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Magdalena Smyrak-Bogdan, Słowo wstępne 

 

WPROWADZIMY CIĘ W ŚWIAT ZAWODÓW 

 

 

„Wybierz  pracę, którą kochasz, a nie będziesz pracować  

ani jednego dnia przez całe życie.” 

 

Konfucjusz 

 

 

Scenariusze zajęć, autorstwa pedagogów Zespołu Szkół im. Walerego Goetla 

w Suchej Beskidzkiej, stanowią materiał  dydaktyczny przydatny  nauczycielom szkół 

podstawowych, szczególnie doradcom zawodowym i wychowawcom, którzy  pomagają 

swoim uczniom w planowaniu dalszego kształcenia, w dokonaniu trudnego wyboru  ścieżki 

edukacyjno-zawodowej. 

Niniejsze scenariusze przeznaczone są do pracy dydaktycznej z  uczniami klasy 

siódmej i ósmej szkoły podstawowej, na lekcjach wychowawczych lub zajęciach z doradztwa 

zawodowego. Stanowią  propozycję jedenastu tematów dotyczących specyfiki wybranych 

zawodów, których zdobycie zapewnia edukacyjna oferta kształcenia przygotowana przez 

Zespół Szkół im. Walerego Goetla. 
Niniejsze scenariusze zajęć mają przede wszystkim ułatwić uczniom wybór typu 

szkoły ponadpodstawowej - liceum, technikum czy szkoły branżowej. Pomogą uczniom   

w sprecyzowaniu ich indywidualnych cech osobowości i zainteresowań oraz predyspozycji 

zawodowych, a także umożliwią zapoznanie się z różnymi  kierunkami technikum i szkoły 

branżowej w naszej placówce (w formie multimedialnej, a także tradycyjnej). Natomiast 

ćwiczenia interaktywne, oparte na metodach aktywizujących, gwarantują wzbogacenie  

wiedzy  o specyfice prezentowanych zawodów w kreatywny i ciekawy sposób, a także 

sprzyjają doskonaleniu umiejętności młodzieży w  zakresie posługiwania technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi. 

Priorytetem  autorów scenariuszy jest ułatwienie młodym osobom dokonania trudnego 

i życiowego wyboru szkoły ponadpodstawowej i zawodu, jak również  pomoc merytoryczna 

w planowaniu kariery edukacyjnej  oraz zawodowej. 
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Małgorzata Talaga, Małgorzata Kłapyta, Ewa Kadela, Monika Zuziak-Smolik, Moja 

droga do sukcesu 

Scenariusz zajęć 

 

Temat zajęć: Moja droga do sukcesu. Kryteria wyboru szkoły 

ponadpodstawowej.  

 

Czas trwania zajęć – dwie godziny lekcyjne. 

 

Cele ogólne: 

 kształtowanie umiejętności wyboru ścieżki kształcenia;                                         

 konieczność podjęcia świadomego oraz rozważnego wyboru szkoły 

ponadpodstawowej, a także zawodu.   

Cele szczegółowe:  

Uczeń: 

 wymienia różne typy szkół ponadpodstawowych; 

 zna różnice między poszczególnymi typami szkół ponadpodstawowych; 

 potrafi określić swoje predyspozycje zawodowe; 

 korzysta z  informacji zamieszczonych na stronie internetowej ZS im. Walerego 

Goetla w Suchej Beskidzkiej (www.zsgsucha.pl); 

 potrafi zaplanować etapy swojej rekrutacji; 

 umie selekcjonować informacje z różnych źródeł; 

 rozwija umiejętności interpersonalne, pracując w grupie; 

 umiejętnie prezentuje efekty pracy grupowej. 

Metody pracy: problemowa, burza mózgów, gry dydaktyczne. 

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa. 

Środki dydaktyczne: karty pracy, ćwiczenia interaktywne platformy Learning Apps, 

materiały ze strony internetowej ZS im. W. Goetla. 

 

Przebieg lekcji 

 

Faza wprowadzająca 

1. Każdy młody człowiek marzy o sukcesie w pracy zawodowej i dorosłym życiu. Punktem 

wyjścia  jest gruntowna wiedza na temat własnej osoby. Dlaczego w takiej kolejności? Znając 

http://www.zsgsucha.pl/
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siebie, będzie Ci o wiele łatwiej dokonać  wyboru szkoły i zawodu. To ważna decyzja w 

życiu każdego młodego człowieka! Istotne, aby dokonać wyboru w sposób świadomy oraz 

zgodnie z własnymi predyspozycjami, uzdolnieniami i zainteresowaniami.  

Te zajęcia ułatwią Ci poznanie siebie, swoich zainteresowań. Zdobędziesz też informacje na 

temat typów szkół ponadpodstawowych.  

2. Nauczyciel podaje temat zajęć. 

 

Faza realizacyjna 

Zadanie 1. 

Praca w grupach. Nauczyciel dzieli klasę na grupy,  które pracują z tekstami. Każda grupa 

pracuje z jednym tekstem. Teksty znajdują się w różnych miejscach w klasie, mogą być 

powieszone na ścianie (załącznik 1). Poniżej etapy pracy: 

A. W grupach uczniowie podchodzą do miejsca z kartką i czytają  zamieszczone na niej 

informacje. 

B. Nauczyciel dzieli klasę na nowe grupy w taki sposób, aby w tych grupach była jedna osoba 

z poprzedniej grupy. Każda osoba prezentuje pozostałym uczestnikom informacje, które 

uzyskała podczas pracy w pierwszym etapie (A). 

C. Spacer po klasie. Nauczyciel rozdaje uczniom małe karteczki z pytaniami. Uczniowie 

spacerują w sali lekcyjnej,  zadając napotkanej osobie pytanie, na które ona odpowiada. Po 

uzyskaniu satysfakcjonującej odpowiedzi uczniowie wymieniają się pytaniami. Następnie 

sytuacja powtarza się trzy razy (załącznik 2). 

D. Podsumowanie ćwiczenia. Nauczyciel zadaje pytania: 

o Co jest pierwszym krokiem przy podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszego kształcenia? 

o Czym są zainteresowania? 

o Czym są zdolności i umiejętności? 

o Nazwij kilka umiejętności społecznych . 

o Co składa się na  temperament? 

o Co to jest samoocena? 

o Jakie  znasz rodzaje samooceny?  

o Co jest częstym źródłem priorytetów i podejmowanych decyzji? 

Zadanie 2. 

Podjęcie decyzji o dalszym kształceniu jest bardzo ważnym  i osobistym wydarzeniem  

w życiu każdego młodego człowieka. W podjęciu właściwej decyzji  pomoże Ci wypełnienie 

poniższej tabeli, która dotyczy: zainteresowań, uzdolnień, marzeń, planów, wiary we własne 

siły, ambicji, stanu zdrowia i wyników  w nauce. 
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Uzupełnij informacje w tabelce (załącznik 3). 

 

Zadanie 3. 

Dialogi uczniów na temat wyboru szkoły ponadpodstawowej (załącznik  4). 

Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy. Uczniowie w grupach czytają dialogi i wyszukują 

informacje na temat  typów szkół ponadpodstawowych. Następnie prezentują efekty swojej 

pracy na forum. 

Grupa I 

Liceum ogólnokształcące. 

Co to jest liceum ogólnokształcące / ile lat trwa nauka / jakie są warunki przyjęcia do tej 

szkoły / dlaczego uczeń wybrał ten typ szkoły / co może robić po ukończeniu tej szkoły? 

Grupa II 

Technikum. 

Co to jest technikum / ile lat trwa nauka / jakie są warunki przyjęcia do tej szkoły / dlaczego 

uczeń wybrał ten typ szkoły / co może robić po ukończeniu tej szkoły? 

Grupa III 

Szkoła branżowa I stopnia. 

Co to jest szkoła branżowa I stopnia / ile lat trwa nauka / jakie są warunki przyjęcia do tej 

szkoły / dlaczego uczeń wybrał ten typ szkoły / co można robić po ukończeniu tej szkoły? 

4. Wykonaj ćwiczenie na platformie Learning Apps (załącznik 5). 

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/view20199570 

 

5. Podsumowanie ćwiczenia o typach szkół ponadpodstawowych.  Zadane pytania: 

Ile trwa nauka w liceum / technikum / szkole branżowej I stopnia? 

Czym różnią się te szkoły między sobą? 

https://learningapps.org/view20199570
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Zadanie 4. 

Praca zespołowa (burza mózgów). Nauczyciel inicjuje kolejne ćwiczenie i zachęca uczniów 

do zastanowienia się nad tym, jakie są ich priorytety podczas dokonywania wyboru  szkoły.  

Aby wybrać właściwą szkołę ponadpodstawową, warto zastanowić się nad priorytetami, czyli 

nad tym, co jest najważniejsze w wyborze. 

A. Nauczyciel zapisuje pomysły uczniów na tablicy (ewentualnie je uzupełnia, zadając 

pytania pomocnicze). 

Wspólnie zostaje zapisana lista priorytetów, np.: prestiż szkoły, dobre przygotowanie do 

matury / zawodu / oferta zajęć dodatkowych w szkole / możliwość zdobycia dodatkowych 

kwalifikacji zawodowych / odległość od miejsca zamieszkania / możliwości i czas dojazdu do 

szkoły lub mieszkanie w internacie / przyjazna atmosfera / możliwości rozwoju własnych 

zainteresowań i pasji / szansa na sukces. 

B. Praca indywidualna. Nauczyciel zachęca uczniów do stworzenia i zaprezentowania własnej 

piramidy priorytetów dotyczących wyboru szkoły (załącznik 6). 
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Zadanie 5. 

Nauczyciel omawia z uczniami grafikę przedstawiającą listę czynności koniecznych do 

wykonania, aby dostać się do wybranej szkoły ponadpodstawowej ( na podstawie informacji 

zawartych na stronie: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/schedule.html) : 

ukończenie szkoły podstawowej / podejście do sprawdzianu ósmoklasisty /zalogowanie się  

w systemie rekrutacji i wybór maksymalnie trzech szkół (różna ilość kierunków w danej 

szkole; kolejność zgodna z preferencjami) / uzyskanie zaświadczenie lekarskiego / 

sprawdzenie  listy zakwalifikowanych / uzupełnienie wniosku – złożenie oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / dostarczenie wymaganych dokumentów / 

uzupełnienie wniosku - złożenie zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty / 

potwierdzenie woli kształcenia na zakwalifikowanym kierunku / sprawdzenie listy przyjętych. 

Na tej podstawie uczniowie uzupełniają swoje grafiki. Wpisują przewidywane terminy 

wykonania danych czynności (załącznik 7). 

 

 

 

 

Faza podsumowująca 

1. Nauczyciel prosi chętnych uczniów, aby wypowiedzieli się na temat swoich predyspozycji, 

zainteresowań i przedstawili  swoje priorytety dotyczące wyboru szkoły ponadpodstawowej.  

  

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/schedule.html
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MOJA DROGA DO SUKCESU 

Karta pracy 
Załącznik 1 

Zadanie 1. 

Grupa I 

Zainteresowania  

Zadaj sobie pytania: Co lubię robić? Jakie mam zainteresowania? Matematyka? Pisanie? 

Języki obce? A może mechanika lub informatyka? 

Przy wyborze zawodu powinno się brać pod uwagę swoje stałe pasje (a nie te chwilowe). 

Pamiętaj, że to one pobudzają do działania oraz wpływają pozytywnie na osiągnięcie 

sukcesów w nauce i przyszłej pracy zawodowej.  

 

Grupa II 

Zdolności i umiejętności  

Zastanów się, jakie masz zdolności i co potrafisz robić. Zdolności matematyczne, techniczne, 

sportowe? A może jeszcze inne? Umiejętności to wszystkie czynności, które potrafisz bardzo 

dobrze wykonać. Może gotowanie, pływanie, jazda na rowerze? Być może masz umiejętności 

społeczne, np. umiesz organizować różne przedsięwzięcia albo słuchać ludzi. 

Przypomnij sobie, dlaczego często chwalono i podziwiano Cię. 

Warto uświadomić sobie swoje uzdolnienia przed wyborem zawodu. Trzeba też  znać swoje 

ograniczenia, aby uniknąć problemów. 

 

Grupa III 

Temperament i osobowość  

Spróbuj określić swój temperament, czyli styl funkcjonowania na co dzień. Czy jesteś 

opanowaną czy emocjonalną osobą? Wolisz skupić się na jednej czynności lub potrafisz 

wykonywać wiele czynności jednocześnie?  

Jaką masz osobowość? Zastanów się, co Cię cechuje. Prawdomówność, odpowiedzialność, 

empatia? Może nieśmiałość albo złośliwość, lenistwo i niezdyscyplinowanie? 

Warto odpowiedzieć sobie na te pytania, by rozsądnie wybrać dla siebie właściwą szkołę,  

a potem odpowiedni zawód.  
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Grupa IV 

Samoocena  

Oceń sam siebie. Pamiętaj, że samoocenę tworzymy na podstawie własnych informacji oraz 

informacji otrzymywanych od innych. Jeśli oceniasz siebie obiektywnie, to Twoja samoocena 

jest adekwatna. Jeśli siebie nie doceniasz, to Twoja samoocena jest zaniżona. Jeśli się 

przeceniasz, to samoocena jest zawyżona..  

Twoja samoocena  ma wpływ na właściwy wybór szkoły. 

 

Grupa V 

System wartości  

Pomyśl, co ma dla Ciebie w życiu największe znaczenie. Oto przykładowa lista priorytetów: 

przyjaciele, podróżowanie, zarobki, awans, stabilność zatrudnienia, przyjemna atmosfera,  

prestiż, dobre przygotowanie do matury lub zawodu, dodatkowe zajęcia, odległość od miejsca 

zamieszkania… 

Uporządkowanie swoich najważniejszych wartości (może w formie piramidy) pomoże Ci 

stworzyć ich hierarchię i wybrać dla siebie najlepszą szkołę, a także pracę zawodową. 

 

Grupa VI 

Stan zdrowia  

Powinieneś / powinnaś znać swój stan zdrowia, by wybrać dla siebie odpowiedni zawód. Jeśli 

masz alergię na sierść, raczej nie powinieneś / nie powinnaś wybierać zawodu weterynarza,  

a jeśli masz wadę wzroku, to nie zostaniesz pilotem. Świadomość własnych ograniczeń jest 

ważna, gdy wybierasz zawód. Przed wyborem szkoły sprawdź, jakie wymagania stawia 

placówka pod względem zdrowia.  
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Zadanie 2. Spacer po klasie 

Karteczki z pytaniami i poleceniami: 

 

Czym się interesujesz? 

Czym są zainteresowania? 

Czym są umiejętności? 

Czym  są zdolności? 

Czym są umiejętności społeczne? 

Nazwij kilka umiejętności społecznych. 

Co składa się na temperament? 

Określ swój temperament. 

Jakie cechy składają się na osobowość?  

Co to jest samoocena? 

Czemu poświęcasz swój czas wolny? 

Jakie masz umiejętności? 

Jakie posiadasz zdolności? 

Z jaką dziedziną są związane Twoje zdolności? 

Jakie uzdolnienia może posiadać człowiek? 
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Załącznik  3. 

Uzupełnij tabelkę, która pomoże Ci w określeniu własnych predyspozycji.  
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Załącznik 4  

Praca w grupach 

Każda grupa wyszukuje informacje w dialogu. 

Grupa I 

Liceum ogólnokształcące 

Co to jest liceum ogólnokształcące / ile trwa nauka/ jakie są warunki przyjęcia do tej szkoły / 

dlaczego uczeń wybrał ten typ szkoły / co może robić po ukończeniu tej szkoły? 

Grupa II 

Technikum 

Co to jest technikum / ile trwa nauka / jakie są warunki przyjęcia do tej szkoły /  dlaczego 

uczeń wybrał ten typ szkoły / co może robić po ukończeniu tej szkoły? 

Grupa III 

Szkoła branżowa I stopnia 

Co to jest szkoła branżowa I stopnia / ile trwa nauka / jakie są warunki przyjęcia do tej szkoły 

/ dlaczego uczeń wybrał ten typ szkoły / co może robić po ukończeniu tej szkoły? 

 

 Dialog na temat szkół ponadpodstawowych 

- Cześć, Kuba! Cześć, Jasiek! Do jakiej szkoły się wybieracie? 

- Hejka,  Antek!  Właśnie się zastanawiam. Gdy pójdę do technikum, to uczę się 5 lat. Mam 

zawód, mogę pracować, mogę też zdać maturę i kontynuować naukę na studiach. 

- Ja tam wolę szkołę branżową, po trzech latach zdobyłbym już zawód. W dodatku miałbym 

dwa albo trzy dni praktyki w tygodniu. Nie przepadam za nauką  Wolałbym już pracować. 

Gdybym przypadkiem zmienił zdanie, to mogę dalej się uczyć, a nawet zdać maturę i iść na 

studia. A Ty, o jakiej szkole myślisz? 

- Złożyłem dokumenty do czteroletniego liceum, bo nauka nie sprawia mi trudności. Lubię 

się uczyć. Razem z Julką wybieramy się potem na studia. 
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Załącznik 5 

Zadania do ćwiczenia 3. Wykonaj ćwiczenie na platformie Learning Apps. 

 

Link: https://learningapps.org/view20199570 

Dopasuj typy szkół do opisu.  

…………………………… 

Nauka trwa 4 lata. 

Uczeń uczy się tylko przedmiotów ogólnokształcących. 

Absolwenci otrzymują świadectwo dojrzałości, a warunkiem jego otrzymania jest zdanie 

egzaminu maturalnego. 

………………………………. 

Nauka trwa 5 lat. 

Uczeń uczy się przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz odbywa praktyki 

w zakładach pracy. 

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających  kwalifikacje zawodowe absolwent otrzymuje 

tytuł technika. 

………………………. 

Nauka trwa 3 lata. 

Uczeń uczy się przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących oraz odbywa praktyki 

zawodowe w warsztatach szkolnych lub u pracodawców (2-3 dni w tygodniu). 

Po ukończeniu tej szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego jedną kwalifikację  absolwent 

uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

https://learningapps.org/view20199570
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Załącznik 6 

Uzupełnij piramidę priorytetów dotyczących wyboru szkoły. 
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Załącznik 7 

Na podstawie poniższych informacji uzupełnij grafikę. Możesz wpisać też podane terminy. 

To ćwiczenie ułatwi Ci zaplanowanie czynności mających na celu dostanie się do  szkoły 

ponadpodstawowej. 

Ukończenie szkoły podstawowej / podejście do sprawdzianu ósmoklasisty / zalogowanie się 

w systemie rekrutacji i wybór maksymalnie trzech szkół (różna ilość kierunków w danej 

szkole; kolejność zgodna z preferencjami) / uzyskanie zaświadczenie lekarskiego / 

sprawdzenie listy zakwalifikowanych / uzupełnienie wniosku – złożenie oryginału 

świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej / dostarczenie wymaganych dokumentów / 

uzupełnienie wniosku - złożenie zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty / 

potwierdzenie woli kształcenia na zakwalifikowanym kierunku / sprawdzenie listy przyjętych.
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MOJA DROGA DO SUKCESU 

Karta odpowiedzi 
Załącznik 5 

 

Zadanie 5. 

Uczniowie omawiają grafikę przedstawiającą listę czynności koniecznych do wykonania, aby 

dostać się do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Wykorzystują informacje zawarte na 

stronie internetowej: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/schedule.html 

Można wykorzystać piramidę.  

Załącznik 6  

1. Sprawdzian ósmoklasisty. 

2. Zalogowanie się w systemie rekrutacji i wybór maksymalnie trzech szkół (różna ilość 

kierunków w danej szkole; kolejność zgodna z preferencjami). 

3. Ukończenie szkoły podstawowej. 

4. Uzupełnienie wniosku – złożenie świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej. 

5. Uzupełnienie wniosku -  złożenie zaświadczenia o wynikach  sprawdzianu ósmoklasisty. 

6. Sprawdzenie listy zakwalifikowanych. 

7. Potwierdzenie woli kształcenia się na zakwalifikowanym kierunku. 

8. Dostarczenie wymaganych dokumentów. 

9. Uzyskanie zaświadczenie lekarskiego. 

10. Sprawdzenie listy przyjętych. 

 

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/schedule.html
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MOJA DROGA DO SUKCESU 

Załączniki 
Załącznik  1 

Zainteresowania 
Zadaj sobie pytania: Co lubię robić? Jakie mam 
zainteresowania? Matematyka? Pisanie? Języki 
obce? A może mechanika lub informatyka?   
Wybierając zawód, powinieneś brać pod uwagę    
swoje stałe pasje.  
Pamiętaj, że to one pobudzają do działania 
i wpływają pozytywnie na osiągnięcie sukcesów 
w nauce oraz w przyszłej pracy zawodowej. 
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Zdolności i umiejętności 
Zastanów się, jakie masz zdolności i umiejętności 
Zdolności matematyczne, techniczne, sportowe? 
A może jeszcze inne?  
Umiejętności to wszystkie czynności, które 
potrafisz zawsze bardzo dobrze wykonać. Może 
gotowanie, pływanie, jazda na rowerze? Być może 
masz umiejętności społeczne, np. umiesz słuchać 
ludzi albo organizować różne przedsięwzięcia. 
Przypomnij sobie, dlaczego często chwalono 
i podziwiano Cię. Warto uświadomić sobie swoje 
uzdolnienia przed wyborem zawodu. Dobrze też  
znać swoje ograniczenia, aby uniknąć problemów. 
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Temperament i osobowość 
Spróbuj określić swój temperament, czyli styl 
funkcjonowania na co dzień. Czy jesteś 
opanowaną czy emocjonalną osobą? Wolisz 
skupić się na jednej czynności lub potrafisz 
wykonywać wiele czynności jednocześnie? Jaką 
masz osobowość? Zastanów się, co Cię cechuje. 
Prawdomówność, odpowiedzialność, empatia? 
Może nieśmiałość albo złośliwość, lenistwo 
i niezdyscyplinowanie? Warto odpowiedzieć sobie 
na te pytania, by rozsądnie wybrać dla siebie 
właściwą szkołę,  a potem odpowiedni zawód. 
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Samoocena 
Oceń sam siebie. Pamiętaj, że samoocenę 
tworzymy na podstawie własnych informacji oraz 
informacji otrzymywanych od innych. Jeśli 
oceniasz siebie obiektywnie, to Twoja samoocena 
jest adekwatna. Jeśli siebie nie doceniasz, to 
samoocena jest zaniżona. Jeśli się przeceniasz, to 
samoocena jest zawyżona.  
Twoja samoocena ma duży wpływ na właściwy 
wybór szkoły. 
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System wartości 
Pomyśl, co ma dla Ciebie w życiu największe 
znaczenie. Oto przykładowa lista priorytetów: 
przyjaciele, podróżowanie, zarobki, awans 
zawodowy, stabilność zatrudnienia,  przyjemna 
atmosfera, prestiż, dobre przygotowanie do 
matury lub zawodu, dodatkowe zajęcia, odległość 
od miejsca zamieszkania…  
Uporządkowanie swoich najważniejszych wartości 
(może w formie piramidy) pomoże Ci stworzyć ich 
właściwą hierarchię i wybrać dla siebie najlepszą 
szkołę, a także  pracę zawodową.  
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Stan zdrowia 
Powinieneś / powinnaś znać swój stan zdrowia, by 
wybrać dla siebie odpowiedni zawód. Jeśli masz 
alergię na sierść, raczej nie powinieneś / nie 
powinnaś wybierać zawodu weterynarza, a jeśli 
masz wadę wzroku, to nie zostaniesz pilotem.  
Świadomość własnych ograniczeń jest ważna, gdy 
wybierasz zawód.  
Przed wyborem szkoły sprawdź, jakie wymagania 
stawia placówka pod względem zdrowia. 
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MOJA DROGA DO SUKCESU 

Załącznik  2 

Spacer po klasie 

Karteczki z pytaniami i poleceniami: 

Czym się interesujesz? 

