
 Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 

 Scenariusz zajęć z przedmiotu:   Budownictwo ogólne 

Informacje ogólne 

 Temat  Dział programu: Zaczyny i zaprawy budowlane. Konstrukcje żelbetowe. 

 Temat: Badanie cech technicznych betonu. Klasa betonu. 

 Adresat zajęć   Klasa:  I   

  Zawód:   Technik budownictwa 

 Czas realizacji  

 zajęć 

  Czas trwania jednostki metodycznej: 45  min. 

  Miejsce odbywania zajęć: klasa 

 

 Cel (ogólny) główny  

 zajęć. 

  Obliczenie wytrzymałości na ściskanie i określenie klasy betonu. 

 Cele operacyjne: 

  

  

 Wiadomości  Uczeń: 

 - wymienia rodzaje form, 

 - przedstawia sposób wykonania próbek do badania wytrzymałości na ściskanie, 

 - omawia warunki przechowywania próbek, 

 - omawia badania wytrzymałości na ściskanie. 

  

 Umiejętności  Uczeń: 

  - KPZ (B.k).(5) oblicza wytrzymałość betonu na ściskanie, 

  - analizuje otrzymane wyniki w celu określenia klasy betonu . 

 Umiejętności z 

zakresu KPS lub 

OMZ 

  

KPS. Kompetencje personalne i społeczne. Uczeń: 

 - KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki 

 - KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań 

 - KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem 

 - KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 

 - KPS(10) współpracuje w zespole 

 

OMZ. Organizacja pracy małych zespołów. Uczeń: 

 - OMZ(1) planuje prace zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań 

 - OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 

 - OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań 

 - OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań 

 - OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami 

 



 Postawy  - aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

 - przestrzega zasad prowadzenia dyskusji. 

 Metody/techniki pracy  pogadanka, wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, ćwiczenia w grupach 

 

 Formy pracy   Formy organizacyjne pracy uczniów: 

  - zbiorowa: praca z całą klasą, praca w grupach czteroosobowych, 

  - indywidualna: praca z uczniem 

 Środki dydaktyczne  - podręcznik M. Popek, B. Wapińska „Podstawy Budownictwa” , E. Szymański  „ Materiały budowlane”, 

 - norma PN-88/B-06250, 

 - prezentacja multimedialna, 

 - komputer, projektor multimedialny, 

 - przybory do pisania. 

 

 Przebieg lekcji 

 Faza wstępna 

 

 Wprowadzenie do  

 tematu 

  

 - sprawdzanie listy obecności, 

 - sprawdzenie stanu przygotowania do zajęć (zeszyt, podręcznik ) 

 - podanie tematu,  

 - nawiązanie do tematu  

Objaśnienie wymagań stawianych materiałom budowlanym zgodnie z Prawem budowlanym, tj: 

bezpieczeństwo konstrukcji obiektu, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, brak zagrożenia dla środowiska, 

ochrona przed hałasem i drganiami, energooszczędność obiektów budowlanych.  Przypomnienie składu 

mieszanki betonowej (spoiwo, kruszywo, woda ) i parametrów jakie muszą spełniać. 

Przypomnienie właściwości mechanicznych materiałów budowlanych (gęstość, szczelność, porowatość, 

nasiąkliwość itd. ). 

 Przedstawienie  uczniom planu i celów zajęć edukacyjnych. 

 Sprawdzenie zadania domowego: uczniowie otrzymali dane do obliczenia nasiąkliwości wagowej 

 i objętościowej próbki. Sprawdzenie otrzymanych wyników.  

 Postawienie  

 problemu  

 badawczego 

  

Określenie klasy betonu. 

 



 Faza realizacyjna 

 

 Pozyskiwanie danych 

Realizacja nowych   

treści nauczania 

 Nauczyciel przedstawia nowy materiał w formie wykładu ilustrowanego prezentacją. Uczniowie powinni 

zapisać w zeszycie notatkę zawierającą:  

- pojęcie klasy betonu, 

- wielkość form do badania wytrzymałości betonu,   

- wykonanie próbek do badania wytrzymałości betonu, 

- warunki oraz sposób przechowywania próbek betonowych, 

- badanie wytrzymałości na ściskanie próbek sześciennych w prasie hydraulicznej 



 Przetwarzanie  

 i analiza danych 

 

Ćwiczenia 

Nauczyciel dzieli klasę na grupy 4 osobowe, metodą odliczania. Uczniowie przyjmują role w grupach (lider, 

sprawozdawca, strażnik czasu, łącznik z nauczycielem). Wybór lidera jest zatwierdzany przez nauczyciela, 

lider przydziela role i zadania pozostałym uczniom. Uczniowie na podstawie podręcznika, otrzymanych 

materiałów do pracy określają klasę betonu.  

