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PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM 

IM. 36 PUŁKU PIECHOTY LEGII AKADEMICKIEJ W OTRĘBUSACH 

 

I. Wprowadzenie 

 

Rozwój techniki w XX i XXI wieku jest bardzo dynamiczny i wkracza we wszystkie 

dziedziny życia człowieka, wiążąc się z nim w sposób nierozerwalny. Determinuje go tym 

samym do podejmowania aktywności w poznawaniu nowych technologii, urządzeń, maszyn, 

narzędzi oraz wykorzystania ich w życiu codziennym i praktycznym działaniu. 

Młodzież na trzecim etapie edukacyjnym posiada już podstawowy zasób wiedzy o 

otaczającym świecie i korzysta z najnowszych zdobyczy technicznych. Niewątpliwie ważne 

jest, aby wiedza ta została usystematyzowana i ugruntowana oraz połączona z praktycznym 

działaniem, przez co pozwoli na właściwe funkcjonowanie w życiu codziennym. Ważne jest 

również uświadomienie uczniom zagadnień etycznych związanych z wykorzystaniem zdobyczy 

techniki oraz ochroną środowiska naturalnego. 

 

II. Ogólne założenia programu 

 

Współczesna szkoła, wychodząc naprzeciw wymogom, jakie stawiane są przed 

współczesną młodzieżą, ma na celu przygotowanie jej do życia w cywilizacji technicznej. Ma 

uświadomić uczniowi własną proorientację zawodową, a tym samym przygotować do 

przyszłego zawodu. 

Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

wprowadzono zmiany w sposobie nauczania techniki. Treści nauczania poszerzono o elementy 

praktycznej działalności ucznia, a nazwa przedmiotu otrzymała brzmienie zajęcia techniczne. 

Zadaniem szkoły jest więc przygotowanie dla uczniów oferty zajęć edukacyjnych (tzw. 

modułów) dostosowanej do zainteresowań i oczekiwań uczniów. 

Niniejszy program został opracowany w oparciu o najnowszą podstawę programową 

zajęć technicznych. Program został opracowany w ten sposób, aby można było zróżnicować 

ofertę edukacyjną skierowaną do uczniów i przeprowadzić ją z kilku zajęć tematycznych w 

formie dwóch zróżnicowanych modułów. Nauczyciel może również wybrać konkretny dział i 

wzbogacić go dodatkowo o zajęcia praktyczne, realizując jako odrębny moduł tematyczny. 
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Treści programu i osiągnięcia szczegółowe ucznia zaproponowano podział na 

konkretne bloki tematyczne, które mogą stanowić odrębne lub wspólne moduły. 

Zaproponowane bloki tematyczne to: 

– Zajęcia fotograficzne 

– Papieroplastyka 

– Zajęcia kulinarne 

– Wychowanie komunikacyjne 

 

III. Cele edukacyjne 

 

1. Cele ogólne 

 

Celem głównym przedmiotu zajęcia techniczne jest przygotowanie młodzieży 

gimnazjalnej do życia w cywilizacji technicznej. Odbywa się to poprzez realizację określonych 

treści nauczania. Zadaniem szkoły jest zorganizowanie uczniom takich warunków, aby mogli 

oni samodzielnie podejmować działania techniczne przy wykorzystaniu typowych metod 

stosowanych w podstawowych dziedzinach techniki, posługując się bezpiecznie narzędziami i 

przyrządami.  

 

2. Cele szczegółowe 

 

Cele szczegółowe realizowane są w oparciu o podstawę programową poprzez: 

 

a) cele kształcenia 

Uczeń: 

– zna i stosuje zasady bezpieczeństwa podczas działań praktycznych 

– zna i stosuje zasady ochrony przeciwpożarowej 

– zna zasady działania urządzeń, sprawnie i prawidłowo się nimi posługuje 

– czyta i analizuje treści instrukcji obsługi urządzeń oraz tabliczki znamionowe 

–  

– planuje pracę, opracowuje proces technologiczny 

– zna i charakteryzuje rodzaje włókien, omawia ich zastosowanie 

– omawia sposób powstawania tkaniny i dzianiny 
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– zna i stosuje podstawowe ściegi ręczne i maszynowe 

