
 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Scenariusze zajęć dla 
procesów 
budowlanych  
odnoszące się do 
działań na budowie  
 



 

 
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia 
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zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
informacji w niej zawartych. 
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1. WSTĘP 

Wzdłuż scenariuszy działań opracowano scenariusze nauczania dotyczące procesów cyfrowych 
w budownictwie, które odnoszą się do typowych procesów roboczych i które zostaały 
przetestowane przez uczestników szkoleń (obsługa aplikacji i urządzeń cyfrowych). 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Scenariusze zajęć 
muszą być zintegrowane z podstawą programową oraz jednostkami lekcyjnymi. Obejmują one: 

 

1. Szczegółowy opis działań, które będą wykonywane oraz przewidywane nabycie 
kompetencji 

2. Informacja o dokowaniu aplikacji/narzędzi cyfrowych do prowadzenia zajęć 

3. Konkretne zadania edukacyjne w tych typowych sytuacjach zawodowych (łączące 
elementy tekstowe, dźwiękowe, obrazowe i wideo) 

4. Informacje dotyczące monitorowania postępów w nauce (np. pytania interaktywne, 
wielokrotnego wyboru, sortowania itp.) 

5. Wymagane materiały dydaktyczne, aplikacje i sprzęt 

6. Scenariusze zajęć obejmują różne tematy związane z cyfrowym budownictwem - od 
pozyskania zamówienia po dokumentację wyników - i są istotne dla różnych zawodów 
budowlanych (żelboniarzy, elektryków i techników wentylacji, monterów suchej 
zabudowy, murarzy i cieśli)  

7. Typowe obszary tematyczne to:  Geodezja budowlana (np. skanowanie laserowe); 
obsługa modeli cyfrowych; systematyczne przekazywanie danych cyfrowych modeli 
cząstkowych (więźba dachowa, klatka schodowa itp.); tworzenie cyfrowych sytuacji AS-
BUILT (roboty kanalizacyjne, plany elektryczne, wentylacja itp.); komunikacja cyfrowa 
(synchroniczna i asynchroniczna) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Zadania do nauki: są osadzone w scenariuszach 

nauczania, które odtwarzają złożoność procesów pracy. 
Skoncentrowano się na obsłudze danych cyfrowych, 
narzędziach cyfrowych oraz komunikacji z mediami 
cyfrowymi i aplikacjami, obejmują one w szczególności: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenariusze zajęć zostały wykorzystane w ramach 

regularnych szkoleń i stanowią ich uzupełnienie oraz zostały 
elastycznie dostosowane do wymogów nauczania 

specjalistycznego.  

Scenariusze nadają się do nauki indywidualnej lub grupowej i 
mogą być wykorzystywane w nauczaniu specjalistycznym i 

samodzielnym uczeniu się. Zawierają one elementy partycypacyjne 
i interaktywne. 

Przekazywanie i przejmowanie 
zadań  

(rysunki, modele 3D, 
specyfikacje wykonania) 

Przygotowanie budowy 
(opracowanie rozwiązań 

szczegółowych, obliczenia 
ilościowe, planowanie 

etapów prac) 

Dokumentacja wyników 
prac  

(cyfrowy pomiar terenu, 
"raporty z dnia budowy", 

kontrola jakości, 
dokumentacja 
fotograficzna) 
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2. SCENARIUSZE ZAJĘĆ 

2.1 Scenariusz zajęć 1: Budowa ściany 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis sytuacji: Otrzymałaś/eś zlecenie: 
Wykonania murowanej ściany działowej na parterze domu jednorodzinnego. 
Wszystkie istotne informacje techniczne dotyczące tego zadania można znaleźć w 
dokumentach dotyczących ćwiczenia i dostarczonym modelu cyfrowym. 
 

Praca: 
▪ Wczytaj model 3D do swojej przeglądarki, 
▪ Określ rozmiar ściany, która ma zostać wzniesiona w modelu cyfrowym (długość, 

wysokość, powierzchnia, objętość) 
▪ Edytowanie zadań planowania w definicji zadania  

 

Ogólne instrukcje i wyjaśnienia dotyczące wdrażania   
Do implementacji wykorzystywane są programy powiązane z licencją i wolne 
oprogramowanie producenta "freeware". 
 
Wdrożenie zajęć edukacyjnych jako pracy grupowej dla: 
▪ odczytu modelu 3D 

 
Wdrożenie zajęć edukacyjnych jako indywidualnej pracy dla: 
▪ Przetwarzania zadań planowania 

 

Materiały dydaktyczne 
▪ Urządzenia cyfrowe (tablety, laserowe urządzenia pomiarowe do kontroli) 
▪ Oprogramowanie Viewer dla tabletów, komputerów 
▪ Nośnik danych (chmura, USB) 
▪ 3D- modele 
▪ Zadania 

 
 

LS 1.1  
Transfer danych z 
modelu 3D 

Orientacyjny czas:  
2 godziny (60 min.) 
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Kompetencje zawodowe Kompetencje językowe  
i komunikacyjne 

Uczniowie potrafią: 
▪ obsługiwać określone oprogramowanie do 

importowania modeli danych 
▪ Odczyt cyfrowych modeli 3D z określonych lokalizacji 
▪ Nawigacja po modelu 3D 
▪ odczytać dane wymagane w zadaniu 

▪ komunikować się  
z uczestnikami w ramach 
grupy dydaktycznej, 

▪ udokumentować 
odpowiednie informacje  

▪ Używanie terminów 
technicznych w sposób 
prawidłowy i zrozumiały 
 

Wcześniejsza wiedza  Ocena  Informacje 
interdyscyplinarne 

▪ Podstawowa wiedza w 
zakresie obsługi urządzeń 
cyfrowych, 

▪ podstawowa wiedza z 
zakresu przechowywania 
i transmisji danych, 

▪ Dotychczasowa wiedza 
budowlana, np. odczyt 
rysunków 
konstrukcyjnych, 
rodzajów  
i konstrukcji technicznej 
ścian murowanych 

▪ Pisemne umiejętności 
językowe 
 

▪ obsługa urządzeń 
cyfrowych, 

▪ Korzystanie z 
oprogramowania Viewer 

▪ Wyniki zadań planowania 

▪ może być stosowany do 
wszystkich działów 

Ocena: 
▪ Uczniowie są w stanie samodzielnie czytać w modelach i orientować się w nich 

trójwymiarowo. 
▪ Wyodrębnione dane potrafią przetwarzać zgodnie z zadaniem. 
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Opis sytuacji:  
Otrzymałaś/eś zlecenie wykonania murowanej ściany działowej na parterze domu 
jednorodzinnego. 
Wszystkie istotne informacje techniczne dotyczące tego zadania można znaleźć w 
dokumentach dotyczących ćwiczenia i dostarczonym modelu cyfrowym. 
 

Praca: 
Określ zapotrzebowanie na cegły KS w kawałkach, zapotrzebowanie na zaprawę w litrach i 
innych materiałów 

 

Ogólne instrukcje i wyjaśnienia dotyczące wdrażania   
Utwórz arkusz kalkulacyjny na urządzeniu cyfrowym do obliczeń. 
 

