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DOMOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA. 

MONTAŻ ELEMENTÓW INSTALACJI 

III etap edukacji (klasy I, II, III) 

  
Obszar kształcenia: Kształcenie ogólnotechniczne, nieformalne uczniów gimnazjów 

(klasy I – III) w Pracowni Edukacji Przedzawodowej. 

Moduł: Elektrotechniczny. 

 

Efekty kształcenia: 

uczeń: 

 identyfikuje swoje umiejętności manualno-motoryczne, 

 przestrzega zasad bhp podczas posługiwania się narzędziami do prac elektrotechnicznych, 

 organizuje własne stanowisko pracy, 

 rozróżnia podstawowe elementy domowej instalacji elektrycznej, 

 przestrzega zasad montażu i demontażu instalacji elektrycznej, 

 odczytuje oznaczenia i symbole stosowane na schematach elektrycznych, 

 rozpoznaje wadliwe połączenia i elementy instalacji, 

 usuwa usterki w instalacji elektrycznej, 

 współpracuje w grupie. 

Cele operacyjne zajęć: 

po zakończeniu zajęć, uczeń potrafi: 

 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony   

przeciwpożarowej podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi, 

 zastosować urządzenia obniżające wartość napięcia do bezpiecznego (transformator 

bezpieczeństwa),  

 dobrać i przygotować odpowiednie narzędzia do pracy,  

 rozpoznać podstawowe elementy domowej instalacji elektrycznej, 

 odczytać i zinterpretować schemat elektryczny, 

 zbudować fragment domowej instalacji elektrycznej zgodnie ze schematem, 

 sprawdzić działanie instalacji i usunąć ewentualne usterki, 



 uporządkować stanowisko pracy. 

Metody kształcenia: podające – pogadanka, objaśnienie; praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne. 

Formy pracy: praca zbiorowa: praca w grupach, jednolita.  

Czas pracy: 4 – 5 godzin dydaktycznych. 

Zasady oceniania: 

Ocena pracy uczących się jest wystawiana na podstawie obserwacji za przestrzeganie 

ogólnych i stanowiskowych zasad bhp, prawidłową organizację miejsca i czasu pracy, jakość 

i estetykę wykonania poszczególnych zadań, sposób komunikowania się w grupie, 

zidentyfikowanie swoich umiejętności manualno-motorycznych oraz za wyniki testu 

pisemnego. 

Środki techniczno-dydaktyczne:  

Pomoce dydaktyczne: 

 karty pracy - instrukcje do poszczególnych ćwiczeń, 

 regulamin pracowni i instrukcje stanowiskowe bhp, 

 instrukcja bezpiecznej pracy z urządzeniami elektrycznymi, 

 tabela symboli elektrycznych, 

 schematy obwodów elektrycznych, 

 rysunki poglądowe wykonywanych instalacji. 

Pedagogiczne środki pracy: 

 tablice z elementami instalacji elektrycznej, 

 transformator bezpieczeństwa 24V, 

 wkrętaki, 

 ściągacze izolacji i nożyki, 

 szczypce uniwersalne, 

 żarówki 24V. 

 

Przebieg zajęć: 

Czynności prowadzącego zajęcia Czynności uczących się Czas 

w min. 

Wita grupę i zapoznaje z celami zajęć 

oraz tematami ćwiczeń.  

Prezentuje urządzenia techniczne 

i sprzęt znajdujący się  w pracowni 

technicznej 

 

 

 

 

 

15-25 



 

Informuje, że w trakcie zajęć będzie 

można sprawdzić własne uzdolnienia 

techniczne i umiejętności manualne, 

które w przyszłości mogą być  

wykorzystane w pracy zawodowej.   

 

Omawia przeznaczenie elementów oraz 

rodzaje domowej instalacji elektrycznej 

(odwołując się do wiedzy z zakresu 

elektrotechniki posiadanej przez 

uczniów) 

 

 

Zapoznają się z urządzeniami 

i narzędziami znajdującymi się 

w pracowni technicznej 

 

 

 

Uczniowie  prezentują swoje 

dotychczasowe doświadczenia 

dotyczące obsługi urządzeń 

elektrycznych instalacji domowej 

 

Instruktaż wstępny  

 

Zapoznaje z regulaminem pracowni, 

przepisami  p.poż. oraz zasadami pracy 

z urządzeniami elektrycznymi.  

 

Zapoznaje z budową instalacji domowej 

różnych rodzajów, które będą 

wykonywane na zajęciach. 

 

Prezentuje sposób  łączenia osprzętu 

oraz narzędzia  stosowane do montażu.  

 

Przypomina wiadomościami z zakresu 

odczytywania symboli stosowanych na 

schematach elektrycznych. 

 

Wyjaśnia zasady bezpiecznej pracy 

w dwuosobowych zespołach podczas 

wykonywania operacji technologicznych 

 

 

 

 

Wskazuje możliwe nieprawidłowości 

powstające w trakcie montażu.    

