
Programowanie klasa II-III, Informatyka – klasy V- VIII. 

Dzień dobry. 

Kontynuujemy pracę zdalną z Informatyką. Polega ona na pobraniu pliku z menu Dla ucznia 

w zakładce Do pobrania lub newsie w  linku  z nazwiskiem nauczyciela, LEKCJI ONLINE z 

proponowanymi zadaniami i materiałami, z którymi uczniowie po pobraniu, skopiowaniu lub 

zapisaniu (można też wydrukować) powinni samodzielnie pracować w domu.  
 

Klasy II i III nie wysyłają żadnych prac tylko ćwiczą kodowanie. 

Proszę wykonać zadania i nie odesłać na podany e-mail (klasy V, VI, VII, VIII).  

 

 

 Jeśli chcesz wysyłać E-MAILA z pytaniem podajesz też TEMAT e-maila (Szkołę, Przedmiot, 

Imię i Nazwisko ucznia, klasa, nr w dzienniku, Tytuł zadania, nr i datę zadania). 

 Adres e-mail: pjz1.sp@gmail.com 

 

Efekty Waszej pracy zostaną ocenione w szkole. Projekty i zadania należy wykonać na 

podstawie wiadomości z podręcznika oraz przykładów zamieszczonych na platformach 

internetowych. 

 

Jestem do Waszej dyspozycji, odpowiadam na pytania, mogę pomagać w zrozumieniu 

poleceń, w rozwiązywaniu zadań zawsze w czasie zgodnym z planem lekcji ale również w 

godzinach poza lekcyjnych. Kontakt przez e-maila pjz1.sp@gmail.com, Messengera, Skype. 

 
Klasa 

 

 
Materiały (są zamieszczane na stronie lub wysyłane e-mailem) 

 Uwaga: w przypadku braku konta do logowania na platformę 

scratch.mit.edu lub code.org,  sgpsys.com (Baltie)– można kodować bez 
logowania jeśli ktoś zapomniał hasła lub należy założyć nowe konto. 
Programowanie na platformach jest darmowe. Można też programować na 
zainstalowanym programie Scratch 2.0 z poziomu własnego komputera. 
 

 
II - III 

„Ciekawe gry dydaktyczne w programie Scratch”.   Praca nad projektami 

w programie Scratch. Korzystamy z platformy online http://scratch.mit.edu. 

Ćwiczenia obowiązkowe na platformie - http://scratch.mit.edu oraz  
https://code.org/  – Kurs  3. 
  
15 V – T: Poznajemy tajniki kodowania na  https://code.org/ (kl.III) – Kurs 3 
15 V – T: Poznajemy tajniki kodowania na  https://code.org/ (kl.II-III) – Kurs 3 
22 V – Temat: Kodujemy na https://code.org/  (kl.III)  
22 V – Temat: Kodujemy na https://code.org/ (kl.II-III) 

Klasy II i III nie wysyłają żadnych prac tylko ćwiczą kodowanie. 
Jeśli uczniowie chcą wysłać swoje prace, mogą to zrobić na e-maila. Patrz 
instrukcja powyżej! 
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V 

 

Programujemy w środowisku Baltie. (podręcznik str. 118-131)   
Kursy obowiązkowe na platformie - http://www.sgpsys.com/pl/ 
 

Dla ciekawych  https://code.org/ – Kurs 3 i 4   
 
15 V – Temat:  Programujemy w środowisku Baltie. Tryb Budowanie. 

(podręcznik str. 118-125)   
22 V – Temat:  Programujemy w środowisku Baltie. Tryb Czarowanie i 

Programowanie. (podręcznik str. 126-131)   
 

Drodzy uczniowie! 

Przystępujemy w ramach programowania do kolejnego kodowania tym 

razem w programie Baltie.  Uczniowie Budują, Czarują, Programują 

według instrukcji z podręcznika na str. 118-131 i na podstawie 

podręczników i kursów na platformie- http://www.sgpsys.com/pl/  na 

zainstalowanym programie na własnym komputerze Baltie 3.0, którego 

można pobrać ze strony http://www.sgpsys.com/pl/B3.asp 

Zobacz  koniecznie - Szybki samouczek Baltiego- 

http://www.sgpsys.com/download/videos/b3/B3Tutorial_pl.mp4 

 

Proszę pobrać i wykonać instalację programu oraz ćwiczyć zadania z 

podręcznika z Budowania, Czarowania, Programowania. Nie odsyłamy 

żadnych plików, traktujemy lekcje ćwiczeniowo. 

Konkretne projekty programistyczne wykonamy razem w szkole po 

powrocie. 

Nie czekajcie. Zacznijcie pracować. Dobrych efektów.  

