, 
- opracować proces technologiczny, 
- posługiwać się narzędziami, przyborami, przyrządami, urządzeniami. 

 

2002/2003 
Wymagania ponadpodstawowe ujęte zostały kursywą. 



 III 
 

KOMUNIKACJA 

LP TEMAT 
LEKCJI 

PROCEDURY OSIĄGANIA 
CELÓW 

TREŚCI 
NAUCZANIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  

12.  Podział środków 
transportu. 
Znaczenie samo-
chodu. 

- klasyfikacja środków trans-
portu, 
- ocena znaczenia samochodu, 
- charakterystyka poszczegól-
nych środków transportu. 

Podział środków 
transportu. 
Samochód – 
znaczenie. 

Uczeń wie: 
- jakie są rodzaje środków transportu, 
- gdzie samochody znalazły zastosowanie, 
- co to jest smog, 
- jakiego typu pojazdy wydzielają najwięcej spalin. 
- Określić zalety i wady poszczególnych środków transportu. 
Uczeń umie: 
- sklasyfikować środki transportu, 
- określić wady i zalety samochodu. 

 

13.  Określenie 
budowy, warun-
ków technicz-
nych motorowe-
ru. 

- określenie budowy, warun-
ków technicznych motoroweru. 
 

Motorower – 
budowa, warunki 
techniczne. 

Uczeń wie: 
- co to jest motorower, 
- jaka jest budowa motoroweru, 
- co to są warunki techniczne motoroweru, 
- co należy zrobić przed rozpoczęciem użytkowania motoroweru, 
- jakie są sposoby przekazywania napędu z silnika na tylne koło w pojaz-
dach jednośladowych. 
Uczeń umie: 
- porównać rower i motorower, 
- określić elementy budowy motoroweru wpływające na bezpieczeństwo 
jazdy. 

 

14.  Określenie 
budowy, danych 
technicznych 
samochodu. 

- określenie budowy, danych 
technicznych samochodu, 
- porównywanie danych 
technicznych samochodów, 
- przedstawienie wynalazców 
w dziedzinie techniki, 
- określenie pojęć: ochrona 
praw autorskich, wynalazek – 
patent. 

Samochód – 
budowa, dane 
techniczne 

Uczeń wie: 
- jacy wielcy wynalazcy zapisali się w historii motoryzacji, 
- co to jest wynalazek – patent, 
- jaka jest budowa samochodu, 
- jakie zawody związane są z motoryzacją. 
Uczeń umie: 
- określić rozwiązania konstrukcyjne wpływające na bezpieczeństwo 
samochodu, 
- porównać dane techniczne samochodów różnych marek. 

 

15.  Budowa i zasada 
działania silni-
ków spalino-
wych. 

- zapoznanie z budową i 
zasadą działania silnika spalino-
wego czterosuwowego i dwusu-
wowego, 
- porównanie silnika cztero-
suwowego i dwusuwowego. 

Silniki spalinowe 
– budowa, 
zasada działania 
silnika czterosu-
wowego i dwu-
suwowego. 
Wykresy PV 
przemian (zarys) 

Uczeń wie: 
- jakie są rodzaje silników spalinowych, 
- jaka jest budowa silnika czterosuwowego, 
- jakie są cykle pracy silnika czterosuwowego i na czym polegają. 
- Jaka jest budowa silnika dwusuwowego, 
- Jakie są cykle pracy silnika dwusuwowego i na czym polegają. 
Uczeń umie: 
- porównać (budowa, zasada działania) silnik czterosuwowy z silnikiem 
dwusuwowym. 

 

16.  Przypomnienie 
podstawowych 
pojęć z dziedziny 
ruchu drogowe-
go. 

- analizowanie podstawowych 
pojęć z dziedziny ruchu drogowe-
go, 
- rozpoznanie rodzajów dróg i 
ich elementów, 
- odczytywanie znaków dro-
gowych. 

Bezpieczeństwo 
ruchu drogowe-
go: 
- podstawo-
we pojęcia z 
dziedziny ruchu 
drogowego. 
Znaki drogowe 
pionowe, pozio-
me. 