 

 

Przedstawia kryteria oceny wykonanych 

zadań 

 

 

 

Zapoznają się  z regulaminem oraz 

sposobem postępowania  w przypadku 

zaistnienia wypadku przy pracy. 

 

Poznają budowę trzech rodzajów 

instalacji domowej.  

 

 

Zapoznają się ze sposobem montażu 

zestawów ćwiczeniowych. 

 

Odczytują schematy elektryczne na 

kartach pracy. 

 

 

Zapoznają się  z zasadami zachowania 

ładu i porządku na stanowisku pracy. 

Poznają zagrożenia jakie występują 

podczas montażu i uruchamiania 

zmontowanych obwodów. 

Dobierają się w dwuosobowe zespoły. 

 

Zapoznają się z błędami jakie mogą 

powstać w trakcie niewłaściwego 

montażu obwodów. 

 

Zapoznają się z kryteriami oceniania. 

Po zapoznaniu się ze wstępnym 

instruktażem, podpisują oświadczenie 

40-50 



o odbyciu szkolenia z zakresu bhp 

 

  



 

Instruktaż bieżący do ćwiczeń 

laboratoryjnych 

 

Poleca wykonać ćwiczenia laboratoryjne 

zgodnie  z kartami pracy – instrukcjami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włącza napięcie zasilające 

z transformatora bezpieczeństwa (24V). 

Kontroluje poprawność działania 

instalacji, koryguje powstałe 

nieprawidłowości. 

 

 

 

Steruje procesem edukacyjnym: 

- aktywizuje i motywuje uczniów, 

- zapobiega niepowodzeniom,  

- obserwuje poszczególne elementy 

procesu,  sposoby współpracy w 

grupach i przestrzeganie zasad bhp, 

- określa predyspozycje do kształcenia 

w zawodach technicznych 

 

 

 

Ustalają podział zadań w zespołach 

dwuosobowych. 

Sprawdzają  kompletność narzędzi 

i osprzętu elektrotechnicznego. 

 

Wykonują kolejne ćwiczenia, 

zachowując tok postępowania ukazany 

w instrukcjach: 

- współpracują ze sobą  w celu 

właściwego  wykonania zadania, 

- przerysowują do zeszytów schematy 

połączeń, 

- sprawdzają zamocowanie osprzętu na 

płycie montażowej, 

- przeprowadzają montaż układu, 

- zgłaszają układ do sprawdzenia 

i oceny, 

- sprawdzają poprawność działania 

obwodu pod nadzorem nauczyciela, 

- zapisują do zeszytu nazwy użytego 

przy montażu osprzętu, 

- demontują i zdają podzespoły 

nauczycielowi, 

- sprzątają stanowiska robocze. 

 

 

 

 

 

 

 

Po zakończeniu pracy rozwiązują test 

pisemny 

90-110 

Instruktaż końcowy 

 

Sprawdza stan techniczny tablic 

montażowych i osprzętu 

elektrotechnicznego. 

 

Ocenia wykonane ćwiczenia, 

 

 

Sprawdzają stan techniczny urządzeń 

oraz czystość na stanowisku pracy. 

 

 

Porównują swoją pracę z pracami 

30-40 



zaprezentowane umiejętności techniczne  

oraz omawia współpracę w zespołach 

Przekazuje wyniki opiekunowi grupy.  

 

Przeprowadza krótką pogadankę 

dotyczącą kształcenia na kierunkach 

technicznych oraz możliwości dalszych 

indywidualnych konsultacji swoich 

planów edukacyjno- zawodowych 

z doradcami Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego 

 

kolegów, dzielą się opiniami o przebiegu 

zajęć z prowadzącym 

Wyrażają swoje opinie o uzyskanych 

ocenach i przebiegu zajęć 

 

 

Zakończenie zajęć  

 

Żegna się z uczniami. 

Przeprowadza ich do innej pracowni na 

dalszą część zajęć z zakresu orientacji 

zawodowej 

 

 

Żegnają się z prowadzącym. 

Przechodzą na zajęcia z doradcami 

zawodowymi Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego 

10 

 

 

 

 

 

 

Załączniki  

1.  Regulamin pracowni technicznej. 

2.  Ilustracje tablic do montażu obwodów domowej instalacji elektrycznej.  

3.  Wykaz tematów ćwiczeń uczniowskich - ze schematami elektrycznymi. 

4.  Test oceniający wiedzę po zajęciach technicznych. 

5.  Klucz do testu. 



Załącznik nr 1 

 

Regulamin pracowni technicznej 

 

Obwody elektryczne budowane przez uczniów, mogą być zasilane tylko napięciem 24 V 

poprzez transformator bezpieczeństwa! 

Uczniowie przebywający w pracowni powinni podporządkować się niniejszemu 

regulaminowi.  

Uczniowie wchodzą do pracowni w obecności nauczyciela i zajmują wyznaczone stanowiska, 

których samowolnie nie opuszczają. 