Powodzenia. Piotr Ziemba 

 
VI 

 

Korekcja zdjęć w komputerze „Tworzymy album fotograficzny w 

PowerPoint z krótkimi filmikami”. Prezentacja multimedialna w Power 

Point.(podręcznik str. 126-136) 

Dla ciekawych dodatkowe kodowanie na  https://code.org/  –  Kurs 3 i 4 lub  

https://sgpsys.com/pl/ 

 
15 V – Temat:  Korekcja zdjęć w komputerze „Tworzymy album 

fotograficzny w PowerPoint ”. (podręcznik str. 126-132) 

22 V – Temat:  Tworzymy filmy ze zdjęć, dodajemy podkład muzyczny do 

opracowanego albumu fotograficznego w PowerPoint .(podręcznik str. 132-

136) 

 

Drodzy uczniowie! 

Zaczynamy projektować dla własnych potrzeb album fotograficzny w 

PowerPoint. Wykonujemy to zadanie samodzielnie, pojedynczo, wg instrukcji z 

podręcznika(str. 126-136). Na początku wstawiamy własne zdjęcia do albumu z 

wycieczek, imprez sportowych, rodzinnych wykonanych aparatem cyfrowym 

czy smartfonem. Możemy podpisywać, formatować fotografie, dopisywać 

komentarze, animować i dodać przejścia slajdów, wstawić gotowe krótkie 

filmiki, podkład muzyczny oraz zapisać jako film wideo. 

 

Efekty Waszej pracy zostaną ocenione po planowanym powrocie do szkoły ze 

względu na prywatność prezentacji. Proszę wykonać zadania do 24 maja i nie 

wysyłać plików. 

Zacznijcie pracować. Życzę sukcesów. Piotr Ziemba 
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VII 

Realizacja projektu „Moja miejscowość dawniej i dziś”- tworzenie prezentacji 

multimedialnej. Gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji 

pochodzących z różnych źródeł. (podręcznik str. 140-147).  
Dla ciekawych dodatkowe kodowanie https://code.org/ – Kurs 3 i 4 lub  
https://sgpsys.com/pl/ 
 
15 V – Temat:  Realizacja projektu „Moja miejscowość dawniej i dziś”- 

tworzenie prezentacji multimedialnej. (podręcznik str. 140-147). 

22 V – Temat:  Gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji 

pochodzących z różnych źródeł. Zakończenie prac i prezentacja projektu 

„Moja miejscowość dawniej i dziś” (podręcznik str. 140-147).  
 
Drodzy uczniowie! 

Zaczynamy projektować prezentację nt. „Moja miejscowość dawniej i dziś”wg 

instrukcji z podręcznika(str. 140-147) samodzielnie i pojedynczo. 

Pozyskujemy, gromadzimy informacje ze strony GOK- 

http://www.okwisniowa.pl/ , Gminy- https://wisniowa.pl/ ,  szkoły lub z  

innych  różnych stron internetowych. Na początku wpisujemy teksty, 

wstawiamy pobrane zdjęcia. Możemy podpisywać, formatować fotografie, 

dopisywać komentarze, animować obiekty i dodać przejścia slajdów, wstawić 

gotowe krótkie filmiki, podkład muzyczny, wstawiać hiperłącze oraz zapisać 

jako projekt. 

 
Efekty Waszej pracy zostaną ocenione po planowanym powrocie do szkoły pod 

koniec roku szkolnego. Proszę wykonać zadania do 24 maja i nie wysyłać 

plików. 

Jestem do Waszej dyspozycji, odpowiadam na pytania, zawsze w czasie 

zgodnym z planem lekcji ale również w godzinach poza lekcyjnych. 

 

Zacznijcie pracować. 

Życzę sukcesów. Piotr Ziemba 

 
VIII 

 

Projektowanie, tworzenie reklamy mojej szkoły- projekt indywidualny. 

(podręcznik str. 88-126). 
Dla ciekawych dodatkowe kodowanie https://code.org/ – Kurs 3 i 4  lub  
https://sgpsys.com/pl/ 
 
15 V – Temat:  Projektowanie, tworzenie reklamy mojej szkoły- projekt 

indywidualny. (podręcznik str. 88-98) 

22 V – Temat:  Realizacja projektu reklamy szkoły w programie Word. 

(podręcznik str. 88-98) 

 
Drodzy uczniowie! 

Zaczynamy samodzielnie projektować reklamę naszej Szkoły Podstawowej wg 

instrukcji z podręcznika(str. 88-98). Pozyskujemy, gromadzimy informacje ze 

strony szkoły, GOK- http://www.okwisniowa.pl/ , Gminy- https://wisniowa.pl/  

lub z  innych  stron internetowych. Na początku wpisujemy teksty, wstawiamy 

pobrane zdjęcia. Możemy podpisywać, formatować fotografie, dopisywać 

komentarze, wstawiać hiperłącze.  

