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KLASA Vb  

 Temat:  Projekt. Jak zbudować ekologiczny pojazd przyszłości ? 
 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU: 
Jak wykorzystać surowce wtórne jako materiał wytwórczy? Jak chronić środowisko 

naturalne? 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU 
 sporządzenie rysunku poglądowego; 

 dobór materiałów; 

 dobór przyborów, przyrządów i narzędzi; 

 opracowanie planu pracy, określenie czasu wykonania projektu; 

 zorganizowanie stanowiska pracy; 

 zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas pracy; 

 poprawne wykonanie operacji technologicznych; 

 zachowanie zasad ergonomii pracy i gospodarki materiałowej; 

 praca w grupie; 

 prezentacja wyrobów. 

PYTANIA PROWADZĄCE W PROJEKCIE 
1. W jaki sposób posegregować surowce wtórne (zwróć uwagę na ich właściwości)? 

2. Jakie przyjąć założenia projektowe i technologiczne? 
Założenie: samochód osobowy do poruszania się w warunkach miejskich. 

o sylwetka i wielkość pojazdu; 

o zastosowanie ekologicznych paliw (np. wykorzystanie energii słonecznej); 

o ograniczenie hałasu; 

o ograniczenie emisji pyłów do atmosfery; 

o sterowanie pojazdem. 
3. Jak dobrać materiały i narzędzia do konstrukcji? 

4. Jak zaplanować pracę i zorganizować stanowisko pracy? 

5. Jakie zasady BHP muszą być bezwzględnie przestrzegane? 

Skonstruujcie nowoczesne pojazdy osobowe, ciężarowe i autobusy. Jako materiał 

wytwórczy wykorzystajcie pudełka po kremach, opakowania po napojach, opakowa-

nia tekturowe, kapsle, zakrętki itd. Konstrukcja pojazdu i dobór materiałów zależą od 

waszej pomysłowości i wyobraźni. Zrealizujcie zadanie projektowe. Ustalcie zasady 



konsultacji z nauczycielem. Po zakończeniu projektu przygotujcie prezentację i uza-

sadnienie zaprojektowanej konstrukcji, przeznaczenia pojazdu, metod pracy oraz za-

stosowanych materiałów. 

Uwaga! Projekt zawiera ćwiczenia projektowe, opracowanie rozwiązań konstrukcyj-

nych, planowanie pracy i ćwiczenia technologiczne z obróbki różnych używanych 

materiałów odpadowych. 

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU 
1. Zaprojektujcie ekologiczny pojazd przyszłości (miejski samochód osobowy). 

2. Rysunek poglądowy pojazdu wykonajcie w zeszycie lub na kartce z bloku technicznego. 

3. Sporządźcie w zeszycie spis materiałów, narzędzi, przyrządów i przyborów, które posłużą do 
wykonania tego przedmiotu. 

4. Ustalcie kolejność działań (plan pracy) i zróbcie notatki w zeszycie. 

5. Przestrzegajcie zasad BHP. 
Przy łączeniu elementów, zwróćcie uwagę na dobór kleju do rodzaju tworzywa, chrońcie dło-
nie, załóżcie maseczki ochronne na nos i usta oraz dbajcie o dobrą wentylację pomieszczeń! 
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