
 
 

 
 
 
 

WYMAGANIA 

PRZEDMIOTOWE  Z TECHNIKI 

DO KLASY III GIMNAZJUM 

 

  

 

 

 

 

 
Tytuł: Technika w praktyce 

Autor programu: Waldemar Czyżewski 

Autorzy podręcznika: Waldemar Czyżewski, Waldemar 

Lib, Wojciech Walat, Nr w wykazie MEN: 196/2/2010 

 

REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019  

w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Stanka 

 
 PRZEZ: Romana Butas 

 
 

 



 

Założenia charakteryzujące program 
  
Program zakłada korelację przedmiotową z następującymi przedmiotami: 

 

–   fizyka, np. przepływ prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym, 

–   matematyka, np. rysowanie różnego typu konstrukcji, 

–   historia, np. wynalazki techniczne i ich wpływ na codzienne życie ludzi, 

–   informatyka, np. korzystanie z komputerów i oprogramowania wyjaśniającego zasady 

działania urządzeń technicznych. 

 

Zajęcia elektryczno-elektroniczne 
 
 

1. BHP, organizacja pracy 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) podczas zajęć technicznych. Działanie prądu 

elektrycznego na organizm człowieka. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Pierwsza 

pomoc (porażenie prądem elektrycznym). Planowanie i wykonanie zadania technicznego 

elektronicznego (indywidualnie, zespołowo). Ład i porządek w czasie pracy. 

 

2. Informacja techniczna 
 

Źródła informacji o zagadnieniach technicznych. Ochrona praw autorskich (plagiat, 

piractwo). Schematy obwodów elektrycznych, elektronicznych. Rysunek złożeniowy, 

wykonawczy, np. elektromagnes. Dokumentacja techniczna układu sygnalizacyjnego, np. 

próbnik napięcia elektrycznego. 

 

3. Technologia, materiałoznawstwo, metrologia 
 

Materiały konstrukcyjne – izolacyjne, przewodniki, półprzewodniki (wymagania 

użytkowe, konstrukcyjne, ekonomiczne, estetyczne, dotyczące bezpieczeństwa). Proces 

technologiczny np. elektryczna choinka. Przyrząd pomiarowy – miernik uniwersalny. 

 

4. Urządzenie techniczne 
 

Lutownica transformatorowa – budowa, zasada działania, dane techniczne.  
Lutowanie. 

 

5. Elektrotechnika i elektronika 
 

Obwody elektryczne, elektroniczne. Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych. 

Źródła energii elektrycznej – bateria, akumulator, prądnica (zalety, wady). Alternatywne 

źródła energii elektrycznej. Elementy elektroniczne (rezystory, kondensatory, diody 

półprzewodnikowe, tranzystory, zwojnice) – opisywanie, katalogowanie, przechowywanie 

oraz utylizacja. Domowa instalacja elektryczna, elektryczne źródła światła. Bezpieczniki.  
Układy sygnalizacyjne, np. temperatura, wilgotność, próbnik napięcia elektrycznego. 



 

6. Wybrany sprzęt domowy 
 

Radioodbiornik, telewizor, odtwarzacz CD i DVD, wieża muzyczna, kino domowe 
 
– budowa, działanie, użytkowanie. Telefon komórkowy – budowa, działanie, użytkowanie. 

Cyfrowy aparat fotograficzny – budowa, działanie, użytkowanie. Domowy sprzęt 

elektromechaniczny – budowa, dane techniczne, użytkowanie. Utylizacja urządzeń 

elektrycznych. 

 

7. Historia techniki 
 

Wielcy wynalazcy w dziedzinie elektryczności (zagraniczni, polscy). Rola techniki w 

procesie przemian historyczno-społecznych i kulturowych. 

 
 
 
 

 Metody oceny ucznia 
 

 

Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach, 

kryteriach oceniania. Do sprawdzenia stopnia opanowania posiadanych wiadomości, 

umiejętności oraz nabytych postaw najlepiej służą różnego typu zadania techniczne, 

wykonywane przez uczniów. Zwracamy szczególną uwagę na zaangażowanie uczniów, 

aktywność w zdobywaniu wiedzy, wyobraźnię, pomysłowość.  