Czym są zainteresowania? 

Czym są umiejętności? 

Czym są zdolności? 

Czym są umiejętności społeczne? 

Nazwij kilka umiejętności społecznych. 

Co składa się na temperament? 

Określ swój temperament. 

Jakie cechy składają się na Twoją osobowość?  

Co to jest samoocena? 

Czemu poświęcasz swój czas wolny? 

Jakie masz umiejętności? 

Jakie posiadasz zdolności? 

Z jaką dziedziną są związane Twoje zdolności? 

Jakie uzdolnienia może posiadać człowiek?  
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MOJA DROGA DO SUKCESU 

Załącznik 3 

Uzupełnij tabelkę, która pomoże Ci w określeniu własnych predyspozycji.  
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MOJA DROGA DO SUKCESU 

Załącznik 4 

1. Praca w grupach. Przeczytajcie dialog i znajdźcie w nim informacje dotyczące typów szkół 

ponadpodstawowych. 

Grupa I   -  liceum ogólnokształcące. 

Grupa II  -  technikum. 

Grupa III -  szkoła branżowa I stopnia. 

- Cześć, Kuba! Cześć, Jasiek! Do jakiej szkoły się wybieracie? 

- Hejka, Antek! Właśnie się zastanawiam. Gdy pójdę do technikum, to uczę się 5 lat. Mam 

zawód, mogę pracować, mogę też zdać maturę i kontynuować naukę na studiach. 

- Ja tam wolę szkołę branżową! Po trzech latach zdobyłbym już zawód, w dodatku miałbym 

dwa albo trzy dni praktyki w tygodniu. Nie przepadam za nauką. Wolałbym już pracować. 

Gdybym przypadkiem zmienił zdanie, to mogę dalej się uczyć, a nawet zdać maturę i iść na 

studia. A Ty, o jakiej szkole myślisz? 

- Złożyłem dokumenty do czteroletniego liceum, bo nauka nie sprawia mi trudności. Lubię 

się uczyć. Razem z Julką wybieramy się potem na studia. 
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MOJA DROGA DO SUKCESU 

Załącznik 5 

Wykonaj ćwiczenie na platformie Learning Apps.  

https://learningapps.org/view20199570 

 

  

https://learningapps.org/view20199570
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MOJA DROGA DO SUKCESU 

Załącznik 6 

Uzupełnij piramidę. 
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MOJA DROGA DO SUKCESU 

Załącznik 7 

Uzupełnij grafikę. 
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Małgorzata Talaga, Małgorzata Kłapyta, Ewa Kadela, W świecie zawodów 

Scenariusz zajęć 

 

Temat zajęć: W świecie zawodów. 

 

Czas trwania zajęć: jedna  godzina lekcyjna 

Cele ogólne: 

 kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji dotyczących typów szkół 

ponadpodstawowych  i zawodów; 

 przygotowanie uczniów do trafnego wyboru ścieżki kształcenia i zawodu. 

Cele szczegółowe:  

Uczeń: 

 wymienia i omawia kryteria wyboru zawodu; 

 określa swoje predyspozycje psychiczne i fizyczne, przydatne do wykonywania 

danego zawodu; 

 umiejętnie wykorzystuje informacje zamieszczone na stronie internetowej  

ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej (www.zsgsucha.pl); 

 sprawnie posługuje się narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

 określa zdolności, umiejętności oraz kwalifikacje osób wykonujących określone 

zawody; 

 poznaje specyfikę wybranych zawodów; 

 pracuje w grupie i umiejętnie prezentuje efekty pracy grupowej. 

Metody pracy: aktywizujące (gry dydaktyczne), problemowa, dyskusja. 

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa. 

Środki dydaktyczne: karty pracy, ćwiczenia interaktywne platformy edukacyjnej Learning 

Apps; zasoby internetowe ZS im. W. Goetla. 

Przebieg zajęć 

Faza wprowadzająca 

1. Wprowadzenie 

 

Nauczyciel: uczestnicząc w poprzednich zajęciach, przekonałeś się / przekonałaś się, że 

umiesz już określić, jaki jest Twój osobisty potencjał. Znasz siebie. Wiesz, co Cię interesuje, 

http://www.zsgsucha.pl/
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jakie masz predyspozycje i w jakim zawodzie mogą się one przydać. Co dalej? Jaki zawód 

wybrać?  

2. Do kryteriów poznania specyfiki zawodu należą: 

 

A. Zebranie wiadomości na temat zadań i czynności, które trzeba zawodowo wykonywać. 

 

B. Zdobycie informacji dotyczących narzędzi, jakich używa się w pracy zawodowej. 

C. Określenie, w jakich warunkach odbywa się praca (w pomieszczeniach zamkniętych, na 

świeżym powietrzu, w zmiennej temperaturze).  

D. Wiedza dotycząca wymagań, które musi spełnić osoba wykonująca dany zawód 

(wykształcenie, stan zdrowia, cechy osobowości, temperament, predyspozycje zawodowe). 

E. Zaznajomienie się z możliwościami doskonalenia zawodowego i poszerzania zakresu 

kompetencji zawodowych oraz z ofertami  pracy. 

 

Faza realizacyjna 

1. Nauczyciel przedstawia kryteria podziału zawodów. 

Rynek pracy w Polsce oferuje liczne i  różne zawody. Stale powstają także nowe profesje.                                             

Kryteria podziału zawodów (załącznik 1): 

Grupa I    

Praca z ludźmi. 

Grupa II   

Praca z danymi. 

Grupa III 

Praca z rzeczami. 

2. Praca w grupach 

Zadanie 1. 

Uczniowie zastanawiają się, na czym polega dany typ pracy na podstawie dialogów. 

Następnie prezentują informacje dotyczące pracy w wybranej grupie zawodów (załącznik 2). 

A. Dialog na temat pracy z ludźmi, danymi i rzeczami  

- Julka, co Ty chciałabyś robić w życiu?  

- Mamo, Ty znowu to samo… No właśnie, nie wiem.   

- Córeczko, kończysz ósmą klasę, powinnaś się nad tym zastanowić. Ja pracuję od piętnastu  

lat jako informatyk, bo lubię pracę z danymi, analizowanie, zbieranie informacji itp.  
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- A tata woli pracę, w której ważne są materiały, urządzenia i maszyny…  

- Tak, dlatego jest mechanikiem samochodowym. Lubi pracę z rzeczami. Interesuje się  

działaniem pojazdów, wykonuje ich naprawę. 

- Wiesz, ja to wolałabym pracować z ludźmi. Mam bardzo dobry kontakt z koleżankami, 

kolegami, lubię także im doradzać i negocjować. 

 .  

  

Zadanie 2. 

Uczniowie przeglądają stronę internetową ZS im. W. Goetla i starają się przyporządkować 

prezentowane zawody danej grupie. Krótko uzasadniają przyporządkowanie danego zawodu. 

Link: http://zsgsucha.pl 

Grupa I 

Praca z ludźmi: 

technik usług fryzjerskich, technik spedytor. 

 

Grupa II  

Praca z danymi: 

 technik programista, technik informatyk, technik transportu drogowego. 

 

Grupa III 

Praca z przedmiotami: 

technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik elektryk, technik 

mechatronik, technik transportu drogowego. 

 

  

Zadanie 3.  

Uczniowie czytają dialogi i szukają w nich następujących informacji (załącznik 3): 

 Jaki kierunek technikum wybrali  bohaterowie dialogu? 

 Dlaczego wybrali taki kierunek technikum? 

 Czego nauczą się w danym technikum? 

 Jakimi narzędziami będą się posługiwać? 

 Jakie predyspozycje posiadali bohaterowie i czy one mają związek z wybranym 

kierunkiem kształcenia? 

 

1. Technik programista i technik informatyk  

- Michał, mieliśmy razem wybrać kierunek technik informatyk. Planowaliśmy tworzenie 

stron internetowych i baz danych. A Ty mówisz, że zmieniłeś zdanie?  

http://zsgsucha.pl/
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- No, nie do końca. Też będę to robił, ale znalazłem ciekawy kierunek - technik programista. 

W technikum nauczę się projektowania, programowania i testowania aplikacji. Potem 

możemy razem pracować w firmie informatycznej albo założyć własną firmę.  

- To co innego. Masz głowę na karku. Ja - informatyk, Ty - programista… Świat należy do 

nas! 

 

2. Technik usług fryzjerskich i technik mechatronik 

  

-  Julka! Znalazłem dla siebie szkołę! Gdzie Ty jesteś?  

-  Spokojnie, wymyślam świetną fryzurę dla panny młodej.   

- Wiesz, jest taki kierunek - technik mechatronik. Zajmuje się mechaniką i elektrotechniką. 

Montaż, programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych… To coś dla mnie! Zawsze 

interesowałem się nowoczesnymi technologiami, na przykład robotyką…  

- No, nareszcie na coś się zdecydowałeś. Ja od dawna wiem, że tylko technik usług 

fryzjerskich to mój sposób na życie. Nauczę się strzyżenia włosów, koloryzowania                     

i stylizacji. Lubię pielęgnować włosy, tworzyć nowe, modne fryzury… Może kiedyś będę 

miała własny salon fryzjerski…  

3. Technik budownictwa i technik elektryk  

- Antek, wiesz, zawsze chciałem budować domy tak jak mój tata i dziadek. Roboty murarskie                         

i tynkarskie to mój żywioł! Znalazłem taki kierunek – technik budownictwa. W technikum 

nauczę się, jak prowadzić dokumentację i kosztorysy budowy. A Ty, jaki kierunek wybrałeś?  

- Spodobał mi się technik elektryk. Teraz tworzy się tyle nowych instalacji elektrycznych, 

fotowoltaicznych i innych. To bardzo ciekawe… Chciałbym się nauczyć zasad elektrotechniki   

i dowiedzieć więcej o montażu, konserwacji i naprawach różnych maszyn i urządzeń 

elektrycznych.   

- A wiesz, że Oliwia też wybiera się do „budowlanki”? Może kiedyś będziemy pracować 

w jednej firmie albo założymy wspólną… 

4. Technik pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego, technik spedytor  

- Jasiek, jaki kierunek trzeba skończyć, żeby pracować na stacji diagnostycznej albo 

prowadzić warsztat samochodowy?   

- Najlepiej technik pojazdów samochodowych. W technikum o tym kierunku nauczysz się 

obsługi, diagnozowania i naprawy samochodów. Też chciałem wybrać ten kierunek, ale 

znalazłem technika transportu drogowego.  

- Dlaczego wolisz technika transportu drogowego?  

- Słuchaj, w tym technikum nauczyciele przygotują mnie do uzyskania prawa jazdy kategorii 

B, C, C+E. Mogę wykonywać pracę kierowcy, ale mogę też zajmować się organizacją 

przewozu środkami transportu drogowego. Samochody, transport drogowy to moja pasja! Na 

dodatek daje ogromne możliwości w dzisiejszym świecie! Gdy składałem dokumenty, 

spotkałem dwie dziewczyny, które też wybrały ten kierunek. 

- Rzeczywiście, słuszny wybór! A wiesz, że Piotrek chce być spedytorem?   

- Super! Zawsze miał zdolności organizacyjne i dobry kontakt z ludźmi.  
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- A gdy nauczy się sporządzania ofert, planowania kosztów i sporządzania dokumentacji, to 

będzie specjalistą w organizowaniu przewozu towarów w kraju i za granicą.  

 

Uczniowie prezentują efekty swojej pracy. Następnie nauczyciel zadaje  pytania: 

 

A. Jaką szkołą jest technikum? 

B. Ile trwa nauka w technikum? 

C. Jakie są kierunki technikum w Zespole Szkół im. W. Goetla? 

D. Czy po ukończeniu technikum uczniowie zdają maturę? 

E. Czy po ukończeniu technikum uczniowie mogą podjąć pracę w wyuczonym zawodzie? 

F. Czy po ukończeniu technikum uczniowie mogą studiować? 

 

Zadanie 4. 

Uczniowie wykonują ćwiczenia na platformie Learning Apps (załącznik 4). Praca w parach. 

 

Link: https://learningapps.org/view20198789 

1. Ile lat trwa nauka w technikum? 

Nauka trwa 5 lat 

2. Jakie kierunki technikum nie znajdują się w Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej 

Beskidzkiej? 

Technikum farmaceutyczne i technikum handlowe. 

3. Które technikum w Zespole Szkół im. W. Goetla można zaliczyć do grupy: praca 

z przedmiotami? 

Technikum pojazdów samochodowych, technikum budownictwa, technikum 

elektryczne, technikum mechatroniczne. 

4. Które technikum w Zespole Szkół im. W. Goetla można zaliczyć do grupy: praca 

z danymi? 

Technik programista, technik informatyk, technik transportu drogowego. 

5. Uczęszczając do technikum, 

https://learningapps.org/view20198789
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uczysz się przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących oraz odbywasz praktyki 

w zakładach pracy. 

6. Ucząc się w technikum, 

zdajesz egzaminy zawodowe z dwóch kwalifikacji i otrzymujesz tytuł technika. 

 

Zadanie 5. 

Jakie czynności są charakterystyczne dla poszczególnych zawodów (załącznik 5)? 

https://learningapps.org/view20222873 

Odpowiedzi: 

1. Technik budownictwa 

wykonuje roboty tynkarskie i murarskie. 

2. Technik elektryk 

wykonuje przyłączenia urządzeń elektrycznych. 

3. Technik informatyk 

zarządza sieciami komputerowymi i tworzy strony internetowe oraz aplikacje internetowe. 

4. Technik mechatronik 

montuje i programuje urządzenia mechatroniczne oraz specjalizuje się w naprawie 

automatyki przemysłowej. 

5. Technik pojazdów samochodowych 

obsługuje, diagnozuje i naprawia pojazdy samochodowe. 

6. Technik spedytor 

organizuje załadunek i wyładunek towarów, sporządza dokumentację związaną z realizacją 

przewozu. 

7. Technik usług fryzjerskich 

wykonuje usługi fryzjerskie, np.: strzyżenie włosów, zmiana koloru włosów, zabiegi 

pielęgnacyjne włosów, tworzenie nowych fryzur. 

8. Technik transportu drogowego 

kieruje pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B, C, C+E oraz wykonuje prace 

związane z obsługą środków transportu drogowego i przewozem drogowym rzeczy. 

9. Technik programista 

tworzy programy w najpopularniejszych językach programowania, np.: PYTHON, C++, 

JAVASCRIPT, PHP, SQL, HTML 5, CSS. 

https://learningapps.org/view20222873
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Zadanie 6. 

 

Przyporządkujcie zdjęcia opisom (załącznik 6; zdjęcia ze strony internetowej ZS im.  

W. Goetla). 

Link: https://learningapps.org/view20231430 

 

Faza podsumowująca 

1. Dyskusja uczniów o najbardziej interesujących zawodach poznanych na zajęciach. 

2. Opinie uczniów o zajęciach. 

  

https://learningapps.org/view20231430
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W ŚWIECIE ZAWODÓW 

Karta pracy 
Zadanie 1 

Przeczytajcie dialog i zastanówcie się, na czym polega dany typ pracy. (załącznik 2). 

- Julka, co Ty chciałabyś robić w życiu?  

- Mamo, Ty znowu to samo… No właśnie, nie wiem.   

- Córeczko, kończysz ósmą klasę, powinnaś się nad tym zastanowić. Ja pracuję od piętnastu  

lat jako informatyk, bo lubię pracę z danymi, analizowanie, zbieranie informacji itp.  

- A tata woli pracę, w której ważne są materiały, urządzenia i maszyny…  

- Tak, dlatego jest mechanikiem samochodowym. Lubi pracę z rzeczami. Interesuje się  

działaniem pojazdów, wykonuje ich naprawę. 

- Wiesz, ja to wolałabym pracować z ludźmi. Mam bardzo dobry kontakt z koleżankami, 

kolegami, lubię także im doradzać i negocjować. 

  

Zadanie 2. 

Przeglądnijcie stronę internetową ZS im. W. Goetla i  przyporządkujcie prezentowane 

zawody danej grupie. Krótko uzasadnijcie swój wybór. 

Link: http://zsgsucha.pl 

Grupa I 

Praca z ludźmi. 

 

 

Grupa II  

Praca z danymi. 

 

Grupa III 

Praca z przedmiotami. 

 

  

Zadanie 3.  

Przeczytajcie dialogi i wyszukajcie w nich informacje (załącznik 3): 

 Jaki kierunek technikum wybrali  bohaterowie dialogu? 

 Dlaczego wybrali taki kierunek technikum? 

 Czego nauczą się w danym technikum? 

 Jakimi narzędziami będą się posługiwać? 

 Jakie predyspozycje posiadali bohaterowie i czy one mają związek z wybranym 

kierunkiem kształcenia? 

http://zsgsucha.pl/
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1. Technik programista i technik informatyk  

- Michał, mieliśmy razem wybrać kierunek technik informatyk. Planowaliśmy tworzenie 

stron internetowych i baz danych. A Ty mówisz, że zmieniłeś zdanie?  

- No, nie do końca. Też będę to robił, ale znalazłem ciekawy kierunek - technik programista. 

W technikum nauczę się projektowania, programowania i testowania aplikacji. Potem 

możemy razem pracować w firmie informatycznej albo założyć własną firmę.  

- To co innego. Masz głowę na karku. Ja - informatyk, Ty - programista… Świat należy do 

nas! 

 

2. Technik usług fryzjerskich i technik mechatronik 

  

-  Julka! Znalazłem dla siebie szkołę! Gdzie Ty jesteś?  

-  Spokojnie, wymyślam świetną fryzurę dla panny młodej.   

- Wiesz, jest taki kierunek - technik mechatronik. Zajmuje się mechaniką i elektrotechniką. 

Montaż, programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych… To coś dla mnie! Zawsze 

interesowałem się nowoczesnymi technologiami, na przykład robotyką…  

- No, nareszcie na coś się zdecydowałeś. Ja od dawna wiem, że tylko technik usług 

fryzjerskich to mój sposób na życie. Nauczę się strzyżenia włosów, koloryzowania                     

i stylizacji. Lubię pielęgnować włosy, tworzyć nowe, modne fryzury… Może kiedyś będę 

miała własny salon fryzjerski…  

3. Technik budownictwa i technik elektryk  

- Antek, wiesz, zawsze chciałem budować domy tak jak mój tata i dziadek. Roboty murarskie                         

i tynkarskie to mój żywioł! Znalazłem taki kierunek – technik budownictwa. W technikum 

nauczę się, jak prowadzić dokumentację i kosztorysy budowy. A Ty, jaki kierunek wybrałeś?  

- Spodobał mi się technik elektryk. Teraz tworzy się tyle nowych instalacji elektrycznych, 

fotowoltaicznych i innych. To bardzo ciekawe… Chciałbym się nauczyć zasad elektrotechniki   

i dowiedzieć więcej o montażu, konserwacji i naprawach różnych maszyn i urządzeń 

elektrycznych.   

- A wiesz, że Oliwia też wybiera się do „budowlanki”? Może kiedyś będziemy pracować 

w jednej firmie albo założymy wspólną… 

4. Technik pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego, technik spedytor  

- Jasiek, jaki kierunek trzeba skończyć, żeby pracować na stacji diagnostycznej albo 

prowadzić warsztat samochodowy?   

- Najlepiej technik pojazdów samochodowych. W technikum o tym kierunku nauczysz się 

obsługi, diagnozowania i naprawy samochodów. Też chciałem wybrać ten kierunek, ale 

znalazłem technika transportu drogowego.  

- Dlaczego wolisz technika transportu drogowego?  

- Słuchaj, w tym technikum nauczyciele przygotują mnie do uzyskania prawa jazdy kategorii 

B, C, C+E. Mogę wykonywać pracę kierowcy, ale mogę też zajmować się organizacją 
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przewozu środkami transportu drogowego. Samochody, transport drogowy to moja pasja! Na 

dodatek daje ogromne możliwości w dzisiejszym świecie! Gdy składałem dokumenty, 

spotkałem dwie dziewczyny, które też wybrały ten kierunek. 

- Rzeczywiście, słuszny wybór! A wiesz, że Piotrek chce być spedytorem?   

- Super! Zawsze miał zdolności organizacyjne i dobry kontakt z ludźmi.  

- A gdy nauczy się sporządzania ofert, planowania kosztów i sporządzania dokumentacji, to 

będzie specjalistą w organizowaniu przewozu towarów w kraju i za granicą.  