Uczeń wie: 
- jakie są rodzaje dróg, 
- z jakich elementów składa się droga w mieście i poza miastem, 
- które znaki drogowe pionowe i poziome związane są z oznaczeniem 
dróg. 
Uczeń umie: 
- opisać elementy drogi, 
- opisać zachowanie kierującego motorowerem, który wjechał do strefy 
zamieszkania, 
- odczytać znaki drogowe pionowe i poziome związane z oznaczeniem 
dróg. 

 

17.  Przypomnienie 
zasad poruszania 
się po drodze, 
włączanie się do 
ruchu. 

- analizowanie zasad porusza-
nia się po drodze, 
- rozpoznawanie sytuacji, w 
których motorowerzysta włącza się 
do ruchu, 
- odczytywanie znaków dro-
gowych. 

Bezpieczeństwo 
ruchu drogowe-
go: 
- zasady poru-
szania się po 
drodze, włącza-
nie się do ruchu. 
Znaki drogowe 
pionowe i po-
ziome. 

Uczeń wie: 
- na czym polega zasada ostrożności, szczególnej ostrożności, ograniczo-
nego zaufania, 
- w jakich miejscach obowiązuje zasada szczególnej ostrożności, ograni-
czonego zaufania, 
- jakie dokumenty powinien mieć przy sobie motorowerzysta, 
- na czym polega zatrzymanie, postój, ciągłe uczestnictwo w ruchu, 
- w jakich miejscach nie wolno zatrzymywać się, 
- jakie znaki rogowe pionowe i poziome związane są z zasadami porusza-
nia się po drodze i włączaniem się do ruchu. 
Uczeń umie: 
- ocenić sytuacje drogowe, w których należy zachować ostrożność, szcze-
gólną ostrożność, ograniczone zaufanie, 
- opisać różnicę pomiędzy zatrzymaniem, postojem, ciągłym uczestnic-
twem w ruchu, 
- odczytać znaki drogowe pionowe i poziome związane z bezpieczeństwem 
poruszania się po drodze i włączaniem się do ruchu. 

 



 IV 
18.  Przypomnienie 

manewrów 
wykonywanych 
przez kierujących 

- analizowanie manewrów 
wykonywanych przez motorowe-
rzystów, 
- odczytywanie znaków dro-
gowych. 

Bezpieczeństwo 
ruchu drogowe-
go: 
- manewry 
wykonywane 
przez kierują-
cych. 
Znaki drogowe 
pionowe i po-
ziome. 

Uczeń wie: 
- na czym polega właściwe zachowanie motorowerzysty podczas zmiany 
pasa ruchu, skręcania w lewo i prawo, zawracania, 
- w których miejscach nie wolno wyprzedzać, 
- jakie znaki drogowe pionowe, poziome związane są z manewrami wyko-
nywanymi przez kierujących. 
Uczeń umie: 
- opisać zachowanie się motorowerzysty podczas zmiany pasa ruchu, 
skręcania w lewo i prawo, zawracania, 
- opisać wykonywanie manewru wymijania, omijania, wyprzedzania, 
- odczytać znaki drogowe pionowe, poziome, związane z manewrami na 
drodze. 

 

19.  Przypomnienie 
zasad bezpie-
czeństwa na 
przejazdach 
kolejowych, 
tramwajowych. 
 

- analizowanie zasad bezpie-
czeństwa na przejazdach kolejo-
wych, tramwajowych, 
- odczytywanie znaków dro-
gowych. 

Bezpieczeństwo 
ruchu drogowe-
go: 
- zasady 
bezpieczeństwa 
na przejazdach 
kolejowych, 
tramwajowych. 
Znaki drogowe 
pionowe i po-
ziome. 

Uczeń wie: 
- jakie są zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i tramwajo-
wych, 
- jakie znaki drogowe pionowe, poziome związane są z bezpieczeństwem 
na przejazdach kolejowych, tramwajowych. 
Uczeń umie: 
- opisać zachowanie pieszego, kierującego pojazdem na przejazdach 
kolejowych, tramwajowych, 
- odczytać znaki drogowe związane z bezpieczeństwem na przejazdach 
kolejowych, tramwajowych. 