 

Metody sprawdzania osiągnięć uczniów: 
 

  
• pomiar wielkości (np. za pomocą suwmiarki, miernika uniwersalnego)  
• odpowiedź pisemna (np. tabela, krzyżówka, uzupełnianie luk w tekście) 

 
• eksperyment – doświadczenie (np. rola rezystora w obwodzie elektrycznym)  
• odpowiedź ustna (np. odczytywanie schematów)  
• zadanie rysunkowe (np. rysunek techniczny)  
• zadanie wytwórcze (np. wykonanie robota) 

 
• obserwacja pracy uczniów (np. aktywność, zainteresowanie, pomoc koleżeńska, 

samokontrola) 
 
 

W trakcie rozwiązywania różnego typu problemów, zadań technicznych należy 

zwrócić uwagę na: 
 

• przestrzeganie przepisów BHP 
 

• odpowiednie zorganizowanie stanowiska pracy, przestrzeganie zasad organizacji 

pracy 
 

• posługiwanie się urządzeniami technicznymi, narzędziami, przyrządami 

pomiarowymi 
 



• umiejętność dostrzegania problemów, przewidywania hipotez, wyciągania 

wniosków  
• umiejętność pracy z instrukcją obsługi urządzeń technicznych  
• aktywność, pomysłowość podczas wykonywania zadań 

 
 
 
 
 
 

KRYTERIA OCENIANIA 

 
 

Ogólne wymagania do uzyskania poszczególnych ocen: 

a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 

-  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

- biegle rozwiązuje problemy teoretyczne i zadania praktyczne, 

-  rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,  

-  aktywnie współpracuje w grupie, 

- systematycznie jest przygotowany do zajęć, 

-  w pełni angażuje się przy wykonywaniu ćwiczeń, 

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, 

-  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

- zna definicje i pojęcia, stosuje języka przedmiotu, 

-  rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i zadania praktyczne, 

-  aktywnie współpracuje w grupie, 

-  systematycznie jest przygotowany do zajęć, 

-  w pełni angażuje się przy wykonywaniu ćwiczeń, 

-  starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-  nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował je  na 

poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych, 

-  zna definicje i pojęcia, stosuje język  przedmiotu, 

-  poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, 

-  rozwiązuje samodzielnie typowe problemy teoretyczne i zadania praktyczne, 

-  współpracuje w grupie, 

-  jest przygotowany do zajęć, 

-  angażuje się przy wykonywaniu ćwiczenia, 

-  systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

      d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w stopniu 

podstawowym, 

-  potrafi pod kierunkiem nauczyciela zastosować zdobyte wiadomości do rozwiązywania 

typowych zadań praktycznych, 

-  niechętnie współpracuje w grupie, 

-  niesystematycznie przygotowuje się do zajęć,  



-  niestarannie wykonuje prace samodzielnie, 

-  posiada pewne braki w zeszycie przedmiotowym, 

e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

-   posiada poważne braki w wiedzy, 

-   nie potrafi samodzielnie zastosować zdobytych wiadomości do rozwiązywania typowych 

zadań praktycznych, 

-  nie potrafi współpracować w grupie, 

-  niesystematycznie przygotowuje się do zajęć, 

-   posiada braki w zeszycie przedmiotowym, 

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wyżej przedstawionych 

wymagań. 

 

9 



 
 

Zajęcia elektryczno-elektroniczne 
  

 

Lp. Temat lekcji  Liczba godzin   Osiągnięcia uczniów 
        

   (planowana)   Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 
        

1 Zapoznanie 1   Uczeń: Uczeń: 

 z programem, systemem     • wymienia zasady bezpieczeństwa • wymienia skutki działania prądu 

 oceniania.     obowiązujące podczas zajęć elektrycznego 

 Bezpieczeństwo i higiena     • wymienia czynniki, od których zależy • opisuje sposoby zabezpieczenia 

 pracy (BHP) na lekcji     działanie prądu elektrycznego na organizm przed porażeniem prądem elektrycznym 

 i podczas użytkowania     człowieka  

 urządzeń elektrycznych     • opisuje zasady udzielania pierwszej pomocy  

      porażonemu prądem elektrycznym  
        

      Uwaga: osiągnięcia uczniów, które nie podlegają ocenie:   
• wymienia zagadnienia programowe dotyczące profilu elektryczno-elektronicznego 

 
• określa wymagania, sposób oceniania na lekcji  

2 Historia rozwoju 1 • wyjaśnia, w jaki sposób utworzono nazwy • charakteryzuje osiągnięcia najważniejszych 

 elektrotechniki,  jednostek podstawowych wielkości wynalazców w dziedzinie elektrotechniki, 

 elektroniki – postęp  elektrycznych elektroniki 

 techniczny  • wymienia najważniejszych wynalazców • wyjaśnia, na czym polega postęp techniczny 

   w dziedzinie elektrotechniki, elektroniki • wyjaśnia, co to jest nanotechnika i podaje 