Efekty Waszej pracy zostaną ocenione po planowanym powrocie do szkoły, 

kiedy wydrukujemy Wasze prace i zrobimy ich wystawę.   

Proszę wykonać zadania do 24 maja i nie wysyłać plików. 

Jestem do Waszej dyspozycji, odpowiadam na pytania, zawsze w czasie 

zgodnym z planem lekcji ale również w godzinach poza lekcyjnych. 

Zacznijcie pracować. 

Życzę sukcesów. Piotr Ziemba 
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Technika– klasy V, VI. 

Drodzy Uczniowie. 

Kontynuujemy lekcje zdalne z Techniką. Polega ona na pobraniu pliku z menu Dla ucznia w 

zakładce Do pobrania lub newsie w  linku  z nazwiskiem nauczyciela, LEKCJI ONLINE z 

proponowanymi zadaniami i materiałami. 

Proszę wykonać zadania i nie odesłać na podany e-mail (klasy V, VI). 

Jeśli chcesz wysyłać E-MAILA z pytaniem podajesz też TEMAT e-maila (Szkołę, Przedmiot, 

Imię i Nazwisko ucznia, klasa, nr w dzienniku, Tytuł zadania, nr i datę zadania). 

 Adres e-mail na, który wysyłamy: pjz1.sp@gmail.com 

 

Efekty Waszej pracy zostaną ocenione. Projekty należy wykonać na podstawie wiadomości z 

podręcznika oraz załączników zapisanych niżej przez nauczyciela. 

Jestem do Waszej dyspozycji, odpowiadam na pytania, mogę pomagać w zrozumieniu 

poleceń, w rozwiązywaniu zadań zawsze w czasie zgodnym z planem lekcji ale również w 

godzinach poza lekcyjnych. Kontakt przez e-maila pjz1.sp@gmail.com, Messengera, Skype 

 

 
Klasa 

 

 
Materiały 

 
V 

12 V – Temat: Zdrowie na talerzu.  Piramida zdrowia. 
19 V – Temat:  Układanie jadłospisów  – zdrowo na talerzu. 

 
Instrukcje do w/w tematów: 
 
12 V – Temat: Zdrowie na talerzu.  Piramida zdrowia. 
Przeczytaj materiał z podręcznika str. 64- 67.  
  
Wykonaj notatkę do zeszytu :  
1. Co to są składniki odżywcze? a) Budulcowe, b) Energetyczne, c) Regulujące. 
2. Produkty, w których znajdziemy składniki odżywcze :  
Budulcowe- nabiał, jaja, fasola, groch, soja, ryby ,mięso czerwone, drób,  
Energetyczne- zboża, pieczywo, ziemniaki, kasze, makaron, olej, oliwa, masło, 
orzechy,  
Regulujące – witaminy i składniki mineralne  zawarte w warzywach i owocach.  
3. Prawidłowe odżywianie – piramida zdrowego żywienia.  
Zdrowe odżywianie , to nie tylko dobór odpowiednich, wartościowych 
produktów w ciągu dnia oraz ich ilości, ale także podjęcie aktywności fizycznej. 
Wszystkie te elementy uwzględnione w naszym życiu umożliwią prawidłowe 
funkcjonowanie organizmu człowieka.  
Wykonaj ćwiczenie 5, str. 67.  Przepisać do zeszytu. Można też namalować 
piramidę. 
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Zadanie.   
Wykonaj plakat, pracę techniczną na kartce A3 przy użyciu dowolnych 
przyborów, materiałów. Wykorzystaj wiadomości z podręcznika str.64- 67. 
Hasło : „ W zdrowym ciele zdrowy duch”. Plakat ma zachęcić szczególnie 
młodych ludzi do zdrowego trybu życia, na które wpływa zdrowe odżywianie i 
aktywność fizyczna.   
 
Proszę wykonać te zadania, a sprawdzę je na lekcji techniki po planowanym 
powrocie do szkoły pod koniec roku szkolnego. 
Proszę wykonać zadania do 24 maja i nie wysyłać plików. 
 
 
19 V – Temat:  Układanie jadłospisów  – zdrowo na talerzu. 
 
Przeczytaj wiadomości z podręcznika str.65 i 66 
 
Zadanie : Napisz w zeszycie jadłospis dzienny dla siebie, tak aby był smaczny i 
równocześnie zdrowy. 
 