 

 

Zadanie 4. 

Wykonajcie ćwiczenia na platformie Learning Apps (załącznik 4). Praca w parach. 

 

2. 

  

3. 
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4. 

  

5. 

 

6. 

 

Link: https://learningapps.org/view20198789 

 

 

 

https://learningapps.org/view20198789
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Zadanie 5. 

Jakie czynności są charakterystyczne dla poszczególnych zawodów (załącznik 5)? 

 

https://learningapps.org/view20222873 

Zadanie 6. 

Przyporządkujcie zdjęcia opisom (załącznik 6; zdjęcia ze strony internetowej ZS im.  

W. Goetla).  

 

Link: https://learningapps.org/view20231430 

 

 

 

https://learningapps.org/view20222873
https://learningapps.org/view20231430
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W ŚWIECIE ZAWODÓW 

Karta odpowiedzi 
Zadanie 1. 

Odpowiedzi: 

Praca z danymi: analizowanie, zbieranie informacji. 

Praca z rzeczami: z maszynami, urządzeniami. 

Praca z ludźmi: kontakt z kolegami i koleżankami, negocjowanie, doradzanie. 

Zadanie 2. 

Odpowiedzi: 

Praca z ludźmi:  technik usług fryzjerskich, technik spedytor. 

Praca z danymi: technik programista, technik informatyk, technik transportu drogowego. 

Praca z przedmiotami: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik 

elektryk. technik mechatronik, technik transportu drogowego. 
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Zadanie 3. 

Odpowiedzi: 

Link: https://learningapps.org/view20198789 

 

7. Ile lat trwa nauka w technikum? 

Nauka trwa 5 lat 

8. Jakie kierunki technikum nie znajdują się w Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej 

Beskidzkiej? 

Technikum farmaceutyczne i technikum handlowe. 

9. Które technikum w Zespole Szkół im. W. Goetla można zaliczyć do grupy: praca 

z przedmiotami? 

Technikum pojazdów samochodowych, technikum budownictwa, technikum 

elektryczne, technikum mechatroniczne. 

10. Które technikum w Zespole Szkół im. W. Goetla można zaliczyć do grupy: praca 

z danymi? 

Technik programista, technik informatyk, technik transportu drogowego. 

11. Uczęszczając do technikum, 

uczysz się przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących oraz odbywasz praktyki 

w zakładach pracy. 

12. Ucząc się w technikum, 

zdajesz egzaminy zawodowe z dwóch kwalifikacji i otrzymujesz tytuł technika. 

https://learningapps.org/view20198789
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Zadanie 4. 

Odpowiedzi: 

Link: https://learningapps.org/view20222873 

 

10. Technik budownictwa 

wykonuje roboty tynkarskie i murarskie. 

11. Technik elektryk 

wykonuje przyłączenia urządzeń elektrycznych. 

12. Technik informatyk 

zarządza sieciami komputerowymi i tworzy strony internetowe oraz  aplikacje internetowe. 

13. Technik mechatronik 

montuje i programuje urządzenia mechatroniczne oraz specjalizuje się w naprawie 

automatyki przemysłowej. 

14. Technik pojazdów samochodowych 

obsługuje, diagnozuje i naprawia pojazdy samochodowe. 

15. Technik spedytor 

organizuje załadunek i wyładunek towarów, sporządza dokumentację związaną z realizacją 

przewozu. 

16. Technik usług fryzjerskich 

wykonuje usługi fryzjerskie, np.: strzyżenie włosów, zmiana koloru włosów, zabiegi 

pielęgnacyjne włosów, tworzenie fryzur. 

17. Technik transportu drogowego 

kieruje pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B, C, C+E oraz wykonuje prace 

związane z obsługą środków transportu drogowego i przewozem drogowym rzeczy. 

18. Technik programista 

tworzy programy w najpopularniejszych językach programowania, np.: PYTHON, C++, 

JAVASCRIPT, PHP, SQL, HTML 5, CSS. 

https://learningapps.org/view20222873
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Zadanie 5. 

Odpowiedzi: 

Link: https://learningapps.org/view20231430 

 

  

https://learningapps.org/view20231430


 

48 
 

 

W ŚWIECIE ZAWODÓW 

Załączniki 
 

Załącznik  1 
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W ŚWIECIE ZAWODÓW  

Załącznik  2 

I. Dialog na temat pracy z ludźmi, danymi i rzeczami 

- Julka, co Ty chciałabyś robić w życiu? 

- Mamo, Ty znowu to samo… No, nie wiem. 

- Córeczko, kończysz ósmą klasę, powinnaś się nad tym zastanowić. Ja pracuję od piętnastu 

lat jako informatyk, bo lubię pracę z danymi, analizowanie, zbieranie informacji itp. 

- A tata woli pracę, w której ważne są materiały, urządzenia i maszyny… 

- Tak, dlatego jest mechanikiem samochodowym. Lubi pracę z rzeczami. Interesuje się 

działaniem pojazdów, wykonuje ich naprawę. 

- Wiesz,  ja to wolałabym pracować z ludźmi. Mam dobry kontakt z kolegami i koleżankami, 

lubię negocjować i doradzać. 
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W ŚWIECIE ZAWODÓW  

Załącznik  3 

II. Dialogi uczniów o wyborze kierunku technikum w Zespole Szkół im. W. Goetla 

w Suchej Beskidzkiej 

1. Technik programista i technik informatyk 

- Michał, mieliśmy razem wybrać kierunek technik informatyk. Planowaliśmy tworzenie 

stron internetowych i baz danych. A Ty mówisz, że zmieniasz zdanie?  

- No, nie do końca. Też będę to robił, ale znalazłem ciekawy kierunek -  technik 

programista. W technikum nauczę się projektowania, programowania i testowania aplikacji. 

Potem możemy razem pracować w firmie informatycznej albo założyć własną firmę.  

- To co innego. Masz głowę na karku. Ja -  informatyk, Ty - programista… Świat należy do 

nas! 

2. Technik usług fryzjerskich i  technik mechatronik  

- Julka! Znalazłem dla siebie szkołę! Gdzie Ty jesteś?  

- Spokojnie, wymyślam świetną fryzurę dla panny młodej.   

- Wiesz, jest taki kierunek - technik mechatronik. Zajmuje się mechaniką i elektrotechniką. 

Montaż, programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych… To coś dla mnie! Zawsze 

interesowałem się nowoczesnymi technologiami, na przykład robotyką…  

- No, nareszcie na coś się zdecydowałeś. Ja od dawna wiem, że technik usług 

fryzjerskich to mój sposób na życie! Tam nauczę się strzyżenia włosów, koloryzowania                     

i stylizacji. Lubię pielęgnować włosy, tworzyć nowe, modne fryzury… Może kiedyś będę 

miała własny salon fryzjerski…  

3. Technik budownictwa i technik elektryk  

- Antek, wiesz, zawsze chciałem budować domy tak jak mój tata i dziadek. Roboty murarskie                         

i tynkarskie to mój żywioł! Znalazłem taki kierunek – technik budownictwa. Nauczę się, jak 

prowadzić dokumentację i kosztorysy budowy. A Ty, jaki kierunek wybrałeś?  

- Spodobał mi się technik elektryk. Teraz tworzy się tyle nowych instalacji elektrycznych, 

fotowoltaicznych i innych. To bardzo ciekawe… Chciałbym się nauczyć zasad elektrotechniki   

i dowiedzieć więcej o montażu, konserwacji i naprawach różnych maszyn i urządzeń 

elektrycznych.   

- A wiesz, że Oliwia też wybiera się do „budowlanki”? Może kiedyś będziemy pracować 

w jednej firmie albo założymy wspólną firmę. 

4. Technik pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego, technik spedytor  

- Jasiek, jaki kierunek trzeba skończyć, żeby pracować na stacji diagnostycznej albo 

prowadzić warsztat samochodowy?   

- Najlepiej technik pojazdów samochodowych. W technikum o tym kierunku nauczysz się 

obsługi, diagnozowania i naprawy samochodów. Też chciałem wybrać ten kierunek, ale 

znalazłem technika transportu drogowego.  
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- Dlaczego wolisz technika transportu drogowego?  

- Słuchaj, tam przygotują mnie do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C, C+E. Mogę 

wykonywać pracę kierowcy, ale mogę też zajmować się organizacją przewozu środkami 

transportu drogowego. Samochody, transport drogowy to moja pasja! Na dodatek daje 

ogromne możliwości w dzisiejszym świecie! Gdy składałem dokumenty, spotkałem dwie 

dziewczyny, które też wybrały ten kierunek. 

- Rzeczywiście, słuszny wybór! A wiesz, że Piotrek chce być technikiem spedytorem?   

- Super! Zawsze miał zdolności organizacyjne i dobry kontakt z ludźmi.  

- A gdy nauczy się sporządzania ofert, planowania kosztów i sporządzania dokumentacji, to 

będzie specjalistą w organizowaniu przewozu towarów w kraju i za granicą.  
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W ŚWIECIE ZAWODÓW  

Załącznik  4 

Uczniowie wykonują ćwiczenia na platformie Learning Apps. 

 

Link: https://learningapps.org/view20198789 

  

https://learningapps.org/view20198789
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W ŚWIECIE ZAWODÓW ZS GOETLA 

Załącznik 5 

Jakie czynności są charakterystyczne dla poszczególnych zawodów? 

 

Link: https://learningapps.org/view20222873 

 

  

https://learningapps.org/view20222873
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W ŚWIECIE ZAWODÓW  

Załącznik  6 

Przyporządkujcie zawody do zdjęć (zdjęcia ze strony ZS im. W. Goetla).

Link: https://learningapps.org/view20231430 

 

  

https://learningapps.org/view20231430
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Wioleta Sulka, Agnieszka Rusin, Technik budownictwa 

Scenariusz zajęć 

 

Temat zajęć: Technik budownictwa - moje predyspozycje zawodowe. 

 

Czas trwania zajęć: dwie godziny lekcyjne. 

Cele ogólne: 
 wzbogacenie wiedzy uczniów o zawodzie technika budownictwa; 

 przygotowanie uczniów do trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej i zawodu. 

. 

Cele szczegółowe: 

 określenie predyspozycji zawodowych uczniów; 

 rozwijanie  umiejętności uczniów w  planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej; 

 zapoznanie uczniów z podstawowymi narzędziami, materiałami i umiejętnościami 

w dziedzinie budownictwa; 

 rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych (praca na platformie Learning  Apps; wykorzystanie  materiałów 

ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej – www.zsgsucha.pl); 

 rozwijanie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji 

pochodzących z różnych źródeł, a także z tekstu czytanego i słuchanego; 

 doskonalenie umiejętności współpracy w grupie. 

Metody pracy: eksponujące, gry dydaktyczne, heureza, metoda projektu. 

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa. 

Środki dydaktyczne: 

materiały audiowizualne znajdujące się na stronie  internetowej ZS. im. W. Goetla: filmy, 

awatar, gazetka technika budownictwa; karty pracy; zasoby platformy Learning Apps.  

 

Przebieg zajęć 

Faza wprowadzająca 

1. Powitanie uczniów. 

2.  Wprowadzenie do tematyki zajęć – omówienie ilustracji (załącznik 1). 

Nauczyciel prosi uczniów, aby opisali zdjęcie. Pytania pomocnicze: 

 Kto znajduje się na zdjęciu? 

 Gdzie przebywają osoby? 

http://www.zsgsucha.pl/
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 Czym zajmują się chłopcy? Jaki wykonują zawód?   

 Jaki element konstrukcji budują?  

 

 Jakimi narzędziami się posługują? 

 Jakim zawodem będziemy zajmować się na dzisiejszych zajęciach? 

 

 
 

Faza realizacyjna 

Zadanie 1. 

Nauczyciel prosi uczniów o zapamiętanie narzędzi budowlanych ukazanych na zdjęciu. 
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Zadanie 2. 

Wykonaj ćwiczenie na platformie Learning Apps lub uzupełnij kartę pracy. Połącz zdjęcia  

z odpowiednią nazwą sprzętu (załącznik 2). 

Link: https://learningapps.org/watch?v=p9n6n8io521 

Wersja papierowa zadania 

Do nazwy sprzętu dobierz odpowiedni numer zdjęcia. 

poziomica kielnia 

murarska 

paca tynkarska młotek 

gumowy 

metr piła ręczna 

      

 

Zadanie 3. 

Znajdź nazwy narzędzi budowlanych w diagramie. 

Uczniowie wymieniają narzędzia budowlane, jakimi posługuje się budowlaniec.                     

 

                

 

Zadanie 4. 

Nauczyciel prosi uczniów o oglądnięcie kolejnego filmu i zapamiętanie przedstawionych 

umiejętności, jakie zdobywają uczniowie w technikum budownictwa. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=tzX4MyE-SX4 

https://learningapps.org/watch?v=p9n6n8io521
https://www.youtube.com/watch?v=tzX4MyE-SX4
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Po projekcji filmu uczniowie wykonują ćwiczenia w wersji papierowej (załącznik 3) lub na  

platformie Learning Apps. 

Link: https://learningapps.org/watch?v=ptemhgzna21 

Znajdźcie trzy przedstawione umiejętności, jakie zdobywają uczniowie w technikum 

budownictwa, w diagramie. 

 

 
 

Zadanie 5. 

Nauczyciel zaprasza uczniów do wysłuchania i przeczytania informacji o zawodzie technika 

budownictwa, znajdujących się na stronie szkoły. 

Link: http://zsgsucha.pl/technika/technik-budownictwa/  

4. a) Wysłuchajcie awatara oraz obejrzyjcie gazetkę o techniku budownictwa Na podstawie 

wysłuchanych i przeczytanych informacji wykonajcie ćwiczenie Milionerzy. Praca 

w grupach (załącznik 4). 

Link: https://learningapps.org/watch?v=p9x5zfay222  

 

5. b) Praca w grupach. Nauczyciel dzieli klasę na grupy pięcioosobowe.  

https://learningapps.org/watch?v=ptemhgzna21
http://zsgsucha.pl/technika/technik-budownictwa/
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Na podstawie wysłuchanych tekstów oraz wykonanego ćwiczenia Milionerzy zastanówcie się 

w grupach, jakie cechy są niezbędne w zawodzie budowlańca. Zanotujcie te cechy na kartce. 

Ustalcie, które cechy są najważniejsze, ważne i mniej ważne. Uargumentujcie swój wybór. 

Następnie każda grupa zaprezentuje efekty swojej pracy na forum.  

5. c) Moje mocne i słabe strony (załącznik 5). 

Praca indywidualna. Uczniowie zastanawiają się nad swoimi mocnymi stronami, 

predyspozycjami do wykonywania zawodu technika budownictwa, a także słabymi stronami. 

MOJE MOCNE STRONY MOJE SŁABE STRONY 
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3. d) Wysłuchajcie jeszcze raz informacji przekazanych przez awatara i ustalcie etapy 

uzyskania tytułu technika budownictwa (załącznik 6). 

Uzupełnijcie grafikę, wpisując poniższe pojęcia w odpowiedniej kolejności.  

MATURA, EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, KWALIFIKACJA BUD. 12. WYKONYWANIE 

ROBÓT MURARSKICH I  TYNKARSKICH, WYMARZONY ZAWÓD, KWALIFIKACJA 

BUD.14. ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWALNYCH, SPORZĄDZANIE 

KOSZTORYSÓW. 

 

 

 

5. e) Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy.  

Zapoznajcie się z informacjami znajdującymi się stronie internetowej ZS im. W. Goetla. 

Link: http://zsgsucha.pl/technika/technik-budownictwa/ 

Grupy przedstawiają wskazane zagadnienie. 

Grupa I      

 Szansa sukcesu na rynku pracy w zawodzie technika budownictwa. 

Grupa II      

Możliwości zatrudnienia. 

Grupa III  

Wyszukanie informacji internetowych  na temat zarobków pracowników budowlanych 

w kraju i za granicą. 

http://zsgsucha.pl/technika/technik-budownictwa/
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Zadanie 6.  

Nauczyciel prosi uczniów o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania o  zawodzie  

technika budownictwa: 

 Ile kwalifikacji zdobywa uczeń technikum budownictwa? 

 W jaki sposób nabywa się umiejętności praktycznych? 

 Kto organizuje praktyki? 

 W jakim programie informatycznym tworzy się projekty? 

 Jak długa trwa nauka w technikum? 

 

Faza podsumowująca 

1. Zalety i wady prezentowanego zawody – opinie i dyskusja uczniów. 

2. Ewaluacja zajęć (załącznik 7).  

Uczniowie oceniają zajęcia, wybierając ikonkę.  

ZAJĘCIA PODOBAŁY MI SIĘ 

BARDZO 

 

 

ŚREDNIO 

 

MAŁO 

PODCZAS ZAJĘĆ 

DOWIEDZIAŁEM SIĘ / 

DOWIEDZIAŁAM SIĘ WIELU 

INFORMACJI O ZAWODZIE 

TECHNIKA BUDOWNICTWA 
BARDZO 

 

ŚREDNIO MAŁO 

MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE 

ORAZ GRAFICZNE, 

PRZYGOTOWANE PRZEZ ZS IM. 

W. GOETLA, PODOBAŁY MI SIĘ 

BARDZO 

 

ŚREDNIO MAŁO 
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3. Projektowa praca dla uczniów zainteresowanych zawodem technika budownictwa. 

Następnie ponownie obejrzyjcie krótki film  (link: http://zsgsucha.pl/technika/technik-

budownictwa/) i zainspirujcie się zaprezentowanymi budowlami. Wykonajcie w domu własny 

projekt wymarzonego pokoju, wskazując wykorzystane materiały. Udokumentujcie swoją 

pracę zdjęciami i informacjami (rodzaj i przeznaczenie pokoju, wykorzystane materiały, użyte 

narzędzia budowlane, czas pracy, stopień zadowolenia). Dokumentację w formie projektu/ 

rysunku i wymaganych informacji prześlijcie na adres mailowy ZS im. W. Goetla. 

Najciekawsze prace opublikujemy na naszej stronie internetowej oraz nagrodzimy 

dyplomami. Na najciekawszą pracę czeka nagroda niespodzianka, która będzie wręczona 

podczas Powiatowego Festiwalu Nauki.  

Termin nadsyłania prac: 28 lutego bieżącego roku. 

  

http://zsgsucha.pl/technika/technik-budownictwa/
http://zsgsucha.pl/technika/technik-budownictwa/
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TECHNIK BUDOWNICTWA 

Karta pracy 
Opisz prezentowane zdjęcie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 1.  

Obejrzyjcie zdjęcie i zapamiętajcie ukazane narzędzia budowlane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2.  

Wykonaj ćwiczenie na platformie edukacyjnej Learning Apps lub uzupełnij kartę pracy. 

Połącz zdjęcia z nazwą narzędzia (załącznik 2). 

Link: https://learningapps.org/watch?v=p9n6n8io521 

Do nazwy narzędzia dobierz odpowiedni numer obrazka. 

Poziomica kielnia 

murarska 

paca tynkarska młotek 

gumowy 

metr piła ręczna 

      

 

https://learningapps.org/watch?v=p9n6n8io521
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Zadanie 3.  

Znajdź nazwy narzędzi budowlanych. 

 

Zadanie 4.  

Obejrzyj film i zapisz umiejętności, jakie zdobywają uczniowie w  technikum budownictwa. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=tzX4MyE-SX4 

Po obejrzeniu filmu wykonajcie ćwiczenia w wersji papierowej lub na platformie Learning 

Apps. 

Link:  https://learningapps.org/watch?v=ptemhgzna21 

Znajdźcie trzy przedstawione umiejętności, jakie zdobywają uczniowie w technikum 

budownictwa (załącznik 3). 

 

https://learningapps.org/watch?v=ptemhgzna21
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Zadanie 5. 

Link: http://zsgsucha.pl/technika/technik-budownictwa/  

5. a) Wysłuchajcie awatara oraz obejrzyjcie gazetkę o techniku budownictwa Na podstawie 

wysłuchanych i przeczytanych  informacji wykonajcie ćwiczenie Milionerzy. Praca w grupach 

(załącznik 4). 

Link: https://learningapps.org/watch?v=p9x5zfay222   

Zaznacz poprawną odpowiedź.  
 

1. Jaki kierunek został pokazany w filmie na początku lekcji?  

a. technik architekt , 

b. technik reklamy , 

c. technik budownictwa,  

d. technik grafik. 

  

2. Ile kwalifikacji można zdobyć w trakcie nauki w technikum budowlanym?  

a. 2,  

b. 3,  

c. 1,  

d. 4. 
 

3. Ile lat trwa nauka w technikum budowlanym?  

a. 2,  

b. 4,  

c. 3,  

d. 5. 
 

4. Jak nazywa się program w którym uczniowie uczą się  projektować?  

a. AUTOCAD,  

b. MAG,  

c. BUDOMAD,  

d. WORD. 
 

5. Co to jest kielnia?  

a. część sufitu, 

b. narzędzie murarskie składające się z płaskiej stalowej płytki grubości ok. 1,5 do 2 

mm,  

o trójkątnym lub trapezowym kształcie, połączonej z wygiętym w kształcie litery "S", 

c. materiał budowlany, 

d. ubranie robocze. 

 

 

 

 

http://zsgsucha.pl/technika/technik-budownictwa/
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5. b) Praca w grupach.  

Na podstawie wysłuchanych tekstów oraz wykonanego ćwiczenia Milionerzy zastanówcie się 

w grupach, jakie cechy są niezbędne w zawodzie budowlańca. Zanotujcie te cechy na kartce 

i ustalcie, które cechy są najważniejsze, ważne i mniej ważne. Uargumentujcie swój wybór. 

Następnie każda grupa zaprezentuje efekty swojej pracy na forum.  

5. c) Moje mocne i słabe strony (załącznik 5).  

Zastanów się nad swoimi mocnymi stronami (predyspozycjami do wykonywania zawodu 

technika budownictwa) oraz słabymi stronami. Wypełnij tabelkę. 

MOJE MOCNE STRONY MOJE SŁABE STRONY 

 
 

  

  

  

  

 

 

5. d) Wysłuchajcie jeszcze raz informacji przekazanych przez awatara i ustalcie etapy 

uzyskania tytułu technika budownictwa (załącznik 6). 

