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Historia techniki i 
kultura pracy 8 

Kultura a cywilizacja. 
Kultura pracy – kultura techniczna- kultura organizacyjna (relacje i 
zależności). 
Kultura pracy w syndromie kultur. 
Kultura pracy - a postęp techniczny. 
Technika jako zjawisko dziejotwórcze na świecie. 
Historia polskiej techniki – Polacy w historii techniki. 
Studia rozwoju cywilizacji - relacje zjawisk na różnych etapach 
rozwoju dziejów.  
Perspektywy i kierunki rozwoju współczesnej techniki. 

Inżynieria materiałowa 20 

Materia i jej składniki.  
Materiały techniczne: naturalne (drewno) i inżynierskie (metalowe, 
polimerowe, ceramiczne, kompozytowe) – porównanie ich 
struktury, własności i zastosowań.  
Zasady doboru materiałów inżynierskich.  
Podstawy projektowania materiałowego.  
Źródła informacji o materiałach inżynierskich, ich własnościach i 
zastosowaniach.  
Umocnienie metali i stopów oraz kształtowanie ich struktury i 
własności metodami technologicznymi (krystalizacja, 
odkształcenie plastyczne, rekrystalizacja, obróbka cieplno-
plastyczna, przemiany fazowe podczas obróbki cieplnej, dyfuzja, 
pokrycia i warstwy powierzchniowe). 
Warunki pracy i mechanizmy zużycia i dekohezji (własności 
mechaniczne, odporność na pękanie, zmęczenie, pełzanie, korozja, 
zużycie trybologiczne).  
Stale, odlewnicze stopy żelaza, metale nieżelazne i ich stopy.  
Materiały spiekane i ceramiczne, szkła i ceramika szklana.  
Materiały polimerowe i kompozytowe.  
Nowoczesne materiały funkcjonalne i specjalne.  
Metody badania materiałów.  
Procesy wytwarzania materiałów inżynierskich – rola doboru 
materiałów.  
Procesy technologiczne kształtowania struktury i własności 
inżynierskich stopów metali (obróbka cieplna, metalurgia 
proszków, wytwarzanie i kształtowanie materiałów ceramicznych, 
szkieł, materiałów polimerowych i kompozytowych, odlewanie i 
obróbka plastyczna metali i stopów). Obróbka ubytkowa i inne 
technologie kształtowania postaci geometrycznej.  
Obróbka powierzchniowa i cieplno-chemiczna.  
Procesy cięcia termicznego oraz łączenia i spajania.  
Procesy i organizacja montażu.  



Technologia maszyn.  
Projektowanie procesów technologicznych i projektowanie 
materiałowe – aspekty ekonomiczne, technologie proekologiczne, 
recykling, zapewnienie jakości. 

Podstawy technologii i 
konstrukcji maszyn 

16 

Stadia rozwoju procesów wytwarzania i konstruowania maszyn.  
Tolerancje i pasowania, chropowatość powierzchni, odchyłki 
kształtu i położenia.  
Połączenia nierozłączne i rozłączne.  
Łożyska i łożyskowanie.  
Osie i wały.  
Mechanizmy śrubowe.  
Sprzęgła.  
Hamulce.  
Przekładnie cierne, pasowe, z paskiem zębatym, łańcuchowe i 
zębate.  
Procesy i systemy eksploatacji maszyn. 
Niezawodność i bezpieczeństwo, diagnostyka techniczna maszyn. 

Wychowanie 
komunikacyjne 16 

Podział środków transportu. 
Zasada działania i ogólna budowa pojazdów silnikowych. 
Budowa roweru i motoroweru. 
Wyposażenie decydujące o bezpieczeństwie pojazdów.  
Ekologiczne aspekty w eksploatacji pojazdów samochodowych. 
Przepisy ruchu drogowego.  
Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszych.  
Karta rowerowa. 