Materiały dydaktyczne 
▪ Urządzenia cyfrowe (tablety) 
▪ Oprogramowanie Viewer dla tabletów 
▪ Oprogramowanie arkuszy kalkulacyjnych 
▪ Nośnik danych (chmura, USB) 
▪ 3D - modele 
▪ Zadania 

Kompetencje zawodowe Kompetencje językowe  
i komunikacyjne 

Uczniowie potrafią: 
▪ Nawigacja po modelu 3D 
▪ odczytać dane wymagane w zadaniu 
▪ Tworzenie prostego arkusza kalkulacyjnego w arkuszu 

kalkulacyjnym 
▪ Sprawdź wiarygodność wyników obliczeń 

▪ komunikować się z 
uczestnikami w ramach 
grupy dydaktycznej, 

▪ udokumentować 
odpowiednie informacje  

▪ operować terminami 
technicznymi w 
prawidłowy i zrozumiały 
sposób 
 

LS 1.2  
Określenie ilości na 
podstawie danych 
modelu 3D 

Orientacyjny czas:  
2 godziny (60 min.) 
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Wcześniejsza wiedza  Ocena  Informacje 
interdyscyplinarne 

▪ Podstawowa wiedza w 
zakresie obsługi urządzeń 
cyfrowych, 

▪ podstawowa wiedza z 
zakresu przechowywania 
i transmisji danych, 

▪ Wcześniejsza wiedza 
budowlana, taka jak 
czytanie rysunków 
konstrukcyjnych, 
rodzajów i konstrukcji 
technicznych ścian 
murowanych 

▪ Podstawowa wiedza na 
temat korzystania z 
arkuszy kalkulacyjnych 

▪ Pisemne umiejętności 
językowe 
 

▪ obsługa urządzeń 
cyfrowych, 

▪ Korzystanie z 
oprogramowania Viewer 

▪ Wyniki oznaczania ilości 

▪  Korzystanie z modeli 
związanych z tematem 

Ocena 
▪ Uczniowie są w stanie samodzielnie orientować się w modelach. 
▪ Wyodrębnione dane potrafią przetwarzać zgodnie z zadaniem w arkuszu 

kalkulacyjnym. 
▪ Potrafią sprawdzić wyniki obliczeń pod kątem wiarygodności.  
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Opis sytuacji:  
Wykonania murowanej ściany działowej na parterze domu jednorodzinnego. 
Wszystkie istotne informacje techniczne dotyczące tego zadania można znaleźć w 
dokumentach dotyczących ćwiczenia i dostarczonym modelu cyfrowym. 
 

Praca: 
Utwórz ścianę murowaną zgodnie z zadaniem (zadanie interaktywne). 
 

Ogólne instrukcje i wyjaśnienia dotyczące wdrażania   
Utwórz ścianę murowaną zgodnie z arkuszem zadań. 
 

Materiały dydaktyczne 
▪ Urządzenia cyfrowe (tablety) 
▪ Oprogramowanie Viewer dla tabletów 
▪ Oprogramowanie arkuszy kalkulacyjnych 
▪ Nośnik danych (chmura, USB) 
▪ 3D- model 
▪ Arkusz przydziału 
▪ Materiał i narzędzia zgodnie z zadaniem 

 

Kompetencje zawodowe Kompetencje językowe  
i komunikacyjne 

Uczniowie potrafią: 
▪ Nawigacja po modelu 3D 
▪ Odczytać dane wymagane w zadaniu 
▪ Stwórzyć ścianę murowaną profesjonalnie i na czas 
▪ stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

▪ komunikować się z 
uczestnikami w 
ramach grupy 
dydaktycznej, 

▪ udokumentować 
odpowiednie 
informacje  

▪ Używać terminów 
technicznych w 
sposób prawidłowy  
i zrozumiały 

LS 1.3  
Wykonanie ściany 
murowanej 

Orientacyjny czas:  
8 godziny (60 min.) 
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Wcześniejsza wiedza  Ocena  Informacje 
interdyscyplinarne 

▪ Podstawowa wiedza w 
zakresie obsługi urządzeń 
cyfrowych, 

▪ Wcześniejsza wiedza 
budowlana, taka jak 
czytanie rysunków 
konstrukcyjnych, 
rodzajów i konstrukcji 
technicznych ścian 
murowanych 

▪ Znajomość konstrukcji 
murarskich 

▪ Pisemne umiejętności 
językowe 
 

▪ obsługa urządzeń 
cyfrowych, 

▪ Ocena techniczna 
elementu ćwiczeń 

▪ Przestrzeganie terminów 

▪ Interfejsy do innych 
branż, takich jak tynkarze 
i warstwy jastrychu 

Ocena 
▪ Uczniowie są w stanie samodzielnie orientować się w modelach. 
▪ Potrafią wykonywać mur zgodnie ze specyfikacją zadania profesjonalnie i zgodnie z 

harmonogramem. 
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Opis sytuacji: otrzymałaś/eś zlecenie: 
Wykonania murowanej ściany działowej na parterze domu jednorodzinnego. 
Wszystkie istotne informacje techniczne dotyczące tego zadania można znaleźć         
w dokumentach dotyczących ćwiczenia i dostarczonym modelu cyfrowym. 

Praca: 
Utwórz dokumentację pomiarową i użytkową dla wzniesionej ściany murowanej. 

 

Ogólne instrukcje i wyjaśnienia dotyczące wdrażania   
 
Stwórz (fotograficzny) wymiar ściany murowanej za pomocą laserowego urządzenia do 
pomiaru odległości. 
Oblicz odchylenie wydajności pracy (czasu) od specyfikacji. 
 

Materiały dydaktyczne 
▪ Urządzenia cyfrowe (tablety) 
▪ Oprogramowanie Viewer dla tabletów 
▪ Oprogramowanie arkuszy kalkulacyjnych 
▪ Nośnik danych (chmura, USB) 
▪ 3D - model 
▪ Zadanie 
▪ Laserowe urządzenie pomiarowe (Bluetooth) 

 

Kompetencje zawodowe Kompetencje językowe  
i komunikacyjne 

Uczniowie potrafią: 
▪ Nawigacja po modelu 3D 
▪ Odczytać dane wymagane w zadaniu 
▪ Zmierzyć murowaną ścianę, którą wzniósł 
▪ Obliczyć odchylenia czasu wykonania od czasu 

domyślnego 

▪ komunikować się  
z uczestnikami w ramach 
grupy roboczej, 

▪ udokumentować 
odpowiednie informacje  

▪ używać terminów 
technicznych w sposób 
prawidłowy  
i zrozumiały 

LS 1.4  
Przygotowanie 
dokumentacji 
pomiarowej i 
wykonawczej 

Orientacyjny czas:  
4 godziny (60 min.) 
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Wcześniejsza wiedza  Ocena  Informacje 
interdyscyplinarne 

▪ Podstawowa wiedza w 
zakresie obsługi urządzeń 
cyfrowych, 

▪ Wcześniejsza wiedza 
budowlana, taka jak 
czytanie rysunków 
konstrukcyjnych, 
rodzajów i konstrukcji 
technicznych ścian 
murowanych 

▪ Pisemne umiejętności 
językowe 
 

▪ obsługa urządzeń 
cyfrowych, 

▪ Korzystanie z 
oprogramowania Viewer 

▪ Wynik pomiaru 
▪ Wynik obliczenia 

świadczenia 

▪  Przestrzeganie zasad 
pomiaru VOB 

Ocena 

▪ Uczniowie są w stanie samodzielnie orientować się w modelach. 
▪ Uczniowie potrafią wyodrębnić dane z modelu zgodnie z zadaniem. 
▪ Uczniowie potrafią zmierzyć wzniesiony mur za pomocą laserowego urządzenia 

pomiarowego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

2.2 Scenariusz zajęć 2: Produkcja belki żelbetowej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis sytuacji:  
Przed realizacją robót budowlanych polegających na przygotowaniu i montażu deskowania 
(formy, szalunku) otrzymujesz od projektanta/kierownika budowy (nauczyciela) dokumentację 
budowlaną w wersji cyfrowej (rysunki szalunków w formacie dwg i cyfrowy model obiektu 
format IFC – element belka). Do przygotowania i wykonania szalunków potrzebujesz wymiary 
belki i uwagi dotyczące sposobu szalowania.  
 

Zadanie robocze:  
Wykonaj szalunek belki żelbetowej z godnie z wymiarami, które odczytasz z dokumentacji 
budowlanej otrzymanej w wersji cyfrowej (dostępnej na platformie) od projektanta/kierownika 
budowy (nauczyciela). Do odczytu wymiarów za pomocą tabletu wykorzystaj program AutoCad 
oraz internetową przeglądarkę modeli Trimble Connect. Po odczytaniu wymiarów wykonaj 
szalunek belki sprawdzając systematycznie wymiary za pomocą dalmierza laserowego i 
wypoziomowanie za pomocą poziomicy laserowej. Zadanie robocze realizowane jest podczas 
trwania zajęć praktycznych. 
 

Ogólne wytyczne dotyczące wdrażania i wyjaśnienia 

Do wdrożenia można wykorzystać platformę edukacyjną Google Classroom. Służy ona do 
zamieszczania materiałów w wersji cyfrowej na podstawie których uczniowie będą realizowali 
zadanie robocze (rysunki w wersji cyfrowej w formacie dwg, model obiektu w formacie IFC – 
element belka, instrukcje dotyczące montażu deskowania, filmy instruktażowe, itp.), ale także 
do zabezpieczania (zapisywania) wyników pracy (zdjęcia, filmy, wyniki odbiorów - formularze). 
Przy wykonaniu zadania roboczego przewiduję się pracę w zespołach 2-osobowych. 
 