   • przyporządkowuje zjawiska fizyczne przykłady jej zastosowania 
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   do urządzenia technicznego • projektuje logo, np. firmy produkującej 

    w sposób ekologiczny energię elektryczną 
     

3 Charakteryzowanie 1 • wymienia rodzaje ogniw • rozpoznaje rodzaj elektrowni, analizując jej 

 sposobów wytwarzania  elektrochemicznych zalety i wady 

 energii elektrycznej  • opisuje budowę, zasadę działania ogniwa • wyjaśnia, w jaki sposób odbywa się 

   elektrochemicznego przesyłanie energii elektrycznej 

   • wymienia rodzaje prądu elektrycznego do odbiorców 

   (stały, przemienny, zmienny) • wyjaśnia związek między ładowaniem baterii, 

   • wymienia sposoby wytwarzania energii akumulatorów, oszczędzaniem energii 

   elektrycznej, w tym sposoby ekologiczne elektrycznej a zanieczyszczeniem środowiska 

    przyrodniczego 
     

4 Analizowanie, rysowanie 1 • wymienia elementy obwodu elektrycznego • wyjaśnia, na czym polega przepływ prądu 

 schematów  • rysuje symbole graficzne elementów elektrycznego w obwodzie elektrycznym 

 elektrycznych  obwodu elektrycznego • analizuje schematy szeregowe, równoległe, 

    szeregowo-równoległe 

    • rysuje schematy szeregowe, równoległe, 

    szeregowo-równoległe 
      

5   Pomiary w obwodach 1 • wymienia wielkości fizyczne związane 

elektrycznych  z przepływem prądu elektrycznego 

  w obwodzie oraz jednostki, w których się je 

  podaje 

  • buduje obwód elektryczny z miernikiem 

  na podstawie schematu 

 
• rysuje schemat obwodu elektrycznego 
 

z odbiornikiem, na którego podstawie można 

zmierzyć napięcie elektryczne 
 
• dokonuje pomiaru wielkości fizycznych 

(natężenie prądu, napięcie elektryczne, 

rezystancja) w różnego typu obwodach 

elektrycznych 

 

 



6 Opornik (rezystor) – rola, 1 • wyjaśnia rolę rezystora w obwodzie prądu • rysuje symbole graficzne rezystorów, 

 rodzaje, parametry,  elektrycznego termistora, fotorezystora 

 odczytywanie oporu  • wymienia rodzaje rezystorów • odczytuje wartości rezystancji w oznaczeniu 

 (rezystancji)  • wymienia parametry rezystora cyfrowo-literowym, kodem barwnym 

   • rysuje symbole graficzne rezystorów • rysuje, analizuje schemat obwodu 

    z rezystorem 
     

7 Kondensator – rola, 1 • opisuje budowę kondensatora • rysuje symbole graficzne kondensatorów 

 rodzaje, odczytywanie  • wymienia rodzaje kondensatorów • rysuje schemat obwodu z kondensatorem 

 parametrów  • wyjaśnia rolę kondensatora w obwodzie • odczytuje parametry kondensatora 

   prądu elektrycznego w oznaczeniu cyfrowo-literowym 
     

8 Dioda 1 • opisuje budowę diody • rysuje symbole diod 

 półprzewodnikowa  • wymienia rodzaje diod • odczytuje parametry diody w oznaczeniu 

 – rola, rodzaje,  • wyjaśnia rolę diody w obwodzie prądu literowo-cyfrowym 

 odczytywanie  elektrycznego • rysuje schemat obwodu z diodą 

 parametrów   • wyjaśnia, na czym polega katalogowanie diod 
     

9 Tranzystor – rola, 1 • opisuje budowę tranzystora • rysuje symbole tranzystorów 

 rodzaje, rozpoznawanie  • wymienia rodzaje tranzystorów • rysuje schemat obwodu z tranzystorem 

 elektrod, odczytywanie  • wymienia nazwy elektrod w tranzystorze • rozpoznaje elektrody tranzystora 

 parametrów   • odczytuje parametry tranzystora 

    w oznaczeniu literowo-cyfrowym 

    • wyjaśnia rolę tranzystora w obwodzie prądu 

    elektrycznego 
     

10 Zwojnica – rola, rodzaje, 1 • opisuje budowę zwojnicy • rysuje symbole zwojnic 

 odczytywanie  • wymienia rodzaje zwojnic • rysuje schemat obwodu ze zwojnicą 
     

      