Przed przystąpieniem do pracy, uczeń zobowiązany jest sprawdzić sprawność narzędzi 

i urządzeń, na których zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie 

zawiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania szczególnych przepisów BHP i instrukcji 

dotyczących każdego stanowiska pracy.  

Praca przy maszynach i urządzeniach może być wykonywana tylko zgodnie z instrukcją. 

Należy wykorzystać osłony i ochrony osobiste, niezbędne na danym stanowisku.  

Zabronione jest włączanie maszyn, urządzeń elektrycznych i zbudowanych instalacji bez 

wiedzy i obecności nauczyciela.  

Sznury elektryczne oraz osprzęt, którym posługują się uczniowie, powinny być w pełni 

bezpieczne.  

Uczniowie mogą posługiwać się tylko narzędziami, które odpowiadają normom technicznym. 

Narzędzia uszkodzone należy wycofać z użytku.  

Za ład i porządek w pracowni odpowiadają wszyscy uczniowie 

Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy.  

Każdy wypadek należy bezwzględnie zgłosić nauczycielowi.  

Apteczka pierwej pomocy znajduje się na ścianie obok wejścia.  

Każdy uczeń jest materialnie odpowiedzialny za powierzony materiał i narzędzia. 

Uczeń, który nie przestrzega regulaminu pracowni zostaje odsunięty od wykonywania 

ćwiczenia i otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

Nauczyciel zajęć technicznych 



Załącznik nr 2 

 

Tablice do montażu obwodów domowej instalacji elektrycznej 

 

1.1. Montaż instalacji schodowej   

 

 
 

1.2. Montaż instalacji żyrandola z wyłącznikiem dwugrupowym 

 

 
 

1.3. Montaż lampy z wyłącznikiem jednobiegunowym 

 

 



Załącznik nr 3  

 

Wykaz tematów ćwiczeń uczniowskich - ze schematami elektrycznymi  

 

Ćwiczenie nr 1. Montaż instalacji schodowej   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie nr 2. Montaż instalacji żyrandola z wyłącznikiem dwugrupowym  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

~24V 

~24V 



Ćwiczenie nr 3. Montaż lampy z wyłącznikiem jednobiegunowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~24V 



Załącznik nr 4 

 

Test oceniający wiedzę po zajęciach technicznych 

Czas wykonania testu: 5 min 

 

Na podstawie wiedzy z lekcji przygotowawczej, instrukcji i wykonanych ćwiczeń 

montażowych odpowiedz na następujące pytania: 

1. Jakim prądem zasilane są układy elektryczne montowane na lekcji? 

Podkreśl właściwą odpowiedź: 

a) stałym 

b) przemiennym 

 

2. Wymień znane ci źródła prądu stałego. Podaj co najmniej trzy przykłady: 

…………………………………………………….…………………………………………… 

 

3. O jakiej maksymalnie wartości napięcie elektryczne uważa się za bezpieczne dla życia? 

Podkreśl odpowiednią wartość. 

  4,5V                   24V                         230V                        380V 

 

4.  Wymień przykłady osprzętu elektrycznego. Podaj co najmniej trzy przykłady: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Wymień poznane rodzaje instalacji elektrycznej wewnątrz budynku, podaj odpowiednie 

nazwy: 

n/t …………………....….   w/t ………….………………  p/t …..................................... 



Załącznik nr 5 

Klucz do testu  

1. Należy podkreślić odpowiedź b – „przemiennym” 

Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje – 2 punkty. 

Za brak odpowiedzi lub błędną dopowiedź   – 0 punktów. 

2. Do źródeł prądu stałego należą: ogniwa, baterie, akumulatory, prądnice (pot. dynamo), 

alternatory. 

 Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. 

3. Należy podkreślić 24V (uczeń może także podkreślić dwie odpowiedzi: 

 4,5V i 24V,  za takie udzielenie odpowiedzi uczeń otrzymuje 1 pkt.) 

 za samo podkreślenie 4,5V – nie otrzymuje punktu. 

4. Do osprzętu elektrycznego zaliczamy m. in. gniazda, łączniki, oprawy oświetleniowe, 

rurki  izolacyjne, klamerki, uchwyty do przewodów, puszki, itp.  

(Pozostałe przykłady osprzętu  podane są w instrukcjach do ćwiczeń). 

Za podanie co najmniej trzech przykładów – 2 pkt. 

Za podanie prawidłowych więcej niż trzech przykładów – 3 pkt. 

5. Rozróżniamy instalacje: natynkowe, podtynkowe, wtynkowe. 

Za każdą prawidłowa odpowiedź uczeń otrzymuje 1 pkt. 

Proponowane ceny: 

Ilość punktów Ocena 

mniej niż 7 niedostateczna 

7 dopuszczająca 

8-10 dostateczna   

11-12 dobra 

13 lub więcej bardzo dobra 

 
 