Materiały dydaktyczne 

▪ AutoCad 
▪ przeglądarka modeli cyfrowych zapisanych w formacie IFC Trimble Connect  
▪ poziomica laserowa 
▪ dalmierz laserowy 
▪ urządzenia cyfrowe (smartphone lub tablet) 
▪ dostęp do Internetu 
▪ materiały informacyjne – platforma Google Classroom (np. filmiki instruktażowe, 

zdjęcia)  

LS 2.1  
Wykorzystanie 
cyfrowych metod w 
procesie produkcji belki 
żelbetowej. 

Orientacyjny czas:  
5 godzin (45 min.) 
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Kompetencje zawodowe Kompetencje osobiste i 
społeczne 

Kompetencje językowe i 
komunikacyjne 

Uczniowie powinni: 

▪ potrafić wybrać 
odpowiednie urządzenie 
i programy cyfrowe do 
odczytu wymiarów z 
dokumentacji cyfrowej 

▪ potrafić wyeksportować 
dane w odpowiedniej 
formie do dalszego 
wykorzystania 

▪ potrafić korzystać z 
urządzeń i programów 
cyfrowych do odczytu 
wymiarów z 
dokumentacji cyfrowej 

▪ potrafić stosować 
narzędzia cyfrowe przy 
czynnościach kontrolno 
– pomiarowych 

▪ potrafić wybrać 
odpowiednie urządzenie 
i programy cyfrowe do 
zapisywania i 
przesyłania danych 
cyfrowych 

▪ przestrzegać zasad 
kultury osobistej i etyki 
zawodowej 

▪ planować wykonanie 
zadania 

▪ ponosić 
odpowiedzialność za 
podejmowane działania 

▪ wykazywać się 
kreatywnością i 
otwartością na zmiany 

▪ stosować techniki 
radzenia sobie ze 
stresem 

▪ doskonalić umiejętności 
zawodowe 

▪ stosować zasady 
komunikacji 
interpersonalnej 

▪ stosować metody i 
techniki rozwiązywania 
problemów 

▪ współpracować w 
zespole 

▪ posługiwać się 
podstawowym zasobem 
środków językowych w 
języku obcym, 
umożliwiającym 
realizację czynności 
zawodowych 

▪ rozumieć proste 
wypowiedzi ustne, a 
także proste wypowiedzi 
pisemne w języku 
obcym, w zakresie 
umożliwiającym 
realizację zadań 
zawodowych 

▪ samodzielnie tworzyć 
krótkie, proste, spójne i 
logiczne wypowiedzi 
ustne i pisemne w 
języku obcym, w 
zakresie umożliwiającym 
realizację zadań 
zawodowych 

▪ uczestniczyć w 
rozmowie w typowych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych – reaguje 
w języku obcym w 
sposób zrozumiały, 
adekwatnie do sytuacji 
komunikacyjnej, ustnie 
lub w formie prostego 
tekstu 

▪ zmieniać formę przekazu 
ustnego lub pisemnego 
w języku obcym w 
typowych sytuacjach 
związanych z 
wykonywaniem 
czynności zawodowych 

▪ wykorzystuje strategie 
służące doskonaleniu 
własnych umiejętności 
językowych oraz 
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podnoszące świadomość 
językową 
 

Wcześniejsza wiedza 

▪ ogólna wiedza z zakresu 
budownictwa 

▪ znajomość zagadnień 
dotyczących technologii 
robót zbrojarsko - 
betoniarskich 

▪ umiejętność posługiwania 
się dokumentacją 
rysunkową (czytanie 
rysunku technicznego 
budowlanego, znajomość 
norm budowlanych 
dotyczących rysunku) 

▪ podstawowa wiedza z 
zakresu obsługi urządzeń 
cyfrowych (smartfon, 
tablet) 

▪ podstawowa znajomość 
środowiska cyfrowego 
mającego zastosowanie w 
budownictwie (programy 
komputerowe 
wykorzystywane w 
budownictwie) 

▪ umiejętność posługiwania 
się cyfrowymi 
narzędziami kontrolno - 
pomiarowymi 

Ocena 

▪ pliki JPG stanowiące 
dokumentację 
fotograficzną poprawnie 
zmontowanego 
deskowania (formy, 
szalunku) belki 

▪ pliki MP4 stanowiące 
dokumentację filmową 
poprawnie 
zmontowanego 
deskowania (formy, 
szalunku) belki 

▪ pliki tekstowe - wyniki 
odbioru (formularze), 
rezultat czyli sprawdzenie 
wymiarów deskowania 

▪ przebieg pracy 
(posługiwanie się 
cyfrowymi urządzeniami 
np. tablet, cyfrowymi 
programami np. 
przeglądarka Trimble 
Connect, cyfrowymi 
narzędziami np. dalmierz 
laserowy) 

▪ praca zespołowa 
▪ przebieg pracy 

(przestrzeganie przepisów 
BHP) 
 
 

Interdyscyplinarne 
referencje 

▪ wykorzystanie 
cyfrowych metod 
nauczania w różnych 
przedmiotach 
kształcenia zawodowego 
(teoretycznych i 
praktycznych) 

▪ wykorzystanie języka 
obcego zawodowego 
(język angielski) jako 
języka uniwersalnego do 
poruszania się w 
środowisku cyfrowym 
stosowanym w 
budownictwie 

Zastosowanie w następujących 
zawodach: 

▪ technik budownictwa na 
podbudowie kwalifikacji: 

1. BUD.01. wykonywanie robót 
zbrojarskich i betoniarskich 

Poziomy: 

▪ 4 poziom PRK (ang. NQF) równoważne z 4 
poziomem ERK (ang. EQF) - dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe pełne 
(BUD.01. i BUD.14.) po ukończeniu 
technikum 
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OMÓWIENIE TEMATU 
Przygotowanie i montaż deskowania (formy, szalunku) belki żelbetowej. 

 

1. Docięcie elementów deskowania (formy, szalunku) zgodnie z 

założeniami projektowymi – odpowiedni kształt i wymiary (rysunki szalunków) 

→ Wykorzystanie dokumentacji w wersji cyfrowej – rysunki deskowania (formy, 

szalunku) belki (AutoCad); cyfrowy model obiektu format IFC – element belka 

(przeglądarka Trimble Connect). 
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→ Wykorzystanie zautomatyzowanej CNC maszyny do przycinania elementów 

deskowania (formy, szalunków). 

 

2. Montaż deskowania (formy, szalunku) w sposób szczelny przy zachowaniu 

odpowiednich pionów i poziomów 

→ Wykorzystanie dokumentacji w wersji cyfrowej – rysunki deskowania (formy, 

szalunku) belki (AutoCad); cyfrowy model obiektu format IFC – element belka 

(przeglądarka Trimble Connect). 

→ Wykorzystanie poziomicy laserowej. 

 

3. Odbiór robót zanikających – deskowanie (forma, szalunek) 

→ Sprawdzenie jakości użytego materiału drewnopochodnego do deskowania 

(formy, szalunku). 

→ Sprawdzenie prawidłowości montażu, szczelności oraz wytrzymałości połączeń 

elementów deskowania (formy, szalunku). 

→ Sprawdzenie poziomów i pionów deskowania (formy, szalunku) – wykorzystanie 

poziomicy laserowej. 
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→ Sprawdzenie wymiarów deskowania (formy, szalunku) – wykorzystanie dalmierza 

laserowego; dokumentacji w wersji cyfrowej – rysunki deskowania (formy, 

szalunku) belki (AutoCad); cyfrowego modelu obiektu format IFC – element belka 

(przeglądarka Trimble Connect). 

→ Sporządzenie protokołu odbioru robót – dokument. 
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Opis sytuacji:  
Przed realizacją robót budowlanych polegających na przygotowaniu i montażu zbrojenia 
otrzymujesz od projektanta/kierownika budowy (nauczyciela) dokumentację budowlaną w 
wersji cyfrowej (rysunki zbrojeniowe w formacie dwg, cyfrowy model obiektu format IFC – 
element belka, zestawienie stali zbrojeniowej). Do przygotowania i montażu zbrojenia 
potrzebujesz wymiary zbrojenia (długość, średnica, kształt) i uwagi dotyczące sposobu łączenia 
prętów zbrojeniowych.  
 