Co należy wziąć pod uwagę: 
1.Zapotrzebowanie energetyczne – energia zawarta w  produktach – str . 65 – 
tabelka ćw.2 
Wyrażana w kcal (kilokaloriach) Dla chłopców na dzień 2200 kcal, a dla 
dziewczynek 1800- 2000 kcal. 
2. Ilość posiłków. 
3 Rodzaje posiłków : I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. 
Podaję Wam przykładowy jadłospis na cały tydzień z uwzględnieniem 
kilokalorii, żeby nie było ich za dużo. Przeczytajcie ten jadłospis i napiszcie swój 
na jeden dzień. Możecie wzorować się na tych potrawach. Wybierzcie taki 
zestaw, aby było dla Was smacznie i zdrowo. Nie za dużo i nie za mało. 
Pamiętajcie o pięciu posiłkach w ciągu dnia.  
Zasady zdrowego odżywiania: 

 Aktywność fizyczna.  
 Posiłki należy spożywać regularnie. 
 Ostatni posiłek należy spożywać 2 godziny przed snem. 
 Do picia zalecana jest woda niegazowana oraz niesłodzone herbatki. 
 Warzywa i owoce zaleca się spożywać w nieograniczonej ilości. 

 
Przykładowy jadłospis tygodniowy: 

1 dzień: 

Śniadanie: 738 kcal  
Mleko 3,2% talerz 
Musli 2 garście 
(płatki owsiane, płatki kukurydziane, owoce suszone, zarodki pszenne) 
Sok marchwiowy szklanka 

II Śniadanie: 405 kcal 
Chleb pszenno-żytni 2 kromki 
Masło 2 łyżeczki 
Ser żółty 1 grube plastry 
Chuda wędlina 1 plasterki 
Sałata 2 liście 



Rzodkiewki kilka 
Sok pomarańczowy szklanka 

Obiad: 702 kcal 
Kotlet z piesi kurczaka 150 g 
Kasza jęczmienna 3 łyżki 
Marchewka na parze 3 garści 
Groszek na parze 2 garści 

Podwieczorek: 150 kcal 
Jogurt owocowy kubek 

Kolacja: 270 kcal 
Sałatka grecka (sałata lub kapusta pekińska, ogórek, pomidor, 
papryka, oliwki, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia) miska 

 

2 dzień: 
 
Śniadanie: 450 kcal 
Bułka pszenna (kajzerka) 50 g 
Masło 2 łyżeczki 
Twarożek chudy (szczypiorek) 4 łyżki 
Ser żółty chudy 2 plasterki 
Pomidor duży 
 
II Śniadanie: 250 kcal 
Maślanka owocowa (108 kcal) szklanka 
Banan duży 
 
Obiad: zupa 102 kcal + drugie danie: 530 kcal + sok: 100 kcal 
Zupa pomidorowa z makaronem talerz 
Kotleciki drobiowe duszone z koperkiem (bez sosu) 4 średnie 
Ryż szkl. po ugotowaniu 
Brokuły 4 duże róże 
Sok marchwiowy szklanka 
 
Podwieczorek: 100 kcal 
Orzechy 3 garstki 
 
Kolacja: 470 kcal 
Sałatka (mix sałat, pomidor, papryka, oliwki, olej roślinny, pestki dyni, ryba wędzona 
ok.100g) 
Chleb razowy 2 kromki 

 

 

3 dzień:  

Śniadanie: 450 kcal 
omlet z warzywami 
Jajko 2 sztuki 
Masło 3 łyżeczki 



Groszek 2 garście 
Papryka ½ średniej 
Szczypiorek do smaku 
Ser żółty chudy 2 plastry 
Chleb razowy ze słonecznikiem 2 kromki 

II Śniadanie: 371 kcal 
Bułka graham 1 szt. 
Masło 2 łyżeczki 
Wędlina chuda plasterek 
Ser żółty plasterek 
Cykoria 3 listki 
Rzodkiewka kilka 
Sok porzeczkowy szklanka 

Obiad: zupa 100 kcal + drugie danie 464 kcal 
Zupa ogórkowa talerz 
Ryba świeża pieczona w folii 200 g 
Ziemniaki gotowane puree (koperek) 3 duże 
Surówka z kapusty kiszonej, marchwi, papryki miseczka 

Podwieczorek: 196 kcal 
Pomarańcza duża 
Śliwki suszone kilka 

Kolacja: 350 kcal 
Mleko 3,2 % talerzyk 
Płatki owsiane duża garść 
Zarodki pszenne łyżka 

 

4 dzień: 

Śniadanie: 738 kcal  
Mleko 3,2% talerz 
Musli 4 garście 
(płatki owsiane, płatki kukurydziane, owoce suszone, zarodki pszenne) 
Sok porzeczkowy szklanka 