Ćwiczenie dla ucznia zawiera przykładowe max wartości sił ściskających  dla badanych próbek  (z trzech 

badań).  Na ich podstawie należy  obliczyć  wytrzymałość  na ściskanie dla każdej próbki, a następnie określić  

średnią arytmetyczną,  która będzie odpowiadała  klasie betonu. 

Obliczeń wykonujemy na podstawie wzoru: 

Rc =      
A
Fn     [MPa] 

gdzie: Fn – siła ściskająca (niszcząca) próbkę,  [N], 

            A – przekrój poprzeczny próbki ściskanej, prostopadły do kierunku działania siły,  [m
2
]. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Grupa 1 

Siły  przeniesione przez próbki sześcienne o wymiarach15x15 cm w czasie badania betonu po 28 dniach 

dojrzewania:  

Próba 1 – 600kN 

Próba 2 – 630kN 

Próba 3 – 655kN 

Grupa 2 

Siły  przeniesione przez próbki sześcienne o wymiarach15x15 cm w czasie badania betonu po 28 dniach 

dojrzewania:  

Próba 1 – 820kN 

Próba 2 – 830kN 

Próba 3 – 845kN 

Grupa 3 

Siły  przeniesione przez próbki sześcienne o wymiarach15x15 cm w czasie badania betonu po 28 dniach 

dojrzewania:  

Próba 1 – 590kN 

Próba 2 – 610kN 

Próba 3 – 605kN 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 Grupa 4 

Siły  przeniesione przez próbki sześcienne o wymiarach15x15 cm w czasie badania betonu po 28 dniach 

dojrzewania:  

Próba 1 – 695kN 

Próba 2 – 715kN 

Próba 3 – 690kN 

Na podstawie otrzymanych danych wszyscy uczniowie w danej grupie wspólnie obliczają wytrzymałość na 

ściskanie. Możliwa jest komunikacja pomiędzy uczniami w grupie. Następnie uczniowie tej samej grupy 

porównują wyniki i oceniają poprawność ich wykonania. Wszyscy uczniowie w danej grupie powinni uzyskać 

ten sam wynik. Realizowane KPS (1),(2),(5),(6),(10) oraz  OMZ (1),(2),(3),(4),(6). Przeznaczony czas na 

realizację zadania wynosi 10 minut. 

Prezentacja danych Lider grupy prezentuje na forum klasy otrzymane wyniki i zapisuje je na tablicy. 

- OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań.  

 Rozwiązanie 

 problemu  

 badawczego 

 Na podstawie wielkości zapisanych na tablicy uczniowie wspólnie  z nauczycielem określają klasę betonu       

i formułują wnioski. 

Wykonanie zadania wymagało wiedzy z zakresu fizyki. 

 

 Faza podsumowująca Wszyscy redagują wnioski ogólne i zapisują je do zeszytu. Nauczyciel podsumowuje przebieg zajęć wskazując na zaangażowanie 

uczniów w ich realizację i uzyskane efekty, wyróżnia zespoły pracujące najefektywniej.  

 Zadaje pytania dotyczące tematu zajęć edukacyjnych. 

 Ocenia aktywność pracy na lekcji. 

 Podaje zagadnienia jakie będą realizowane na następnych zajęciach. 

    

 Praca domowa    - wypisz klasy wytrzymałości dla betonu  zwykłego  w formie tabelki i podaj  zastosowanie w konstrukcjach budowlanych. 

 

 Ewaluacja  - sprawdzenie przez nauczyciela zdobytej wiedzy uczniów oraz efektywności przeprowadzonych zajęć w formie zadawanych pytań, 

np. zdania podsumowujące – każdy uczeń kolejno kończy:  

Na dzisiejszej lekcji dowiedziałem się, że…….. 

Po dzisiejszej lekcji będę umiał………. 

Na dzisiejszej lekcji najbardziej podobało mi się……… 

Uczniowie wypełniają ankietę w celu pozyskania przez nauczyciela informacji zwrotnej o efektach i atrakcyjności zajęć  

 

 



Załącznik 2 

Ankieta - pozyskanie informacji zwrotnej dla nauczyciela o efektach i atrakcyjności zajęć  

 

KLASA:  DATA: 

Zaznacz wybraną odpowiedź stawiając znak X 

 

l.p. Treść pytań TAK NIE 

1. Na zajęciach pracowałam(łem)  z przyjemnością. 

 

  

2. Na zajęciach byłam(łem) aktywna(y). 

 

  

3. Po dzisiejszych zajęciach  potrafię obliczyć wytrzymałość betonu na ściskanie         

i określić klasę betonu 

 

  

4. Lekcja była dla mnie męcząca i zbyt trudna. 

 

  

 

 