 parametrów  • wyjaśnia, dlaczego rdzeń zwojnicy • wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy 

   wykonany jest ze stali magnetycznie indukcyjność 

   miękkiej  
     

11 Elektromagnes 2 • wyjaśnia zasady wykonywania rysunku • sporządza rysunek złożeniowy 

 – sporządzanie rysunku  złożeniowego elektromagnesu 

 złożeniowego,  • wyjaśnia zasady wykonywania rysunku • sporządza rysunek wykonawczy 

 wykonawczego  wykonawczego elektromagnesu 
     

12 Transformator – 1 • określa budowę transformatora • wyjaśnia zasadę działania transformatora 

 budowa, działanie,  • rysuje symbol graficzny transformatora • projektuje transformator 

 projektowanie  • wymienia urządzenia, w których znalazł  

   zastosowanie transformator  
     

13 Lutownica 1 • wymienia elementy budowy lutownicy • rysuje schemat elektryczny lutownicy 

 transformatorowa  transformatorowej transformatorowej 

 – budowa, działanie,  • wyjaśnia zasady BHP obowiązujące podczas • sprawdza możliwość lutowania różnych 

 lutowanie  lutowania metali 

   • wyjaśnia, na czym polega lutowanie • odczytuje informacje na tabliczce 

   • ustala kolejność obowiązującą znamionowej 

   przy wymianie grotu • odczytuje klasy zabezpieczeń 
     

14 Konstruowanie 1 • rozwiązuje założony problem • projektuje podstawkę pod choinkę 

 elektronicznego modelu  • analizuje funkcję, jaką musi spełniać • sporządza rysunek wykonawczy podstawki 

 np. choinki – wykonanie  urządzenie • opracowuje proces technologiczny 

 urządzenia – metoda  • analizuje rysunek poglądowy wykonania choinki 

 projektu  przedstawiający choinkę • rysuje schemat elektryczny połączeń diod 

   • określa odpowiednie materiały, narzędzia, • wykonuje połączenia diod według schematu 
      

 



   przyrządy pomiarowe elektrycznego 

  • omawia zasady BHP obowiązujące podczas  

   pracy  
     

15 Elementy elektroniczne 1 • charakteryzuje przewodniki, izolatory, • rozpoznaje elementy elektroniczne na 

 – powtórzenie  półprzewodniki podstawie symboli graficznych, oznaczeń 

 wiadomości  • wymienia nazwy elementów literowo-cyfrowych, parametrów 

   elektronicznych na podstawie ich wyglądu • wyjaśnia zasady przechowywania elementów 

   zewnętrznego półprzewodnikowych 

   • wymienia nazwy urządzeń, w których  

   znalazły zastosowanie elementy  

   elektroniczne  

   • wymienia zawody związane z elektroniką  
     

16 Silnik elektryczny 1 • wymienia elementy budowy silnika • rysuje schemat elektryczny przedstawiający 

 – budowa, działanie  elektrycznego połączenie uzwojeń wirnika i stojaka silnika 

   • rozróżnia materiały konstrukcyjne, elektrycznego 

   z których wykonane są części silnika • wyjaśnia zasadę działania silnika 

   elektrycznego elektrycznego 
     

17 Regulacja prędkości 1 • montuje obwód elektryczny na podstawie • projektuje różne sposoby regulacji prędkości 

 obrotowej silniczka  schematu obrotowej silniczka elektrycznego 

 elektrycznego   • wyjaśnia przemiany energii w układzie 

    do sterowania prędkością obrotową silniczka 

    elektrycznego 
     

18 Bezpiecznik – rola, 1 • wymienia elementy budowy bezpiecznika • określa pojęcie: prąd znamionowy 

 rodzaje, parametry  • wyjaśnia zasadę działania bezpiecznika • wyjaśnia rolę bezpiecznika w sytuacjach 

   • wymienia parametry bezpiecznika nadmiernego wzrostu prądu, zwarcia 
     

      



   • odczytuje parametry bezpiecznika  

   • dobiera środki gaśnicze do gaszenia  

   instalacji elektrycznej  
     

19 Zasilacz – przeznaczenie, 1 • wyjaśnia rolę zasilacza • dobiera wykres napięcia elektrycznego 

 budowa, rola bloków  • wymienia bloki zasilacza do modułu zasilacza 

   • przyporządkowuje dane techniczne • rysuje układ mostkowy Greatza 

   zasilacza do opisu • wymienia elementy, które wchodzą w skład 

    zasilacza stabilizowanego 
     

20 Mikrofon, głośnik 1 • wymienia elementy budowy mikrofonu, • wyjaśnia zasadę działania mikrofonu, 

 – budowa, działanie,  głośnika głośnika 

 użytkowanie  • wymienia parametry głośnika • wyjaśnia określenia: mono, stereo, kwadro 

