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Tydzień  Tematy Zagadnienia 

 

Wiedza i umiejętności ucznia 

Poziom podstawowy 

Wiedza i umiejętności ucznia 

Poziom ponadpodstawowy 

 

Źródła 

Tydzień I 

02-06.11.2020r. 

 

 

1.Rysunek techniczny – 

rodzaje, znaczenie, 

normalizacja 

2. Formaty arkusza 

rysunkowego 

3. Linie rysunkowe, podziałki 

rysunkowe 

4. Pismo techniczne 

5. Zasady rzutowanie 

aksonometrycznego 

6. Zasady rzutowania 

prostokątnego 

 

Rysunek 

techniczny 

Wyjaśnia rolę i znaczenie rysunku technicznego w pracy 

lakiernika samochodowego 

Rozróżnia rodzaje rysunków technicznych 

Podaje zastosowanie normalizacji w rysunku technicznym 

maszynowym, 

Opisuje  formaty arkuszy rysunkowych 

Podaje funkcje poszczególnych linii rysunkowych 

Opisuje podziałki rysunkowe 

Potrafi opisać poszczególne rodzaje pisma technicznego 

Sporządza rysunek techniczny figury w określonej 

podziałce z zastosowaniem odpowiednich rodzajów linii 

rysunkowych 

Potrafi scharakteryzować zasady rzutowania 

aksonometrycznego 

Potrafi scharakteryzować zasady rzutowania prostokątnego 

 

Wyjaśnia znaczenie normalizacji w 

rysunku maszynowym 

 

Uzasadnia zastosowanie 

poszczególnych linii i rodzajów 

pisma technicznego 

 

Wykonuje rzutowanie 

aksonometryczne części maszyn  

 

1.Rysunek techniczny 

maszynowy 

Tadeusz Dobrzański 

Wydawnictwo Naukowo 

Techniczne 

 

2. Poradnik warsztatowca 

mechanika 

 

3. Poradnik ślusarza – 

Wicenty Czerwiński 

 

4. Link do pasowanie- 

tolerancja- chropowatość 

https://docplayer.pl/115439

27-Zapis-tolerancji-i-

pasowan.html 

 

5.  Link do rzutowania 

http://teresin.hekko.pl/Tech

nik/rys_tech/rzut.html 
Tydzień II 

09-13.11.2020r. 

 

7. Podstawowe zasady 

wymiarowania  

8. Zasady rozmieszczania 

wymiarów 

9. Widoki, przekroje, kłady 

10. Rysunki z 

wykorzystaniem przekrojów 

11. Tolerancja  

12. Pasowanie 

Przedstawia   podstawowe zasady wymiarowania 

elementów na rysunkach 

Wymiaruje  obiekty konstrukcyjne narysowane na arkuszu 

rysunkowym na podstawie zadanych lub zmierzonych 

wymiarów 

Wyjaśnia zasady rozmieszczania wymiarów 

Wykonuje  szkice wybranych elementów z 

wykorzystaniem rzutowania i wymiarowania 

Określa zastosowanie widoków, przekrojów i kładów 

Wykonuje rysunki części maszyn z wykorzystaniem 

przekrojów 

Określa zastosowanie widoków, przekrojów i kładów 

Wykonuje rysunki części maszyn z wykorzystaniem 

przekrojów 

Zna  podstawowe wielkości tolerancji wymiarów 

Wyznacza wymiary graniczne i odchyłki 

Potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje pasowań  

Wyjaśnia funkcje wymiarowania na 

rysunkach technicznych 

 

Określa funkcje szkicowania w 

pracy lakiernika samochodowego 

 

Uzasadnia  zastosowanie widoków, 

przekrojów i kładów 

Potrafi scharakteryzować wielkości 

tolerancji wymiarów 

Oznacza  na rysunku tolerancje i 

pasowania 
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