Ergonomia i BHP 16 

Naukowe podstawy ergonomii.  
Ergonomiczne aspekty pracy człowieka. 
Antropometria i biomechanika.  
Niebezpieczne i szkodliwe czynniki związane z procesem oraz 
warunkami pracy. 
Czynniki ergonomiczne w organizacji pracy. 
Ergonomiczna ocena maszyn, urządzeń i warunków pracy. 

Dydaktyka techniki cz I  20 

Psychologia kształcenia ogólnotechnicznego, jako subdyscyplina 
psychologiczna. 
Myślenie jako podstawowa funkcja kreatywna intelektu 
technicznego. 
Wyobraźnia jako funkcja ilustracyjno – kryterialna  intelektu 
technicznego. 
Uzdolnienia techniczne jako system funkcji intelektu 
technicznego. 
Udział procesów myślowych w twórczości wynalazczej i 
racjonalizatorskiej.  
Dydaktyka techniki jako subdyscyplina pedagogiczna.  
Historyczne tradycje technicznego kształcenia młodzieży. 
Treści programowe zajęć technicznych.  
Kształcenie ogólnotechniczne w wybranych krajach. 
Systemy prowadzenia zajęć technicznych. 
Organizacja i racjonalizacja w procesie nauczania.  
Bezpieczeństwo pracy w pracowni do zajęć technicznych. 
Praca nauczyciela pracy-techniki w dziedzinie orientacji 
zawodowej.  
Rola i zadania nauczyciela w upowszechnianiu wiedzy 



ekologiczno-środowiskowej i kreowaniu pozytywnych postaw 
wobec środowiska życia człowieka. 

Włókiennictwo i 
papieroplastyka 8 

Podstawowe wiadomości o materiałach papierniczych i 
włókienniczych. 
Wytwarzanie materiałów papierniczych i włókienniczych. 
Narzędzia, przyrządy i przybory do obróbki materiałów 
papierniczych i włókienniczych. 
Organizacja stanowiska pracy przy obróbce materiałów 
papierniczych i włókienniczych. 
Umiejętności techniczne i przykłady prac z materiałów 
papierniczych. 
Prace z introligatorstwa. 
Umiejętności techniczne i przykłady prac z materiałów 
włókienniczych. 
Roboty dziane, szycia. 
Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji i obróbce 
materiałów papierniczych i włókienniczych (maszyny 
introligatorskie, maszyna do szycia). 

Podstawy 
elektrotechniki i 
elektroniki 

16 

Podstawy elektrotechniki i elektroniki – podstawowe pojęcia.  
Obwody elektryczne prądu stałego i przemiennego. Moc i energia 
w obwodach jednofazowych i trójfazowych.  
Transformatory. 
Maszyny: szeregowa i bocznikowa prądu stałego oraz 
asynchroniczna i synchroniczna prądu przemiennego. Silniki 
elektryczne. 
Półprzewodniki i przyrządy półprzewodnikowe.  
Elementy bezzłączowe, diody, tranzystory, wzmacniacze mocy, 
wzmacniacz operacyjny w układach liniowych i nieliniowych. 
Sposoby wytwarzania drgań elektrycznych, generatory.  
Układy prostownikowe i zasilające. Stabilizowane zasilacze 
parametryczne, kompensacyjne i impulsowe.  
Układy dwustanowe i cyfrowe.  
Arytmetyka cyfrowa i funkcje logiczne. Wybrane 
półprzewodnikowe układy cyfrowe.  
Wybrane urządzenia powszechnego użytku. 
Procesy technologiczne w elektrotechnice, elektronice i 
optoelektronice. 

Rysunek techniczny  16 

Grafika inżynierska.  
Zasady i etapy szkicowania. 
Podstawy komputerowego wspomagania projektowania (CAD – 
Computer Aided Design). 
Rzut prostokątny.  
Wymiarowanie.  
Pismo techniczne i zasady opisywania rysunków. 
Geometryczne kształtowanie form technicznych - konstrukcje 
geometryczne.  
Normalizacja i unifikacja zapisu konstrukcji.  
Odwzorowanie i wymiarowanie elementów maszynowych.  
Schematy i rysunki złożeniowe.  
Graficzne przedstawianie połączeń elementów maszyn.  
Oznaczanie cech powierzchni elementów.  
Widoki, przekroje, kłady, uproszczenia w rysunku technicznym, 



tolerancje wymiarów liniowych, 
Rysunki wykonawcze, montażowe, złożeniowe. 
Rysunki schematyczne (elektryczne, budowlane). 