– zna zasady wykonywania ubioru 

– omawia sposoby konserwacji odzieży, czyta oznaczenia na metkach 

– analizuje schematy obwodów elektrycznych, montuje obwody elektryczne, wykonuje 

pomiary 

– wymienia i charakteryzuje elementy elektroniczne, przedstawia rolę i parametry 

– bezpiecznie korzysta z energii elektrycznej 

– zna zasady działania urządzeń znajdujących się w jego otoczeniu 

– przedstawia zasady bezpiecznego użytkowania i konserwacji tych urządzeń 

– omawia etapu produkcji papieru i surowce do jego produkcji 

– charakteryzuje gatunki papieru 

– zna i stosuje różne techniki i formy papieroplastyki 

– zna i tworzy różne rodzaje modelarstwa 

– zna i stosuje zasady prawidłowego żywienia 

– zna i stosuje przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów 

– umie udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej 

– dba o środowisko naturalne 

 

b) cele wychowania 

Uczeń: 

– ma świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka 

– przyjmuje postawę szacunku dla drugiego człowieka 

– jest dokładny, wytrwały i cierpliwy 

– kształtuje wyobraźnię przestrzenną, rozwija pomysłowość i twórcze działanie 

– dba o bezpieczeństwo swoje i innych 

– korzysta z narzędzi i przyborów zgodnie z ich przeznaczeniem 

– stosuje w sposób racjonalny zdobycze techniki 

– szanuje cudzą własność  

– współdziała w grupie 

– kształtuje poczucie estetyki, wrażliwość 

– zna i rozumie znaczenie ochrony środowiska i wykorzystania surowców wtórnych 

– czuje się współodpowiedzialny za środowisko naturalne 

– prowadzi proekologiczny styl życia 
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– kształtuje nawyki zdrowego trybu życia 

– jest świadomym uczestnikiem ruchu drogowego 

– potrafi określić swoje mocne i słabe strony 

– dokonuje wyborów zgodnych z powszechnie uznawanymi wartościami 

 

IV. Podstawa programowa a program nauczania 

 

Podstawa programowa zajęć technicznych określona Rozporządzeniem MEN z dnia 23 

grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół określa Cele kształcenia – wymagania 

ogólne, czyli: 

– rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania; 

– opracowanie kompetencji rozwiązań typowych problemów technicznych oraz przykładowych 

rozwiązań konstrukcyjnych; 

– planowanie pracy o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacyjnych 

pracy; 

– bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyrządami. 

 

W oparciu o cele ogólne zajęć technicznych oraz po rozpatrzeniu zainteresowań i 

oczekiwań uczniów nauczyciel wybiera odpowiedni program nauczania do realizacji zajęć 

technicznych. Niniejszy program nauczania jest elementem zestawu edukacyjnego, w skład 

którego wchodzi plan wynikowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, który w znacznym stopniu 

ułatwia naukę przedmiotu. Zawarte w tych pozycjach propozycje kształcenia i bogata obudowa 

dydaktyczna pozwalają mieć nadzieję na spełnienie oczekiwań nauczycieli i uczniów. 

 

V. Treści programu i osiągnięcia szczegółowe uczniów 

 

1. Moduł „Papieroplastyka” 

Uczeń: 

1. Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa pracy. 

2. Wymienia i stosuje zasady ochrony przeciwpożarowej. 

3. Planuje pracę oraz opracowuje kolejność działań/proces technologiczny. 

4. Omawia etapy produkcji papieru oraz surowce do jego produkcji. 
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5. Omawia znaczenie papieru w codziennym życiu. 

6. Charakteryzuje podstawowe właściwości papieru. 

7. Nazywa i stosuje różne techniki i formy papieroplastyki: sztuka składania papieru – 

orgiami, technika „tea bags”, technika „iris holding”, metoda „quilling”, scrapbooking. 

8. Umie wykorzystać zużyte wyroby papierowe. 

9. Projektuje formy papieroplastyczne własne i wykonuje je. 

10. Bezpiecznie posługuje się narzędziami i przyrządami. 

11. Dba o środowisko naturalne / dokonuje segregacji odpadów/. 

2. Moduł „Wychowanie komunikacyjne” 

Uczeń: 

1. Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa pracy. 

2. Wymienia i stosuje zasady ochrony przeciwpożarowej. 

3. Zna zasady obowiązujące pieszych i rowerzystów. 

4. Wymienia przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych i kierujących. 

5. Rozpoznaje i nazywa znaki drogowe pionowe i poziome. 

6. Zna zasadę szczególnej ostrożności i zasadę ograniczonego zaufania na drodze. 

7. Zna numery służb ratowniczych i umie prawidłowo złożyć meldunek o wypadku. 

8. Rozpoznaje różne rodzaje urazów w wypadkach drogowych. 

9. Zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, umie praktycznie wykonywać 

masaż serca i sztuczne oddychanie, umie ułożyć poszkodowanego w pozycji „bocznej 

bezpiecznej”. 

10. Zna zasady pierwszeństwa obowiązujące na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym i 

skrzyżowaniach równorzędnych. 

