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Rok szkolny -  2020/2021 

l.p 
Dział 

programowy 

Liczba 

godzin 
Zagadnienia do realizacji 

Liczba 

godzin 

Wiedza i umiejętności ucznia Uwagi 

 Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy 

a b c d e f g h 

 
Rysunrek 

techniczny 
20 

Rysunek techniczny – rodzaje, 

znaczenie, normalizacja 
1 

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 

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 

Wyjaśnia znaczenie 

normalizacji w rysunku 

maszynowym 

 

Uzasadnia zastosowanie 

poszczególnych linii i 

rodzajów pisma 

technicznego 

 

Wykonuje rzutowanie 

aksonometryczne części 

maszyn  

 

Wyjaśnia funkcje 

wymiarowania na 

rysunkach technicznych 

 

Określa funkcje 

szkicowania w pracy 

lakiernika samochodowego 

 

Uzasadnia  zastosowanie 

widoków, przekrojów i 

kładów 

 

 
 

 

 

Formaty arkusza rysunkowego 1 

Linie rysunkowe, podziałki 

rysunkowe 
1 

Pismo techniczne 1 

Zasady rzutowanie 

aksonometrycznego 
1 

Zasady rzutowania 

prostokątnego 
1 

Podstawowe zasady 

wymiarowania 
1 

Zasady rozmieszczania 

wymiarów 
1 

Widoki , przekroje, kłady 
1 

Rysunki z wykorzystaniem 

przekrojów 
1 

 

l.p. Dział Liczba Zagadnienia do realizacji Liczba Wiedza i umiejętności ucznia Uwagi: 



programowy godzin godzin Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy  

a b c d e f g h 

   

Tolerancja  1 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  

 

Oznacza  na rysunku tolerancje i pasowania 

Wskazuje negatywne skutki występowania 

chropowatości powierzchni  

 

Opisuje i odczytuje wartości chropowatości powierzchni 

z rysunków technicznych 

 

Rozpoznaje  uproszczenia na rysunkach 

Potrafi scharakteryzować zastosowanie rysunków 

wykonawczych i złożeniowych 

Potrafi scharakteryzować 

wielkości tolerancji 

wymiarów 

Oznacza  na rysunku 

tolerancje i pasowania 

Wyjaśnia zjawisko 

chropowatości powierzchni 

Uzasadnia konieczność 

oznaczania chropowatości 

powierzchni na rysunkach 

 

Omawia znaczenie 

uproszczeń rysunkowych 

Wykonuje rysunki 

wykonawcze 

Wykonujerysunki 

złożeniowe 

Wskazuje  zastosowanie 

rysunków wykonywanych 

w technice AUTO - CAD  

 

Pasowanie 1 

Wyznaczanie wymiarów 

granicznych, odchyłek 
1 

Oznaczanie na rysunku 

tolerancji i pasowania 
1 

Chropowatość powierzchni 1 

Odczytywanie wartości 

chropowatości z rysunków 

technicznych 

1 

Uproszczenia na  rysunkach 1 

Rysunki złożeniowe 1 

Odczytywanie informacji na 

rysunkach wykonawczych i 

złożeniowych 

1 

Programy wspomagające 

projektowanie rysunków 

technicznych  
1 

 Metrologia 4 

Podstawowe urządzenia 

pomiarowe 
1 

Wymienia narzędzia i przyrządy pomiarowe stosowane 

w obróbce ręcznej Potrafi scharakteryzować suwmiarki  

 

Potrafi scharakteryzować mikrometry  

 

Potrafi wykonywać i prawidłowo odczytywać wyniki 

pomiarów suwmiarką uniwersalną i mikrometrem 

 

Dobiera narzędzia i 

przyrządy pomiarowe do 

określonych pomiarów 

warsztatowych 

Określa przeznaczenie  

narzędzi i przyrządów 

pomiarowych  

 

Suwmiarka uniwersalna, 

mikrometr 
1 

Ćwiczenia z wykorzystaniem 

suwmiarki i mikrometru 
1 

Sprawdzian końcowy 1 

 

 

Wiedza i umiejętności ucznia określone w kolumnie f oraz g są jednocześnie wymaganiami edukacyjnymi Przedmiotowego Systemu Oceniania (PSO). 

Opanowanie poziomu podstawowego jest niezbędne dla zaliczenia przedmiotu. 

Rozkład materiału opracowano zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 maja 2019 r. 

 

Opracował: mgr inż. Jan Galicki                       Data: 02.11.2020                                                Podpis:……………………………. 