Uzupełnijcie grafikę, wpisując poniższe pojęcia w odpowiedniej kolejności. 

MATURA, EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, KWALIFIKACJA BUD. 12. WYKONYWANIE 

ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH, WYMARZONY ZAWÓD, KWALIFIKACJA 

BUD. 14. ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH,  SPORZĄDZANIE 

KOSZTORYSÓW.
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5. e) Zapoznajcie się z informacjami znajdującymi się stronie internetowej ZS im. W. Goetla. 

Link: http://zsgsucha.pl/technika/technik-budownictwa/ 

Grupy przedstawiają wskazane zagadnienie. 

Grupa I 

Szansa sukcesu na rynku pracy w zawodzie technik budownictwa. 

Grupa II 

Możliwości zatrudnienia. 

Grupa III 

Wyszukiwanie internetowych informacji na temat zarobków pracowników budownictwa 

w kraju i za granicą. 

Grupy przedstawiają efekty swojej pracy. 

Zadanie 6. 

Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:  

 Ile kwalifikacji zdobywa uczeń technikum budownictwa? 

 W jaki sposób nabywa się umiejętności praktycznych? 

 Kto organizuje praktyki? 

 W jakim programie informatycznym tworzy się projekty? 

 Jak długa trwa nauka w technikum budowlanym? 

7. Ewaluacja zajęć. 

Oceń zajęcia, wybierając ikonkę (załącznik 7).  

ZAJĘCIA PODOBAŁY MI SIĘ 

BARDZO 
 

ŚREDNIO MAŁO 

PODCZAS ZAJĘĆ 

DOWIEDZIAŁEM SIĘ / 

DOWIEDZIAŁAM SIĘ WIELU 

INFORMACJI O ZAWODZIE 

TECHNIKA BUDOWNICTWA 

BARDZO ŚREDNIO MAŁO 

http://zsgsucha.pl/technika/technik-budownictwa/
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MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE 

ORAZ GRAFICZNE, 

PRZYGOTOWANE PRZEZ ZS IM. 

W. GOETLA, PODOBAŁY MI SIĘ 

BARDZO ŚREDNIO MAŁO 

 

Praca projektowa dla uczniów zainteresowanych zawodem technika budownictwa 

Ponownie obejrzyjcie film i zainspirujcie się zaprezentowanymi budowlami. Wykonajcie 

w domu własny projekt wymarzonego pokoju, wskazując wykorzystane materiały. 

Udokumentujcie swoją pracę zdjęciami i informacjami (przeznaczenie pokoju, wykorzystane 

materiały, użyte narzędzia budowlane, czas pracy, stopień zadowolenia). 

Link: http://zsgsucha.pl/technika/technik-budownictwa/ 

Dokumentację w formie projektu / rysunku i wymagane informacje prześlijcie na adres 

mailowy ZS im. W. Goetla. Najciekawsze prace opublikujemy na naszej stronie internetowej 

oraz nagrodzimy dyplomami. Na najciekawszą pracę czeka nagroda niespodzianka, która 

będzie wręczona podczas Powiatowego Festiwalu Nauki.  

Termin nadsyłania prac: 28 lutego bieżącego roku.  

  

http://zsgsucha.pl/technika/technik-budownictwa/
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TECHNIK BUDOWNICTWA 

Karta odpowiedzi 
Zadanie 1.  

 

Załącznik  2 

Odpowiedzi: 

Do nazwy sprzętu dobierz odpowiedni numer zdjęcia. 

Poziomica kielnia 

murarska 

paca 

tynkarska 

młotek 

gumowy 

metr piła ręczna 

2 3 5 4 1 6 

 

Zadanie 2.  

 

Załącznik 3 

Odpowiedzi: 

   

Zadanie 5a.  

 

Załącznik  4 

Odpowiedzi: 

 

1.  Jaki kierunek został pokazany w filmie na początku lekcji?  

TECHNIK BUDOWNICTWA  

2. Ile kwalifikacji można zdobyć w trakcie nauki w technikum budowlanym?  

2 KWALIFIKACJE  

3. Ile lat trwa nauka w technikum budowlanym?  

5 LAT  

4. Jak nazywa się program w którym uczniowie uczą się  projektować?  

AUTOCAD  

5. Co to jest kielnia?  

Narzędzie murarskie składające się z płaskiej stalowej płytki grubości ok. 1,5 do 

2 mm, o trójkątnym lub trapezowym kształcie, połączonej z wygiętym w kształcie 

litery "S".  
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TECHNIK BUDOWNICTWA 

Załączniki 
Załącznik 1 

Wprowadzenie do tematu 

Nauczyciel prosi uczniów, aby opisali zdjęcie. 

Pytania pomocnicze: 

 Kto znajduje się na zdjęciu? 

 Gdzie przebywają osoby na zdjęciu?  

 Czym zajmuje się chłopcy? Jaki wykonują zawód?  

 Jaki element konstrukcji budują? Jakimi narzędziami się posługują? 

 Jakim zawodem będziemy zajmować się na dzisiejszych zajęciach? 
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TECHNIK BUDOWNICTWA 

Załącznik 2 

Zadanie 1. 

Obejrzyj zdjęcie. Postaraj się zapamiętać i nazwać narzędzia pokazane na zdjęciu. 

 

Papierowa wersja zadania. 

Do nazwy narzędzia dobierz odpowiedni numer obrazka. 

Poziomica kielnia 

murarska 

paca tynkarska młotek 

gumowy 

metr piła ręczna 
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Link: https://learningapps.org/watch?v=p9n6n8io521 

Znajdź nazwy narzędzi budowlanych w diagramie. 

 

  

https://learningapps.org/watch?v=p9n6n8io521
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TECHNIK BUDOWNICTWA 

Załącznik 3 

Zadanie 2. 

Link: https://learningapps.org/watch?v=ptemhgzna21 

Obejrzyj film Technik budownictwa. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=tzX4MyE-SX4 

Forma zadania - diagram (wersja papierowa). 

Znajdź trzy umiejętności, jakie zdobywają uczniowie w technikum budownictwa. 

 

 

  

https://learningapps.org/watch?v=ptemhgzna21
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TECHNIK BUDOWNICTWA 

Załącznik 4 

 

 

Link: https://learningapps.org/watch?v=p9x5zfay222   
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TECHNIK BUDOWNICTWA 

Załącznik 5 

MOJE MOCNE STRONY MOJE SŁABE STRONY 
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TECHNIK BUDOWNICTWA 

Załącznik 6 
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TECHNIK BUDOWNICTWA 

Załącznik 7 

Ewaluacja zajęć 

ZAJĘCIA PODOBAŁY MI SIĘ 

BARDZO 
 

ŚREDNIO MAŁO 

PODCZAS ZAJĘĆ 

DOWIEDZIAŁEM SIĘ / 

DOWIEDZIAŁAM SIĘ WIELU 

INFORMACJI O ZAWODZIE 

TECHNIKA BUDOWNICTWA 

BARDZO ŚREDNIO MAŁO 

MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE 

ORAZ GRAFICZNE, 

PRZYGOTOWANE PRZEZ ZS IM. 

W. GOETLA, PODOBAŁY MI SIĘ 

BARDZO ŚREDNIO MAŁO 
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Magdalena Smyrak-Bogdan, Wojciech Tkaczyk, Technik elektryk 

Scenariusz zajęć 

 

Temat zajęć: Technik elektryk - czy to zawód dla mnie? 

 

Czas trwania zajęć: dwie godziny lekcyjne.  

Cele ogólne:  

 wzbogacenie wiedzy uczniów o zawodzie technika elektryka; 

 przygotowanie uczniów do trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej i zawodu.  

Cele szczegółowe:  

 określenie predyspozycji zawodowych uczniów; 

 wyzwalanie aktywności uczniów w celu samopoznania i samooceny; 

 zapoznanie uczniów z  podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi 

prezentowanego zawodu oraz jego specyfiką; 

 rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie wykorzystania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym  (praca na platformie 

Learning Apps i wykorzystanie materiałów ZS im. W. Goetla w Suchej 

Beskidzkiej - www.zsgsucha.pl). 

 

Metody pracy: eksponujące, aktywizujące, heureza.  

 

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa.  

Środki dydaktyczne:  

materiały audiowizualne znajdujące się na stronie internetowej ZS. im W. Goetla: 

filmy, awatar, karty pracy i ćwiczenia interaktywne. 

 

Przebieg zajęć 

Faza wprowadzająca 

1.  Wprowadzenie do tematyki zajęć.  Nauczyciel czyta tekst.  Zadanie uczniów to wskazać 

zawód, jaki wykonuje osoba, która jest przedstawiona w tekście. 

Jako dziecko najbardziej lubiłem bawić się elektrycznymi zabawkami, np.  takimi na baterię.  

Zawsze  próbowałem je też rozkręcać, żeby sprawdzić, co mają w środku i na jakiej zasadzie 

działają.  W szkole z niecierpliwością czekałem na lekcje o prądzie elektrycznym, a im więcej 

się dowiadywałem, tym bardziej chciałem w przyszłości znaleźć zawód, w którym ma się do 

czynienia z prądem. Teraz właśnie go wykonuję.  Kim jestem? 

http://www.zsgsucha.pl/
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2.  Uczniowie odpowiadają. Nauczyciel potwierdza poprawną odpowiedź i czyta dalszy ciąg 

tekstu. 

 

Jestem elektrykiem.  Zakres moich zadań zależy od tego, gdzie i w jakim charakterze pracuję.  

Jeśli jestem zatrudniony w firmie budowlanej lub remontowej, montuję i naprawiam 

instalacje elektryczne w budynkach (domach mieszkalnych, halach fabrycznych, biurowcach 

itp. ) oraz sprawdzam, czy dobrze działają.  Instaluję też i uruchamiam maszyny i urządzenia 

zasilane energią elektryczną (domofony, silniki do bram garażowych, zewnętrzne, a także 

wewnętrzne oświetlenie budynków). Oceniam stan techniczny zamontowanych kabli, 

transformatorów, bezpieczników, silników, układów sterowania itp. Robię badania 

eksploatacyjne instalacji elektrycznych.  Montuję także środki ochrony przeciwporażeniowej, 

np.:  obudowy, zabezpieczenia z  materiałów, które są izolatorami (czyli nie przewodzą 

prądu), systemy samoczynnego wyłączania zasilania w przypadku awarii urządzenia oraz 

systemy ochrony urządzeń przed skutkami spięć, zwarć i przeciążeń.  Wykonuję przeglądy 

techniczne, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń elektrycznych.  Jeśli pracuję 

w serwisie sprzętu AGD, naprawiam zepsute czajniki, pralki, telewizory, odkurzacze itp.  

Mogę też specjalizować się w elektromechanice samochodowej, naprawiać i regenerować 

silniki elektryczne, pracować w przemyśle okrętowym albo maszynowym.  Możliwości mam 

naprawdę bardzo wiele.  

Link: https://mapakarier.org/ 

 

Faza realizacyjna 

1. Nauczyciel przedstawia informacje o zawodzie technika elektryka, dostępne na stronie 

internetowej: http://zsgsucha.pl/technika/technik-elektryk/ 

Następnie uczniowie słuchają awatara.  

2. Jednocześnie uczniowie wykonują ćwiczenie podczas pracy w grupie.   

 

Zadanie 1.   

Praca z ilustracją (załącznik 1).  

Udziel odpowiedzi zgodnych z wiedzą, jaką posiadasz po wysłuchaniu informacji oraz 

obejrzeniu prezentowanych przez nauczyciela materiałów.  

 

 

 

Elektryk 

https://mapakarier.org/
http://zsgsucha.pl/technika/technik-elektryk/
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Uczeń umie odpowiedzieć na pytania:  

 W jakim środowisku pracy przebywa elektryk? 

 Jaki ma kontakt z ludźmi? 

 Jakim wysiłkiem fizycznym jest obciążony? 

 W jakich godzinach pracuje? 

 Jakie ma możliwości zatrudnienia? 

 

3. Nauczyciel przedstawia film zrealizowany przez uczniów technikum, przygotowujących 

się na zajęciach praktycznych do wykonywania omawianego zawodu.   

Link: https://www.facebook.com/zsgoetelsucha/videos/500123027789225 

4. Następnie nauczyciel proponuje uczniom samodzielne wykonanie ćwiczeń na platformie 

Learning Apps, aby przekonali się, czy mają predyspozycje do wykonywania zawodu 

technika elektryka.  

Młody Elektryku, sprawdź swoją wiedzę! 

 

Zadanie 2.  Milionerzy.  

Link: https://learningapps.org/display?v=pxzxeg9gn21 

Odpowiedzi do ćwiczenia Milionerzy: 

1. Jakie jest napięcie skuteczne w gniazdku jednofazowym? 

Odpowiedź:  230 V.  

2. Akumulator w samochodzie ma napięcie. . .  

Odpowiedź: 12 V.  

3. Czym mierzy się napięcie, np. w gniazdku elektrycznym?   

Odpowiedź: woltomierz.  

4. Zaciskarka służy do. . .  

Odpowiedź: do zaciskania tulejek na przewodzie 

5. Silnik elektryczny może napędzać. . .   

Odpowiedź: wszystkie odpowiedzi są poprawne.  

https://www.facebook.com/zsgoetelsucha/videos/500123027789225
https://learningapps.org/display?v=pxzxeg9gn21
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6. Czy silnik indukcyjny może być prądnicą? 

Odpowiedź: tak. 

 

7. Urządzenie w I klasie ochronności jest wyposażone w. . .  

Odpowiedź: uziemienie 

8. Jak oznaczone są uzwojenia na silniku indukcyjnym elektrycznym?  

Odpowiedź: U1, U2, V1, V2, W1, W2.  

Zadanie 3.   

Rozwiąż krzyżówkę, której hasła dotyczą wiedzy elektryka (załącznik 2).  

Link: https://learningapps.org/watch?v=phdewrftj21 

PIONOWO: 

1. Co jest w ścianach i przez to 

płynie prąd? 

2. Co oznacza V (wolt)? 

7. Co zabezpiecza człowieka przed 

porażeniem przewodem 

elektrycznym? 

 

POZIOMO: 

3. Zadziała, kiedy w instalacji 

będzie zbyt duży prąd.  

4.  Służy do pomiaru napięcia.  

5.  Rodzaj napięcia.  

6. Co mierzy amperomierz? 

ODPOWIEDZI: 

PIONOWO: 

1) przewód, 

2) napięcie, 

7) izolacja.  

https://learningapps.org/watch?v=phdewrftj21
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POZIOMO: 

3) prąd, 

4) miernik, 

5) zmienne, 

6) ampery.  

 

Zadanie 4  

Każdy zawód wymaga posługiwania się profesjonalnymi narzędziami.  Wykonaj ćwiczenia, 

dzięki którym możesz dowiedzieć się, jakie narzędzia znajdują  się w torbie elektryka.  

Dopasuj ilustrację do odpowiedniej nazwy narzędzia (załącznik 3).  

Link: https://learningapps.org/watch?v=pmpc3tnkk21 

Dopasuj nazwy do przedstawionych narzędzi:  

probówka elektryczna / próbnik elektryczny, praski do kabli, śrubokręty, zestaw wkrętaków 

elektrycznych, taśma izolacyjna / izolacja, kombinerki, zestaw noży, ściągacz izolacji 

z przewodów płaskich, automatyczny ściągacz izolacji / stripper, szczypce boczne, obcinaki 

do kabli, szczypce izolowane.  

 

 

źródło: https://elektrykapradnietyka.com 

https://learningapps.org/watch?v=pmpc3tnkk21
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Odpowiedzi: 

1. Probówka elektryczna / próbnik elektryczny - podstawowe narządzie służące do 

sprawdzenia obecności napięcia w obwodzie elektrycznym.  

2. Taśma izolacyjna / izolacja – przykładowo może służyć do naprawy przewodów, kabli, 

m.in. do odizolowania uszkodzonych przewodów fazowych od innych przewodów, 

otoczenia.  

3. Śrubokręty, zestaw wkrętaków elektrycznych – każdy wie, do czego służą śrubokręty. 

Warto zwrócić uwagę, że są  używane do prac elektrycznych o izolacji wytrzymującej 

napięcie do 1000 V.  

4. Zestaw noży - przedstawione na zdjęciu noże służą przede wszystkim do ściągania izolacji 

z kabli i przewodów elektrycznych.  

5. Automatyczny ściągacz izolacji / stripper - służy do ściągania izolacji z przewodów 

jednożyłowych, wielożyłowych i cienko-żyłowych z izolacją z tworzywa sztucznego, 

gumy, a także teflonu.  

6. Ściągacz izolacji z przewodów płaskich - profesjonalny automatyczny przyrząd 

(ściągacz) do zdejmowania izolacji zewnętrznej i wewnętrznej z PCV i gumy z kabli 

płaskich (podtynkowych). 

7. i 8. Obcinaki do kabli - jak sama nazwa wskazuje, narzędzia służą do obcinania kabli 

jednożyłowych i wielożyłowych, miedzianych, jak i aluminiowych.  

9. Szczypce izolowane - na zdjęciu widzimy szczypce wzdłużne proste oraz odgięte, które są 

bardzo przydatne w wielu pracach związanych z podłączaniem kabli i przewodów 

w rozdzielniach, puszkach.  

10. Szczypce boczne - służą do precyzyjnego obcinania końcówek kabli i przewodów.  Jedno 

z podstawowych narzędzi, które powinno znaleźć się w torbie elektryka. 

11. Kombinerki -  uniwersalne narzędzie wielozadaniowe; w elektryce używamy ich głównie 

do chwytania, gięcia i zaginania kabli miedzianych i aluminiowych.  

12. - 15.  Praski do kabli - zdjęcie przedstawia różnego rodzaju praski zaciskowe do  

końcówek oczkowych, tulejkowych, konektorowych.   

Zadanie 5.  

Wskaż dwie nazwy narzędzi przedstawionych na ilustracji. 

Link:https://learningapps.org/display?v=p5s1ngs0j21&fbclid=IwAR0CT-

LPwHRv3s2nwcfzr_1gYzjKgt2uMCsFZrnORUW31VROUv3p13s59xw 

https://learningapps.org/display?v=p5s1ngs0j21&fbclid=IwAR0CT-LPwHRv3s2nwcfzr_1gYzjKgt2uMCsFZrnORUW31VROUv3p13s59xw
https://learningapps.org/display?v=p5s1ngs0j21&fbclid=IwAR0CT-LPwHRv3s2nwcfzr_1gYzjKgt2uMCsFZrnORUW31VROUv3p13s59xw
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Faza podsumowująca 

1.  Rozmowa o wymaganych predyspozycjach w zawodzie elektryka.  

2.  Odszukaj cztery istotne cechy osoby, która wykonuje zawód elektryka (załącznik 5).  

Link: https://learningapps.org/display?v=pp0vjx84k21 

 

 

 

  

https://learningapps.org/display?v=pp0vjx84k21
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3.  Na zakończenie zajęć ustalamy etapy uzyskania tytułu technika elektryka (załącznik 4).  

Uzupełnijcie grafikę, wpisując poniższe pojęcia w odpowiedniej kolejności. 

MATURA, EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, KWALIFIKACJA ELE.02. MONTAŻ, 

URUCHAMIANIE ORAZ KONSERWACJA INSTALACJI, MASZYN I URZĄDZEŃ 

ELEKTRYCZNYCH, KWALIFIKACJA ELE.05. EKSPLOATACJA MASZYN, 

URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. WYMARZONY ZAWÓD.

  Ewaluacja zajęć (załącznik 6).  

Uczniowie oceniają zajęcia, zakreślając wybraną minkę. 
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TECHNIK ELEKTRYK 

Karta pracy 
1. Praca z ilustracją.  

Udziel odpowiedzi zgodnie z wiedzą, jaką posiadasz po wysłuchaniu informacji oraz 

obejrzeniu materiałów prezentowanych przez nauczyciela. 

 

Uczeń powinien odpowiedzieć na pytania: 

 W jakim środowisku pracy przebywa elektryk? 

 Jaki ma kontakt z ludźmi? 

 Jakim wysiłkiem fizycznym jest obciążony? 

 W jakich godzinach pracuje? 

 Jakie ma możliwości zatrudnienia? 

2. Młody Elektryku, sprawdź swoją wiedzę! 

Rozwiąż krzyżówkę, której hasła dotyczą wiedzy technika elektryka. 

 

PIONOWO: 

1.Co jest w ścianach i przez to płynie prąd? 

2.Co oznacza V (wolt)? 

5.Rodzaj napięcia. 

7.Co zabezpiecza człowieka przed porażeniem przewodem 

elektrycznym? 

 

POZIOMO: 

3. Zadziała, kiedy w instalacji będzie zbyt duży prąd. 

4. Służy do pomiaru napięcia. 

6. Co mierzy amperomierz? 
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3. Dopasuj poniższe nazwy do narzędzi przedstawionych na zdjęciu: 

probówka elektryczna  / próbnik elektryczny, praski do kabli, śrubokręty, zestaw wkrętaków 

elektrycznych, taśma izolacyjna/izolacja, kombinerki, zestaw noży, ściągacz izolacji  

z przewodów płaskich, automatyczny ściągacz izolacji  / stripper, szczypce boczne, obcinaki 

do kabli, szczypce izolowane. 

 

źródło: https://elektrykapradnietyka.com 

4. Odszukaj cztery istotne cechy osoby wykonującej zawód technika elektryka.  
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5. Ustalmy etapy  uzyskania tytułu technika elektryka.  

Uzupełnijcie grafikę, wpisując poniższe pojęcia w odpowiedniej kolejności.  

MATURA, EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, KWALIFIKACJA  ELE.02. MONTAŻ, 

URUCHAMIANIE I KONSERWACJA INSTALACJI, MASZYN I URZĄDZEŃ 

ELEKTRYCZNYCH, KWALIFIKACJA ELE.05. EKSPLOATACJA MASZYN, 

URZĄDZEŃ ORAZ  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WYMARZONY ZAWÓD. 