Zadanie robocze:  
Wykonaj szkielet zbrojenia belki żelbetowej z godnie z wymiarami, które odczytasz z 
dokumentacji budowlanej otrzymanej w wersji cyfrowej (dostępnej na platformie) od 
projektanta/kierownika budowy (nauczyciela). Do odczytu wymiarów za pomocą tabletu 
wykorzystaj program AutoCad oraz internetową przeglądarkę modeli Trimble Connect. Po 
odczytaniu wymiarów wykonaj szkielet zbrojenia belki sprawdzając systematycznie wymiary 
za pomocą dalmierza laserowego i miary. Zadanie robocze realizowane jest podczas trwania 
zajęć praktycznych. 
 

Ogólne wytyczne dotyczące wdrażania i wyjaśnienia 

Do wdrożenia można wykorzystać platformę edukacyjną Google Classroom. Służy ona do 
zamieszczania materiałów w wersji cyfrowej na podstawie których uczniowie będą realizowali 
zadanie robocze (rysunki w wersji cyfrowej w formacie dwg, model obiektu w formacie IFC – 
element belka, instrukcje dotyczące montażu zbrojenia, filmy instruktażowe, itp.), ale także do 
zabezpieczania (zapisywania) wyników pracy (zdjęcia, filmy, wyniki odbiorów - formularze). 
Przy wykonaniu zadania roboczego przewiduję się pracę w zespołach 2 – osobowych. 
 

Materiały dydaktyczne 

▪ AutoCad 
▪ przeglądarka modeli cyfrowych zapisanych w formacie IFC Trimble Connect  
▪ poziomica laserowa 
▪ dalmierz laserowy 
▪ urządzenia cyfrowe (smartphone lub tablet) 
▪ dostęp do Internetu 
▪ materiały informacyjne – platforma Google Classroom (np. filmiki instruktażowe, 

zdjęcia)  
 

LS 2.2  
Przygotowanie i montaż 
zbrojenia belki żelbetowej 
z wykorzystaniem metod 
cyfrowych. 

Orientacyjny czas:  
5 godzin (45 min.) 
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Kompetencje zawodowe Kompetencje osobiste i 
społeczne 

Kompetencje językowe i 
komunikacyjne 

Uczniowie powinni: 

▪ potrafić wybrać 
odpowiednie urządzenie 
i programy cyfrowe do 
odczytu wymiarów z 
dokumentacji cyfrowej 

▪ potrafić wyeksportować 
dane w odpowiedniej 
formie do dalszego 
wykorzystania 

▪ potrafić korzystać z 
urządzeń i programów 
cyfrowych do odczytu 
wymiarów z 
dokumentacji cyfrowej 

▪ potrafić stosować 
narzędzia cyfrowe przy 
czynnościach kontrolno 
– pomiarowych 

▪ potrafić wybrać 
odpowiednie urządzenie 
i programy cyfrowe do 
zapisywania i 
przesyłania danych 
cyfrowych 

▪ przestrzegać zasad 
kultury osobistej i etyki 
zawodowej 

▪ planować wykonanie 
zadania 

▪ ponosić 
odpowiedzialność za 
podejmowane działania 

▪ wykazywać się 
kreatywnością i 
otwartością na zmiany 

▪ stosować techniki 
radzenia sobie ze 
stresem 

▪ doskonalić umiejętności 
zawodowe 

▪ stosować zasady 
komunikacji 
interpersonalnej 

▪ stosować metody i 
techniki rozwiązywania 
problemów 

▪ współpracować w 
zespole 

▪ posługiwać się 
podstawowym zasobem 
środków językowych w 
języku obcym, 
umożliwiającym 
realizację czynności 
zawodowych 

▪ rozumieć proste 
wypowiedzi ustne, a 
także proste 
wypowiedzi pisemne w 
języku obcym, w 
zakresie 
umożliwiającym 
realizację zadań 
zawodowych 

▪ samodzielnie tworzyć 
krótkie, proste, spójne i 
logiczne wypowiedzi 
ustne i pisemne w 
języku obcym, w 
zakresie 
umożliwiającym 
realizację zadań 
zawodowych 

▪ potrafić uczestniczyć w 
rozmowie w typowych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych – reaguje 
w języku obcym w 
sposób zrozumiały, 
adekwatnie do sytuacji 
komunikacyjnej, ustnie 
lub w formie prostego 
tekstu 

▪ potrafić zmieniać formę 
przekazu ustnego lub 
pisemnego w języku 
obcym w typowych 
sytuacjach związanych z 
wykonywaniem 
czynności zawodowych 

▪ potrafić wykorzystywac 
strategie służące 
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doskonaleniu własnych 
umiejętności 
językowych oraz 
podnoszących 
świadomość językową  

Wcześniejsza wiedza 

▪ ogólna wiedza z zakresu 
budownictwa 

▪ znajomość zagadnień 
dotyczących technologii 
robót zbrojarsko - 
betoniarskich 

▪ umiejętność 
posługiwania się 
dokumentacją rysunkową 
(czytanie rysunku 
technicznego 
budowlanego, znajomość 
norm budowlanych 
dotyczących rysunku) 

▪ podstawowa wiedza z 
zakresu obsługi urządzeń 
cyfrowych (smartfon, 
tablet) 

▪ podstawowa znajomość 
środowiska cyfrowego 
mającego zastosowanie 
w budownictwie 
(programy komputerowe 
wykorzystywane w 
budownictwie) 

▪ umiejętność 
posługiwania się 
cyfrowymi narzędziami 
kontrolno – 
pomiarowymi 
 

Ocena 

▪ pliki JPG stanowiące 
dokumentację 
fotograficzną poprawnie 
zmontowanego zbrojenia 
belki 

▪ pliki MP4 stanowiące 
dokumentację filmową 
poprawnie 
zmontowanego zbrojenia 
belki 

▪ pliki tekstowe - wyniki 
odbioru (formularze), 
rezultat czyli sprawdzenie 
wymiarów (rozstawy, 
długości, otulina prętów) 

▪ przebieg pracy 
(posługiwanie się 
cyfrowymi urządzeniami 
np. tablet, cyfrowymi 
programami np. 
przeglądarka Trimble 
Connect, cyfrowymi 
narzędziami np. dalmierz 
laserowy) 

▪ praca zespołowa 
▪ przebieg pracy 

(przestrzeganie 
przepisów BHP) 

Interdyscyplinarne 
referencje 

▪ wykorzystanie 
cyfrowych metod 
nauczania w różnych 
przedmiotach 
kształcenia 
zawodowego 
(teoretycznych i 
praktycznych) 

▪ wykorzystanie języka 
obcego zawodowego 
(język angielski) jako 
języka uniwersalnego do 
poruszania się w 
środowisku cyfrowym 
stosowanym w 
budownictwie 

Zastosowanie w następujących 
zawodach: 
 
▪ technik budownictwa na 

podbudowie kwalifikacji: 
2. BUD.01. wykonywanie robót 

zbrojarskich i betoniarskich 
3.  

Poziomy: 

▪ 4 poziom PRK (ang. NQF) równoważne z 4 
poziomem ERK (ang. EQF) - dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
pełne (BUD.01. i BUD.14.) po ukończeniu 
technikum 
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OMÓWIENIE TEMATU 
Przygotowanie i montaż zbrojenia belki. 

1. Przygotowanie zbrojenia belki 

→ Czyszczenie prętów zbrojeniowych za pomocą szczotek drucianych.  

→ Cięcie i gięcie prętów zbrojeniowych zgodnie z założeniami projektowymi – 

odpowiedni kształt i wymiary (rysunki zbrojenia). 

→ Wykorzystanie dokumentacji w wersji cyfrowej – rysunki zbrojenia belki 

(AutoCad); cyfrowy model obiektu format IFC – element zbrojenie belki 

(przeglądarka Trimble Connect). 
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→ Wykorzystanie zautomatyzowanej giętarki do gięcia strzemion. 