 

20.  Postępowanie w 
razie wypadku. 
Dostosowanie 
prędkości, ha-
mowanie, bez-
pieczny odstęp. 

- określenie przyczyn zasad 
postępowania podczas wypadku, 
- charakteryzowanie pojęć: 
dostosowanie prędkości, hamowa-
nie, bezpieczny odstęp, 
- odczytywanie znaków dro-
gowych. 

Bezpieczeństwo 
ruchu drogowe-
go: 
- postępowa-
nie w razie 
wypadku, 
- dostosowa-
nie prędkości, 
hamowanie, 
bezpieczny 
odstęp. 
Znaki drogowe 
pionowe, pozio-
me. 

Uczeń wie: 
- jakie są przyczyny wypadków, 
- jakie są zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku, w 
którym nie ma ofiar, 
- jakie są zasady postępowania w razie zauważenia wypadku z ofiarami w 
ludziach, 
- w jakich przypadkach kierujący pojazdem jest zobowiązany włączyć 
światła, 
- co to jest droga hamowania, 
- co to jest bezpieczny odstęp, 
- jakie znaki drogowe pionowe, związane są z wypadkami na drodze, 
prędkością pojazdu. 
Uczeń umie: 
- opisać jakie są zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku, 
w którym nie ma ofiar, 
- opisać zasady postępowania w razie zauważenia wypadku z ofiarami w 
ludziach, 
- określić czynniki wpływające na długość drogi hamowania, 
- obliczyć długość drogi hamowania, 
- odczytać znaki drogowe pionowe związane z wypadkami na drodze, 
prędkością pojazdu. 

 

21.  Określenie 
pierwszeństwa 
przejazdu. 

- ustalenie kolejności pierw-
szeństwa przejazdu, 
- odczytywanie znaków dro-
gowych. 

Bezpieczeństwo 
ruchu drogowe-
go: 
- udzielanie 
pierwszeństwa 
przejazdu. 
Znaki drogowe 
pionowe, pozio-
me. 

Uczeń wie: 
- jaka jest hierarchia ważności norm, znaków, sygnałów oraz poleceń w 
ruchu drogowym, 
- kto jest uprawniony do kierowania ruchem drogowym, 
- co to jest pojazd uprzywilejowany, 
- jakie są zasady pierwszeństwa przejazdu, 
- jakie znaki drogowe pionowe, poziome są związane z udzieleniem pierw-
szeństwa przejazdu. 
Uczeń umie: 
- odczytać znaki drogowe pionowe i poziome związane z udzielaniem 
pierwszeństwa przejazdu, 
- ustalić kolejność przejazdu przez skrzyżowanie. 

 

22.  Powtórzenie 
przerobionego 
materiału – 
komunikacja. 

 Podsumowanie 
wiadomości i 
umiejętności. 

Uczeń powinien wiedzieć i umieć: 
- dlaczego istnieje potrzeba uczenia się przepisów ruchu drogowego, 
- poprawnie odczytywać znaki drogowe pionowe i poziome, 
- bezpiecznie poruszać się jako pieszy, rowerzysta, motorowerzysta, 
- podjąć odpowiednie decyzje na miejscu wypadku, 
- znać aspekty techniczne związane z motoryzacją. 

 

2002/2003 
Wmagania ponadpodstawowe ujęte zostały kursywą. 



 V 
 

SPRZĘT KOMPUTEROWY 

LP TEMAT 
LEKCJI TREŚCI WIADOMOŚCI UMIEJĘTNOŚCI  

23.  Elementy skła-
dowe zestawu 
komputerowego 

Zapoznanie z elementami zestawu 
komputerowego. 
 

Uczeń wie: 
- Jakie są elementy zestawu kompu-
terowego. 
- Co to jest drukarka. 
- Co to jest skaner. 
- Myszka 
- Klawiatura 
- Monitor  
- Ploter 

Uczeń umie: 
- Połączyć elementy zestawu komputerowego 
- Rozpoznać poszczególne urządzenia 
- Obsługiwać drukarkę (technicznie) 
- Obsługiwać skaner (technicznie)  

24.  Elementy we-
wnętrznej budo-
wy komputera 

Zapoznanie z elementami we-
wnętrznej budowy komputera. 