Podstawy robotyki i 
mechatroniki 

20 

Podstawowe zagadnienia związane z automatyzacją procesów, 
obiekt automatyki, pojęcie regulatora, zasady działania układu 
automatyki. 
Mechatronika jako kolejny etap rozwoju układów automatyki. 
Elementy mechatroniki - układy mechatroniczne i fotoniczne.  
Napędy hydrauliczne, pneumatyczne oraz serwonapędy maszyn.  
Robot i jego elementy, sterowniki ruchu, podział zadań 
realizowanych przez roboty, przestrzeń robocza, idea sterowania 
robotem.  
Systemy komputerowego wspomagania w mechatronice i 
projektowaniu napędów maszyn. 
przykłady prostych urządzeń zasady współdziałania elementów 
mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych; 
mechatroniczny aspekt posługiwania się sprzętem mechaniczny, 
elektrycznym i elektronicznym znajdującym się w domu, w tym 
urządzeniami oraz technologią służącą do inteligentnego 
zarządzania gospodarstwem domowym; 
konstruowanie z gotowych elementów, zabawek, robotów, modele 
mechaniczno-elektroniczne, w tym programowalne zestawy 
poliwalentne, itp. 

Dydaktyka techniki cz II 40 

Metodyka nauczania techniki jako subdyscyplina pedagogiczna. 
Strategie, zasady i metody nauczania zajęć technicznych.  
Struktura cyklu organizacyjnego w ramach zajęć technicznych. 
Model działalności technicznej w ramach zajęć technicznych. 
Graficzne formy zapisu stosowane na lekcjach zajęć 
technicznych. 
Modele i typy lekcji. 
Środki dydaktyczne i zasada ich stosowania w procesie nauczania 
w ramach zajęć technicznych. 
Kontrola postępów ucznia. 
Czynniki warunkujące realizację treści programowych zajęć 
technicznych. 
Wycieczki w ramach zajęć technicznych. 
Pracownia „techniki”. 
Zasady zróżnicowanego rozwoju i prośrodowiskowego stylu życia. 
Zadania techniczne- płaszczyzna metodyczna edukacji 
ogólnotechnicznej. 
Zasady rozwijania umiejętności ogólnotechnicznych – praktyczne 
przykłady zastosowania. 
Metody nauczania stosowane na lekcjach techniki-informatyki – 
praktyczne przykłady zastosowania. 
Metody aktywizujące stosowane w nauczaniu techniki-informatyki 
– praktyczne przykłady zastosowania.  
Struktura i formy organizacyjne lekcji techniki-informatyki 
praktyczne przykłady zastosowania. 
Podręczniki i inne środki dydaktyczne stosowane na lekcjach 
techniki- informatyki praktyczne przykłady zastosowania. 
Systemy zdalnego nauczania oraz wspomagania dydaktyki przez 
zdalne nauczania. 



Wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie prowadzenia 
dokumentacji nauczania oraz badania wyników nauczania. 
Zasady bezpieczeństwa w Internecie. 
Wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w 
kontaktach z środowiskiem rodzinnym i społecznym. 
Aplikacje prezentacji multimedialnych w procesie dydaktycznym. 
Mikronauczanie – jednostka metodyczna z zastosowaniem cyklu 
organizacyjnego. 
Mikronauczanie – jednostka metodyczna z zastosowaniem 
modelu działalności technicznej 

Praktyka pedagogiczna 60 

wizyty w szkołach i placówkach; 
obserwowanie zajęć; 
asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia; 
samodzielne prowadzenie zajęć; 
planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych. 

RAZEM: 256  

 