11. Zna zasady bezpieczeństwa podczas przechodzenia i przejeżdżania przez przejazdy 

kolejowe i tramwajowe. 

12. Zna obsługę i konserwację roweru i motoroweru. 

13. Umie bezpiecznie korzystać z narzędzi przy konserwacji roweru i motoroweru. 

14. Zna zasady obowiązujące motorowerzystów w ruchu drogowym. 

15. Jest przygotowany do egzaminu na kartę motorowerową / młodzieżowe prawo jazdy – 

wg projektu nowelizacji kodeksu drogowego. 

 

 

3. Moduł „Zajęcia kulinarne” 

Uczeń: 
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1. Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu prac związanych z 

przygotowaniem i obróbką różnych surowców kulinarnych. 

2. Wymienia i stosuje zasady ochrony przeciwpożarowej. 

3. Planuje pracę oraz opracowuje kolejność działań /proces technologiczny/. 

4. Potrafi omówić zasady racjonalnego odżywiania. 

5. Wie jaka jest rola składników pokarmowych w organizmie człowieka. 

6. Wymienia i charakteryzuje grupy pokarmowe przedstawione na tzw. piramidzie 

zdrowia. 

7. Podaje metody i funkcje konserwacji żywności. 

8. Omawia funkcję i budowę maszyn i urządzeń gastronomicznych. 

9. Zna rodzaje obróbki termicznej żywności. 

10. Umei zdefiniować pojęcia: jadłospis, dieta. 

11. Zna zasady nakrycia do stołu i właściwego zachowania się przy stole. 

12. Potrafi skalkulować koszty związane z przygotowywaniem posiłków. 

13. Umie zaplanować menu dostosowane do swoich potrzeb, zna zasady racjonalnego 

odżywiania się młodzieży gimnazjalnej. 

14. Potrafi sporządzić samodzielnie potrawy z różnych surowców. 

4. Moduł „Zajęcia fotograficzne” 

Uczeń: 

1. Zna krótką historię fotografii. 

2. Umie omówić budowę poszczególnych rodzajów aparatów fotograficznych. 

3. Zna proces powstawania zdjęcia w aparacie tradycyjnym i cyfrowym. 

4. Umie wykorzystać światło w fotografii. 

5. Dobiera właściwe kompozycję i ekspozycje do zdjęcia. 

6. Umie wykorzystać barwy w fotografii. 

7. Umiejętnie tworzy fotografie / fotografia krajobrazu, prasowa, w ruchu – dynamika 

zdjęcia, fotografia nocna, architektury, zwierząt, wnętrz, itp./. 

8. Zna podstawowe zasady cyfrowej obróbki zdjęć, korzysta z programów do obróbki 

artystycznej zdjęć. 

9. Umie oprawiać i właściwie eksponować zdjęcia / własna wystawa/. 
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VI. Procedury osiągania celów 

 

Procedury osiągania celów zależne są od metod nauczania na lekcji i wynikają ze 

specyfiki przedmiotu. Ich zadaniem jest rozwijanie twórczej aktywności uczniów, 

zainteresowanie wytworami współczesnej techniki oraz zdeterminowanie do rozwijania swoich 

umiejętności poznawczych. Najczęściej stosowanymi metodami nauczania na lekcjach zajęć 

technicznych są: 

– metody podające – polegające na podaniu gotowych treści uczniowi przez nauczyciela lub 

pracę ze źródłami informacji, przede wszystkim: pogadanka, wykład, wygłoszenie referatu, 

dyskusja, praca z książką – ćwiczeniami; 

– metody problemowe – to stworzenie sytuacji problemowej i poszukiwanie przez uczniów 

sposobu jej rozwiązania, wykorzystywana jest: burza mózgów, analiza SWOT, mapa myśli, 

drzewko decyzyjne; 

– metody eksponujące – polegają na przyswajaniu określonej wiedzy poprzez ogląd, czyli: 

film, foliogramy, pokaz; 

– metody praktyczne – praktyczne działanie uczniów, wykonywanie zadań, projektów, 

schematów – charakterystyczne dla lekcji wytwórczych. 

Istotne znaczenie w nauczaniu techniki ma metoda projektów, dzięki której uczniowie 

mają możliwość kształtowania umiejętności związanych z podejmowanych przez nie 

konkretnych działań. Pozwala na zrealizowanie zaplanowanego zadania w oparciu o określone, 

przyjęte założenia, plan realizacji. Najczęściej metodę projektu realizuje się w grupie w czasie 

przewidzianym poza ramami lekcji. Efekty pracy prezentowane są szerokiemu gronu odbiorcy, 

często poza klasą w atrakcyjny, zrozumiały dla wszystkich sposób. 

 

 

 

 

 


