
III KLASA TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU  

KSZTAŁTOWANIE I PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

13.03.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

1.OŚWIETLENIA PARKÓW I OGRODÓW  - charakterystyka. Rozwiązanie pytań kontrolnych. 

Podręcznik Urządzanie i pielęgnacja terenów cz. II, tom III str.287-292 

2.SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA  -  charakterystyka. Rozwiązanie pytań 

kontrolnych. 

Podręcznik Urządzanie i pielęgnacja terenów cz. II, tom III str.293-298 

 

17.03.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

1.URZĄDZENIA OGRODOWE UWZGLĘDNIAJĄCE POTRZEBY PTAKÓW - 

charakterystyka.  

Rozwiązanie pytań kontrolnych. 

Podręcznik Urządzanie i pielęgnacja terenów cz. II, tom III str.275-286 

Praca domowa na ocenę: 

1.Narysuj konstrukcję skrzynek lęgowych typu S1 i typu P 

2.Narysuj konstrukcję karmnika parkowego 

Pracę wykonaj na arkuszu A4 bloku rysunkowego , ołówkiem. Razem 3 prace. 

 

20.03.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

1.KONSERWACJA I NAPRAWA NAWIERZCHNI ORAZ ELEMENTÓW MAŁEJ 

ARCHITEKTURY  - charakterystyka 

Rozwiązanie pytań kontrolnych. 

Podręcznik Urządzanie i pielęgnacja terenów cz. II, tom III str.317-326 

2. NAWIERZCHNIE – charakterystyka 

1.Wiadomości wstępne 

2.Sposoby odprowadzania wody z powierzchnie dróg i placów 

a) spadki PODŁUŻNE 

b) spadki POPRZECZNE 

PRACA DOMOWA: Narysuj i opisz  OGRÓD DESZCZOWY. Pracę wykonaj na arkuszu A4 

bloku rysunkowego , ołówkiem 



Rozwiązanie pytań kontrolnych. 

Podręcznik Urządzanie i pielęgnacja terenów cz. II, tom II str.7-26 

 

3.Konstrukcje nawierzchni 

Rozwiązanie pytań kontrolnych. 

Podręcznik Urządzanie i pielęgnacja terenów cz. II, tom II str.26- 30 

 

24.03.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

 

POWTÓRZENIE  

 

2. NAWIERZCHNIE – charakterystyka –cd. 

Drodzy uczniowie bardzo proszę o usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wiadomości 

wstępnych o NAWIERZCHNIACH 

tzn: 

1.Szerokości przejść dla osób poruszających się po drogach 

ryc 3 str 9 – EGZAMIN!!! R.22 

2. Szerokości przejść dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich  

ryc 4 str 10 – EGZAMIN!!! R.22 

3.Zalecane parametry przy projektowaniu nawierzchni  dla osób niepełnosprawnych  

ryc 5 str 11 – EGZAMIN!!! R.22 

4.Przykładowe rozwiązania studni chłonnych( przekroje)  

ryc 6 str 14 

5.Przykładowe połączenia studzienek odwodnienia liniowego z siecią wodno – kanalizacyjną 

( przekroje) 

ryc 6 str 17 

6.Schemat przekroju systemu rozsączającego wody opadowe  

ryc 11 str 18 

7.Przekrój rowu odwadniającego  

ryc 12 str 19 

8.Rzut z góry i przekroje progów spowalniających spływ wody 

ryc.16 str 23 



9.Przekroje zakończenia nawierzchni pieszych  

ryc 18 str 25 

10. Przekroje zakończenia nawierzchni jezdnej 

ryc. 19 str 25 

11. Dział 3.konstrukcje nawierzchni 

str 26-30 

 

27.03.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

Podręcznik Urządzanie i pielęgnacja terenów cz. II, tom II str.30-107 

1.KLASYFIKACJA NAWIERZCHNI – charakterystyka 

A) NAWIERZCHNIE GRUNTOWE 

• Nawierzchnie gruntowe nieulepszone 

• Nawierzchnie gruntowe ulepszone 

• Nawierzchnie gruntowe ulepszone stabilizowane 

B) NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE Z KRUSZYW 

• Nawierzchnie żwirowe 

• Nawierzchnie tłuczeniowe 

C) NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE Z ELEMENTÓW OBROBIONYCH 

• Nawierzchnie brukowcowe 

• Nawierzchnie z brukowych kostek kamiennych 

• Nawierzchnie z płyt kamiennych 

• Nawierzchnie z brukowych kostek betonowych 

• Nawierzchnie z betonowych płyt chodnikowych 

• Nawierzchnie z płyt betonowych 

• Nawierzchnie z cegieł i kostek klinkierowych 

• Nawierzchnie z bruku drewnianego 

D) NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE STABILIZOWANE 

• Nawierzchnie betonowe 

• Nawierzchnie betonowe z okładzinami 

• Nawierzchnie bitumiczne( beton asfaltowy, asfalt lany, asfalt piaskowy) 

• Nawierzchnie ze spoinami z tworzyw sztucznych 

E) NAWIERZCHNIE KOMBINOWANE 

F) NAWIERZCHNIE SPECJALNE 

• Nawierzchnie sportowe 

• Nawierzchnie na placach zabaw 

 



Drodzy uczniowie bardzo proszę o zapoznanie się z działem , przejrzenie i 

przeczytanie wiadomości tłustym drukiem. 