 

6. Oceń zajęcia, zakreślając wybraną minkę. 
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TECHNIK ELEKTRYK 

Karta odpowiedzi 
1. Praca z ilustracją. 

Elektryk 

Odpowiedź: 

 Wiedza i umiejętności: znać pole elektryczne i magnetyczne, prawa fizyki oraz zjawiska 

związane z  prądem stałym i zmiennym; znać rodzaje maszyn elektrycznych, urządzeń 

oraz ich podział według budowy, napięcia zasilania, zastosowania itp.; rozróżniać 

materiały używane do produkcji elementów sieci elektrycznych, zespołów, podzespołów 

maszyn i urządzeń, rodzaje obwodów elektrycznych i symbole stosowane na schematach 

i rysunkach technicznych; obliczać natężenie i napięcie prądu w konkretnym obwodzie; 

znać rodzaje układów elektronicznych używanych do sterowania maszynami 

i urządzeniami elektrycznymi; rozróżniać rodzaje silników elektrycznych; posługiwać się 

przyrządami pomiarowymi (oscyloskopy, mierniki analogowe i cyfrowe, generatory 

pomiarowe, przetworniki pomiarowe) i dobierać je do konkretnego układu elektrycznego. 

 W jakim środowisku pracy przebywa elektryk?  

Odpowiedź: w przestrzeni zamkniętej i otwartej. 

 Jaki ma kontakt z ludźmi:?  

Odpowiedź: mały. 

 Jakim wysiłkiem fizycznym jest obciążony? 

Odpowiedź: małym wysiłkiem. 

 W jakich godzinach pracuje? 

Odpowiedź: w godzinach standardowych. 

 Jakie ma możliwości zatrudnienia? 
Odpowiedź: własna działalność gospodarcza, w firmach projektujących i montujących 

oraz  wykonujących instalacje, w elektrowniach, w zakładach elektrycznych, kopalniach, 

hutach, na kolei, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny. 
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2. Ćwiczenie Milionerzy. 

Odpowiedzi:    

1. Jakie jest napięcie skuteczne w gniazdku jednofazowym? 

Odpowiedź: 230V. 

2. Jakie napięcie ma akumulator w samochodzie? 

Odpowiedź: 12V. 

3. Czym mierzy się napięcie, np. w gniazdku elektrycznym? 

Odpowiedź: woltomierz. 

4. Zaciskarka służy do... 

Odpowiedź: do zaciskania tulejek na przewodzie. 

5. Silnik elektryczny może napędzać... 

Odpowiedź: wszystkie odpowiedzi są poprawne. 

6. Czy silnik indukcyjny może być prądnicą? 

Odpowiedź: tak. 

7. Urządzenie w I klasie ochronności jest wyposażone w... 

Odpowiedź: uziemienie. 

8. Jak oznaczone są uzwojenia na silniku indukcyjnym elektrycznym? 

Odpowiedź: U1, U2, V1, V2, W1, W2. 

3. Krzyżówka. 

ODPOWIEDZI: 

PIONOWO: 

1) przewód, 

2) napięcie, 

7) izolacja. 

 

POZIOMO: 

3) prąd, 

4) miernik, 

5) zmienne, 

6) ampery. 
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4. Dopasuj nazwy do przedstawionych narzędzi. 

1. Probówka elektryczna / próbnik elektryczny – podstawowe narządzie służące do 

sprawdzenia obecności napięcia w obwodzie elektrycznym.  

2. Taśma izolacyjna / izolacja – może służyć przykładowo do naprawy przewodów, 

kabli, m.in. do odizolowania uszkodzonych przewodów fazowych od innych 

przewodów, otoczenia.  

3. Śrubokręty, zestaw wkrętaków elektrycznych – każdy wie, do czego służą 

śrubokręty. Warto zwrócić uwagę, że są używane do prac elektrycznych o izolacji 

wytrzymującej napięcie do 1000 V.  

4. Zestaw noży – przedstawione na zdjęciu noże służą przede wszystkim do ściągania 

izolacji z kabli i przewodów elektrycznych.  

5. Automatyczny ściągacz izolacji / stripper – służy do ściągania izolacji z przewodów 

jednożyłowych, wielożyłowych i cienko-żyłowych z izolacją z tworzywa sztucznego, 

gumy, a także teflonu.  

6. Ściągacz izolacji z przewodów płaskich - profesjonalny automatyczny przyrząd 

(ściągacz) do zdejmowania izolacji zewnętrznej i wewnętrznej z PCV i gumy z kabli 

płaskich (podtynkowych).  

7. Obcinaki do kabli – jak sama nazwa wskazuje, narzędzia służą do obcinania kabli 

jednożyłowych i wielożyłowych, miedzianych, a także aluminiowych.  

8. Szczypce  izolowane – na zdjęciu widzimy szczypce wzdłużne proste oraz odgięte, 

które są bardzo przydatne w pracach związanych z podłączaniem kabli i przewodów 

w rozdzielniach, puszkach 

9. Szczypce boczne – służą do precyzyjnego obcinania końcówek kabli i przewodów.  

Jedno z podstawowych narzędzi, które powinno znaleźć się w torbie elektryka. 

10. Kombinerki - uniwersalne narzędzie wielozadaniowe, głównie używane do chwytania, 

gięcia i zaginania kabli miedzianych i aluminiowych.  

11. Praski do kabli - zdjęcie przedstawia różnego rodzaju praski zaciskowe do końcówek 

oczkowych, tulejkowych, konektorowych. 
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Ewa Kadela, Technik usług fryzjerskich 

Scenariusz zajęć 

 

Temat zajęć: Technik usług fryzjerskich - moje predyspozycje zawodowe. 

 

Czas trwania zajęć: dwie godziny lekcyjne. 

Cele ogólne: 

 wzbogacenie wiedzy uczniów o zawodzie technika usług fryzjerskich;  

 przygotowanie uczniów do trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej i zawodu. 

Cele szczegółowe: 

 określenie predyspozycji zawodowych uczniów; 

 rozwijanie umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej; 

 zapoznanie uczniów z podstawowymi zabiegami i czynnościami fryzjerskimi; 

 rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi (praca na platformie Learning Apps, Quizizz, 

wykorzystanie materiałów audiowizualnych ze strony internatowej  

ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej – www.zsgsucha.pl); 

 umiejętność wyszukiwania informacji w tekście czytanym i słuchanym; 

 doskonalenie umiejętności pracy w grupie. 

 

Metody pracy: aktywizujące, burza mózgów, dyskusja, metoda projektu. 

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa. 

 

Środki dydaktyczne: 

materiały audiowizualne zamieszczone na www.zsgsucha.pl: filmy, awatar, gazetka technika 

usług fryzjerskich; karty pracy oraz zasoby platformy Learning Apps i  Quizizz. 

Przebieg zajęć 

Faza wprowadzająca 

1. Powitanie uczniów. 

2. Wprowadzenie do tematyki zajęć. Uczniów opisują zdjęcie (załącznik 1).  

Pytania pomocnicze: 

 Kto znajduje się na zdjęciu? 

 Gdzie przebywają osoby? 

 Czym zajmuje się dziewczyna?  

 Jaki wykonuje zawód? 

 Jakim zawodem będziemy zajmować się na dzisiejszych zajęciach? 

http://www.zsgsucha.pl/
http://www.zsgsucha.pl/
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Faza realizacyjna 

Zadanie 1 

Nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia filmu, z którego pochodzi omówione zdjęcie. 

Prosi także o zapamiętanie pokazanego sprzętu fryzjerskiego. 

Link: https://youtu.be/lXdv90Tgh0k 

Wykonajcie ćwiczenie na platformie edukacyjnej lub w formie tradycyjnej (karta pracy). 

Połączcie zdjęcie z nazwą sprzętu (załącznik 2). 

Link: https://learningapps.org/19552778 

 

Nauczyciel prosi uczniów, aby wymienili sprzęt, jakim posługuje się fryzjer. 

  

https://youtu.be/lXdv90Tgh0k
https://learningapps.org/19552778
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Zadanie 2. 

Nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia kolejnego filmu Podczas oglądania uczniowie 

zwracają uwagę na to, jakie zabiegi fryzjerskie wykonuje fryzjer w salonie?  

Link: http://zsgsucha.pl/technik-uslug-fryzjerskich/ 

Następnie wykonują ćwiczenia znajdujące się na stronie: https://learningapps.org/19550796 

Odszukajcie pięć przedstawionych zabiegów fryzjerskich w poniższym diagramie. 

 

 
Nauczyciel podsumowuje ćwiczenie (wersja papierowa – załącznik 3), zadając uczniom 

pytania dotyczące zabiegów fryzjerskich. 

 

Zadanie 3. 

Nauczyciel zaprasza uczniów do wysłuchania i przeczytania informacji o zawodzie technika 

usług fryzjerskich na stronie internetowej szkoły. 

Link: http://zsgsucha.pl/technik-uslug-fryzjerskich/ 

  

http://zsgsucha.pl/technik-uslug-fryzjerskich/
https://learningapps.org/19550796
http://zsgsucha.pl/technik-uslug-fryzjerskich/
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3. a) Praca w grupach.  

Wysłuchajcie awatara oraz obejrzyjcie gazetkę o techniku usług fryzjerskich. Na podstawie 

wysłuchanych oraz przeczytanych informacji wykonajcie ćwiczenie Milionerzy (załącznik  4). 

Link: https://learningapps.org/19552326 

 

3. b) Praca w grupach.  

Nauczyciel dzieli klasę na grupy pięcioosobowe. Na podstawie wysłuchanych tekstów oraz 

wykonanego ćwiczenia zastanówcie się, jakie cechy są niezbędne w zawodzie fryzjera. 

Zanotujcie te cechy na kartce. Ustalcie, które cechy są najważniejsze, ważne i mniej ważne. 

Uargumentujcie swój wybór. Następnie każda grupa zaprezentuje efekty swojej pracy na 

forum. 

3. c) Moje mocne i słabe strony. Praca indywidualna. Uczniowie zastanawiają się nad 

swoimi mocnymi stronami (predyspozycjami do wykonywania zawodu technika usług 

fryzjerskich) oraz słabymi stronami (załącznik  5). 

Moje mocne strony Moje słabe strony 

  

 

https://learningapps.org/19552326
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3. d) Praca indywidualna. 

Wysłuchaj jeszcze raz informacji przekazanych przez awatara i ustalcie etapy uzyskania 

tytułu technika usług fryzjerskich.  

Uzupełnij grafikę, wpisując poniższe pojęcia w odpowiedniej kolejności. 

MATURA, EGZAMIN ÓSMOKLASISTY,  KWALIFIKACJA FRK. 01. WYKONYWANIE 

USŁUG FRYZJESKICH, WYMARZONY ZAWÓD, KWALIFIKACJA FRK.03. 

PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE FRYZUR (załącznik 6). 

 

 

3. e) Praca w grupach. 

Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy. Zapoznajcie się z informacjami znajdującymi się 

stronie internetowej ZS im. W. Goetla i zastanówcie się nad wskazanymi zagadnieniami. 

Link: http://zsgsucha.pl/technik-uslug-fryzjerskich/ 

Grupa I 

Szansa sukcesu technika usług fryzjerskich na rynku pracy. 

Grupa II 

Możliwości zatrudnienia. 

Grupa III 

Wyszukanie w zasobach internetowych informacji na temat zarobków fryzjera w kraju i za 

granicą? 

Grupy przedstawiają efekty swojej pracy. 

  

http://zsgsucha.pl/technik-uslug-fryzjerskich/
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Zadanie 4. 

Nauczyciel prosi uczniów o rozwiązanie quizów o zawodzie fryzjera. Praca indywidualna. 

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/61eec55d088e9b001efe637c/fryzjerstwo 

 

Faza podsumowująca 

1. Uczniowie dyskutują o zaletach i wadach zawodu technika usług fryzjerskich.  

2. Ewaluacja zajęć (załącznik 7). 

 

Uczniowie oceniają zajęcia, zakreślając wybraną minkę. 

 

Zajęcia podobały mi 
się 

 
 

    

Podczas zajęć 
dowiedziałem się / 
dowiedziałam się 
wielu informacji 

o zawodzie technika 
usług fryzjerskich 

    

Materiały 
audiowizualne oraz 

graficzne, 
przygotowane przez ZS 

im. W. Goetla, 
podobały mi się 

    

 

  

https://quizizz.com/admin/quiz/61eec55d088e9b001efe637c/fryzjerstwo
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3. Praca projektowa dla uczniów zainteresowanych zawodem technika usług 

fryzjerskich. 

Obejrzyjcie film jeszcze raz i zainspirujcie się pokazanymi na nim fryzurami. Wykonajcie 

w domu własne fryzury z użyciem ciekawych elementów przyrodniczych. Udokumentujcie 

swoją pracę oryginalnym zdjęciem i informacjami (rodzaj i przeznaczenie fryzury, 

wykorzystane materiały, użyty sprzęt fryzjerski, czas pracy, stopień zadowolenia). 

Link: http://zsgsucha.pl/technik-uslug-fryzjerskich/ 

Dokumentację w formie zdjęcia i wymaganych informacji prześlijcie na adres mailowy ZS 

im. W. Goetla.  Najciekawsze prace opublikujemy na naszej stronie internetowej oraz 

nagrodzimy dyplomami. Na najciekawszą pracę czeka nagroda niespodzianka, która będzie 

wręczona podczas Powiatowego Festiwalu Nauki.  

Termin nadsyłania prac: 28 lutego bieżącego roku. 

  

http://zsgsucha.pl/technik-uslug-fryzjerskich/
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TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

Karta pracy 
Załącznik 1 

Opisz zdjęcie. 

Pytania pomocnicze: 

 Kto znajduje się na zdjęciu? 

 Gdzie przebywają osoby ? 

 Czym zajmuje się dziewczyna na zdjęciu? Jaki wykonuje zawód? 

 Jakim zawodem będziemy zajmować się na dzisiejszych zajęciach? 
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Załącznik 2 

Zadanie 1.  

Link: https://learningapps.org/19550642 

Do nazwy sprzętu dobierz odpowiedni numer zdjęcia. 

Wałki suszarka prostownica maszynka do 

strzyżenia 

lokówka grzebienie 

      

 

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

https://learningapps.org/19550642
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Załącznik 3 

Zadanie 2.  

Link: https://learningapps.org/19550796 

Oglądnij kolejny film. Podczas projekcji filmu zwróć uwagę na to, jakie zabiegi 

fryzjerskie wykonuje fryzjer w salonie. 

Link: https://youtu.be/HdXkGRs03g0 

Znajdź 5 zabiegów fryzjerskich, które były przedstawione na filmie. 

 

 

Zadanie 3. 

Zapoznaj się z informacjami o zawodzie technika usług fryzjerskich na stronie 

internetowej szkoły. 

Link: http://zsgsucha.pl/technik-uslug-fryzjerskich/ 

3. a) Wysłuchaj awatara oraz obejrzyj gazetkę o techniku usług fryzjerskich. Na 

podstawie usłyszanych i przeczytanych informacji wykonaj ćwiczenie Milionerzy. Praca 

w grupach. 

Link: https://learningapps.org/19552326 

3. b) Praca w grupach.  

Na podstawie wysłuchanych tekstów oraz wykonanego ćwiczenia Milionerzy zastanówcie się 

w grupach, jakie cechy są niezbędne w zawodzie fryzjera. Zanotujcie te cechy na kartce. 

Ustalcie, które cechy są najważniejsze, ważne i mniej ważne. Uargumentujcie swój wybór. 

Następnie każda grupa prezentuje efekty swojej pracy na forum.  

https://learningapps.org/19550796
https://youtu.be/HdXkGRs03g0
http://zsgsucha.pl/technik-uslug-fryzjerskich/
https://learningapps.org/19552326
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Załącznik 4 

3. a) Praca w grupach.  

Wysłuchajcie awatara oraz obejrzyjcie gazetkę o techniku usług fryzjerskich. Na podstawie 

wysłuchanych oraz przeczytanych informacji wykonajcie ćwiczenie Milionerzy. 

Link: https://learningapps.org/19552326 

 

Pytania: 

1. Dobry fryzjer nie powinien być: 

a. komunikatywny, 

b. dokładny, 

c. niehigieniczny, 

d. precyzyjny. 

 

2. Jak brzmi nazwa pierwszej kwalifikacji? 

a. wykonywanie usług fryzjerskich, 

b. wykonywanie farbowania, 

c. wykonywanie strzyżenia, 

d. wykonywanie trwałego odkształcania włosów. 

 

3. Gdzie może pracować technik usług fryzjerskich? 

a. w salonach fryzjerskich, w charakteryzatorniach, na planach filmowych, 

b. w salonie kosmetycznym, 

c. w uzdrowiskach, 

d. w sklepie. 

 

 

https://learningapps.org/19552326
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4. Co nie należy do kwalifikacji:  Wykonywanie usług fryzjerskich? 

a. projektowanie fryzur, 

b. prowadzenie konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej, 

c. doradzanie w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury, 

d. wykonywanie pielęgnacji włosów i skóry głowy. 

 

5. Fryzjerem może zostać osoba: 

a. kreatywna, 

b. sprawiedliwa, 

c. odważna, 

d. dobroduszna. 

 

6. Obecnie klienci w dużej mierze stawiają na: 

a. indywidualizm własnego wyglądu, 

b. tradycyjność własnego wyglądu, 

c. skromność własnego wyglądu, 

d. wygodę. 

 

 

 

Załącznik 5 

3. c) Moje mocne i słabe strony.  

Zastanów się nad swoimi mocnymi stronami - predyspozycjami do wykonywania zawodu 

technika usług fryzjerskich. Wpisz swoje mocne, a także słabe strony. 

Moje mocne strony Moje słabe strony 
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Załącznik 6 

3. d) Wysłuchaj jeszcze raz informacji przekazanych przez awatara i ustal etapy uzyskania 

tytułu technika usług fryzjerskich.  

Uzupełnij grafikę, wpisując poniższe pojęcia w odpowiedniej kolejności.  

MATURA, EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, KWALIFIKACJA FRK.01. WYKONYWANIE 

USŁUG FRYZJESKICH, WYMARZONY ZAWÓD, KWALIFIKACJA FRK.03. 

PROJEKTOWANIE ORAZ WYKONYWANIE FRYZUR. 

 
 

 

Załącznik 7 

Oceń zajęcia, zaznaczając wybraną minkę w tabeli. 

Zajęcia podobały mi się 

    

Podczas zajęć dowiedziałem 

się / dowiedziałam się wielu 

informacji o zawodzie 

technik usług fryzjerskich     

Materiały audiowizualne, 

a także graficzne, 

przygotowane przez ZS im. 

W. Goetla, podobały mi się     
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TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

Karta odpowiedzi 
Załącznik 2 

Zadanie 1.  

Odpowiedzi:  

Link: https://learningapps.org/19552778 

 

Połącz w pary sprzęt fryzjerski, który był pokazany na filmie. 

 

 

wałki Suszarka prostownica maszynka do 

strzyżenia 

lokówka grzebienie 

5 6 3 1 2 4 

 

  

https://learningapps.org/19552778
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Załącznik 3 

Zadanie 2.  

Odpowiedzi: 

Link: https://learningapps.org/19550796 

 

Zadanie 3. 

Odpowiedzi: 

1. Dobry fryzjer nie powinien być niehigieniczny. 

2. Nazwa pierwszej kwalifikacji : wykonywanie usług fryzjerskich. 

3. Fryzjer może pracować w salonach fryzjerskich, charakteryzatorniach, na planach 

filmowych. 

4. Do kwalifikacji wykonanie usług fryzjerskich nie należy projektowanie fryzur. 

5. Fryzjerem może zostać kreatywna osoba. 

6. Obecnie klienci  w dużej mierze stawiają na indywidualizm własnego wyglądu. 

Zadanie 3. d) 

Odpowiedzi: 

1. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. 

2. KWALIFIKACJA FRK.01. WYKONYWANIE USŁUG FRYZJESKICH. 

3. KWALIFIKACJA FRK.03. PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE FRYZUR. 

4. MATURA. 

5. WYMARZONY ZAWÓD. 

  

https://learningapps.org/19550796
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TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

Załączniki 
Załącznik 1 

Wprowadzenie do tematu 

Nauczyciel prosi uczniów, aby opisali zdjęcie. 

Pytania pomocnicze: 

 Kto znajduje się na zdjęciu? 

 Gdzie przebywają osoby? 

 Czym zajmuje się dziewczyna? 

 Jaki wykonuje zawód? 

 Jakim zawodem będziemy zajmować się na dzisiejszych zajęciach? 
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TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

Załącznik 2 

Zadanie 1. 

Link: https://learningapps.org/19550642 

Obejrzyj film i postaraj się zapamiętać przedstawiony sprzęt fryzjerski. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=lXdv90Tgh0k 

Do nazwy sprzętu dobierz odpowiedni numer zdjęcia. 

Wałki suszarka prostownica maszynka do 

strzyżenia 

lokówka grzebienie 

      

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

https://learningapps.org/19550642
https://www.youtube.com/watch?v=lXdv90Tgh0k


 

111 
 

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

Załącznik 3 

Zadanie 2. 

Link: https://learningapps.org/19550796 

Obejrzyj film Technik usług fryzjerskich. 

Link: https://youtu.be/HdXkGRs03g0 

 

 

Znajdź 5 zabiegów fryzjerskich, które były przedstawione na filmie. 

 

  

https://learningapps.org/19550796
https://youtu.be/HdXkGRs03g0
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TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

Załącznik 4 

Wysłuchajcie awatara oraz obejrzyjcie gazetkę o techniku usług fryzjerskich. Na podstawie 

wysłuchanych oraz przeczytanych informacji wykonajcie ćwiczenie Milionerzy. 

Link: https://learningapps.org/19552326 

 

 

  

https://learningapps.org/19552326
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TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

Załącznik 5 

Moje mocne strony Moje słabe strony 
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TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

Załącznik 6 
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TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

Załącznik 7 

Ewaluacja zajęć 

Zajęcia podobały mi się 

    

Podczas zajęć dowiedziałem się / 

dowiedziałam się wielu 

informacji o zawodzie technika 

usług fryzjerskich 
    

Materiały audiowizualne oraz 

graficzne, przygotowane przez 

ZS im. W. Goetla, podobały mi 

się 
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Natasza Rembielak, Krzysztof Gurdek, Technik mechatronik 

Scenariusz zajęć 

 

Temat zajęć: Technik mechatronik – zawód przyszłości. 

