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ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 6 

TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU 

NaCoBeZu 

 określam typ zabudowy przeważający w okolicy mojego miejsca zamieszkania 

 omawiam kolejne etapy budowy domu 

 wymieniam nazwy elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych 

 omawiam, jakie funkcje pełni pokój nastolatka 

 projektuję wnętrze pokoju swoich marzeń 

 określam funkcje instalacji występujących w budynku 

 wymieniam nazwy poszczególnych elementów instalacji  

 omawiam rodzaje elektrowni , źródła zasilania 

 wymieniam instalacje znajdujące się w domu 

 odczytuję ze zrozumieniem instrukcje obsługi wybranych sprzętów 

gospodarstwa domowego 

 omawiam budowę wybranych urządzeń AGD 

 omawiam  zastosowanie urządzeń audio- wideo w domu 

 

 

 RYSUNEK TECHNICZNY 

 

 Pismo techniczne 
 
NaCoBeZu 

 umiem zastosować  pismo techniczne do zapisania określonych wyrazów 

 piszę pismem technicznym tematy lekcji  

 

  Wymiarowanie rysunków technicznych 

NaCoBeZu 

 wyjaśniam  pojęcie normalizacji w rysunku technicznym 

 znam i potrafię zastosować: linie rysunkowe, znaki wymiarowe  

 znam zasady wymiarowania otworów o różnych średnicach 

 wiem, jakie są podstawowe zasady w wymiarowaniu rysunków 

 potrafię prawidłowo zwymiarować figurę płaską z wycięciami, otworami i 

promieniem krzywizny stosując podstawowe zasady wymiarowania 

 wymiaruję bryły 

 rysuję i wymiaruję wskazany przedmiot 

 

 

 

 

 



2 
 

 Rzuty prostokątne 

NaCoBeZu 

 znam zasady wykonywania rzutów na trzy płaszczyzny 

 potrafię narysować  bryłę w trzech rzutach prostokątnych 

 potrafię dorysować brakujące rzuty 

 potrafię zwymiarować rzut prostokątny stosując podstawowe zasady 

wymiarowania 

 rozpoznaje prawidłowo narysowane rzuty prostokątne określonych brył 

 

  Rzuty aksonometryczne 

NaCoBeZu 

 posługuję się terminami: rzutowanie aksonometryczne, izometria, dimetria 

ukośna i    prostokątna 

 omawiam kolejne etapy przedstawiania brył w rzutach aksonometrycznych 

 uzupełniam rysunki brył w izometrii i dimetrii ukośnej 

 wykonuję rzuty izometryczne  i dimetryczne ukośne brył 

 kreślę rzuty aksonometryczne bryły na podstawie jej rzutów prostokątnych 

 

ABC ZDROWEGO ŻYCIA 

NaCoBeZu 

 omawiam wpływ aktywności fizycznej na organizm człowieka 

 przedstawiam zasady właściwego odżywiania według piramidy zdrowego 

żywienia 

 omawiam zawartość piramidy zdrowego żywienia 

 układam menu o określonej wartości kalorycznej z zachowaniem zasad 

racjonalnego żywienia 

 wyjaśniam, czym różni się żywność przetworzona od nieprzetworzonej 

 

 