 

Wypisałam z podręcznika cały podział nawierzchni proszę najpierw na spokojnie 

przerobić  

A) NAWIERZCHNIE GRUNTOWE 

• Nawierzchnie gruntowe nieulepszone 

• Nawierzchnie gruntowe ulepszone 

• Nawierzchnie gruntowe ulepszone stabilizowane 

B) NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE Z KRUSZYW 

• Nawierzchnie żwirowe 

• Nawierzchnie tłuczeniowe 

 

 Strony 31 – 45 

 

 

31.03.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

Podręcznik Urządzanie i pielęgnacja terenów cz. II, tom II str.30-107 

1.KLASYFIKACJA NAWIERZCHNI – charakterystyka 

Drodzy uczniowie bardzo proszę o usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przekrojów 

konstrukcyjnych nawierzchni. 

tzn: 

1.Przekrój konstrukcyjny nawierzchni gruntowej  

Ryc.23/24  EGZAMIN!!! R.22 

2. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni gruntowej stabilizowanej 

Ryc.25  EGZAMIN!!! R.22 

3. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni żwirowej jednowarstwowej 

Ryc.27  EGZAMIN!!! R.22 

4.Przekrój konstrukcyjny nawierzchni żwirowej na gruntach o niedostatecznej 

przepuszczalności 

Ryc.28/29  EGZAMIN!!! R.22 

5. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni żwirowej wielowarstwowej. 

Ryc.30  EGZAMIN!!! R.22 

6. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni tłuczniowej jednowarstwowej. 

Ryc.33  EGZAMIN!!! R.22 



7. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni tłuczniowej wielowarstwowej. 

Ryc.34  EGZAMIN!!! R.22 

8. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni tłuczniowo- żwirowej 

Ryc.35  EGZAMIN!!! R.22 

9. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni tłuczniowej z zastosowaniem mączki kamiennej i gliny 

Ryc.36  EGZAMIN!!! R.22 

 

STRONY OD 33 – 44 . Podręcznik Urządzanie i pielęgnacja terenów cz. II, tom II 

 

 

 

 

Praca domowa na ocenę  07.04.2020 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powodzenia  

Praca w formacie A4 blok techniczny ołówkiem  ( ramka ,tabelka z autorem i tytułem pracy)         

Zdjęcie lub scan pracy proszę przesłąć na e- mail 

j.wozniak@ceogr.edu.pl 

Pracę zachować do wglądu . 

Zaprojektuj konstrukcję 

nawierzchni 

 żwirowo – tłuczniowej dla 

celów pieszo – jezdnych na 

gruntach 

nieprzepuszczalnych. 

 

mailto:j.wozniak@ceogr.edu.pl


03.04.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

Podręcznik Urządzanie i pielęgnacja terenów cz. II, tom II str.45-69 

1.KLASYFIKACJA NAWIERZCHNI – charakterystyka 

 

a) NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE Z ELEMENTÓW OBROBIONYCH 

• Nawierzchnie brukowcowe 

• Nawierzchnie z brukowych kostek kamiennych 

• Nawierzchnie z płyt kamiennych 

• Nawierzchnie z brukowych kostek betonowych 

• Nawierzchnie z betonowych płyt chodnikowych 

• Nawierzchnie z płyt betonowych 

• Nawierzchnie z cegieł i kostek klinkierowych 

• Nawierzchnie z bruku drewnianego 

Proszę o zapoznanie się z tymi podziałami nawierzchni. Przeczytanie dokładnie każdy 

rodzaj nawierzchni od brukowcowej do bruku drewnianego . 

Zrozumienie budowy, oraz przekroju. 

 

07.04.2020 

ZAKRES MATERIAŁU: 

Podręcznik Urządzanie i pielęgnacja terenów cz. II, tom II  str 69-106 

1.KLASYFIKACJA NAWIERZCHNI – charakterystyka 

a) NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE STABILIZOWANE 

• Nawierzchnie betonowe 

• Nawierzchnie betonowe z okładzinami 

• Nawierzchnie bitumiczne( beton asfaltowy, asfalt lany, asfalt piaskowy) 

• Nawierzchnie ze spoinami z tworzyw sztucznych 

b) NAWIERZCHNIE KOMBINOWANE 

c) NAWIERZCHNIE SPECJALNE 

• Nawierzchnie sportowe 

• Nawierzchnie na placach zabaw 

 

Proszę o zapoznanie się z tymi podziałami nawierzchni. Przeczytanie dokładnie każdy 

rodzaj nawierzchni od betonowej do placu zabaw . 