Śniadanie: 216 kcal 
Banan duży 
Orzechy garść 

Obiad: zupa 100 kcal + drugie danie 465 kcal 
Krupnik z kaszą jaglaną talerz 
Pierogi z mięsem kilka 

Podwieczorek: 258 kcal 
Sok marchwiowo - owocowy szklaneczka 
Ciasto drożdżowe 2 kawałki 

Kolacja: 450 kcal 
Chleb pszenno – żytni 2 kromki 
Sałatka (mix sałat, pomidor, papryka, oliwki, olej roślinny, pestki dyni, 
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ser mozarella) 

5 dzień: 
 
Śniadanie: 533 kcal 
Jajko na miękko 2 szt. 
Chleb pszenno – żytni z ziarnem 2 kromki 
Masło 2 łyżeczki 
Wędlina chuda 2 plasterki 
Ser żółty plasterek 
Pomidor duży 
 
II Śniadanie: 257 kcal 
Jogurt naturalny kubek 
Owoce (maliny, jagody, truskawki, banan) 4 łyżki 
Miód 2 łyż. 
 
Obiad: zupa: 110 kcal + drugie danie: 882 kcal 
Zupa krem z groszku talerz 
Pierś z kurczaka grillowana ½ całej 
Ryż szkl. po ugotowaniu 
Sałata 2 liście 
Pomidor mały 
Oliwki kilka 
Papryka średnia 
Oliwa z oliwek łyżka 
Pestki dyni garść 
 
Podwieczorek: 187 kcal 
Kakao kubek 
 
Kolacja: 330 kcal 
Pasta rybna ze szczypiorkiem 4 łyżki 
Bułka pszenne 1 szt. 
Ser żółty chudy plaster 
Masło 2 łyżeczki 
Ogórek kiszony duży 

 

6 dzień: 

Śniadanie: 642 kcal  
Mleko 3,2% talerz 
Musli 2 garście 
(płatki owsiane, płatki kukurydziane, owoce suszone, zarodki pszenne) 

II Śniadanie: 370 kcal 
Bułka graham 1 szt. 
Masło 2 łyżeczki 
Wędlina chuda plasterek 
Ser żółty plasterek 
Cykoria 3 listki 
Ogórek świeży ½ małego 
Sok marchwiowy szklanka 

Obiad: zupa 115 kcal + drugie danie 555 kcal 



Zupa jarzynowa talerz 
Cielęcina duszona z warzywami 250 g 
Puree ziemniaczane z koperkiem 3 średnie 
Fasolka zielona 3 garści 
Sok porzeczkowy szklanka 

Podwieczorek: 144 kcal 
Mandarynki kilka 
Orzechy włoskie garść 

Kolacja: naleśniki 433 kcal  
Naleśniki z serem białym 2 duże 
Owoce ( truskawki/kiwi/jagody) 2 duże garście 

7 dzień: 

Śniadanie: 538 kcal 
Bułka graham 1 szt. 
Masło 2 łyżeczki 
Serek twarogowy 4 łyżki 
Dżem 2 łyżeczki 
Ser żółty plasterek 
Kakao kubek 

II Śniadanie: 147 kcal 
Jabłko duża 
Orzechy garść 

Obiad: zupa 110 kcal + drugie danie 515 kcal 
Zupa kalafiorowa talerz 
Fasolka po bretońsku miska 
Sok marchwiowy szklanka 

Podwieczorek: 297 kcal 
Maślanka owocowa kubek 
Winogrona mała kiść 

Kolacja: 420kcal 
Sałatka z jajkiem na twardo 
Sałatka (mix sałat, pomidor, papryka, oliwki, olej roślinny, pestki dyni, jajko 2 szt.) 
Chleb pumpernikiel 2 kromki 

 

 
VI 

 
12 V – Temat:  Wymiarowanie rysunków technicznych. 
19 V – Temat:  Ćwiczenia w wymiarowaniu figur płaskich. 

 
Instrukcja do w/w tematów: 

 
12 V – Temat:  Wymiarowanie rysunków technicznych. 

 
Drodzy uczniowie. 
Zasady wymiarowania przerabialiśmy już w klasie piątej. Jest to 
przypomnienie i rozszerzenie tego zagadnienia w klasie szóstej. 
 



Proszę przeczytać o wymiarowaniu z podręcznika do techniki ze str.48 a 
następnie przepisać notatkę do zeszytu. 
 
