
Technika Klasa V B zestaw 8 

Drogi Uczniu! Witam Cię serdecznie. 

Poprzednie zadanie w EDUELO klasa wykonała w 75%, zadania wykonało 20 osób. 

Świetnie! Trzymajcie tak dalej! Eduelo z Wami 

RANKING Z POPRZEDNIEGO ZADANIA 

 

Adrian Janeczek  

Jakub Boberski       Justyna Mistewicz   

Kacper Rutz     Dawid Tomczak    

    

Przed Wami wyzwanie 

 

Witam  

Trudno sobie wyobrazić nasze codzienne życie bez wielu materiałów, a przede wszystkim bez 

tworzyw sztucznych, które zastąpiły wiele materiałów  naturalnego pochodzenia, takich jak 

drewno czy metal.  

Temat: ŚWIAT TWORZYW SZTUCZNYCH ( temat piszemy 

pismem technicznym) 

 

Cele lekcji 

−  znaczenie tworzyw sztucznych w różnych dziedzinach życia, − potrafi wyjaśnić, jak się 

otrzymuje tworzywa sztuczne, 

 − wymienia rodzaje i właściwości tworzyw sztucznych oraz podaje przykłady ich 

zastosowania, − dobiera odpowiednie narzędzia do obróbki tworzyw sztucznych 

Krótki film o tworzywach sztucznych – oglądnij od 0-1min 20sek. 

 

https://youtu.be/NUYVSdBNEVY 

https://youtu.be/NUYVSdBNEVY


Proszę na podstawie tekstu „Jak powstają tworzywa sztuczne?” ze s. 36 podręcznika  

zapoznać się z procesem powstawania tworzyw sztucznych oraz ich podstawowym podziałem 

na plastomery i elastomery.  

Proszę wykonać ćw. 1 ze s. 36 podręcznika  

Symbole umieszczone na przedmiotach wykonanych z tworzyw 

sztucznych 

 

. W tym celu można wykorzystać swoje pojemniki na śniadanie oraz naczynia i sztućce z tworzyw 

sztucznych. Następnie uczniowie wykonują ćw. 2 ze s. 37 podręcznika. 

Recykling tworzyw sztucznych-ciekawostka 

Statystyczny Polak rocznie wypija około 46 litrów napojów 

gazowanych, a wszyscy Polacy – w sumie prawie 2 miliardy litrów. 

Większość napojów jest sprzedawanych w plastikowych butelkach. 

Korzystamy z nich chętnie, bo są zdecydowanie lżejsze niż szklane, 

których używano dawniej. Zwykle jednak nie zastanawiamy się, co się 

dzieje z butelką, gdy już ją opróżnimy i wyrzucimy do kosza. 

Plastikowe butelki powstają z tworzyw sztucznych, takich jak: 

polietylen, polipropylen czy politereftalan etylenu. Zbudowane są 

one z polimerów syntetycznych, uzyskiwanych głównie z ropy naftowej. 

Główną zaletą tworzyw sztucznych jest to, że skutecznie zastępują 

inne materiały, np. wspomniane szkło. Nie da się jednak ukryć, że 

stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Dlatego też tak istotne 

jest, by tworzywa sztuczne były poddawane powtórnemu przetworzeniu, 

czyli recyklingowi. Dzięki technologii opracowanej przez naukowców 

amerykańskich w latach 70. możliwe jest otrzymanie z przemielonych 

butelek włókna poliestrowego, z którego produkowane są m.in. polary. 

Popularne bluzy, które chronią nas przed chłodem, a jednocześnie 

przepuszczają powietrze i nie powodują pocenia się, to coś, co 

większość z nas ma w szafie. Jedna bluza polarowa powstaje z ok. 35 

butelek plastikowych. Poza tym z włókna poliestrowego są wytwarzane 

również inne produkty, z którymi mamy kontakt na co dzień, m.in. 

ubrania narciarskie, plecaki, namioty, a nawet buty 

Przykłady symboli związanych z recyklingiem 

 

 



Przedmioty do mierzenia, ciecia i łączenia elementów tworzyw 

sztucznych-podręcznik str.39  

 

Karta pracy Świat tworzyw sztucznych 

 

 

 

Podaj przykłady zastosowania tworzyw sztucznych w różnych dziedzinach gospodarki. Wymień cechy, 

które zdecydowały o ich wykorzystaniu, oraz nazwij materiał, który zastąpiono tworzywem 

sztucznym. 

Dziedzina gospodarki 
Przedmiot z tworzywa 

sztucznego 
Właściwości Materiał, który zastąpiono 

Budownictwo 

1. stolarka okienna 
2. rury 

dobra izolacja cieplna, 
możliwość uzyskania 
skomplikowanych kształtów, 
estetyczny wygląd, niskie 
koszty produkcji 

1. drewno 
2. stal 

Handel 
 
 

 
 

 
 

Motoryzacja 
 
 

 
 

 
 

Przemysł odzieżowy 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

1. Napisz co oznacza każdy z poniższych symboli. 

 

 

 



2. Wpisz w odpowiednie kolumny nazwy narzędzi wykorzystywanych do obróbki tworzyw 
sztucznych. 

Mierzenie Cięcie Łączenie 

   

   

   

   

   

Wasze zadanie-test na Eduelo będzie oceniany w zakresie procentowym 

 Wykonaj zadanie. Sprawdź się w EDUELO !!!!!!  test wykonaj do 24.04.2020 

Kartę pracy proszę wykonać do 24.04 i przesłać na Classrooma 

   

Do dzieła!!!!! 

Pozdrawiam serdecznie 

 