 

Czas trwania zajęć: dwie godziny lekcyjne. 

Cele ogólne:  

 wzbogacenie wiedzy uczniów o  zawodzie technika mechatronika; 

 przygotowanie uczniów do trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej i zawodu. 

Cele szczegółowe:  

 określenie predyspozycji zawodowych uczniów;  

 rozwijanie umiejętności uczniów w  planowaniu kariery edukacyjnej i  zawodowej; 

 zapoznanie uczniów ze specyfiką zawodu mechatronika; 

 rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi (praca na platformie edukacyjnej Learning Apps 

oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych ZS im W. Goetla w Suchej 

Beskidzkiej – www.zsgsucha/pl); 

 doskonalenie umiejętności pracy w grupie.  

Metody pracy: eksponujące, aktywizujące , problemowa. 

 

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa.  

Środki dydaktyczne:  

materiały audiowizualne znajdujące się na stronie internetowej ZS im. W. Goetla: 

filmy, awatar, karty pracy dla uczniów; zasoby platformy Learning Apps. 

  

http://www.zsgsucha/pl
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Przebieg zajęć 

Faza wprowadzająca 

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć. Nauczyciel odczytuje tekst. Zadaniem uczniów jest 

określenie zawodu, którego dotyczą opis i przedstawione zdjęcia. 

Osoba, która wykonuje ten zawód, musi orientować się w mechanice, elektronice 

i informatyce, gdyż jej praca polega właśnie na wykorzystywaniu tych trzech dziedzin do 

usprawniania różnych urządzeń. Może pracować w warsztatach, laboratoriach, halach 

produkcyjnych, serwisach zabawek dziecięcych, sprzętu AGD, placówkach badawczo-

rozwojowych, w pracowniach czy w biurach konstrukcyjno-technologicznych. Wszędzie tam, 

gdzie wykorzystuje się technologie informacyjne. Może również zajmować się diagnostyką 

samochodów w warsztatach samochodowych. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jakim zawodem będziemy zajmować się na dzisiejszych zajęciach? 
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Faza realizacyjna 

1. Prowadzący zaprasza uczniów do zapoznania się z informacjami o zawodzie technika 

mechatronika oraz wysłuchania awatara.  

Link: http://zsgsucha.pl/technika/technik-mechatronik/ 

Po obejrzeniu materiału prosi, aby uczniowie odpowiedzieli na pytania, wykonując ćwiczenie 

Milionerzy. Praca w grupach (załącznik 1). 

Link: https://learningapps.org/watch?v=pc73epn4c21 

 

 

  

http://zsgsucha.pl/technika/technik-mechatronik/
https://learningapps.org/watch?v=pc73epn4c21
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2. Wykonaj ćwiczenie na platformie edukacyjnej Learning Apps.  Połącz zdjęcie  

z  odpowiednią nazwą sprzętu (załącznik 2). 

 

Link: https://learningapps.org/watch?v=pkfzuec8n21 

 

NAZWA NR 

siłownik 

pneumatyczny 

 

Kompresor  

Multimetr  

Spawarka  

Lutownica  

Cyna  

Kombinerki  

Bezpiecznik  

szyna montażowa  

silnik elektryczny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pkfzuec8n21
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3. Nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia  krótkiego filmu. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AcbqmjwKfwM 

Po obejrzeniu filmu prosi o wykonanie kolejnego ćwiczenia.  

Odszukaj  osiem przedmiotów, które związane są z omawianym zawodem (załącznik 3). 

Link: https://learningapps.org/watch?v=p2spdyawk21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOWIEDZI: 

1. Przewód. 

2. Tłok. 

3. Układ. 

4. Triak. 

5. Rezystor. 

6. Powietrze. 

7. Zawór. 

8. Tyrystor. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AcbqmjwKfwM
https://learningapps.org/watch?v=p2spdyawk21
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4. Rozwiąż krzyżówkę i utrwal widomości dotyczące zawodu mechatronika (załącznik 4). 

Link: https://learningapps.org/display?v=putuwbwin21 

 POZIOMO:  

Pytanie 4. Układy sterowane 

olejem . 

Pytanie 8. Widoczny na 

zdjęciu to… 

 
Pytanie 6. Szkoła, której 

ukończenie zapewnia maturę 

i zawód… 

Pytanie 7. Opornik elektryczny 

fachowo to… 

Pytanie 10. Widoczna na 

zdjęciu to... 

 
Pytanie 3. Widoczna na zdjęciu 

to...  

 

PIONOWO:  

Pytanie 2. Dziedzina techniki związana z montażem i naprawą instalacji elektrycznych. 

Pytanie 1. Dziedzina techniki, w której do sterowania układami wykorzystuje się sprężone 

powietrze, to… 

Pytanie 11. Spręża powietrze.  

Pytanie 5. Widoczna na zdjęciu to… 

 

 

Pytanie 12. Tłoczy olej. 

Pytanie 9. Widoczny na zdjęciu to…  

https://learningapps.org/display?v=putuwbwin21
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5. Moja droga do uzyskania tytułu technika mechatronika (załącznik 5). 

Uzupełnij grafikę, wpisując poniższe pojęcia w odpowiedniej kolejności. 

KWALIFIKACJA ELM.03. MONTAŻ, URUCHOMIENIE I KONSERWACJA 

URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH, MATURA, EGZAMIN 

ÓSMOKLASISTY, KWALIFIKACJA ELM.06. EKSPLOATACJA I PROGRAMOWANIE 

URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH, WYMARZONY ZAWÓD. 

 

6. Praca indywidualna.  

Uczniowie zastanawiają się nad swoimi mocnymi stronami - predyspozycjami do 

wykonywania zawodu technika mechatronika (załącznik 6). 
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Faza podsumowująca 

1. Jeśli jesteś kreatywna/y i pracowita/y, to mechatronika będzie z pewnością dla Ciebie 

doskonałym wyborem. Duża wyobraźnia i wiedza zdobyta w dziedzinie mechatroniki 

pozwolą konstruować nie tylko roboty czy pojazdy z klocków. Wysoki poziom nauczania 

w technikum zapewni dobry start w karierze zawodowej młodego mechatronika. 

 

 

2. Ewaluacja zajęć (załącznik 7).  

Uczniowie oceniają zajęcia, zakreślając wybraną minkę. 
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TECHNIK MECHATRONIK 

Karta pracy 
Zadanie 1. 

Obejrzyj zdjęcia. Z jakim zawodem Ci się kojarzą? 
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Zadanie 2.  

Oglądnij film i wysłuchaj informacji przekazywanych przez awatara o zawodzie technika 

mechatronika.  

Link: http://zsgsucha.pl/technika/technik-mechatronik/ 

W grupach wykonajcie ćwiczenie Milionerzy.  

Link: https://learningapps.org/watch?v=pc73epn4c21 

Załącznik 1 (wersja papierowa). 

Pytanie 1. 

 

Pytanie 2. 

 

 

 

 

 

http://zsgsucha.pl/technika/technik-mechatronik/
https://learningapps.org/watch?v=pc73epn4c21
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Pytanie 3. 

 

Pytanie 4. 

 

Pytanie 5. 
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Pytanie 6. 

 

Pytanie 7. 
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Zadanie 3. 

Połącz zdjęcie z odpowiednią nazwą sprzętu. 

Link: https://learningapps.org/watch?v=pkfzuec8n21 

Załącznik 2 (wersja papierowa). 

 

NAZWA NR 

siłownik 

pneumatyczny 

 

Kompresor  

Multimetr  

Spawarka  

Lutownica  

Cyna  

Kombinerki  

Bezpiecznik  

szyna montażowa  

silnik elektryczny  

 

https://learningapps.org/watch?v=pkfzuec8n21
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Zadanie 4.  

Oglądnij jeszcze jeden film. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AcbqmjwKfwM 

Następnie wykonaj ćwiczenie. Odszukaj w wykreślance 8 przedmiotów, które  są związane  

z pracą mechatronika. 

Link: https://learningapps.org/watch?v=p2spdyawk21 

Załącznik 3 (wersja papierowa). 

 

A D Z C E K F I D T 

K B A E N P R Ó Z Ł 

P O W I E T R Z E O 

G H Ó F J L M K S K 

T Y R Y S T O R T W 

R W I K L M H J B U 

I W P R Z E W Ó D K 

A A M P O R A U D Ł 

K R T K C V U W A A 

R E Z Y S T O R C D 

 

       ODPOWIEDZI: 

       1. Przewód. 2. Tłok. 3. Układ.  4.Triak. 5. Rezystor. 6. Powietrze. 7. Zawór.  8. Tyrystor. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AcbqmjwKfwM
https://learningapps.org/watch?v=p2spdyawk21
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Zadanie 5 .  

Rozwiąż krzyżówkę i utrwal wiadomości dotyczące prezentowanego zawodu. 

Link: https://learningapps.org/display?v=putuwbwin21 

Załącznik 4 (wersja papierowa). 

 

POZIOMO:  

Pytanie 4. Układy sterowane 

olejem to… 

Pytanie 8. Widoczny na zdjęciu 

to… 

Pytanie 6. Szkoła, która ma 

zapewnia maturę i zawód, to… 

Pytanie 7. Opornik elektryczny 

fachowo to… 

Pytanie 10. Widoczna na zdjęciu 

to… 

 

Pytanie 3. Widoczna na zdjęciu to… 

 

PIONOWO:  

Pytanie 2. Dziedzina techniki związana z montażem i naprawą instalacji elektrycznych to… 

Pytanie 1. Dziedzina techniki, w której do sterowania układami wykorzystuje  się sprężone 

powietrze to… 

Pytanie 11. Spręża powietrze. 

Pytanie 5. Widoczna na zdjęciu to… 

 

Pytanie 12. Tłoczy olej. 

Pytanie 9. Widoczny na zdjęciu to… 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=putuwbwin21
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Zadanie 6.  

Moja droga do uzyskania  tytułu technika mechatronika (załącznik 5). 

Uzupełnij grafikę, wpisując poniższe pojęcia w odpowiedniej kolejności.  

KWALIFIKACJA  ELM.03. MONTAŻ, URUCHOMIENIE  

I KONSERWACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH, 

MATURA, EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, KWALIFIKACJA ELM.06. 

EKSPLOATACJA ORAZ PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW 

MECHATRONICZNYCH, WYMARZONY ZAWÓD. 
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Zadanie 7.  

Zastanów się nad swoimi mocnymi stronami - predyspozycjami do wykonywania zawodu 

technika  mechatronika. Praca indywidualna ( załącznik 6). 

 

Jeśli jesteś kreatywna/y i pracowita/y, to mechatronika będzie z pewnością dla Ciebie 

doskonałym wyborem. Duża wyobraźnia i wiedza zdobyta w dziedzinie mechatroniki 

pozwolą Ci konstruować nie tylko roboty czy pojazdy z klocków. Wysoki poziom nauczania 

w technikum zapewni dobry start w karierze zawodowej młodego mechatronika. 
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Ewaluacja zajęć. 

Oceń zajęcia, zakreślając wybraną minkę (załącznik 7). 
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TECHNIK MECHATRONIK 

Karta odpowiedzi 

Zadanie 2 

Ćwiczenie Milionerzy. 

1. Pytanie i odpowiedź. 

 

2. Pytanie i odpowiedź. 

 

3. Pytanie i odpowiedź. 

 

4. Pytanie i odpowiedź. 
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5.  Pytanie i odpowiedź. 

 

 

6. Pytanie i odpowiedź. 

 

7. Pytanie i odpowiedź. 
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Załącznik 2 

Zadanie. 3   

Połącz zdjęcie z nazwą sprzętu. 

NAZWA NR 

siłownik 

pneumatyczny 

1 

Kompresor 8 

Multimetr 5 

Spawarka 6 

Lutownica 4 

Cyna 3 

Kombinerki 10 

Bezpiecznik 9 

szyna montażowa 2 

silnik elektryczny 7 

 

Załącznik 3 

Zadanie 4. 

Odszukaj osiem przedmiotów, które są związane z pracą mechatronika (pionowo, poziomo). 
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Załącznik 4 

Zadanie 5. 

Rozwiąż krzyżówkę. 
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TECHNIK MECHATRONIK 

Załączniki 
Załącznik  1 

Zadanie 1. 

Link:  https://learningapps.org/watch?v=pc73epn4c21 

Prowadzący zaprasza uczniów do zapoznania się z informacjami o zawodzie technika 

mechatronika oraz wysłuchania awatara.  

Link: http://zsgsucha.pl/technika/technik-mechatronik/ 

Następnie  prosi, aby uczniowie odpowiedzieli na pytania, wykonując ćwiczenie Milionerzy. 

Praca w grupach (załącznik 1). 

Pytanie 1. 

 

Pytanie 2. 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pc73epn4c21
http://zsgsucha.pl/technika/technik-mechatronik/
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Pytanie 3. 

 

Pytanie 4. 

 

Pytanie 5. 
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Pytanie 6. 

 

Pytanie 7. 
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TECHNIK MECHATRONIK 

Załącznik 2  

 

Zadanie 1. 

Link: https://learningapps.org/watch?v=pkfzuec8n21 

Połącz  zdjęcie z odpowiednią nazwą sprzętu. 

 

 

  

NAZWA NR 

siłownik 

pneumatyczny 

 

Kompresor  

Multimetr  

Spawarka  

Lutownica  

Cyna  

Kombinerki  

Bezpiecznik  

szyna 

montażowa 

 

silnik 

elektryczny 

 

https://learningapps.org/watch?v=pkfzuec8n21
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TECHNIK MECHATRONIK 

Załącznik 3 

Zadanie 4. 

Link: https://learningapps.org/watch?v=p2spdyawk21 

Nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia następnego filmu. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AcbqmjwKfwM 

Po obejrzeniu filmu prosi o  wykonanie kolejnego  ćwiczenia. 

Odszukajcie w diagramie osiem przedmiotów, które są związane z zawodem technika 

mechatronika.  

Papierowa wersja zadania. 

A D Z C E K F I D T 

K B A E N P R Ó Z Ł 

P O W I E T R Z E O 

G H Ó F J L M K S K 

T Y R Y S T O R T W 

R W I K L M H J B U 

I W P R Z E W Ó D K 

A A M P O R A U D Ł 

K R T K C V U W A A 

R E Z Y S T O R C D 

  

https://learningapps.org/watch?v=p2spdyawk21
https://www.youtube.com/watch?v=AcbqmjwKfwM
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TECHNIK MECHATRONIK 

Załącznik 4 

Zadanie 5. 

Link:  https://learningapps.org/display?v=putuwbwin21 

Rozwiąż krzyżówkę i utrwal widomości dotyczące zawodu mechatronika. 

Papierowa wersja zadania. 

POZIOMO:  

Pytanie 4. Układy sterowane olejem 

to… 

Pytanie 8. Widoczny na 

zdjęciu to… 

 

Pytanie 6. Szkoła, której ukończenie 

zapewnia maturę i zawód to… 

Pytanie 7. Opornik elektryczny 

fachowo to… 

Pytanie 10. Widoczna 

na zdjęciu to… 

Pytanie 3. Widoczna 

na zdjęciu to… 

 

PIONOWO:  

Pytanie 2. Dziedzina techniki związana z montażem i naprawą instalacji elektrycznych to… 

Pytanie 1. Dziedzina techniki, w której do sterowania układami wykorzystuje  się sprężone 

powietrze, to… 

Pytanie 11. Spręża powietrze. 

Pytanie 5.  Widoczna na zdjęciu to… 

Pytanie 12. Tłoczy olej. 

Pytanie 9.  Widoczny na zdjęciu to… 

https://learningapps.org/display?v=putuwbwin21
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TECHNIK MECHATRONIK 

Załącznik 5 
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TECHNIK MECHATRONIK 

Załącznik 6 

Zadanie 7. 
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TECHNIK MECHATRONIK 

Załącznik 7 

Ewaluacja zajęć  
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Aleksandra Spyrka, Technik pojazdów samochodowych 

Scenariusz zajęć 

 

Temat zajęć: Technik pojazdów samochodowych - moje predyspozycje 

zawodowe. 

 

Czas trwania zajęć: dwie godziny lekcyjne. 

Cele ogólne: 

 przygotowanie uczniów do trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej i zawodu; 

 wzbogacenie wiedzy o zawodzie technika pojazdów samochodowych. 

Cele szczegółowe: 

 określenie predyspozycji zawodowych uczniów; 

 zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów w planowaniu kariery edukacyjno-

zawodowej; 

 zapoznanie uczniów z podstawowymi zadaniami zawodowymi technika pojazdów 

samochodowych; 

 rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi (praca na platformie Quizizz oraz wykorzystanie 

materiałów ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej - www.zsgsucha.pl); 

 wyszukiwania informacji w tekście czytanym i słuchanym; 

 doskonalenie umiejętności współpracy w grupie; 

 przedstawianie własnego stanowiska wobec problemu. 

Metody pracy: aktywizujące, burza mózgów, metoda projektu, dyskusja. 

Formy pracy; indywidualna, grupowa, zespołowa. 

Środki dydaktyczne: 

materiały audiowizualne znajdujące się na stronie internetowej ZS im W. Goetla: filmy, 

awatar, gazetka o techniku pojazdów samochodowych; karty pracy; ćwiczenia interaktywne 

(www.quizizz.com). 

 

 

Przebieg zajęć 

Faza wprowadzająca 

1. Powitanie uczniów. 

2. Wprowadzenie do tematyki zajęć. Opinie uczniów o prezentowanych obrazkach - burza 

mózgów (załącznik 1). 

http://www.zsgsucha.pl/
http://www.quizizz.com/
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3. Nauczyciel prosi uczniów o zalogowanie się do aplikacji: 

https://quizizz.com/admin/quiz/60c7800193eb22001b12713d 

4.  Z jakim zawodem są związane prezentowane obrazki? Odpowiedzi uczniów. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/60c7800193eb22001b12713d
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Faza realizacyjna 

1. Praca indywidualna.  

Wybierz właściwą nazwę urządzenia i połącz ją z odpowiednim obrazkiem. 

Alternatywnie - nauczyciel zapisuje nazwy: montażownica, oscyloskop, narzędzia 

warsztatowe, podnośnik samochodowy, analizator spalin, przyrząd do zbieżności. 

   Uczniowie łączą je z obrazkami (załącznik 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia filmu. 

 Link:  https://youtu.be/C9-G_tumGjI 

 Uczniowie oglądają film. Następnie zaznaczają poprawne odpowiedzi na pytanie: 

 Którego przyrządu dotyczy opisane wcześniej zastosowanie?  

 Alternatywnie - wersja papierowa zadania (załącznik 3). 

 

https://youtu.be/C9-G_tumGjI
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3. Nauczyciel zaprasza uczniów do wysłuchania awatarów i przeczytania informacji 

o zawodzie technika pojazdów samochodowych na stronie internetowej szkoły (Technik 

pojazdów samochodowych – Zespół Szkół im. Walerego Goetla (zsgsucha.pl)). 

 Następnie zadaje pytania:  

 Jakie kwalifikacje uzyskuje technik pojazdów samochodowych?  

 Jakie są zalety tego zawodu? 

 Do czego przygotowuje nauka w technikum o kierunku technik pojazdów samochodowych?      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://zsgsucha.pl/technika/technik-pojazdow-samochodowych/
http://zsgsucha.pl/technika/technik-pojazdow-samochodowych/
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Nauczyciel prosi o zaznaczenie poprawnych odpowiedzi (załącznik 4). 

  

 

 

 

 

 

Faza podsumowująca 

1. Zalety i wady zawodu technika pojazdów samochodowych. Dyskusja uczniów. 

2. Praca projektowa dla uczniów zainteresowanych zawodem technika pojazdów 

samochodowych. 

Zastanów się, jaki rodzaj pracy technika pojazdów samochodowych może być najciekawszy. 

Następnie wyobraź sobie dzień osoby pracującej na tym stanowisku. Nagraj krótki filmik 

instruktażowy prezentujący elementy pod maską samochodu lub kolejne etapy wymiany koła. 

Efekty pracy i wymagane informacje prześlij na adres mailowy ZS im. W. Goetla w Suchej 

Beskidzkiej. Najciekawsze prace opublikujemy na naszej stronie internetowej oraz 

nagrodzimy dyplomami. Na najciekawszą pracę czeka nagroda niespodzianka, która będzie 

wręczona podczas Powiatowego Festiwalu Nauki.  

Termin nadsyłania prac: 28.02.bieżącego roku. 

3. Ewaluacja zajęć. 

Oceń zajęcia, wybierając minkę (załącznik 5). 

 

Zajęcia podobały mi się 

    

Podczas zajęć dowiedziałem się / 
dowiedziałam się wielu 

informacji o zawodzie technika 
pojazdów samochodowych 

    

Materiały audiowizualne oraz 
graficzne, przygotowane przez ZS 

im. W. Goetla, podobały mi się     
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TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Karta pracy 
Załącznik 1 

Zaloguj się do aplikacji: 

Link:https://quizizz.com/admin/presentation/60c7800193eb22001b12713d/moje-

predyspozycje-zawodowe-tps 

Obejrzyj wskazane obrazki. Co przedstawiają? 

Z jakim zawodem są związane te przedmioty? 

     

 

      

 

    

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/presentation/60c7800193eb22001b12713d/moje-predyspozycje-zawodowe-tps
https://quizizz.com/admin/presentation/60c7800193eb22001b12713d/moje-predyspozycje-zawodowe-tps
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Załącznik 2 

Wybierz właściwą nazwę urządzenia i połącz ją z odpowiednim obrazkiem. 

Nazwy: montażownica, oscyloskop, narzędzia warsztatowe, podnośnik samochodowy, 

analizator spalin, przyrząd do zbieżności. 

 

……………………………….. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………… 

………………………………….. 

……………………………………. 
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Załącznik 3 

Przyjrzyj się obrazkom i zaznacz poprawną odpowiedź. 

