
 
 

Konspekt lekcji techniki  
 
 
1. Data                   Przedmiot  Technika             
 
2. Miejsce odbywania zajęć: Szkoła Podstawowa  
 
3. Temat jednostki lekcyjnej Zasady rzutowania prostokątnego  
 
4. Cele lekcji: 
 
 
a) ogólne  

 Uczeń rozumie zasady powstawania rzutów prostokątnych 
 Uczeń rozumie zasady rysowania trzech rzutów prostokątnych 

b)szczegółowe   

 Uczeń potrafi wyobrazić sobie przedmiot na podstawie trzech rzutów 
prostokątnych 

 Uczeń zna znajomość terminologii stosowanej w rysunku technicznym 
 Uczeń potrafi posługiwać się przyborami kreślarskimi 
 Uczeń zna zasady stosowania grubości linii w rys. technicznych 
 Uczeń potrafi wykonać prosty rysunek bryły w trzech rzutach 

prostokątnych 

 

5. Metody pracy nauczyciela metoda praktyczna, opis z pokazem  
 
6. Środki dydaktyczne: model bryły, plansze edukacyjne, notatka 
 
7. Forma organizacji pracy uczniów praca indywidualna  
 
8. Czas trwania lekcji 45 minut 
 
9. Prowadzący lekcję: mgr inż. Edyta Stanisławska 
 
 



Przebieg lekcji 
Ogniwa lekcji 

Czynności nauczyciela Czynności ucznia Czas 

I. Stworzenie ładu 
zewnętrznego 

i wewnętrznego 

 Przywitanie się z klasą, 
 Sprawdzenie listy obecności, 
 Zapisanie tematu lekcji na tablicy 
 Sprawdzenie przez nauczyciela przygotowania uczniów do 

lekcji 

 Uczniowie witają się z nauczycielem 
 Uczniowie zgłaszają swoją obecność 
 Uczniowie notują temat lekcji 
 Uczniowie pokazują przygotowanie do lekcji 

5 minut 

II. Poznanie faktów 
i opracowanie 

nowego materiału 

 Nauczyciel tłumaczy uczniom zasady rzutowania brył 
 Nauczyciel dyktuje uczniom notatkę do zeszytu 
 

 Uczniowie uważnie słuchają nauczyciela 
 Uczniowie notują  
 

3 minuty 

III. Kształtowanie 
pojęć 

 Nauczyciel pokazuje uczniom jak należy ustawić 
odpowiednio model bryły i określić ustawienie rzutni,  
aby szkic bryły był odpowiedni 

 
 Uczniowie uważnie przyglądają się 

 
5 minut 

IV. Wiązanie teorii 
z praktyką 

 Nauczyciel pokazuje na tablicy jak prawidłowo zrzutować 
bryłę 

 Nauczyciel prosi o przygotowanie odpowiednich 
przyrządów do wykonania rysunku 

 Nauczyciel prosi o przerysowanie do zeszytu wykonanego 
na tablicy rzutowania.  

 Uczniowie rysują 25 minut 

V. Kształtowanie 
umiejętności 

 Nauczyciel podchodzi do uczniów i sprawdza postępy 
związane z wykonywaniem rysunku 

 Uczniowie pokazują swoje rysunki 
  2 minuty 

VI. Utrwalenie 
wiadomości 

 
 Nauczyciel rozdaje uczniom figurę do samodzielnego 

zrzutowania  
 Nauczyciel pyta uczniów o ewentualne wątpliwości 

związane z rysunkiem, w razie potrzeby udziela ostatnich 
wskazówek  

 Uczniowie odpowiadają nauczycielowi  3 minuty 

VII. Kontrola 
i ocena 

 Nauczyciel kontroluje czy uczniowie poradzili sobie  
z zadaniem na lekcji 

 Nauczyciel ocenia zadanie wykonane przez uczniów 

 Uczniowie pokazują nauczycielowi zrzutowaną 
figurę  2 minuty 

 
 
 



WSTĘP 
 

Wyobraźcie sobie, że jest wam potrzebna np. półka na książki i chcielibyście aby stolarz ją wykonał. 

Ale stolarz nie wie jaki kształt ma mieć ta półka. Aby mu zilustrować jak ta półka ma wyglądać trzeba 

ją narysować z trzech stron. Z przodu z boku i z góry. Rysunki obrazujące kształt przedmiotu 

nazywamy rzutami prostokątnymi. Dziś właśnie zajmiemy się rzutami prostokątnymi. Umiejętność 

rysowania przedmiotów w 3 rzutach prostokątnych przyda się wam gdy zlecicie wykonanie jakiegoś 

przedmiotu. 

 
 

a) wyjaśnienie pojęcia rzutnia, 

b) notatka do zeszytu: 

Rzutowanie prostokątne jest to przedstawienie bryły z 3 stron. 

Rzutnia jest to płaszczyzna na której będzie narysowany rzut prostokątny. Wyróżniamy rzutnię 

pionową, poziomą i boczną. 

Rzut prostokątny jest to rysunek kształtu powierzchni bryły. 

c) objaśnienie zasady powstawania i rysowania trzech rzutów prostokątnych (rzutnia 

i nieskomplikowany przedmiot 3 – D). 

 
d) rysowanie przez uczniów rzutów prostej bryły. Uczniowie otwierają zeszyty rysują dwie linie 

prostopadłe i trzy rzuty. 

                              
 
 
 


