
                                                   Pracownia podstaw konstrukcji maszyn 

    ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CKP NR 2 
                                                                     w BIAŁYMSTOKU 

Scenariusz lekcji Pracownia podstaw konstrukcji maszyn 
 

Opracował mgr inż. Szymon Surmacewicz 

Temat zajęć 
Polecenia modelowania: wyciagnięcie 

obrotowe 

Dział Moduł Part 

Klasa (poziom edukacyjny) 
Klasa II technik mechanik, technik pojazdów 

samochodowych 

Czas trwania zajęć 1x45 minut 

Lp. 
Element 

scenariusza 
Treść  

1 Cel ogólny - Uczeń potrafi stworzyć model 3D tarczy, tulei  z wykorzystaniem 

programu Solid Edge 17 

2 Cele 

szczegółowe 

Wiadomości: 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

- potrafi odczytać informacje zawarte na rysunku 

wykonawczym; 

- omawia budowę tarczy, tulei; 

- zna funkcje programu Solid Edge; 
 

UCZEŃ: 

M 18. M 19. M 20. (1)1. scharakteryzować zasady 

sporządzania rysunku technicznego maszynowego; 

 (1)3. zastosować zasady sporządzania rysunku 

technicznego maszynowego; 

M 18. M 19. M 20. (1)4. posłużyć się 

obowiązującymi normami dotyczącymi sporządzania 

rysunku technicznego maszynowego; 

M 18. M 19. M 20.  (18)1. scharakteryzować 

programy komputerowe wspomagające wykonywanie 

zadań; 

M 18. M 19. M 20. (18)2. zastosować programy 

komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; 

KPS 

UCZEŃ: 

(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

(5) potrafi radzić sobie ze stresem; 

(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności 

zawodowe; 

(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za 

podejmowane działania; 
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OMZ 

UCZEŃ: 

(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania 

przydzielonych zadań; 

(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; 

(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; 

(6) komunikuje się ze współpracownikami. 

3 Formy i 

metody 

- podająca – pogadanka, 

- programowana – z użyciem komputera, 

- praktyczna – ćwiczenia przedmiotowe. 

Formy: 

- indywidualna; 

- zbiorowa. 

4 Środki 

dydaktyczne 

-Stanowisko komputerowe, projektor  - oprogramowanie Solid Edge 

V17, Rysunek wykonawczy tulei, teksty przewodnie do ćwiczeń, - 

tablica i marker 

5 Wprowadzenie 

do zajęć 

Część wstępna: 

1.  czynności porządkowe; 

2.  sprawdzenie obecności 

3.  przypomnienie informacji z ostatnich zajęć (polecenia 

zaokrąglania i ścinania krawędzi brył), krótkie ćwiczenie 

załącznik 1.Nauczyciel omawia sposób wykonania ćwiczenia, 

uczniowie analizują rysunki z załącznika 1. wykonują ćwiczenie. 

4. Podanie tematu i celów lekcji. 
 

6 Przebieg zajęć  Cześć właściwa: 

1. Nauczyciel omawia temat  

2. Uczniowie robią krótką notatkę, korzystając z podręcznika i 

pomocy nauczyciela 

3.  Uczniowie przy pomocy nauczyciela, i notatek rysują wałek  

Załącznik 2  w programie Solid Edge wykorzystując polecenie 

wyciągnięcia obrotowego  

4. Następnie uczniowie dobierają  się w trzyosobowe zespoły, 

zespół wybiera kierownika. Uczniowie poszczególnych grup na 

podstawie otrzymanych materiałów ustalają niezbędne 

informacje do wykonania rysunku  w programie Solid Edge; 

każdy uczeń odczytuje wymiar z rysunku– KPS: (6) aktualizuje 

wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; lider zespołu 

nakreśla plan pracy  (8) potrafi ponosić odpowiedzialność za 

podejmowane działania; (10) współpracuje w zespole; OMZ: 

(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych 

zadań; 

Uczniowie przechodzą do wykonania zadania, rysują tarczę 

Załącznik 3 na swoich stanowiskach wspierając się nawzajem, 

KPS: (1)przestrzega zasad kultury i etyki; (2) jest kreatywny 

i konsekwentny w realizacji zadań; (3) przewiduje skutki 

podejmowanych działań; (5) potrafi radzić sobie ze stresem; (6) 

aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; (8) 

potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

OMZ: (4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; (6) 

komunikuje się ze współpracownikami; 
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Uczniowie w grupie  zamieniają się na stanowiska, uczniowie 

nawzajem kontrolują prawidłowość wykonania rysunku, ; KPS: 

(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; (8) 

potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

(5) potrafi radzić sobie ze stresem; (10) współpracuje 

w zespole; OMZ: (4) ocenia jakość wykonania przydzielonych 

zadań; (6) komunikuje się ze współpracownikami; 

 Prezentacja 

wykonanego 

rysunku 

I.       Uczniowie zapisują na pulpicie swoje prace, następnie 

nauczyciel wyświetla na rzutniku efekt pracy poszczególnych 

par. Lider grupy z uzasadnia jakość, wykonania swojej pracy. 

OMZ (4)  

7 Podsumowanie 

zajęć 

- Podsumowanie wiadomości zdobytych w czasie lekcji: 

- podsumowanie pracy poszczególnych par 

- uczniowie otrzymują pracę domową „narysować model kubka w 

programie solid Edge V17.  
 

 

 

 

 

                                                                                      mgr inż. Szymon Surmacewicz 

                                                                               nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych 

                                                                               Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 

                                                                               im. Św. Józefa w Białymstoku 
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Załącznik 1 

Ćwiczenie 1  

Z folderu „Załącznik 1 ” znajdującego się na pulpicie wczytaj „ostrosłup” i wykonaj zaokrąglenie 

krawędzi wg.  zamieszczonego rysunku. Wykorzystaj opcje zaokrąglenia promieo zmienny.  

 

Ćwiczenie 2  Z folderu „Załącznik 1 ” znajdującego się na pulpicie Wczytaj plik „wałek” i wykonaj fazki 

wg rysunku. 
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Załącznik 2 

1. Wybierz polecenie szkic  i na płaszczyźnie poziomej wykonaj poniższy zarys wałka 

 

2. Po powrocie z okna wykonaj wyciągnięcie obrotowe  zarysu o 360o (jako oś obrotu wskaż 

dolną linię). 

3. Efekt pracy 
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Załącznik 3 

Przeanalizuj rysunek i wykonaj tarczę wykorzystując polecenie wyciągnięcia obrotowego. 

 

 