1. Podstawowe elementy wyposażenia warsztatu służące do większości prac to: 

 
o przyrządy posprawdzania zbieżności kół, 
o narzędzia warsztatowe. 

 

2. Sprawdza, czy samochód jedzie prosto: 

 
o wyważarka, 
o przyrząd do sprawdzania zbieżności kół. 

 

3. Do naprawy usterek i ich wykrywania używamy: 

 
o oscyloskopu, 
o wyważarki. 

 

4. Pomiar stopnia toksyczności spalin pojazdów badamy przy użyciu: 

 
o oscyloskopu, 
o analizatora spalin. 
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5. Służy do podnoszenia pojazdów, wykorzystuje się do diagnostyki napraw:  

 
o narzędzia warsztatowe, 
o podnośnik. 

 

6. Służy do montowania opon oraz sprawdzania kół samochodowych:  

 
o oscyloskop, 
o montażownica. 

 

Załącznik 4 

Zaznacz poprawne odpowiedzi: 

 

Nauka w technikum o kierunku technik pojazdów samochodowych przygotuje Cię do: 

 
o wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach 

samochodowych; 

o organizowania transportu oraz obsługi klientów i kontrahentów; 

o diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; 

o  instalowania systemów sieciowych transmisji danych; 

o przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych. 
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Załącznik 5 

Ewaluacja zajęć. 

Oceń zajęcia, wybierając minkę. 

 

 

Zajęcia podobały mi się 

    

Podczas zajęć dowiedziałem się  
/ dowiedziałam się wielu 

informacji o zawodzie technika 
pojazdów samochodowych 

    

Materiały audiowizualne oraz 
graficzne, przygotowane przez ZS 

im. W. Goetla, podobały mi się     
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TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Karta odpowiedzi 
Załącznik 2 

    MONTAŻOWNICA 

     OSCYLOSKOP 

     NARZĘDZIA 

    PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 

 PRZYRZĄD DO SPRADZANIA 

ZBIEŻNOŚCI KÓŁ 
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     ANALIZATOR SPALIN 

 

 

Załącznik 3 

1. Podstawowe elementy wyposażenia warsztatu służące do większości prac: 

 

o narzędzia warsztatowe. 

 

2. Sprawdza, czy samochód jedzie prosto: 

 

o przyrząd do sprawdzania zbieżności kół. 

 

3. Używany do naprawy usterek i ich wykrywania:  

 

o oscyloskop. 
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4. Pomiar stopnia toksyczności spalin pojazdów:  

 

o analizator spalin. 

 

 

5. Narzędzie służy do podnoszenia pojazdów i wykorzystuje się je do diagnostyki, 

napraw:  

 

o podnośnik. 

 

6. Służy do montowania opon oraz sprawdzania kół samochodowych:  

 

 

o montażownica. 
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Załącznik 4 

Zaznacz poprawne odpowiedzi. 

Nauka w technikum o kierunku technik pojazdów samochodowych przygotuje Cię do: 

 

o wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach 

samochodowych; 

o diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; 

o przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych. 
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Wioleta Barzycka, Technik programista 

Scenariusz zajęć 

 

Temat zajęć: Technik programista- moje predyspozycje zawodowe. 

 

Czas trwania zajęć: dwie godziny lekcyjne. 

Cele ogólne: 

 wzbogacenie wiedzy uczniów o zawodzie technika programisty; 

 przygotowanie uczniów do trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej i zawodu. 

Cele szczegółowe: 

 określenie predyspozycji zawodowych uczniów; 

 rozwijanie umiejętności uczniów w planowania kariery edukacyjno-zawodowej; 

 zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi nauki w technikum 

o kierunku technik programista; 

 umiejętne wykorzystanie wybranych zasobów platformy edukacyjnej  Learning 

Apps,  Quizizz oraz informacji ze strony internetowe ZS im. W. Goetla w Suchej 

Beskidzkiej (www.zsgsucha.pl); 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi oraz  wyszukiwania i selekcjonowania informacji; 

 doskonalenie umiejętności pracy w grupie. 

Metody pracy: eksponujące, aktywizujące, dyskusja, burza mózgów. 

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa. 

Środki dydaktyczne: 

materiały audiowizualne znajdujące się na stronie internetowej ZS im. W. Goetla: 

filmy, awatar, gazetka o techniku programiście; karty pracy dla uczniów; ćwiczenia 

interaktywne. 

 

Przebieg zajęć 

Faza wprowadzająca 

1. Powitanie uczniów.  

2. Wprowadzenie do tematyki zajęć -  wypowiedzi uczniów o grafice  (załącznik 1). 

3. Nauczyciel prosi uczniów, aby opisali obrazek. Pytania pomocnicze: 

http://www.zsgsucha.pl/
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 Z czym kojarzy się kształt grafiki?  

 Jakie hasła zawiera ta grafika?  

 Z czym kojarzą się te hasła?  

 Czy wszystkie hasła są dla Was zrozumiałe? 

 Jakim zawodem będziemy się zajmować na dzisiejszych zajęciach?  

 

Faza realizacyjna 

Zadanie 1. 

Nauczyciel zaprasza do obejrzenia filmu, który jest wprowadzeniem do zagadnień 

dotyczących kwalifikacji programisty, zdobywanych w technikum. 

Obejrzyjcie film. Postarajcie się zapamiętać, jakie kwalifikacje dotyczą technika programisty 

oraz jaką wiedzę zdobywa się w ramach każdej z nich. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PdM9hJBl6hw 

Wykonaj ćwiczenie na platformie edukacyjnej Learning Apps lub uzupełnij  kartę pracy 

(załącznik 2). 

Link: https://learningapps.org/20267006  

 

 

W ramach podsumowania wykonanego ćwiczenia nauczyciel prosi uczniów, aby 

scharakteryzowali zaprezentowane kwalifikacje. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PdM9hJBl6hw
https://learningapps.org/20267006
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Zadanie 2. 

Nauczyciel zaprasza uczniów do przeczytania informacji o zawodzie technika programisty na 

stronie internetowej ZS im. W. Goetla, a także do zapoznania się z gazetką i wysłuchania 

awatara. Praca indywidualna.  

Link: http://zsgsucha.pl/technika/technik-programista/ 

Wykonaj ćwiczenie na platformie edukacyjnej Learning Apps lub uzupełnij  kartę pracy 

(załącznik 3).  

Link: https://learningapps.org/view20267865  

  

http://zsgsucha.pl/technika/technik-programista/
https://learningapps.org/view20267865
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Zadanie 3. 

Praca w grupach. Nauczyciel dzieli klasę na grupy pięcioosobowe.  

Na podstawie wysłuchanych tekstów oraz wykonanego ćwiczenia Milionerzy zastanówcie się 

w grupach, jakie cechy są niezbędne w zawodzie programisty. Zanotujcie te cechy na kartce. 

Następnie ustalcie, które cechy  są najważniejsze, ważne i mniej ważne. Uargumentujcie 

swój wybór. Każda grupa zaprezentuje efekty swojej pracy na forum.  

 

 

Cechy mniej ważne Cechy ważne Cechy najważniejsze 

   

 

                                                                                                                            

Kontynuując pracę w grupach, spróbujcie swoich sił w  zagadnieniach podejmowanych 

w trakcie nauki w technikum programisty. Rozwiążcie quiz. 

Link: 

https://quizizz.com/join/quiz/5ec93ddf74201a001bd1b50d/start?referrer=5b978f985d7101001

ab714d0 

W ramach podsumowania nauczyciel prosi uczniów, aby zweryfikowali swoją wiedzę na 

podstawie quizu. 

https://quizizz.com/join/quiz/5ec93ddf74201a001bd1b50d/start?referrer=5b978f985d7101001ab714d0
https://quizizz.com/join/quiz/5ec93ddf74201a001bd1b50d/start?referrer=5b978f985d7101001ab714d0
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Zadanie 4.  

Moje mocne i słabe strony.  

Praca indywidualna. Uczniowie zastanawiają się nad swoimi mocnymi stronami 

(predyspozycjami do wykonywania zaprezentowanego zawodu) oraz słabymi stronami 

(załącznik 4). 

Moje mocne strony Moje słabe strony 

  

 

Zadanie 5.  

Droga kariery 

Wysłuchajcie jeszcze raz informacji przekazanych przez awatara i ustalcie etapy uzyskania 

tytułu technika programisty.  

Uzupełnijcie grafikę, wpisując poniższe pojęcia w odpowiedniej kolejności. 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, TECHNIKUM – TECHNIK PROGRAMISTA, 

WYMARZONY ZAWÓD, EGZAMIN ZAWODOWY, MATURA (załącznik 5). 

 

 



 

167 
 

 

Zadanie 6. 

Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy. Dana grupa zajmuje się wskazanym zagadnieniem, 

bazując na wskazanych zasobach internetowych. 

Link: http://zsgsucha.pl/technika/technik-programista/ 

Grupa I 

Szanse sukcesu technika programisty na rynku pracy. 

Grupa II 

Możliwości zatrudnienia. 

Grupa III 

Wyszukanie w zasobach internetowych informacji na temat zarobków i ofert pracy dla 

programisty w kraju i za granicą.  

Następnie grupy przedstawiają efekty swojej pracy. 

 

Faza podsumowująca 

1. Zalety i wady zawodu technika programisty. Dyskusja uczniów. 

 

2. Ewaluacja zajęć (załącznik 6). 

Uczniowie oceniają zajęcia, zakreślając odpowiednią minkę. 

Zajęcia podobały mi się 

  
  

Podczas zajęć dowiedziałem się 

/ dowiedziałam wielu istotnych 

informacji o zawodzie technika 

programisty 
  

  

Materiały audiowizualne oraz 

graficzne, przygotowane przez 

ZS im. W. Goetla, podobały mi 

się   
  

 

  

http://zsgsucha.pl/technika/technik-programista/
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TECHNIK PROGRAMISTA  

Karta pracy 
Załącznik  1 

Pytania pomocnicze do grafiki: 

 Z czym kojarzy się kształt grafiki?  

 Jakie hasła zawiera ta grafika?  

 Z czym kojarzą się te hasła?  

 Czy wszystkie hasła są dla Was zrozumiałe? 

 Jakim zawodem będziemy zajmować się na dzisiejszych zajęciach?  

 

  



 

169 
 

 

Załącznik 2 

 

Oglądnijcie film. Postarajcie się zapamiętać, jakie kwalifikacje dotyczą technika programisty 

oraz jaką wiedzę obejmuje  każda z nich. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PdM9hJBl6hw 

Wykonaj ćwiczenie na platformie edukacyjnej Learning Apps  lub wypełnij kartę pracy.  

Link: https://learningapps.org/20267006 

 

 

 

 

 

 

INF.03. Tworzenie i administrowanie 

stronami i aplikacjami internetowymi 

oraz bazami danych 

INF.04. Projektowanie, programowanie, 

testowanie aplikacji 

  

 

1. Projektowanie stron internetowych. 

2. Języki HTML i CSS. 

3. Projektowanie baz danych. 

4. Administracja bazą danych. 

5. JavaScript i PHP. 

6. SQL i MySQL. 

7.  Testowanie aplikacji mobilnych. 

8. Java. 

9.  Programowanie aplikacji desktopowych. 

 10. Środowisko Eclipse. 

 11. Środowisko Android Studio. 

 12. App Inventor.  

https://www.youtube.com/watch?v=PdM9hJBl6hw
https://learningapps.org/20267006
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Załącznik  3 

Wykonaj ćwiczenie na platformie edukacyjnej Learning Apps lub uzupełnij kartę pracy.  

Link: 

https://learningapps.org/view20267865  

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view20267865
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

5. 
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Załącznik 4 

Moje mocne strony Moje słabe strony 
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Załącznik 5 

Uzupełnijcie grafikę, wpisując poniższe pojęcia w odpowiedniej kolejności. 

TECHNIKUM – TECHNIK PROGRAMISTA, EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, 

WYMARZONY ZAWÓD, EGZAMIN ZAWODOWY I MATURA. 
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Załącznik 6 

Ewaluacja zajęć 

Zajęcia podobały mi się 

    

Podczas zajęć dowiedziałem się / 

dowiedziałam się wielu informacji 

o zawodzie technika programisty 
    

Materiały audiowizualne oraz 

graficzne, przygotowane przez ZS 

im. W. Goetla, podobały mi się 
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TECHNIK PROGRAMISTA 

Karta odpowiedzi 
Zadanie 1.   

Przyporządkowanie haseł jednej z dwóch grup. 
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Zadanie 2. 

Odpowiedz na pytania w popularnej grze Milionerzy. 
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Sabina Kukla, Małgorzata Talaga, Katarzyna Głuc, Technik spedytor 

Scenariusz zajęć 

 

Temat zajęć: Technik spedytor- moje predyspozycje zawodowe.  

 

Czas trwania zajęć: jedna godzina lekcyjna. 

Cele ogólne: 

 wzbogacenie wiedzy uczniów o zawodzie technika spedytora; 

 przygotowanie uczniów do trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej i zawodu. 

Cele szczegółowe:  

 samoocena preferencji i predyspozycji zawodowych uczniów; 

 rozwijanie umiejętności uczniów w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej; 

 poznanie specyfiki zawodu technika spedytora; 

 doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi (praca na platformie Quizizz i wykorzystanie 

zasobów internetowych ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej – 

www.zsgsucha.pl); 

 wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji z różnych źródeł; 

 praca w grupach  i prezentowanie własnego stanowiska. 

Metody pracy: aktywizujące, eksponujące, burza mózgów, metoda projektu. 

Formy pracy: indywidualna, zespołowa, grupowa. 

Środki dydaktyczne:  

materiały audiowizualne znajdujące się na stronie  internetowej  ZS  im W. Goetla: filmy, 

awatar, gazetka technika pojazdów samochodowych; karty pracy; zasoby platformy Quizizz. 

 

Przebieg zajęć 

Faza wprowadzająca 

1. Powitanie uczniów.  

2. Wprowadzenie - burza mózgów na temat obrazków (załącznik 1). 

3. Nauczyciel prosi uczniów o zalogowanie na platformę Quizizz. 

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/60c992087c919f001bac6306 

  

http://www.zsgsucha.pl/
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Zadanie 1. 

Uczniowie oglądają grafiki i zastanawiają się, jaki zawód będą poznawać. 

           Alternatywnie -nauczyciel prosi uczniów o opis zdjęć. 

 

 



 

180 
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Faza realizacyjna  

Zadanie 2.  

Uczniowie pracują indywidualnie. Poznają przedmioty i urządzenia potrzebne w pracy 

technika spedytora (załącznik 2). 

Alternatywnie - nauczyciel zapisuje nazwy: magazyn, palety, samolot, kontener, tir, faktura, 

a uczniowie łączą je z obrazkami. Następnie uczniowie opisują obrazki przy pomocy 

zapisanych wyrazów. 
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Zadanie 3.  

Nauczyciel zaprasza uczniów do oglądnięcia filmu. 

Link: http://zsgsucha.pl/technik-spedytor/ 

 

Uczniowie oglądają film, a następnie w grupach czteroosobowych odpowiadają na poniższe 

pytania: 

1. Co robi spedytor? 
Organizuje transport w kraju i za granicą, monitoruje proces transportowo- spedycyjny, 

sporządza dokumentację. 

2. Jakimi cechami charakteryzuje się spedytor? 

Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, samodzielność w pracy, logiczne myślenie. 

3. Gdzie pracuje spedytor? 
Biuro, port lotniczy, przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne, hurtownie. 

Zadanie 4.  

Odszukaj w diagramie wyrazy związane z pracą technika spedytora pionowo, poziomo, 

ukośnie (załącznik 3). 

 

Zadanie 5. 

Posłuchaj wypowiedzi awatara. Następnie odpowiedz na następujące pytania: 

1. Kto może wybrać zawód technika spedytora? 

Odpowiedzi: 

- osoba, która chce specjalizować się w organizacji transportu, 

- osoba, która jest dobrym organizatorem i negocjatorem, 

- osoba, która pracuje samodzielnie, 

- osoba, która łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi. 

 

2. Jakie egzaminy zawodowe zdaje uczeń w technikum o kierunku technik spedytor? 

Odpowiedź: 

- SPL.05. ORGANIZACJA TRANSPORTU I OBSŁUGA KLIENTÓW, 

KONTRAHENTÓW. 

http://zsgsucha.pl/technik-spedytor/
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3. Ile lat trwa nauka w technikum spedycyjnym? 

Odpowiedź: 

- 5 lat. 

 

Zadanie 6. 

Praca w grupach. Nauczyciel dzieli klasę na grupy pięcioosobowe.  

Na podstawie wysłuchanych tekstów oraz wykonanych ćwiczeń  zastanówcie się w grupach, 

jakie cechy są niezbędne w zawodzie spedytora. Zanotujcie te cechy na kartce. Następnie 

ustalcie, które są najważniejsze, ważne i mniej ważne. Uzasadnijcie  swój wybór. Każda 

grupa zaprezentuje efekty swojej pracy na forum.  

Zadanie 7.  

Moje mocne i słabe strony (załącznik 4). 

Praca indywidualna. Uczniowie zastanawiają się nad swoimi mocnymi stronami 

(predyspozycjami do wykonywania zawodu technika spedytor) oraz słabymi stronami.  

Moje mocne strony Moje słabe strony 

  

 

Faza podsumowująca 

1. Uczniowie dyskutują o zaletach i wadach zawodu technika spedytora. 

 

2. Praca projektowa dla uczniów zainteresowanych zawodem technika spedytora. 

Zastanów się, jaki rodzaj pracy technika spedytora może być najciekawszy. Następnie 

wyobraź sobie dzień osoby pracującej na tym stanowisku. Efekty pracy i wymagane  

informacje prześlij na adres mailowy ZS im. W. Goetla. Najciekawsze prace opublikujemy na 

naszej stronie internetowej oraz nagrodzimy dyplomami. Na najciekawszą pracę czeka 

nagroda niespodzianka, która będzie wręczona podczas Powiatowego Festiwalu Nauki.  

Termin nadsyłania prac: 28 lutego bieżącego roku. 
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3. Ewaluacja zajęć (załącznik 5). 

Oceń zajęcia, wybierając minkę. 

Zajęcia podobały mi się 

  
  

Podczas zajęć dowiedziałem się 
/dowiedziałam się wielu istotnych 

informacji o zawodzie technika 
spedytor   

  

Materiały audiowizualne oraz 
graficzne, przygotowane przez ZS im. 

W. Goetla, podobały mi się 
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TECHNIK SPEDYTOR 

Karta pracy 
Zadanie 1. 

Załącznik 1 

Nazwij przedmioty na obrazkach. Na ich podstawie powiedz, o jakim zawodzie będziemy  

mówić na zajęciach? 

 

Zadanie 2.  

Załącznik 2 

Nazwij przedmioty, urządzenia pokazane na zdjęciach, które wykorzystuje technik  spedytor 

w swojej pracy. 
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Zadanie 3. 

Oglądnijcie film, który znajduje się na stronie internetowej ZS im. W. Goetla. 

Link: http://zsgsucha.pl/technik-spedytor/ 

Odpowiedzcie na poniższe pytania: 

1. Co robi spedytor?  

2. Jakimi cechami charakteryzuje się spedytor? 

3. Gdzie pracuje spedytor? 

 

Załącznik 3  

Zadanie 4. 

Odszukaj wyrazy związane z pracą spedytora pionowo, poziomo i ukośnie. 

  

http://zsgsucha.pl/technik-spedytor/
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Zadanie 5. 

Posłuchaj wypowiedzi awatara i odpowiedz na pytania. 

Link: http://zsgsucha.pl/technik-spedytor/                                                                                                              

1. Kto może wybrać zawód technika spedytora? 

2. Jakie egzaminy zawodowe zdaje uczeń w technikum o kierunku technik spedytor?  

3. Ile lat trwa nauka w technikum spedycyjnym? 

 

Zadanie 6. 

Praca w grupach pięcioosobowych.  

Na podstawie wysłuchanych tekstów oraz wykonanych ćwiczeń  zastanówcie się w grupach, 

jakie cechy są niezbędne w zawodzie spedytora. Zanotujcie te cechy na kartce. Następnie 

ustalcie, które cechy są najważniejsze, ważne i mniej ważne. Uargumentujcie swój wybór. 

Każda grupa zaprezentuje efekty swojej pracy na forum.  

 

Zadanie 7.  

Załącznik 4 

Moje mocne i słabe strony. Uzupełnij tabelkę. Zastanów się, które Twoje cechy będą 

pomocne w zawodzie spedytora?  

Moje mocne strony Moje słabe strony 

  

 

http://zsgsucha.pl/technik-spedytor/
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Ewaluacja 

Załącznik 5 

Oceń zajęcia, zakreślając odpowiednią minkę. 

Zajęcia podobały mi się 

    

Podczas zajęć dowiedziałem się / 

dowiedziałam się wielu informacji 

o zawodzie technika spedytor 
    

Materiały audiowizualne oraz 

graficzne, przygotowane przez ZS 

im. W. Goetla, podobały mi się 
    

 

  



 

190 
 

 

TECHNIK SPEDYTOR 

Karta odpowiedzi 
Załącznik 1 

Zadanie 1.  

Nazwij przedmioty na obrazkach. Na ich podstawie powiedz, o jakim zawodzie będziemy 

mówić na zajęciach. 

 

Załącznik 2 

Zadanie 2.  

Nazwij przedmioty, urządzenia pokazane na zdjęciach.  
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Zadanie 3. 

Obejrzyjcie film, który znajduje się na stronie internetowej ZS im. W. Goetla.  

Link:  http://zsgsucha.pl/technik-spedytor/ 

 

Odpowiedzcie na pytania na podstawie filmu: 

1. Co robi spedytor?  

Organizuje transport w kraju i za granicą, monitoruje proces transportowo- spedycyjny, 

sporządza dokumentację. 

2. Jakimi cechami charakteryzuje się spedytor?  

Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, samodzielność w pracy, logiczne myślenie.  

3. Gdzie pracuje spedytor? 
Miejsca pracy: biuro, port lotniczy, przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne, hurtownie. 

Zadanie 4.  

Załącznik 3 

Odszukaj  wyrazy związane z pracą technika spedytora  pionowo, poziomo i ukośnie. 