 

2. Montaż zbrojenia belki 

→ Zbrojenie w postaci prętów głównych i strzemion ułożone na podkładkach 

dystansowych w celu zapewnienia wymaganej otuliny z betonu oraz odpowiednio 

ze sobą powiązane (np. za pomocą drutów wiązałkowych).  

 

3. Odbiór robót zanikających – zbrojenie belki 

→ Sprawdzenie średnic prętów, ich rozmieszczenia (rozstawów) w deskowaniu oraz 

czy została zachowana otulina z betonu – wykorzystanie dalmierza laserowego; 

dokumentacji w wersji cyfrowej – rysunki zbrojenia belki (AutoCad); cyfrowego 

modelu obiektu format IFC – element zbrojenie belki (przeglądarka Trimble 

Connect). 

→ Sprawdzenie trwałości (wytrzymałości) połączeń prętów.  

→ Sporządzenie protokołu odbioru robót – dokument. 
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Opis sytuacji:  
Przed realizacją robót budowlanych polegających na układaniu i zagęszczaniu mieszanki 
betonowej otrzymujesz od kierownika budowy (nauczyciela) instrukcję dotyczącą sposobu 
(metody ręczne/mechaniczne) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w wersji cyfrowej 
(instrukcje, wytyczne, filmy instruktażowe). Do układania i zagęszczania mieszanki betonowej 
w zależności od przyjętej metody potrzebujesz odpowiednie narzędzia/maszyny. 
 

Zadanie robocze:  
Ułóż mieszankę betonową w formie a następnie dokonaj jej zagęszczenia zgodnie z 
dokumentacją otrzymaną w wersji cyfrowej (dostępnej na platformie) od kierownika budowy 
(nauczyciela). Do odczytu dokumentacji za pomocą tabletu wykorzystaj przeglądarkę 
internetową. Zadanie robocze realizowane jest podczas trwania zajęć praktycznych. 
 

Ogólne wytyczne dotyczące wdrażania i wyjaśnienia 

Do wdrożenia można wykorzystać platformę edukacyjną Google Classroom. Służy ona do 
zamieszczania materiałów w wersji cyfrowej na podstawie których uczniowie będą realizowali 
zadanie robocze (rysunki w wersji cyfrowej w formacie dwg, model obiektu w formacie IFC – 
element belka, instrukcje dotyczące układania i zagęszczania mieszanki betonowej, filmy 
instruktażowe, itp.), ale także do zabezpieczania (zapisywania) wyników pracy (zdjęcia, filmy, 
wyniki odbiorów - formularze). Przy wykonaniu zadania roboczego przewiduję się pracę w 
zespołach 2 – osobowych. 
 

Materiały dydaktyczne 

▪ AutoCad 
▪ przeglądarka modeli cyfrowych zapisanych w formacie IFC Trimble Connect 
▪ urządzenia cyfrowe (smartphone lub tablet) 
▪ dostęp do Internetu 
▪ materiały informacyjne – platforma Google Classroom (np. filmiki instruktażowe, 

zdjęcia)  
 
 
 
 

LS 2.2  
Układanie i zagęszczanie 
mieszanki betonowej z 
wykorzystaniem metod 
cyfrowych 

Orientacyjny czas:  
2 godziny (45 min.) 
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Kompetencje zawodowe Kompetencje osobiste 
i społeczne 

Kompetencje językowe i 
komunikacyjne 

Uczniowie powinni:  

▪ potrafić wybrać 
odpowiednie urządzenie 
i programy cyfrowe do 
odczytu potrzebnych 
informacji  z 
dokumentacji cyfrowej 

▪ potrafić wyeksportować 
dane w odpowiedniej 
formie do dalszego 
wykorzystania 

▪ potrafić korzystać z 
urządzeń i programów 
cyfrowych do odczytu 
potrzebnych informacji z 
dokumentacji cyfrowej 

▪ potrafić wybrać 
odpowiednie urządzenie 
i programy cyfrowe do 
zapisywania i 
przesyłania danych 
cyfrowych 

▪ przestrzegać zasad 
kultury osobistej i 
etyki zawodowej 

▪ planować wykonanie 
zadania 

▪ ponosić 
odpowiedzialność za 
podejmowane 
działania 

▪ wykazywać się 
kreatywnością i 
otwartością na 
zmiany 

▪ stosować techniki 
radzenia sobie ze 
stresem 

▪ doskonalić 
umiejętności 
zawodowe 

▪ stosować zasady 
komunikacji 
interpersonalnej 

▪ stosować metody i 
techniki 
rozwiązywania 
problemów 

▪ współpracować w 
zespole 

▪ posługiwać się 
podstawowym zasobem 
środków językowych w 
języku obcym, 
umożliwiającym realizację 
czynności zawodowych 

▪ rozumieć proste 
wypowiedzi ustne, a także 
proste wypowiedzi 
pisemne w języku obcym, 
w zakresie umożliwiającym 
realizację zadań 
zawodowych 

▪ samodzielnie tworzyć 
krótkie, proste, spójne i 
logiczne wypowiedzi ustne 
i pisemne w języku obcym, 
w zakresie umożliwiającym 
realizację zadań 
zawodowych 

▪ uczestniczyć w rozmowie w 
typowych sytuacjach 
związanych z realizacją 
zadań zawodowych – 
reaguje w języku obcym w 
sposób zrozumiały, 
adekwatnie do sytuacji 
komunikacyjnej, ustnie lub 
w formie prostego tekstu 

▪ zmieniać formę przekazu 
ustnego lub pisemnego w 
języku obcym w typowych 
sytuacjach związanych z 
wykonywaniem czynności 
zawodowych 

▪ wykorzystywac strategie 
służące doskonaleniu 
własnych umiejętności 
językowych oraz 
podnoszące świadomość 
językową 
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Wcześniejsza wiedza 

▪ ogólna wiedza z zakresu 
budownictwa 

▪ znajomość zagadnień 
dotyczących technologii 
robót zbrojarsko - 
betoniarskich 

▪ umiejętność posługiwania 
się dokumentacją 
rysunkową (czytanie 
rysunku technicznego 
budowlanego, znajomość 
norm budowlanych 
dotyczących rysunku) 

▪ podstawowa wiedza z 
zakresu obsługi urządzeń 
cyfrowych (smartfon, 
tablet) 

▪ podstawowa znajomość 
środowiska cyfrowego 
mającego zastosowanie w 
budownictwie (programy 
komputerowe 
wykorzystywane w 
budownictwie) 
 

Ocena 

▪ pliki JPG stanowiące 
dokumentację 
fotograficzną ułożonej 
mieszanki betonowej 
w formie 

▪ pliki MP4 stanowiące 
dokumentację filmową 
przedstawiającą 
sposób układania i 
zagęszczania mieszanki 
betonowej w formie 

▪ przebieg pracy 
(posługiwanie się 
cyfrowymi 
urządzeniami np. 
tablet, cyfrowymi 
programami np. 
przeglądarka Trimble 
Connect – kontrola 
zużytej ilości/objętości 
mieszanki betonowej) 

▪ praca zespołowa 
▪ przebieg pracy 

(przestrzeganie 
przepisów BHP) 
 

Interdyscyplinarne 
referencje 

▪ umiejętność wykorzystania 
cyfrowych metod 
nauczania w różnych 
przedmiotach kształcenia 
zawodowego 
(teoretycznych i 
praktycznych) 

▪ znajomość języka obcego 
zawodowego (język 
angielski) jako języka 
uniwersalnego do 
poruszania się w 
środowisku cyfrowym 
stosowanym w 
budownictwie 

Zastosowanie w następujących 
zawodach: 

▪ Technik budownictwa na podbudowie 
kwalifikacji: 

4.  BUD.01. wykonywanie robót zbrojarskich i 
betoniarskich 

Poziomy: 

▪ 4 poziom PRK (ang. NQF) równoważne 
z 4 poziomem ERK (ang. EQF) - dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
pełne (BUD.01. i BUD.14.) po 
ukończeniu technikum 
 

 

 

OMÓWIENIE TEMATU 
Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej. 

1. Układanie mieszanki betonowej ręczne/mechaniczne za pomocą pompy hydraulicznej 

do betonu 

2. Pielęgnacja świeżego betonu 
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Opis sytuacji:  
Przed realizacją robót budowlanych polegających na demontażu deskowania (formy, szalunku) 
belki otrzymujesz od kierownika budowy (nauczyciela) instrukcję dotyczącą sposobu demontażu 
deskowania (formy, szalunku) w wersji cyfrowej (instrukcje, wytyczne, filmy instruktażowe). Do 
demontażu deskowania (formy, szalunku) w zależności od przyjętej metody potrzebujesz 
odpowiednich narzędzi. 
 