Uczeń wie: 
- Co to jest płyta główna 
- Co to jest pamięć operacyjna  
- Co to jest procesor 
- Co to jest chipset 
- Co to jest pamięć masowa 
- Co to są karty rozszerzeń 

Uczeń umie: 
- Zlokalizować poszczególne elementy wewnętrz-
nej budowy komputera 
- Określić od czego zależy wydajność komputera 
- Zainstalować karty rozszerzeń 
- Zainstalować procesor 
- Zainstalować pamięć RAM 

 

25.  Płyta główna – 
zapoznanie z 
budową 

Zapoznanie z pojęciem, budową, 
rodzajami płyt głównych 

Uczeń wie: 
- Co to jest płyta główna 
- Jakie są rodzaje płyt głównych 
- Co wchodzi w skład płyty głównej 

Uczeń umie: 
- Określić różnice pomiędzy podstawowymi 
płytami głównymi 
- Odszukać wybrane elementy płyty głównej 

 

26.  Procesor – mózg 
komputera 

Zapoznanie z rolą i rodzajami 
procesorów 

Uczeń wie: 
- Co to jest procesor CPU 
- Jakie są rodzaje procesorów 
- Zna historię procesora 
- Wie w jakich jednostkach wyraża 
się szybkość procesorów 
- Wie co to jest overclocking 

Uczeń umie: 
- Określić od czego zależy wydajność procesora 
- Zabezpieczyć procesor przed przegrzaniem 
  

27.  Pamięć kompute-
ra – zapoznanie z 
rodzajami 

Zapoznanie z rodzajami pamięci 
komputerowej, jej wadami i zale-
tami 

Uczeń wie: 
- Co to jest pamięć ROM 
- Co to jest pamięć RAM 
- Co to jest pamięć masowa 
- Jakie są rodzaje pamięci masowej 
- Jakie są perspektywy na przyszłość 
dla pamięci komputerowych 

Uczeń umie: 
- Opisać metodę zapisu danych na dysku kompu-
terowym, płycie CD-ROM itp. 
- Posługiwać się jednostkami pamięci 
- Posługiwać się systemem binarnym 

 

28.  Sprawdzian 
wiadomości – 
sprzęt kompute-
rowy 
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 VI 
 

PRĄD ELEKTRYCZNY, ELEKTRONIKA 

LP TEMAT 
LEKCJI 

PROCEDURY OSIĄGANIA 
CELÓW 

TREŚCI 
NAUCZANIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  

29.  Przypomnienie 
sposobów wy-
twarzania energii 
elektrycznej. 
 
Śc III Tr 1 
Śc VI Tr 1, 2 

- Opisywanie różnych sposo-
bów otrzymywania energii elek-
trycznej. 
- Rozpoznawanie sposobów 
otrzymywania energii elektrycznej. 

Sposoby wytwa-
rzania energii 
elektrycznej (wady 
zalety). Podejście 
ekologiczne. 

Uczeń wie: 
- jaka jest budowa ogniwa, 
- jaka jest zasada działania ogniwa, 
- gdzie ogniwa (baterie) znalazły zastosowania, 
- jakie są sposoby wytwarzania energii elektrycznej, 
- jakie są rodzaje prądu elektrycznego, 
- które sposoby otrzymywania energii elektrycznej są ekologiczne, 
- jak przesyła się energię elektryczną. 
Uczeń umie: 
- określić rodzaj elektrowni analizując jej wady i zalety, 
- określić związek pomiędzy oszczędzaniem energii elektrycznej a 
zanieczyszczeniem środowiska, 
- obliczyć ilość spalanego węgla potrzebnego do wyprodukowania 
energii elektrycznej w Polsce (przeliczyć na ilość potrzebnego uranu). 

 

30.  Analiza schema-
tów. 

- Analizowanie schematów 
obwodów elektrycznych. 
- Rysowanie schematów 
obwodów elektrycznych. 
 

Elementy obwodu 
elektrycznego, 
symbole graficzne. 

Uczeń wie: 
- z jakich elementów składa się obwód elektryczny, 
- jakie są symbole graficzne elementów obwodu. 
Uczeń umie: 
- narysować schemat obwodu (szeregowy, równoległy), 
- analizować schemat. 