Zrozumienie budowy, oraz przekroju. 

Życzę wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych. 



17.04.2020 / 21.04.2020 

 

ZAKRES MATERIAŁU: 

Podręcznik Urządzanie i pielęgnacja terenów cz. II, tom II  str 108-137 

 

Proszę o zapoznanie się z tymi punktami / poddziałami w podręczniku. 

 

1.Elementy konstrukcyjne towarzyszące nawierzchniom 

- proszę przeczytać dział , zrozumieć przedstawione przekroje oraz rozwiązać 

zadania kontrolne na str.115. od 1,2,4,5.  

2.Połączenia nawierzchni. 

- proszę przeczytać dział , zrozumieć przedstawione przekroje oraz rozwiązać 

zadania kontrolne na str.121. od 1,2,4.  

3. Technologie wspomagające konstrukcje nawierzchni. 

- proszę przeczytać dział , zrozumieć przedstawione przekroje oraz rozwiązać 

zadania kontrolne na str.124. od 1,2,3.  

4.Pochylnie. 

- proszę przeczytać dział , zrozumieć przedstawione przekroje oraz rozwiązać 

zadania kontrolne na str.137. od 1,2,3,4,6.  

Oraz : 

5.PYTANIA KONTROLNE DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI STR.107 

 

Opracowane pytania proszę wysłać na j.wozniak@ceogr.edu.pl 

Ocena waga kartkówki. 

 

6.Zadania / Projekty 

Pytanie nr.3 – projekt na ocenę.115 

Pytanie nr.3 – projekt na ocenę.121 

Pytanie nr.4 – projekt na ocenę.124 

Pytanie nr.5 – projekt na ocenę.137 

Praca w formacie A4 blok techniczny ołówkiem ( ramka ,tabelka z autorem i tytułem pracy) 

Zdjęcie lub scan pracy proszę przesłąć na e- mail j.wozniak@ceogr.edu.pl 

Pracę zachować do wglądu . 

mailto:j.wozniak@ceogr.edu.pl
mailto:j.wozniak@ceogr.edu.pl


24.04.2020 / 28.04.2020 

 

ZAKRES MATERIAŁU: 

Podręcznik Urządzanie i pielęgnacja terenów cz. II, tom II  str 141-165 

Proszę o zapoznanie się z tymi punktami / poddziałami w podręczniku 

 

1.SCHODY OGRODOWE– charakterystyka 

1.Wiadomości wstępne 

• Schemat budowy schodów  - ryc.148 i opis 

• Punkty bezpieczeństwa schodów – ryc 149 i opis 

• Profile krawędzi stopni – ryc 150 

• Kształty stopni ryc 152 

• Sposoby odwadniania powierzchni schodów terenowych ryc 153 

PYTANIA KONTROLNE !!!- str.147- opracować i odesłać do zaliczenia  

na e- mail j.wozniak@ceogr.edu.pl 

 

. 

 

2.Konstrukcje schodów terenowych 

• Schody wykonane z elementów drewnianych 

• Schody wykonane z elementów kamiennych 

• Schody wykonane z elementów prefabrykowanych betonowych 

• Schody z betonu wylewanego na miejscu 

• Schody betonowe wylewane na miejscu okładzinowe 

PYTANIA KONTROLNE Str.165 Nr.1 Nr.4 Nr.6 Nr.7 Nr.8 Nr.9 

opracować i odesłać do zaliczenia na e- mail j.wozniak@ceogr.edu.pl 

3.Zadania / Projekty 

Pytanie nr.2 – projekt na ocenę.165 

Pytanie nr.3 – projekt na ocenę.165 

Pytanie nr.5 – projekt na ocenę.165 

Pytanie nr.10 – projekt na ocenę.165 

Praca w formacie A4 blok techniczny ołówkiem ( ramka ,tabelka z autorem i tytułem pracy) 

Zdjęcie lub scan pracy proszę przesłąć na e- mail j.wozniak@ceogr.edu.pl 

Pracę zachować do wglądu .  

PYTANIE KONTROLNE I PROJEKTY DO ODESŁANIA DO 08.05.2020. 

Na stronie 145 – 146  

znajdują się przykłady obliczeń – proszę o poćwiczenie samodzielne . 

 

mailto:j.wozniak@ceogr.edu.pl
mailto:j.wozniak@ceogr.edu.pl
mailto:j.wozniak@ceogr.edu.pl