   • porównuje parametry głośników  
     

21 Radioodbiornik, 1 • wymienia sposoby przesyłania informacji • wyjaśnia, na czym polega nadawanie, 

 telewizor – budowa,  na odległość odbieranie fal radiowych 

 działanie, użytkowanie  • odczytuje ze schematu radioodbiornika • wyjaśnia różnicę między radioodbiornikiem 

   nazwy jego elementów a tunerem 

   • wymienia rodzaje telewizorów • wyjaśnia zasadę działania różnego rodzaju 

   • wymienia urządzenia, z którymi może telewizorów 

   współpracować telewizor • porównuje różnego rodzaju telewizory 
     

22 Odtwarzacz CD i DVD 1 • wymienia systemy zapisywania, • wyjaśnia zasadę działania odtwarzacza CD, 

 – budowa, działanie,  odtwarzania dźwięków DVD 

 użytkowanie  • wymienia elementy budowy odtwarzacza • odczytuje informacje zamieszczone 

   CD, DVD na obudowie odtwarzacza CD, DVD 

   • opisuje zasady użytkowania odtwarzacza • wyjaśnia, w jaki sposób można zwalczać 

   CD, DVD piractwo 
       
 



   • przyporządkowuje dane techniczne  

   odtwarzacza DVD do opisu  
     

23 Telefon – rodzaje, 1 • wymienia sposoby przesyłania rozmów • wyjaśnia, na czym polega łączność 

 budowa, użytkowanie.  telefonicznych przewodowa i bezprzewodowa 

 Łączność telefoniczna  • wymienia rodzaje telefonów • porównuje różnego rodzaju telefony 

   • wymienia podstawowe elementy telefonu  

   • przyporządkowuje dane techniczne  

   telefonu do opisu  

   • wymienia zawody związane  

   z telekomunikacją  
     

24 Cyfrowy aparat 1 • wymienia elementy cyfrowego aparatu • opisuje zasadę działania cyfrowego aparatu 

 fotograficzny – budowa,  fotograficznego fotograficznego 

 działanie, użytkowanie  • przyporządkowuje dane techniczne do • porównuje cyfrowe aparaty fotograficzne 

   opisu  
     

25 Domowa instalacja 1 • wymienia elementy budowy instalacji • analizuje schemat elektryczny domowej 

 elektryczna – elementy  elektrycznej instalacji elektrycznej 

 i ich rola, rysowanie  • wymienia domowe urządzenia, które • rysuje schemat elektryczny wybranego 

 schematu  najbardziej wpływają na zużycie energii pomieszczenia w mieszkaniu 

   elektrycznej  

   • przyporządkowuje symbole graficzne  

   elementów instalacji elektrycznej do nazwy  
     

26 Elektryczne źródła 1 • wymienia elektryczne źródła światła • opisuje zasadę działania elektrycznych źródeł 

 światła – rodzaje,  • wymienia elementy budowy elektrycznych światła 

 budowa, działanie  źródeł światła • porównuje elektryczne źródła światła 

     
     

      



27 Domowy sprzęt 1 • wymienia informacje, jakie powinna • przyporządkowuje oznaczenia, dane 

 elektroniczny  zawierać instrukcja obsługi sprzętu techniczne zamieszczone na tabliczce 

 – użytkowanie,  elektromechanicznego znamionowej do nazwy urządzenia 

 określenie danych  • opisuje zasady użytkowania sprzętu • określa elementy budowy wybranego sprzętu 

 technicznych,  elektromechanicznego elektromechanicznego oraz ich funkcje 

 elementów budowy  • przyporządkowuje oznaczenia • projektuje sprzęt elektromechaniczny 

   zamieszczone na tabliczce znamionowej przyszłości 

   do opisu  

   • wyjaśnia zasady utylizacji sprzętu  

   elektromechanicznego  
     

28 Układy sygnalizacyjne 1 • wymienia człony układu sygnalizacyjnego • wymienia elementy układu sygnalizacyjnego 

 – analizowanie,  • określa sytuacje, w których znalazł • opisuje istotę działania układu 

 rysowanie schematu  zastosowanie układ sygnalizacyjny sygnalizacyjnego 

    • projektuje prosty układ sygnalizacyjny 
     

29 Godziny do dyspozycji 4   

 nauczyciela    
      
 