Zadanie robocze:  
Wykonaj demontaż deskowania (formy, szalunku) belki zgodnie z dokumentacją otrzymaną w 
wersji cyfrowej (dostępnej na platformie) od kierownika budowy (nauczyciela). Do odczytu 
dokumentacji za pomocą tabletu wykorzystaj przeglądarkę internetową. Zadanie robocze 
realizowane jest podczas trwania zajęć praktycznych. 
 

Ogólne wytyczne dotyczące wdrażania i wyjaśnienia 

Do wdrożenia można wykorzystać platformę edukacyjną Google Classroom. Służy ona do 
zamieszczania materiałów w wersji cyfrowej na podstawie których uczniowie będą realizowali 
zadanie robocze (rysunki w wersji cyfrowej w formacie dwg, model obiektu w formacie IFC – 
element belka, instrukcje dotyczące demontażu deskowania (formy, szalunku), filmy 
instruktażowe, itp.), ale także do zabezpieczania (zapisywania) wyników pracy (zdjęcia, filmy, 
wyniki odbiorów - formularze). Przy wykonaniu zadania roboczego przewiduję się pracę w 
zespołach 2 – osobowych. 
 

Materiały dydaktyczne 

▪ AutoCad 
▪ przeglądarka modeli cyfrowych zapisanych w formacie IFC Trimble Connect 
▪ urządzenia cyfrowe (smartphone lub tablet) 
▪ dostęp do Internetu 
▪ materiały informacyjne – platforma Google Classroom (np. filmiki instruktażowe, 

zdjęcia)  
 
 
 

 

LS 2.3  
Demontaż deskowania 
(formy, szalunku) belki z 
wykorzystaniem metod 
cyfrowych 

Orientacyjny czas:  
2 godziny (45 min.) 
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Kompetencje zawodowe Kompetencje osobiste i 
społeczne 

Kompetencje językowe i 
komunikacyjne 

Uczniowie powinni: 

▪ potrafić wybrać 
odpowiednie urządzenie 
i programy cyfrowe do 
odczytu potrzebnych 
informacji z 
dokumentacji cyfrowej 

▪ potrafić wyeksportować 
dane w odpowiedniej 
formie do dalszego 
wykorzystania 

▪ potrafić korzystać z 
urządzeń i programów 
cyfrowych do odczytu 
potrzebnych informacji z 
dokumentacji cyfrowej 

▪ potrafić wybrać 
odpowiednie urządzenie 
i programy cyfrowe do 
zapisywania i przesyłania 
danych cyfrowych 

▪ przestrzegać zasad 
kultury osobistej i etyki 
zawodowej 

▪ planować wykonanie 
zadania 

▪ ponosić 
odpowiedzialność za 
podejmowane działania 

▪ wykazywać się 
kreatywnością i 
otwartością na zmiany 

▪ stosować techniki 
radzenia sobie ze 
stresem 

▪ doskonalić umiejętności 
zawodowe 

▪ stosować zasady 
komunikacji 
interpersonalnej 

▪ stosować metody i 
techniki rozwiązywania 
problemów 

▪ współpracować w 
zespole 

▪ posługiwać się 
podstawowym zasobem 
środków językowych w 
języku obcym, 
umożliwiającym 
realizację czynności 
zawodowych 

▪ rozumieć proste 
wypowiedzi ustne, a 
także proste wypowiedzi 
pisemne w języku 
obcym, w zakresie 
umożliwiającym 
realizację zadań 
zawodowych 

▪ samodzielnie tworzyć 
krótkie, proste, spójne i 
logiczne wypowiedzi 
ustne i pisemne w języku 
obcym, w zakresie 
umożliwiającym 
realizację zadań 
zawodowych 

▪ uczestniczyć w 
rozmowie w typowych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych – reaguje w 
języku obcym w sposób 
zrozumiały, adekwatnie 
do sytuacji 
komunikacyjnej, ustnie 
lub w formie prostego 
tekstu 

▪ zmieniać formę przekazu 
ustnego lub pisemnego 
w języku obcym w 
typowych sytuacjach 
związanych z wykonywa-
niem czynności 
zawodowych 

▪ umieć wykorzystać 
strategie doskonalenia 
własnych umiejętności  



 

27 

Wcześniejsza wiedza 

▪ ogólna wiedza z zakresu 
budownictwa 

▪ znajomość zagadnień 
dotyczących technologii 
robót zbrojarsko - 
betoniarskich 

▪ umiejętność posługiwania 
się dokumentacją 
rysunkową (czytanie 
rysunku technicznego 
budowlanego, znajomość 
norm budowlanych 
dotyczących rysunku) 

▪ podstawowa wiedza z 
zakresu obsługi urządzeń 
cyfrowych (smartfon, 
tablet) 

▪ podstawowa znajomość 
środowiska cyfrowego 
mającego zastosowanie w 
budownictwie (programy 
komputerowe 
wykorzystywane w 
budownictwie) 

Ocena 

▪ pliki JPG stanowiące 
dokumentację 
fotograficzną 
zdemontowanego 
deskowania (formy, 
szalunku) belki 

▪ pliki MP4 stanowiące 
dokumentację filmową 
przedstawiającą sposób 
demontażu deskowania 
(formy, szalunku) belki 

▪ przebieg pracy 
(posługiwanie się 
cyfrowymi urządzeniami 
np. tablet, cyfrowymi 
programami np. 
przeglądarka Trimble 
Connect – kontrola 
kolejności 
demontowanych 
elementów deskowania) 

▪ praca zespołowa 
▪ przebieg pracy 

(przestrzeganie przepisów 
BHP) 
 

Interdyscyplinarne 
referencje 

▪ wykorzystanie z 
cyfrowych metod 
nauczania w różnych 
przedmiotach 
kształcenia zawodowego 
(teoretycznych i 
praktycznych) 

▪ wykorzystanie języka 
obcego zawodowego 
(język angielski) jako 
języka uniwersalnego do 
poruszania się w 
środowisku cyfrowym 
stosowanym w 
budownictwie 

Zastosowanie w następujących 
zawodach: 

▪ technik budownictwa na 
podbudowie kwalifikacji: 

5. BUD.01. wykonywanie robót 
zbrojarskich i betoniarskich 

Poziomy: 

▪ 4 poziom PRK (ang. NQF) równoważne z 4 
poziomem ERK (ang. EQF) - dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe pełne 
(BUD.01. i BUD.14.) po ukończeniu 
technikum 

 

 

OMÓWIENIE TEMATU 
Demontaż deskowania (formy, szalunku) belki. 

1. Demontaż deskowania (formy, szalunku) po upływie (… dni) od ułożenia mieszanki 

betonowej w deskowaniu (formie, szalunku) 

2. Demontaż poszczególnych elementów deskowania (formy, szalunku) 
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Opis sytuacji:  
Przed realizacją odbioru technicznego końcowego wykonanej belki otrzymujesz od kierownika 
budowy (nauczyciela) dokumentację budowlaną w wersji cyfrowej (rysunki belki w formacie 
dwg i cyfrowy model obiektu format IFC – element belka). Do wykonania odbioru technicznego 
końcowego belki potrzebujesz informacji zawartych w dokumentacji budowlanej otrzymanej w 
wersji cyfrowej oraz odpowiednich narzędzi do czynności odbiorczo – kontrolnych.  
 

Zadanie robocze:  
Dokonaj odbioru technicznego końcowego wykonanej belki i sprawdź poprawność jej 
wykonania z dokumentacją budowlaną otrzymaną w wersji cyfrowej (dostępnej na platformie) 
od kierownika budowy (nauczyciela). Do wykonania czynności odbiorczo – kontrolnych 
wykorzystaj tablet wyposażony w program AutoCad oraz internetową przeglądarkę modeli 
Trimble Connect. Czynności kontrolne przeprowadź wykorzystując narzędzia cyfrowe np. 
dalmierz laserowy, poziomica laserowa. Zadanie robocze realizowane jest podczas trwania 
zajęć praktycznych. 
 