 

http://zsgsucha.pl/technik-spedytor/
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Zadanie 5. 

Posłuchaj wypowiedzi awatara, a następnie odpowiedz na pytania: 

Link : http://zsgsucha.pl/technik-spedytor/ 

1. Kto może wybrać zawód technika spedytora? 

 

Odpowiedzi: 

- osoba, która chce specjalizować się w organizacji transportu, 

- osoba, która jest dobrym organizatorem i negocjatorem, 

- osoba, która pracuje samodzielnie, 

- osoba, która łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi. 

2. Jakie egzaminy zawodowe zdaje uczeń w technikum o kierunku technik spedytor? 

 

Odpowiedź: 

- SPL.05. ORGANIZACJA TRANSPORTU I OBSŁUGA KLIENTÓW, KONTRAHENTÓW. 

3. Ile lat trwa nauka w technikum spedycyjnym? 

  

    Odpowiedź: 

- 5 lat. 

 

  

http://zsgsucha.pl/technik-spedytor/
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Iwona Lasek, Technik informatyk 

Scenariusz zajęć 

 

Temat zajęć: Technik informatyk - moje predyspozycje zawodowe. 

 

Czas trwania zajęć: dwie godziny lekcyjne. 

Cele ogólne: 
 wzbogacenie wiedzy uczniów o zawodzie technika informatyka; 

 przygotowanie uczniów do trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej i zawodu. 

Cele szczegółowe: 

 określenie predyspozycji zawodowych uczniów; 

 poznanie specyfiki zawodu technika informatyka oraz perspektyw pracy w tym 

zawodzie w kraju i za granicą; 

 rozwijanie umiejętności uczniów w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej;; 

 doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi (praca na platformie edukacyjnej Learning Apps, 

Quizizz i wykorzystanie materiałów ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej – 

www.zsgsucha.pl); 

 szukania  informacji w różnych źródłach oraz selekcjonowanie ich w tekście 

mówionym i pisanym. 

Metody pracy: aktywizujące, eksponujące, dyskusja, heureza. 

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa. 

  

Środki dydaktyczne: 

materiały na stronie internetowej ZS im. W. Goetla: filmy, awatar, gazetka o techniku 

informatyku, karty pracy; zasoby platformy Learning Apps i Quizizz. 

 

Przebieg zajęć 

Faza wprowadzająca 

1. Powitanie uczniów.  

2. Wprowadzenie do tematyki zajęć – omówienie zdjęć (załącznik 1). Pytania pomocnicze: 

Co znajduje się na zdjęciach?  

Z czym kojarzą się te hasła?  

Co wykonuje przedstawiona osoba ? 

Czy wszystkie elementy obrazka są dla Was znane? 

Jakim zawodem będziemy zajmować się na dzisiejszych zajęciach? 

http://www.zsgsucha.pl/


 

194 
 

Faza realizacyjna 

1. Nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia filmu Technik informatyk na stronie 

internetowej ZS im. W. Goetla. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wP3NldrMYes&ab_channel=zsgsucha.pl 

Następnie uczniowie łączą każde zdjęcie z odpowiednim opisem (załącznik 1). 

Link: https://learningapps.org/watch?v=p53way67a21 

 

Nauczyciel za każdym razem ma do wyboru - polecić uczniom pracę na platformie 

edukacyjnej lub udostępnić wersję papierową zadań. W przypadku wersji papierowej można 

uczniom rozdać karty pracy przed obejrzeniem filmu. Wówczas uczniowie będą mogli 

w trakcie projekcji filmu zaznaczać odpowiedzi. 

https://www.youtube.com/watch?v=wP3NldrMYes&ab_channel=zsgsucha.pl
https://learningapps.org/watch?v=p53way67a21
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2. Nauczyciel zachęca uczniów, aby na podstawie komiksu odszukali w diagramie dziesięć 

terminów związanych z pracą technika  informatyka ( załącznik 2). 

 

Link: https://learningapps.org/watch?v=pqq8rxt0j21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pqq8rxt0j21
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3. Nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia filmu o zawodzie technika informatyka, 

znajdującego się na stronie internetowej ZS im. W. Goetla. 

Link:https://www.youtube.com/watch?v=PdM9hJBl6hw&ab_channel=zsgsucha.pl 

Zapamiętajcie, jakie kwalifikacje obowiązują technika informatyka oraz jaką wiedzę można 

zdobyć w ramach każdej z nich (załącznik 3). 

Link: https://learningapps.org/watch?v=pcgyz6cyn21 

 
 

4. Praca w grupach. Wysłuchajcie awatara. Następnie zapoznajcie się z gazetką 

i informacjami o prezentowanym zawodzie (zamieszczonymi na stronie internetowej 

szkoły). Na podstawie wysłuchanych i przeczytanych informacji wykonajcie ćwiczenie. 

(załącznik 4). 

 

Link: https://learningapps.org/watch?v=pmhq1k49n21 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PdM9hJBl6hw&ab_channel=zsgsucha.pl
https://learningapps.org/watch?v=pcgyz6cyn21
https://learningapps.org/watch?v=pmhq1k49n21


 

197 
 

5. Wysłuchajcie jeszcze raz informacji przekazanych przez awatara i ustalcie etapy 

uzyskania tytułu technika informatyka. 

Uzupełnijcie grafikę, wpisując poniższe pojęcia w odpowiedniej kolejności. 

  

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY, TECHNIKUM – TECHNIK INFORMATYK, 

EGZAMIN ZAWODOWY, MATURA, WYMARZONY ZAWÓD (załącznik 5). 
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6. Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy. Ponownie odwołuje się do informacji znajdujących 

się stronie internetowej ZS im. W. Goetla:  

Link: http://zsgsucha.pl/technika/technik-informatyk/ 

Uczniowie pracują w grupach  nad wskazanymi zagadnieniami, a potem prezentują pracę. 

Grupa I 

Szanse sukcesu technika informatyka na rynku pracy. 

Grupa II 

Możliwości zatrudnienia. 

Grupa III 

Informacje internetowe dotyczące zarobków i ofert pracy dla informatyka w kraju i za 

granicą. 

 

 

Faza podsumowująca 

1. Jakie są zalety i wady zawodu technika informatyka?  Opinie  i dyskusja uczniów. 

2. Ewaluacja zajęć. Uczniowie oceniają zajęcia, zakreślając wybraną minkę (załącznik 6). 

 

Zajęcia podobały mi się 

    

Podczas zajęć 
dowiedziałem się  / 

dowiedziałam się wielu 
informacji o zawodzie 
technika informatyka 

    

Materiały audiowizualne 
oraz graficzne, 

przygotowane przez ZS 
im. W. Goetla, podobały 
mi się i będą przydatne 

    

http://zsgsucha.pl/technika/technik-informatyk/
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TECHNIK INFORMATYK 

Karta pracy 
Zadanie 1. 

Obejrzyj film Technik informatyk , znajdujący się na stronie internetowej ZS im. W .Goetla. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wP3NldrMYes&ab_channel=zsgsucha.pl 

Następnie połącz każde zdjęcie z odpowiednim opisem. 

           

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wP3NldrMYes&ab_channel=zsgsucha.pl
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Zadanie 2. 

Na podstawie komiksu znajdź dziesięć terminów związanych z pracą technika informatyka  

w poniższym diagramie. 

Komiks 
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Zadanie 3. 

Obejrzyj film o zawodzie technika informatyka.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PdM9hJBl6hw&ab_channel=zsgsucha.pl 

 

Przyporządkuj zagadnienia odpowiednim kwalifikacjom (można poprowadzić strzałki). 

 

 

budowa sprzętu 

komputerowego i urządzeń 

peryferyjnych 

 

wykonanie połączenia 

VPN, które umożliwia 

pracę zdalną 

 
diagnostyka sprzętu 

komputerowego 
 

system zarządzania treścią 

WordPress 
 

tworzenie lokalnej sieci 

komputerowej 

 
kodowanie w programach 

graficznych oraz CSS 
 

baza MySQL oraz język 

zapytań do bazy SQL 
 

programowanie 

aplikacji internetowych 

za pomocą języka 

JavaScript i PHP 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PdM9hJBl6hw&ab_channel=zsgsucha.pl
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Zadanie 4. 

Wysłuchajcie awatara. Następnie zapoznajcie się z  gazetkę oraz informacjami 

o przedstawianym zawodzie (zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły). Na podstawie 

wysłuchanych oraz przeczytanych informacji wykonajcie ćwiczenie. Praca w grupach. 

wymagane wykształcenie 

 informatyczne w poszukiwanej 

pracy 

niewymagane wykształcenie  

informatyczne w poszukiwanej 

pracy 

 

firmy sprzedające sprzęt 

komputerowy 
 w ogrodnictwie 

   

w obsłudze i administrowaniu 

siecią 
 

punkty serwisowe sprzętu 

komputerowego 

   

w gastronomii  
w studiach telewizyjnych 

i filmowych 

   

w wydawnictwach oraz 

poligrafiach komputerowych 
 w sklepie 

   

na budowie  

w instytucjach zajmujących się 

tworzeniem i eksploatacją 

oprogramowania 

komputerowego 

   

przy projektowaniu stron 

internetowych i administrowaniu 

nimi 

 w cukierni 
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Zadanie 5. 

Uzupełnijcie grafikę, wpisując poniższe pojęcia w odpowiedniej kolejności. 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY,  TECHNIKUM – TECHNIK INFORMATYK,  EGZAMIN 

ZAWODOWY, MATURA, WYMARZONY ZAWÓD. 

 

 

 

Zadanie 6. 

Oceń zajęcia, zaznaczając odpowiednią minkę. 

Zajęcia podobały mi się 

    

Podczas zajęć dowiedziałem 
się  / dowiedziałam się wielu   

informacji o zawodzie 
technika informatyka 

    

Materiały audiowizualne oraz 
graficzne, przygotowane przez 
ZS im. W. Goetla, podobały mi 

się i będą przydatne 
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TECHNIK INFORMATYK 

Karta odpowiedzi 
Zadanie 1. 

Proszę połączyć  zdjęcie z odpowiednim opisem. 
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Zadanie 2. 

Na podstawie komiksu znajdź dziesięć terminów związanych z pracą technika informatyka  

w poniższym diagramie. 
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Zadanie 3. 
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Zadanie 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

208 
 

TECHNIK INFORMATYK 

Załączniki 
Załącznik  1 

Obejrzyj film Technik informatyk. Następnie przyporządkuj każde zdjęcie z filmu 

odpowiedniemu opisowi.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wP3NldrMYes&ab_channel=zsgsucha.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAŻ    

I EKSPLOATACJA 

USUWANIE  

USTEREK 

TESTOWANIE  

WYDAJNOŚCI 

https://www.youtube.com/watch?v=wP3NldrMYes&ab_channel=zsgsucha.pl
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TWORZENIE  

OKABLOWANIA 

PROJEKTOWANIE 

SIECI 

PROGRAMOWANIE W  

WIELU 

JĘZYKACH 
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TECHNIK INFORMATYK 

Załącznik 2 

Na podstawie komiksu znajdź dziesięć terminów związanych z pracą technika 

informatyka w diagramie ( pionowo i poziomo). 
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TECHNIK INFORMATYK 

Załącznik  3 

Oglądnijcie film o zawodzie technika informatyka na stronie internetowej szkoły. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=PdM9hJBl6hw&ab_channel=zsgsucha.pl 

Przyporządkujcie zagadnienia odpowiednim kwalifikacjom zawodowym (można 

poprowadzić strzałki). 

INF.02. Administracja i eksploatacja 

systemów komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych sieci 

komputerowych 

 

 

INF.03. Tworzenie i administrowanie 

stronami i aplikacjami internetowymi 

oraz bazami danych 

 

 

 

 

   

budowa sprzętu 

komputerowego i urządzeń 

peryferyjnych 

 

wykonanie połączenia 

VPN, które umożliwia 

pracę zdalną 

 
diagnostyka sprzętu 

komputerowego 
 

system zarządzania treścią 

WordPress 
 

tworzenie lokalnej sieci 

komputerowej 

 
kodowanie w programach 

graficznych oraz CSS 
 

baza MySQL oraz język 

zapytań do bazy SQL 
 

programowanie 

aplikacji internetowych 

za pomocą języka 

JavaScript i PHP 

   

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PdM9hJBl6hw&ab_channel=zsgsucha.pl
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TECHNIK INFORMATYK 

Załącznik 4 

Wysłuchajcie awatara, obejrzyjcie gazetkę o techniku informatyku oraz przeczytajcie 

informacje zamieszczone na stronie internetowej  ZS im. W. Goetla.                                 

Na podstawie zdobytych  informacji wykonajcie ćwiczenie. Praca w grupach (można 

poprowadzić strzałki). 

 

wymagane wykształcenie 

 informatyczne w poszukiwanej 

pracy 

niewymagane wykształcenie  

informatyczne w poszukiwanej 

pracy 

 

 

firmy sprzedające sprzęt 

komputerowy 
 w ogrodnictwie 

   

w obsłudze i administrowaniu 

siecią 
 

punkty serwisowe sprzętu 

komputerowego 

   

w gastronomii  
w studiach telewizyjnych oraz 

filmowych 

   

w wydawnictwach oraz 

poligrafiach komputerowych 
 w sklepie 

   

na budowie  

w instytucjach zajmujących się 

tworzeniem i eksploatacją 

oprogramowania 

komputerowego 

   

przy projektowaniu stron 

internetowych i administrowaniu 

nimi 

 w cukierni 
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TECHNIK INFORMATYK 

Załącznik 5 

              Uzupełnij grafikę, wpisując poniższe pojęcia w odpowiedniej kolejności, 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY,       TECHNIKUM – TECHNIK INFORMATYK, 

EGZAMIN ZAWODOWY,      MATURA,      WYMARZONY ZAWÓD. 
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TECHNIK INFORMATYK 

Załącznik 6 

 

Oceń zajęcia, wybierając odpowiednią minkę. 

 

Zajęcia podobały mi się 

    

Podczas zajęć dowiedziałem się / 
dowiedziałam się wielu informacji 
o zawodzie technika informatyka     

Materiały audiowizualne oraz 
graficzne, przygotowane przez ZS 

im. W. Goetla, podobały mi się     
 

  



 

215 
 

 

TECHNIK INFORMATYK 

Załącznik 7   

Zdjęcie 
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Abigail Bukowska, Technik transportu drogowego 

Scenariusz zajęć 

 

Temat zajęć: Technik transportu drogowego - moje predyspozycje 

zawodowe. 

 

Czas trwania: jedna godzina lekcyjna. 

Cele ogólne: 

 wzbogacenie wiedzy uczniów o zawodzie technika transportu drogowego; 

 przygotowanie uczniów do trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej i zawodu. 

Cele szczegółowe: 

 określenie predyspozycji zawodowych uczniów; 

 rozwijanie umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej; 

 zapoznanie uczniów z  podstawowymi zadaniami i kompetencjami technika 

transportu drogowego; 

 rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi (praca na platformie Wordwall i wykorzystanie 

materiałów ze strony internetowej ZS im .W. Goetla w Suchej Beskidzkiej -

www.zsgsucha.pl oraz  www.infozawodowe.men.gov.pl); 

 rozwijanie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji  w tekście 

czytanym i słuchanym; 

 doskonalenie umiejętności pracy w grupie. 

 

Metody pracy: eksponujące, aktywizujące, metoda projektu. 

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa. 

 

Środki dydaktyczne: 

materiały audiowizualne znajdujące się na stronie internetowej ZS im. W. Goetla: filmy, 

awatar, gazetka technika transportu drogowego, karty pracy; zasoby wymienionej platformy. 

Przebieg zajęć 

 

Faza wprowadzająca 

3. Powitanie uczniów. 

 

4. Wprowadzenie do tematyki zajęć (załącznik 1).  

http://www.zsgsucha.pl/
http://www.infozawodowe.men.gov.pl/
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Uczniowie pracują w parach. Zastanawiają się, co  przedstawiają obrazki aplikacji (link, kod 

QR, nr 2). 

 

 

Alternatywnie – uczniowie opisują obrazki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pytanie nauczyciela: 

 Jakim zawodem będziemy zajmować się na dzisiejszych zajęciach? 

 

6. Uczniowie pracują w parach. Łączą obrazki z nazwami (link, kod QR, nr 2). Zadanie 

można wykonać na czas. Wygrywa para, która najszybciej rozwiąże zadanie. 

Alternatywnie - nauczyciel zapisuje nazwy (gaśnica, apteczka, tachograf, winietki, 

odblaskowe elementy bezpieczeństwa w razie wypadku) i uczniowie łączą je z obrazkami. 

Następnie uczniowie opisują obrazki przy pomocy zapisanych wyrazów. 

 

Faza realizacyjna 

Zadanie 1.  

Prowadzący zajęcia zaprasza do obejrzenia pierwszego filmu. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=A9UEMhQyFMQ 

Zadanie 2. 

Uczniowie odpowiadają na poniższe pytania na podstawie filmu: 

1. Gdzie może znaleźć pracę absolwent kierunku technik transportu drogowego? 

2. Które z tych miejsc pracy wydaje Ci się najciekawsze? Dlaczego? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A9UEMhQyFMQ
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Zadanie 3. 

Nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia następnego filmu. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Y-aheWR5K-M 

 

Podczas projekcji filmu uczniowie uzupełniają tekst (link, kod QR,  nr 3).  

 

Alternatywnie - uczniowie uzupełniają tekst w wersji papierowej (załącznik 2). 

 

 

 

Zadanie 4.  

Nauczyciel zaprasza uczniów do wysłuchania awatarów i przeczytania informacji o zawodzie 

technika transportu drogowego, zamieszczonych na stronie internetowej ZS im. W. Goetla. 

Następnie zadaje następujące pytania: 

1. Jakie kwalifikacje uzyskuje technik transportu drogowego?  

2. Jakie są zalety tego zawodu? 

Zadanie 5. 

Nauczyciel dzieli klasę na pięć grup. Każda z nich zajmie się wyszukaniem w zasobach 

internetowych informacji na temat stanowisk pracy technika transportu drogowego. 

Grupa I     - kierowca ciężarówki. 

Grupa II    - kierowca. 

Grupa III   -  dyspozytor transportu. 

Grupa IV   - kierowca autobusu. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-aheWR5K-M
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Grupa V    - kurier. 

Każda z grup próbuje odpowiedzieć na następujące pytania (załącznik 3): 

1. Jakie są zalety, a jakie wady pracy na tym stanowisku? 

2. Jakie cechy osobowości są potrzebne do wykonywania pracy na danym stanowisku? 

3. Jakie są perspektywy zatrudnienia? 

 

4. Ile się zarabia i w jakich godzinach pracuje się na danym stanowisku? 

Grupy przedstawiają efekty swojej pracy. 

 

Faza podsumowująca 

1. Opinie uczniów o zaletach i wadach zawodu technika transportu drogowego. 

2. Praca projektowa dla uczniów zainteresowanych zawodem technika transportu drogowego. 

Zastanów się, które stanowisko pracy technika transportu drogowego może być najciekawsze. 

Następnie wyobraź sobie dzień osoby pracującej na tym stanowisku. Przeżycia przedstaw 

w formie wpisu do pamiętnika lub nagrania dźwiękowego, wideo lub zdjęć. Efekty pracy 

i wymagane informacje prześlij na adres mailowy ZS im. W. Goetla. Najciekawsze prace 

opublikujemy na naszej stronie internetowej oraz nagrodzimy dyplomami. Na najciekawszą 

pracę czeka nagroda niespodzianka, która będzie wręczona podczas Powiatowego Festiwalu 

Nauki.  

Termin nadsyłania prac: 28 lutego bieżącego roku. 
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TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO 

Karta pracy 
Załącznik 1 

Zadanie 1. 

Link: https://www.wordwall.net/resource/17092672 

 

Opisz, co przedstawiają obrazki. 

 

 

https://www.wordwall.net/resource/17092672
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Załącznik 2 

Zadanie 3. 

Link: https://www.wordwall.net/play/17094/539/369 

 

Uzupełnij tekst. 

Nauka w technikum transportu drogowego trwa ... lat. Zajęcia nauki zawodu odbywają się 

głównie w ……………. Wiele zajęć ma miejsce w pracowniach komputerowych z dostępem 

do programów ……………….. umożliwiających pracę w transporcie. Uczniowie zdobywają 

umiejętności niezbędne do uzyskania prawa jazdy kategorii……….. Praktyka zawodowa trwa 

…….. tygodni. 

  

https://www.wordwall.net/play/17094/539/369
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TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO 

Karta odpowiedzi 
Załącznik 1 

Zadanie 1. 

 

Odpowiedzi: 

a) tachograf, 

b) gaśnica,  

c) apteczka,  

d) odblaskowe elementy bezpieczeństwa w razie wypadku, 

e) winietka. 

Załącznik 2 

Zadanie 3.  

 

Odpowiedzi: 

a) pięć, 

b) na warsztatach szkolnych,  

c) informatycznych,  

d) A, B, C, C+E, 

e) osiem. 
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TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO 

Załączniki 
Załącznik 1
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TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO 

Załącznik 2 

Nauka w technikum transportu drogowego trwa ... lat. Zajęcia nauki zawodu odbywają się 

głównie w ……………. Wiele zajęć ma miejsce w pracowniach komputerowych z dostępem 

do programów ……………….. umożliwiających pracę w transporcie. Uczniowie zdobywają 

umiejętności niezbędne do uzyskania prawa jazdy kategorii……….. Praktyka zawodowa trwa 

…….. tygodni. 
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TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO 

Linki i kody QR 
Filmy 

1. Link: https://www.youtube.com/watch?v=A9UEMhQyFMQ 

2. Link: https://www.youtube.com/watch?v=Y-aheWR5K-M 

Linki, kody QR: 

1. Link: https://www.wordwall.net/resource/17092672 

 
2. Link: https://www.wordwall.net/play/17094/539/369 

 
3. Link: https://www.wordwall.net/play/17095/765/965 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A9UEMhQyFMQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y-aheWR5K-M
https://www.wordwall.net/resource/17092672
https://www.wordwall.net/play/17094/539/369
https://www.wordwall.net/play/17095/765/965

