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Wprowadzenie 

 W trakcie lekcji Urządzenia techniczne często pojawi 

się pojęcie „przetwarzanie energii”. Pomimo, że brzmi 

obco, niejednokrotnie pojawiło się ono na lekcjach  

techniki. 

 W czwartej klasie mówiliśmy o budowie roweru i tam 

pojawiła się zamiana energii siły ludzkich mięśni na ruch 

obrotowy koła. 

 Podobnie z przetwarzaniem energii spotkaliśmy się na 

lekcji o wytwarzaniu energii elektrycznej. 



Urządzenia techniczne 

 Urządzeniem technicznym określa się 

urządzenie służące do wykonania danego 

procesu, zgodnie z celem przeznaczenia. 

 Dla nas przykładem niech będzie komputer. Urządzenie 

to składa się z połączonych ze sobą elementów 

stanowiących spójną, funkcjonalną całość. 

 W naszym przykładzie to płyta główna, karta graficzna, 

zasilacz i inne elementy. 

 

 

 



Urządzenia techniczne 

 Urządzenie techniczne wykorzystywane jest do 

spełniania określonych celów, takich jak m.in. 

przetwarzanie energii, przetwarzanie informacji bądź 

wykonywanie określonej pracy mechanicznej. 

 

 



Urządzenia techniczne 

   

   Urządzenia techniczne 

dzielą się na: 

  maszyny 

  narzędzia 

  sprzęt 

  osprzęt 

 



Maszyny 

 Maszyna jest urządzeniem technicznym składającym się 

z mechanizmu bądź zespołu połączonych ze sobą 

mechanizmów, którego funkcją jest przetwarzanie jednej 

formy energii w inną bądź wykonywanie określonej 

pracy. 

 

 

 



Maszyny dzieli się na: 

 maszyny energetyczne – przetwarzające energię 

mechaniczną w inny rodzaj energii (np. turbiny parowe) 

lub wytwarzające energię mechaniczną z innych 

rodzajów energii (np. silniki). 

 



Maszyny 

 maszyny robocze – pobierające energię 

mechaniczną z maszyn napędowych 

(np. z silnika) do wykonania pracy. 

 



Maszyny 

 maszyny technologiczne przetwarzające surowce i 

półprodukty w gotowe półprodukty lub produkty, np. 

obrabiarki do metalu i drewna, maszyny odlewnicze, 

górnicze, rolnicze. 

 



Maszyny 

 maszyny transportowe zmieniające położenie ciał 

stałych, cieczy oraz gazów, np. dźwignice, przenośniki, 

samochody, lokomotywy, wagony silnikowe, statki 

wodne i powietrzne, wentylatory, dmuchawy i pompy. 

 



Narzędzia 

 Narzędzia są przedmiotami lub urządzeniami , których 

funkcją jest bezpośrednie oddziaływanie na przedmiot 

danej pracy podczas jej wykonywania. 

 



Narzędzia 

Wyróżnia się następujące rodzaje narzędzi: 

 w zależności od napędu – narzędzia ręczne, 

zmechanizowane (z napędem elektrycznym lub 

pneumatycznym) i maszynowe (stanowiące wyposażenie 

danej maszyny); 

 w zależności od przeznaczenia – narzędzia tokarskie, 

frezerskie, kowalskie, ślusarskie, szewskie, krawieckie, 

kamieniarskie, stolarskie, ciesielskie, do obróbki metali 

i drewna, do obróbki plastycznej, skrawające, ścierne 

i pomiarowe. 

 

https://www.alejahandlowa.pl/uslugi/popularne-narzedzia-reczne
http://pracownia-kowalska.pl/index.php?p=1_2_pracownia
https://www.expondo.pl/inspiracje/obrobka-metali-sposoby-narzedzia-techniki/
https://www.castorama.pl/jakie-narzedzia-beda-niezbedne-do-obrobki-drewna-ins-65499.html


Osprzęt 

    Osprzęt stanowią 
pomocnicze elementy 
urządzeń technicznych, które 
są niezbędne do ich 
prawidłowego działania i 
eksploatacji: 

 osprzęt elektryczny (gniazdka, 
włączniki),  

 osprzęt hydrauliczny (zawory, 
korki), 

 osprzęt gazowy (bezpieczniki, 
zawory, filtry, kable, rury, 
elementy złączne), 

 osprzęt roboczy (wymienne 
części robocze). 

 

 

 



Sprzęt 

    Jest to urządzenie techniczne (stałe bądź ruchome), 

które zostało zaprojektowane do wykonania 

określonych zadań. Powszechnie używanym rodzajem 

sprzętu jest: 

 sprzęt gospodarstwa domowego (artykuły 

gospodarstwa domowego, AGD), np. pralki, zmywarki, 

suszarki do włosów, lodówki, mikrofalówki, czajniki 

elektryczne, tostery; 

 

 



Sprzęt 

 sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,  np. 

komputery, telefony stacjonarne; 

 sprzęt RTV (elektronika użytkowa), np. telewizory, 

odtwarzacze DVD, wieże stereofoniczne, odbiorniki 

radiowe; 

 



Sprzęt 

 sprzęt oświetleniowy, np. lampy; 

 sprzęt rekreacyjny i sportowy; 

 sprzęt do nadzoru i kontroli, np. czujniki dymu. 

 

 



Krzyżówka – urządzenia techniczne 
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