Ogólne wytyczne dotyczące wdrażania i wyjaśnienia 

Do wdrożenia można wykorzystać platformę edukacyjną Google Classroom. Służy ona do 
zamieszczania materiałów w wersji cyfrowej na podstawie których uczniowie będą realizowali 
zadanie robocze (rysunki w wersji cyfrowej w formacie dwg, model obiektu w formacie IFC – 
element belka itp.), ale także do zabezpieczania (zapisywania) wyników pracy (zdjęcia, filmy, 
wyniki odbiorów - formularze). Przy wykonaniu zadania roboczego przewiduję się pracę w 
zespołach 2 – osobowych. 
 

Materiały dydaktyczne 

▪ AutoCad 
▪ przeglądarka modeli cyfrowych zapisanych w formacie IFC Trimble Connect 
▪ poziomica laserowa 
▪ dalmierz laserowy 
▪ urządzenia cyfrowe (smartphone lub tablet) 
▪ dostęp do Internetu 
▪ materiały informacyjne – platforma Google Classroom (np. filmiki instruktażowe, 

zdjęcia)  
 
 

LS 2.4  
Odbiór techniczny 
końcowy wykonanej 
belki z wykorzystaniem 
metod cyfrowych 

Orientacyjny czas:  
2 godziny (45 min.) 
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Kompetencje zawodowe Kompetencje osobiste i 
społeczne 

Kompetencje językowe i 
komunikacyjne 

Uczniowie powinni: 

▪ potrafić wybrać 
odpowiednie urządzenie i 
programy cyfrowe do 
odczytu wymiarów z 
dokumentacji cyfrowej 

▪ potrafić wyeksportować 
dane w odpowiedniej 
formie do dalszego 
wykorzystania 

▪ potrafić korzystać z 
urządzeń i programów 
cyfrowych do odczytu 
wymiarów z dokumentacji 
cyfrowej 

▪ potrafić stosować 
narzędzia cyfrowe przy 
czynnościach kontrolno – 
pomiarowych 

▪ potrafić wybrać 
odpowiednie urządzenie i 
programy cyfrowe do 
zapisywania i przesyłania 
danych cyfrowych 

▪ przestrzegać zasad 
kultury osobistej i etyki 
zawodowej 

▪ planować wykonanie 
zadania 

▪ ponosić 
odpowiedzialność za 
podejmowane 
działania 

▪ wykazywać się 
kreatywnością i 
otwartością na zmiany 

▪ stosować techniki 
radzenia sobie ze 
stresem 

▪ doskonalić 
umiejętności 
zawodowe 

▪ stosować zasady 
komunikacji 
interpersonalnej 

▪ stosować metody i 
techniki rozwiązywania 
problemów 

▪ współpracować w 
zespole 

▪ posługiwać się 
podstawowym zasobem 
środków językowych w 
języku obcym, 
umożliwiającym 
realizację czynności 
zawodowych 

▪ rozumieć proste 
wypowiedzi ustne, a 
także proste wypowiedzi 
pisemne w języku  
obcym, w zakresie 
umożliwiającym 
realizację zadań 
zawodowych 

▪ potrafić samodzielnie 
tworzyć krótkie, proste, 
spójne i logiczne 
wypowiedzi ustne i 
pisemne w języku 
obcym, w zakresie 
umożliwiającym 
realizację zadań 
zawodowych 

▪ potrafić uczestniczyć w 
rozmowie w typowych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych – reaguje 
w języku obcym w 
sposób zrozumiały, 
adekwatnie do sytuacji 
komunikacyjnej, ustnie 
lub w formie prostego 
tekstu 

▪ potrafić zmieniać formę 
przekazu ustnego lub 
pisemnego w języku 
obcym w typowych 
sytuacjach związanych z 
wykonywaniem 
czynności zawodowych 

▪ doskonalić własne 
umiejętności językowe  
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Wcześniejsza wiedza 

▪ ogólna wiedza z zakresu 
budownictwa 

▪ znajomość zagadnień 
dotyczących technologii 
robót zbrojarsko - 
betoniarskich 

▪ umiejętność posługiwania 
się dokumentacją 
rysunkową (czytanie 
rysunku technicznego 
budowlanego, znajomość 
norm budowlanych 
dotyczących rysunku) 

▪ podstawowa wiedza z 
zakresu obsługi urządzeń 
cyfrowych (smartfon, 
tablet) 

▪ podstawowa znajomość 
środowiska cyfrowego 
mającego zastosowanie w 
budownictwie (programy 
komputerowe 
wykorzystywane w 
budownictwie) 

▪ umiejętność posługiwania 
się cyfrowymi narzędziami 
kontrolno – pomiarowymi 
 

Ocena 

▪ pliki JPG stanowiące 
dokumentację 
fotograficzną poprawnie 
wykonanej belki 

▪ pliki tekstowe - wyniki 
odbioru (formularze) 

▪ przebieg pracy 
(posługiwanie się 
cyfrowymi urządzeniami 
np. tablet, cyfrowymi 
programami np. 
przeglądarka Trimble 
Connect, cyfrowymi 
narzędziami np. 
dalmierz laserowy, 
poziomica laserowa) 

▪ praca zespołowa 
▪ przebieg pracy 

(przestrzeganie 
przepisów BHP) 

Interdyscyplinarne 
referencje 

▪ wykorzystanie 
cyfrowych metod 
nauczania w różnych 
przedmiotach 
kształcenia zawodowego 
(teoretycznych i 
praktycznych) 

▪ wykorzystanie języka 
obcego zawodowego 
(język angielski) jako 
języka uniwersalnego do 
poruszania się w 
środowisku cyfrowym 
stosowanym w 
budownictwie 

Zastosowanie w następujących 
zawodach: 

▪ Technik budownictwa na podbudowie 
kwalifikacji: 

6. BUD.01. wykonywanie robót zbrojarskich i 
betoniarskich 

Poziomy: 

▪ 4 poziom PRK (ang. NQF) równoważne 
z 4 poziomem ERK (ang. EQF) - dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
pełne (BUD.01. i BUD.14.) po 
ukończeniu technikum 
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OMÓWIENIE TEMATU 

Odbiór techniczny końcowy wykonanej belki. 

 

1. Sprawdzenie zgodności wymiarów wykonanej belki żelbetowej z modelem obiektu 

(element belka) – wykorzystanie miary, dalmierza laserowego; dokumentacji w wersji 

cyfrowej – rysunki belki (AutoCad); cyfrowego modelu obiektu format IFC – element 

belka (przeglądarka Trimble Connect). 

2. Sprawdzenie czy powierzchnia belki nie wykazuje spękań oraz czy zachowane zostały 

odpowiednie odchyłki. 

3. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego wykonanego elementu. 
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2.3 Scenariusz zajęć 3: Konstrukcja więźby 

dachowej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis sytuacji:  

Pozyskanie cyfrowego modelu budynku. 
 

Zadanie robocze:  
▪ Czym jest format odczytu, 
▪ Znajomość różnych formatów odczytu, 
▪ Określenie formatów odczytu, 
▪ Właściwe użycie formatów, 
▪ Przygotować format do odczytu dla więźby dachowej  

 

Ogólne wskazówki i wyjaśnienia dotyczące realizacji   
Do realizacji wykorzystano licencjonowane programy oraz darmowe oprogramowanie 
producenta "freeware". 
 