 

31.  Pomiary w 
obwodach elek-
trycznych. 

- Montowanie obwodów 
elektrycznych. 
- Posługiwanie się miernikami. 

Planowanie i 
wykonanie zadań 
zespołowo (podział 
pracy, koordynacja 
działań). Monto-
wanie obwodów 
elektrycznych. 
Zasady pomiaru 
podstawowych 
wielkości elek-
trycznych (przyrzą-
dy pomiarowe). 

Uczeń wie: 
- jak nazywają się podstawowe wielkości elektryczne, 
- jak nazywają się jednostki podstawowych wielkości elektrycznych, 
- jak nazywają się mierniki, 
- co oznaczają symbole umieszczone na tarczy miernika. 
Uczeń umie: 
- zbudować obwód elektryczny, 
- włączyć w obwód mierniki, 
- dokonać pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych, 
- narysować schemat obwodu, na podstawie którego można zmierzyć 
wielkości elektryczne (natężenie prądu, napięcie elektryczne), 
- wyznaczyć doświadczalnie charakterystykę prądowo-napięciową 
danego odbiornika energii elektrycznej. 

 

32.  Pomiary w 
obwodach elek-
trycznych - 
ćwiczenia 

   

 

33.  Rezystor – rola, 
rodzaje, parame-
try. odczytywa-
nie rezystancji. 

- Rysowanie schematu obwo-
du. 
- Montowanie obwodu. 
- Przedstawienie wniosku z 
doświadczenia. 
- Odczytywanie parametrów. 

Materiały izolacyj-
ne, przewodniki, 
półprzewodniki. 
Elementy elektro-
niczne - rezystory. 
Montowanie ob-
wodów elektro-
nicznych.  

Uczeń wie: 
- na czym polega organizacja pracy w zespole, 
- co to są przewodniki, izolatory, półprzewodniki, 
- jakie materiały zaliczamy do przewodników, półprzewodników, izola-
torów, 
- jaka jest rola rezystora w obwodzie prądu elektrycznego, 
- jakie są rodzaje rezystorów, 
- jakie są parametry rezystorów, 
- w jaki sposób oznacza się rezystancję, 
Uczeń umie: 
- narysować schemat obwodu, 
- wyciągnąć wniosek z doświadczenia, 
- odczytać wartość rezystancji. 

 

34.  Kondensator – 
rola, rodzaje. 
Odczytywanie 
parametrów. 

- Rysowanie schematu obwo-
du. 
- Montowanie obwodu. 
- Przedstawienie z doświad-
czenia wniosku. 
- Odczytywanie parametrów. 

Elementy elektro-
niczne – kondensa-
tory. Montowanie 
obwodów elektro-
nicznych. 

Uczeń wie: 
- jaka jest rola kondensatora w obwodzie prądu stałego, 
- jakie są rodzaje kondensatorów, 
- jakie są parametry kondensatorów. 
Uczeń umie: 
- narysować schemat obwodu elektrycznego, 
- wyciągnąć wniosek z przeprowadzonego doświadczenia, 
- odczytać parametry kondensatora. 

 

35.  Dioda półprze-
wodnikowa – 
rola, rodzaje, 
parametry. 

- Rysowanie schematu obwo-
du. 
- Montowanie obwodu. 
- Przedstawienie z doświad-
czenia wniosku. 
- Odczytywanie parametrów. 

Elementy elektro-
niczne – diody 
półprzewodnikowe. 
Montowanie ob-
wodów elektro-
nicznych. 

Uczeń wie: 
- jaka jest rola diody w obwodzie prądu stałego, 
- jakie są rodzaje diod, 
- jakie są oznaczenia diod, 
- jakie są parametry diod. 
Uczeń umie: 
- narysować schemat obwodu elektrycznego, 
- wyciągnąć wniosek z przeprowadzonego doświadczenia, 
- odczytać parametry diody. 
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36.  Tranzystor – 

rola, rodzaje, 
parametry, 
rozpoznawanie 
elektrod. 

- Rysowanie schematu obwo-
du. 
- Montowanie obwodu. 
- Przedstawienie z doświad-
czenia wniosku. 
- Odczytywanie parametrów. 
- Rozpoznawanie elektrod. 