Notatka 
Zasady wymiarowania: 
a) Rysowanie linii wymiarowych w odległości nie mniejszej niż 10 mm od 
krawędzi przedmiotu, 
b) Odstępy między równoległymi liniami wymiarowymi co najmniej 7mm, 
c) Linie wymiarowe zakończone ogranicznikami, czyli grotami tzw. 
strzałkami, 
d) Liczby wymiarowe należy zapisać nad linią wymiarową, w jej połowie, 
e) Wszystkie długości - wymiary podajemy w milimetrach ale nie 
zapisujemy miana mm (np. długość 10 cm zapisujemy w rysunku jako 100 
oczywiście nad linią wymiarową). 
Zobacz przykład w ćwiczeniu 1 na str.48, czy te zasady są tam widoczne. 
 
Następnie wykonaj rysunki w zeszycie ćwiczenie 1 ze str. 48 i ćwiczenie 2  
ze strony 49. 

 
W razie pytań lub niejasności, proszę pytajcie. Jestem do Waszej 
dyspozycji, zawsze w czasie zgodnym z planem lekcji ale również w 
godzinach poza lekcyjnych. 
 
Proszę wykonać te zadania, a sprawdzę je po powrocie na lekcji techniki w 
szkole. 
 

Życzę powodzenia. Piotr Ziemba 
 
 
19 V – Temat:  Ćwiczenia w wymiarowaniu figur płaskich. 
 

Przeczytaj informacje z podręcznika ze str.51 „Sprawdź się” 
Wykonaj w zeszycie zadanie 5 ze str.50. 
Przerysuj figurę do zeszytu i zwymiaruj ją. Zadbaj o staranność linii. 
Zadanie sprawdzę po powrocie do szkoły. 
 

Życzę udanej pracy Piotr Ziemba 
 
 

 

 

 

Życzę przyjemnej pracy i pozdrawiam. 

  

Piotr Ziemba 
 

 

 

 

 

 

 

 



Technika-rysunek techniczny  

Formaty arkuszy rysunkowych 

1. Wymiary i kształt arkuszy rysunkowych. 

Formaty arkuszy przeznaczonych do wykonania rysunków technicznych są znormalizowane (PN-80/N-01612). 

Prostokątny kształt arkusza rysunkowego został tak dobrany, żeby każdy arkusz dwa razy większy lub dwa razy 

mniejszy był podobny do pierwotnego, to jest aby stosunek boku dłuższego do krótszego był zawsze taki sam. 

Jako format zasadniczy przyjęto arkusz o wymiarach 297 x 210 mm 

i oznaczono go symbolem A4.  

Inne formaty (zwane podstawowymi) są wielokrotnymi formatu zasadniczego, to jest są 2, 4, 8 lub 16 razy 

większe od A4 i oznaczone symbolami A3, A2, A1, A0.  

Format 
Wymiary arkusza 

(mm) 

 

A0 841 x 1189 

A1 594 x 841 

A2 420 x 594  

A3 297 x 420 

A4 210 x 297 

2. Obramowanie. 

Na każdym rysunku technicznym bez względu na to jakiego jest formatu należy wykonać obramowanie. Ramka 

powinna być wykonana linią ciągłą w odległości 5mm od krawędzi arkusza. 

 

 



3. Tabliczka rysunkowa. 

Znaczną część objaśnień i uwag, dotyczących rysunku zawieramy w tabliczce rysunkowej, którą umieszcza się 

w prawym dolnym rogu arkusza tak aby przylegała do lini obramowania. 

Wzór tabliczki rysunkowej. 

 

Linie rysunkowe 

1. Rodzaje linii rysunkowych. 

Żeby rysunek techniczny był wyraźny, przejrzysty i czytelny stosujemy różne rodzaje i odmiany linii. Inne linie 

stosuje się do narysowania krawędzi przedmiotu, inne do zaznaczenia osi symetrii a jeszcze inne do 

zwymiarowania go. 

To jaką, w danej sytuacji, linię należy zastosować na rysunku określa ściśle Polska Norma PN-82/N-01616. 

Wspomniana norma określa linie do stosowania w różnych odmianach rysunku tecnicznego - maszynowego, 

budowlanego i elektrycznego. Poniżej przedstawię te rodzaje linii, które dotyczą rysunku technicznego 

maszynowego i są niezbędne do opanowania podstaw rysunku technicznego. 

Do wykonywania rysunków 

technicznych maszynowych służą 

następujące rodzaje linii: 

o linia ciągła 

o linia kreskowa 

o linia punktowa 

o linia falista 

Poza tym rozróżnia się linie: 

o linia gruba (o grubości a) 

o linia cienka (o grubości 

b=a/3) 

 

Linia Gruba Cienka 

ciągła 
  

kreskowa 
 

 

punktowa 
 

 

falista 
 

 

2. Zastosowanie linii. 



Grubość linii należy dobierać w zależności od wielkości rysowanego przedmiotu i stopnia złożoności jego 

budowy. Wybrana grupa grubości linii (grubych i cienkich) powinna być jednakowa dla wszystkich rysunków 

wykonanych na jednym arkuszu. Np. jeżeli grubość linii grubej wynosi 0,5 mm, to linia cienka powinna mieć 

grubość 0,18 mm lub jeżeli linia gruba ma grubość 0,7 mm to linia cienka 0,25 mm. 