Realizacja jednostki dydaktycznej jako pracy grupowej dla: 

▪ Określenie formatów odczytu w odniesieniu do powierzonej pracy 
 
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych jako pracy indywidualnej dla: 

▪ Właściwego użycia formatów, 
▪ Przygotowania formatu odczytu dla więźby dachowej  

 

Materiały dydaktyczne 
▪ Urządzenia cyfrowe (laptop, PC, laserowe urządzenia pomiarowe do kontroli) 
▪ Oprogramowanie szkolne do tworzenia więźby dachowej "CADWork 
▪ Oprogramowanie miękkie lub "darmowe" do odczytu formatów (BimVision, Allplan 

BimPlus itp.).  
▪ Nośnik pamięci masowej (chmura, USB) 
▪ Materiały informacyjne (platforma TEAMS, DALUX "bezpłatne udostępnienie 

producenta do użytku szkolnego") 

LS 3.1  
Umiejętność 
odczytywania i 
przetwarzania modeli 
danych 

Orientacyjny czas:  
24 godzin (60 min.) 
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Kompetencje zawodowe Kompetencje 
językowe  
i komunikacyjne 

Uczniowie potrafią: 
▪ Obsłużyć dane oprogramowanie do wczytywania modeli 

danych, 
▪ Strukturalnie edytować modele danych, 
▪ Przygotowywać  modele danych do stworzenia przyszłej 

więźby dachowej, "CadWork" 

▪ Komunikować się  
z uczestnikami w 
ramach grupy 
roboczej, 

▪ Samodzielnie tworzyć 
krótkie, proste, spójne 
i logiczne wypowiedzi 
ustne i pisemne w 
języku obcym 
obejmujące 
terminologię pojęć 
technicznych i 
oprogramowania, 

▪ Stosować prawidłową 
terminologię pojęć 
technicznych  
i oprogramowania  
 

Wcześniejsza wiedza Ocena  Interdyscyplinarne 
odniesienia 

▪ Podstawowa wiedza z 
zakresu obsługi laptopa i 
komputera PC oraz 
oprogramowania 3D, 

▪ Podstawowa wiedza na 
temat przechowywania i 
przesyłania danych, 

▪ Wcześniejsza wiedza 
techniczna w zakresie 
sytuacji budowlanych, 

▪ Pisemne kompetencje 
językowe 
 

▪ Odpowiednie formaty 
plików w 2 i 3D, 

▪ Dane tekstowe, 
▪ Obsługa sprzętu i praca  

w zespole 

 

Ocena 
▪ Uczniowie potrafią samodzielnie czytać w modelach, orientować się 

trójwymiarowo, wykonywać zadania trójwymiarowo. 
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Opis sytuacji:  
Uzyskanie cyfrowego modelu budynku. 
 

Zadanie robocze:  
▪ Pomiar laserowy, 
▪ Sprawdź podane kontury murów, uzupełnij je i w razie potrzeby przerysu j, 
▪ Dopasuj do rzeczywistych konturów budynku, 
▪ Porównanie nowych konturów budynku ze statyką, sprawdzenie poprawek, 

wczytanie nowych danych, 
▪ Rysunek nowej więźby dachowej, 
▪ Uwzględnienie połączeń drewna, pokryć dachowych i materiałów izolacyjnych  

 

Ogólne wskazówki i wyjaśnienia dotyczące realizacji   
Do realizacji wykorzystywane jest oprogramowanie producenta. Dominujące wykorzystanie i 
dalsze przetwarzanie modeli danych IFC, 
Backup danych przez CLOUD lub dysk twardy 
Przeprowadzenie jednostki edukacyjnej w formie pracy indywidualnej lub grupowej. 
 
 
 
 

Materiały dydaktyczne 
▪ Urządzenia cyfrowe (laptop, PC, laserowe urządzenia pomiarowe) 
▪ Dostęp do Internetu, 
▪ Formaty wymiany danych IFC (IFC) 
▪ Nośnik pamięci masowej (chmura, USB) 
▪ Materiały informacyjne (platforma TEAMS) 

 
 
 
 
 
 

LS 3.2  
Narysowanie 
trójwymiarowej więźby 
dachowej na podstawie 
modelu 

Orientacyjny czas:  
12 godzin (60 min.) 
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Kompetencje zawodowe Kompetencje językowe  
i komunikacyjne 

Uczniowie potrafią 
▪ Zamodelować więźbę dachową trójwymiarowo 

za pomocą udostępnionego oprogramowania 
 

▪ Komunikować się  
z uczestnikami w ramach grupy 
roboczej, 

▪ Wymieniać się informacjami  
o szczególnych cechach 
strukturalnych - wymiana danych i 
ponowne odczytanie danych 
 

Wcześniejsza wiedza Ocena  Interdyscyplinarne 
odniesienia 

▪ Podstawowa wiedza z 
zakresu przechowywania 
i transmisji danych, 
pomiarów laserowych 

▪ Wcześniejsza wiedza 
techniczna w zakresie 
sytuacji budowlanych, 

▪ Pisemne kompetencje 
językowe 
 

▪ Odpowiednie formaty plików 
w 3D, 

▪ Dane tekstowe, 
▪ Obsługa sprzętu i praca  

w zespole 

 

Ocena 
Uczniowie potrafią stworzyć więźbę dachową 3- wymiarową. 
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Opis sytuacji:  
Zmiana istniejącego modelu zgodnie ze specyfikacją. 
 

Zadanie robocze:  
▪ Wyprowadzenie danego modelu  
▪ Dołączenie do modelu wymaganych dostosowań 
▪ Stworzenie dokumentów wykonawczych (2D i 3D oraz modeli danych) 
▪ Wydawanie modeli do kontroli i zatwierdzania 

 

Ogólne wskazówki i wyjaśnienia dotyczące realizacji   
Do realizacji wykorzystywane jest oprogramowanie producenta. Przeważające zastosowanie i 
dalsze przetwarzanie modeli danych IFC. 
Zabezpieczenie danych przez CLOUD lub dysk twardy 
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w formie pracy indywidualnej lub grupowej. 
 

Materiały dydaktyczne 
▪ Urządzenia cyfrowe (laptop, PC, laserowe urządzenia pomiarowe)  
▪ Dostęp do Internetu, 
▪ Formaty wymiany danych IFC (IFC) 
▪ Nośnik pamięci masowej (chmura, USB) 
▪ Materiały informacyjne (platforma TEAMS) 

 

Kompetencje zawodowe Kompetencje 
językowe  
i komunikacyjne 

Uczniowie potrafią: 
▪ Dopasować i uzupełniać modele danych, 
▪ Wymieniać, ponownie odczytywać i dostosowywać 

modele danych, 
▪ Przesłać dane w odpowiednim formacie w celu ich 

przechowywania i dalszego wykorzystania 
 

▪ Komunikować się  
z uczestnikami w 
ramach grupy 
roboczej, 

 
 
 

LS 3.3  
Umiejętność 
wyprowadzenia 
modelu w formacie 
wymiany do celów 
kontroli następczej 

Orientacyjny czas:  
16 godzin (60 
min.) 
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▪ Wymieniać się 
informacjami  
o szczególnych 
cechach 
strukturalnych - 
wymiana danych i 
ponowne odczytanie 
danych 

Wcześniejsza wiedza Ocena  Interdyscyplinarne 
odniesienia 

▪ Podstawowa wiedza z 
zakresu wymiany danych i 
obsługi formatów IFC, 

▪ Podstawowa wiedza na 
temat przechowywania i 
przesyłania danych, 

▪ tworzenie trójwymiarowej 
więźby dachowej, 

▪ Pisemne kompetencje 
językowe 
 

▪ Odpowiednie formaty 
plików w 3D, 

▪ Dane tekstowe IFC, 
▪ Obsługa sprzętu i praca  

w zespole 

 

Ocena 

Uczniowie potrafią przesyłać dane w międzynarodowym standardzie oraz wczytywać 
dostarczone poprawki w swoim oprogramowaniu, obsługiwać je i wydawać do 
kontroli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis sytuacji:  
Warszat informacyjny – Teoria i praktyka 
 

Zadanie robocze:  
▪ Brak 

 

Ogólne wskazówki i wyjaśnienia dotyczące realizacji   
Realizacja w formie pracy grupowej. 
 

Materiały dydaktyczne 
▪ Urządzenia cyfrowe (laptop, PC) 
▪ Dostęp do Internetu, 
▪ Formaty wymiany danych DXF "IFC" 
▪ Nośnik pamięci masowej (chmura, USB) 

 

Umiejętności zawodowe Kompetencje 
językowe  
i komunikacyjne 

Uczniowie potrafią: 
▪ Odczytać informacje w modelu danych i dostosować 

je do parametrów maszyny i narzędzi 
 

▪ komunikować się  
z uczestnikami w 
ramach grupy 
roboczej, 
 

Wcześniejsza wiedza Ocena  Interdyscyplinarne 
odniesienia 

▪ Umiejętność 
przekazania pliku 
więźby dachowej 

  

Ocena 
Uczniowie są w stanie przekazać plik. 

 

LS 3.4  
Przekazanie zebranych               
informacji dla cieśli 

Orientacyjny czas:  
8 godzin (60 min.) 
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