Elementy elektro-
niczne – tranzysto-
ry. Montowanie 
obwodów elektro-
nicznych. 

Uczeń wie: 
- jaka jest rola tranzystora w obwodzie prądu stałego, 
- jakie są rodzaje tranzystorów, 
- jak nazywają się elektrody w tranzystorze, 
- w jaki sposób oznacza się tranzystory, 
- jakie są parametry tranzystora. 
Uczeń umie: 
- rozpoznać nazwy elektrod, 
- odczytać oznaczenie tranzystora, 
- odczytać, obliczyć parametry tranzystora. 

 

37.  Zwojnica – rola, 
rodzaje, parame-
try. 

- Rysowanie schematy obwo-
du. 
- Montowanie obwodu. 
- Przedstawienie z doświad-
czenia wniosku. 
- Odczytywanie parametrów. 

Elementy elektro-
niczne – zwojnica. 
Montowanie ob-
wodów elektro-
nicznych 

Uczeń wie: 
- jaka jest rola zwojnicy w obwodzie prądu stałego, 
- jakie są rodzaje zwojnicy, 
- jakie są parametry zwojnicy. 
Uczeń umie: 
- narysować schemat obwodu, 
- wyciągnąć wniosek z przeprowadzonego doświadczenia. 

 

38.  Silnik elektrycz-
ny - budowa, 
zasada działania. 

- Opisywanie budowy, zasady 
działania silnika elektrycznego. 
- Analizowanie materiałów 
konstrukcyjnych. 

Silnik elektryczny - 
budowa, zasada 
działania. 

Uczeń wie: 
- jaka jest budowa silnika, 
- jaka jest zasada działania silnika. 
Uczeń umie: 
- uzupełnić schemat wyjaśniający działanie silnika, 
- określić materiał konstrukcyjny elementu silnika. 

 

39.  Sprawdzian 
wiadomości 

   

 

40.  Największe 
wynalazki z 
dziedziny elek-
tryczności i 
elektroniki. 
Wybitni odkryw-
cy. 

- Znajomość najważniejszych 
odkryć z dziedziny elektryczności i 
elektroniki. 
- Umiejętność wskazania 
najwybitniejszych wynalazców. 

 Uczeń wie: 
- jakie wynalazki należy zaliczyć do najbardziej rewolucyjnych, 
- jacy odkrywcy wpłynęli swymi wynalazkami i odkryciami na rozwój 
naszej cywilizacji. 
Uczeń umie: 
- uzasadnić, dlaczego dany wynalazek uważa się za bardziej znaczący od 
innego. 
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URZĄDZENIA TECHNICZNE POWSZECHNEGO UŻYTKU 

LP TEMAT 
LEKCJI 

PROCEDURY OSIĄGANIA 
CELÓW 

TREŚCI 
NAUCZANIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  

41.  Mikrofon, gło-
śnik – budowa, 
zasada działania, 
parametry. 

- Określenie budowy, zasady 
działania mikrofonu, głośnika. 
- Odczytywanie parametrów 
głośnika. 

Przetworniki 
elektroakustycz-
ne (mikrofon, 
głośnik). 

Uczeń wie: 
- jak zbudowany jest mikrofon, 
- jaka jest zasada działania mikrofonu, 
- jak zbudowany jest głośnik, 
- jaka jest zasada działania głośnika, 
- co to znaczy: mono, stereo, kwadro itp. 
Uczeń umie: 
- odczytać parametry głośnika. 