 

 

Rodzaj linii Zastosowanie 

Linia ciągła gruba 

- widoczne krawędzie i wyraźne zarysy przedmiotów w widokach i 

przekrojach, 

- linie obramowania arkusza, 

- zewnętrzny zarys tabliczki rysunkowej, 

- krótkie kreski oznaczające końce płaszczyzny przekroju.  

  

Linia ciągła cienka 

- linie wymiarowe 

- pomocnicze linie wymiarowe, 

- kreskowanie przekrojów. 

Linia punktowa 

cienka 

- osie symetrii 

- ślady płaszczyzn symetrii 

Linia kreskowa 

cienka 
- niewidoczne krawędzie i zarysy przedmiotów 

Linia falista cienka 
- linie urwania i przerwania przedmiotów 

- linie ograniczające przekroje cząstkowe 

 

 

 

 

 



Przykładowy rysunek techniczny  

 

 

Na rysunku zastosowano różne rodzaje linii zgodnie z ich przeznaczeniem: 

 obramowanie arkusza - linia ciągła gruba, 

 zewnętrzny zarys tabliczki rysunkowej - linia ciągła gruba, 

 widoczne krawędzie przedmiotu - linia ciągła gruba, 

 linie wymiarowe i pomocnicze linie wymiarowe - linia ciągła cienka, 

 kreskowanie przekroju - linia ciągła cienka, 

 osie symetrii - linia punktowa cienka, 

 linia ograniczająca przekrój cząstkowy - linia falista cienka. 

 

 

 



Wymiarowanie 

1. Co to jest wymiarowanie?  

Aby rysunek techniczny mógł stanowić podstawę do wykonania jakiegoś przedmiotu nie wystarczy bezbłędne 

narysowanie go w rzutach prostokątnych. Same rzuty, bowiem informują nas o kształcie przedmiotu i 

szczegółach jego wyglądu, ale nie mówią nic o jego wielkości. Konieczne zatem jest uzupełnienie takiego 

rysunku wymiarami danego przedmiotu - czyli zwymiarowanie go.  

Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach 

technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych.  

Wymiarowanie jest jedną z najważniejszych czynności związanych ze sporządzeniem rysunku technicznego. 

Umożliwia ono odczytanie rysunku i wykonanie przedmiotu zgodnie z wymaganiami konstruktora. 

Rysunek techniczny będący podstawą wykonania przedmiotu, narysowany bez wymiarów albo z błędami i 

brakami w zakresie wymiarowania nie ma żadnej wartości. 

2. Ogólne zasady wymiarowania  

Ogólne zasady wymiarowania w rysunku technicznym maszynowym dotyczą: 

o linii wymiarowych i pomocniczych linii wymiarowych 

o strzałek wymiarowych 

o liczb wymiarowych 

o znaków wymiarowych 

Linie wymiarowe i pomocnicze linie wymiarowe 

Linie wymiarowe rysuje się linią ciągłą 

cienką równolegle do wymiarowanego 

odcinka w odległości co najmniej 10 

mm, zakończone są grotami 

dotykającymi ostrzem krawędzi 

przedmiotu, pomocniczych linii 

wymiarowych lub osi symetrii. 

Linie wymiarowe nie mogą się 

przecinać. 

 

Pomocnicze linie wymiarowe są to linie 

ciągłe cienkie, będące przedłużeniami 

linii rysunku. Rysuje się je prostopadle 

do mierzonego odcinka. 

Pomocnicze linie wymiarowe mogą się 

przecinać.  

 

  



 

Strzałki wymiarowe 

Prawidłowy kształt grotów przedstawia 

rysunek (1). Długość grota powinna 

wynosić 6-8 grubości linii zarysu 

przedmiotu, lecz nie mniej niż 2,5 mm. 

Groty powinny być zaczernione. Na 

szkicach odręcznych dopuszcza się 

stosowanie grotów niezaczernionych (rys. 

2). Długość grotów powinna być jednakowa 

dla wszystkich wymiarów na rysunku. 

Zasadniczo ostrza grotów powinny dotykać 

od wewnątrz linii, między którymi wymiar 

podajemy (rys 3). 

Przy podawaniu małych wymiarów groty 

można umieszczać na zewnątrz tych linii, 

na przedłużeniach linii wymiarowej (rys 4). 

Dopuszcza się zastępowanie grotów 

cienkimi kreskami o długości co najmniej 

3,5 mm, nachylonymi pod kątem 45
o
 do 

linii wymiarowej (rys 5).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Liczby wymiarowe 

Na rysunkach technicznych maszynowych wymiary liniowe (długościowe) podaje 

się w milimetrach, przy czym oznaczenie "mm" pomija się. 

Liczby wymiarowe pisze się nad 

liniami wymiarowymi w odległości 

0,5 - 1,5 mm od nich, mniej więcej 

na środku (rys.1) 

Jeżeli linia wymiarowa jest krótka, to 

liczbę wymiarową można napisać 

nad jej przedłużeniem (rys. 2) 

Na wszystkich rysunkach 

wykonanych na jednym arkuszu 

liczby wymiarowe powinny mieć 

jednakową wysokość, niezależnie od 

wielkości rzutów i wartości 

wymiarów. 

Należy unikać umieszczania liczb 

wymiarowych na liniach zarysu 

przedmiotu, osiach i liniach 

kreskowania przekrojów. 

Wymiary powinny być tak 

rozmieszczone, żeby jak najwięcej z 

nich można było odczytać patrząc na 

rysunek od dołu lub od prawej strony 

(rys. 3)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znaki wymiarowe 

Do wymiarowania wielkości średnic 

i promieni krzywizn stosujemy 

specjalne znaki wymiarowe.  

Średnice wymiarujemy 

poprzedzając liczbę wymiarową 

znakiem Ć (fi). 

Promienie łuków wymiarujemy 

poprzedzając liczbę wymiarową 

znakiem R. Linię wymiarową 

prowadzi się od środka łuku i 

zakańcza się grotem tylko od strony 

łuku (rys.) Grubość płaskich 

przedmiotów o nieskomplikowanych 

kształtach zaznaczamy poprzedzając 

liczbę wymiarową znakiem x. 

 



Podstawowe zasady wymiarowania  

Przystępując do wymiarowania rysunku technicznego należy wczuć się w rolę osoby, która na jego podstawie 

będzie wykonywać dany przedmiot. Trzeba zadbać o to, aby nie zabrakło żadnego z potrzebnych wymiarów i 

aby można je było jak najłatwiej odmierzyć na materiale podczas obróbki. Ułatwi to w znacznym stopniu 

znajomość podstawowych zasad wymiarowania. 

Podstawowe zasady wymiarowania w rysunku technicznym dotyczą: 

o stawiania wszystkich wymiarów koniecznych 

o niepowtarzania wymiarów 

o niezamykania łańcuchów wymiarowych 

o pomijania wymiarów oczywistych 

Zasada wymiarów koniecznych 

Zawsze podajemy wymiary gabarytowe 

(zewnętrzne). Wymiary mniejsze 

rysujemy bliżej rzutu przedmiotu. 

Zawsze podajemy tylko tyle i takich 

wymiarów które są niezbędne do 

jednoznacznego określenia 

wymiarowego przedmiotu. 

Każdy wymiar na rysunku powinien 

dawać się odmierzyć na przedmiocie w 

czasie wykonywania czynności 

obróbkowych. 

 

  

Zasada niepowtarzania wymiarów 

Wymiarów nie należy nigdy powtarzać 

ani na tym samym rzucie, ani na 

różnych rzutach tego samego 

przedmiotu. 

Każdy wymiar powinien być podany 

na rysunku tylko raz i to w miejscu, w 

którym jest on najbardziej zrozumiały, 

łatwy do odszukania i potrzebny ze 

względu na przebieg obróbki. 

 



  

Zasada niezamykania łańcuchów wymiarowych 

Łańcuchy wymiarowe stanowią 

szereg kolejnych wymiarów 

równoległych (tzw. łańcuchy 

wymiarowe proste - rys. 1) lub 

dowlnie skierowanych (tzw. 

łańcuchy wymiarowe złożone - rys. 

2) 

W obu rodzajach łańcuchów nie 

należy wpisywać wszystkich 

wymiarów, gdyż łańcuch zamknięty 

zawiera wymiary zbędne wynikające 

z innych wymiarów. Łańcuchy 

wymiarowe powinny więc pozostać 

otwarte, przy czym pomija się 

wymiar najmniej ważny. 

 

  

Zasada pomijania wymiarów oczywistych 

Pomijanie wymiarów oczywistych 

dotyczy przede wszystkim 

wymiarów kątowych, wynoszących 

0
o
 lub 90

o
, tj. odnoszących się do 

linii wzajemnie równoległych lub 

prostopadłych. 

 

 

 