 

42.  Radioodbiornik, 
telewizor – 
budowa, działa-
nie, użytkowanie. 
 
 

- Analizowanie sposobu 
przesyłania i odbierania dźwięku, 
obrazu. 
- Zapoznanie się z budową 
radioodbiornika. 
- Zapoznanie się z budową 
telewizora. 
- Określenie zasad użytkowa-
nia telewizora. 
-  
 

Wybrany sprzęt 
domowy zbudo-
wany z elemen-
tów elektrotech-
nicznych i elek-
tronicznych 
(radioodbiornik, 
telewizor) 

Uczeń wie: 
- na czym polega przesyłanie i odbieranie fali radiowej. 
- jaka jest prędkość rozchodzenia się fali radiowej, 
- z jakich głównych elementów składa się radioodbiornik, 
- jaka jest rola głównych elementów radioodbiornika, 
- jaka jest różnica pomiędzy radioodbiornikiem i tunerem satelitarnym, 
- z jakich głównych elementów składa się telewizor, 
- jaka jest rola głównych elementów telewizora, 
- jakie urządzenia mogą współpracować z telewizorem. 
Uczeń umie: 
- odczytać ze schematu radioodbiornika nazwy elementów, 
- korzystać z informacji zawartych w instrukcji obsługi. 

 

43.  Telefon - budo-
wa, działanie, 
użytkowanie. 

- Zapoznanie z budową telefo-
nu. 
- Analizowanie sposobów 
porozumiewania się przez telefon. 
- Porównywanie telefonu 
przewodowego, komórkowego. 

Wybrany sprzęt 
domowy zbudo-
wany z elemen-
tów elektrotech-
nicznych i elek-
tronicznych 

Uczeń wie: 
- jak zbudowany jest telefon, 
- na czym polega porozumiewanie się za pomocą telefonu przewodowego, 
komórkowego. 
Uczeń umie: 
- porównać telefon przewodowy z komórkowym. 
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44.  Magnetofon – 

budowa, działa-
nie, użytkowanie. 

- Zapoznanie z budową ma-
gnetofonu. 
- Określenie zasad użytkowa-
nia magnetofonu. 
- Wymiana poglądów na temat 
ochrony praw autorskich (pirac-
two). 

Wybrany sprzęt 
domowy zbudo-
wany z elemen-
tów elektrotech-
nicznych i elek-
tronicznych 

Uczeń wie: 
- jak zbudowany jest magnetofon, 
- w jaki sposób odbywa się nagrywanie i odtwarzanie dźwięku, 
- który element w magnetofonie wymaga okresowego czyszczenia, 
- o czym informują oznaczenia umieszczone na magnetofonie, 
- jakie urządzenia wchodzą w skład „wieży”, 
- w jaki sposób można zwalczać „piractwo”. 
Uczeń umie: 
- określić czynniki wpływające na zapisywanie i odtwarzanie dźwięku, 
- ustalić kolejność obowiązującą podczas wymiany bezpiecznika, 
- korzystać z informacji zamieszczonych w instrukcji obsługi, 
- dokonać nagrania. 

 

45.  Magnetowid – 
budowa, działa-
nie, użytkowanie. 

- Zapoznanie z budową ma-
gnetowidu. 
- Określenie zasad użytkowa-
nia magnetowidu. 

Wybrany sprzęt 
domowy zbudo-
wany z elemen-
tów elektrotech-
nicznych i elek-
tronicznych 

Uczeń wie: 
- jak zbudowany jest magnetowid, 
- w jaki sposób odbywa się nagrywanie, odtwarzanie dźwięku, obrazu, 
- o czym informują oznaczenia umieszczone na magnetowidzie, 
- jakie są zasady eksploatacji magnetowidów. 
Uczeń umie: 
- korzystać z informacji umieszczonych w instrukcji obsługi, 
- dokonać nagrania. 

 

46.  Aparat fotogra-
ficzny – budowa, 
działanie, użyt-
kowanie. 

- Zapoznanie się z budową 
aparatu fotograficznego. 
- Narysowanie biegu promie-
nia świetlnego w tzw. lustrzance 
jednoobiektywowej, 
- Określenie zasad użytkowa-
nia aparatu fotograficznego. 

Aparat fotogra-
ficzny – budowa, 
zasada działania, 
użytkowanie. 

Uczeń wie: 
- jak zbudowany jest aparat fotograficzny, 
- w jaki sposób powstaje zdjęcie, 
- jakie są zasady eksploatacji aparatu fotograficznego, 
- w jakich sytuacjach wykorzystujemy aparat fotograficzny. 
Uczeń umie: 
- narysować bieg promienia świetlnego w tzw. lustrzance jednoobiekty-
wowej, 
- korzystać z informacji umieszczonych w instrukcji obsługi. 
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