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Wykonane zadania prześlij na adres: 

zdz.kosciuszki@gmail.com 
 
Dopuszczalne formaty plikówjako załączniki:  

− dokumenty = doc, docx (i pokrewne), pdf 
− skany = tiff, jpg, png itp. 
− zdjęcia jw. 

wszystkie prace muszą być podpisane => nr dziennika, imię i nazwisko  
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Zadanie 0 
Napisz email 

Adres: zdz.kosciuszki@gmail.com 
W treści wpisz krótkie powitanie np. Dzień dobry 
Podpisz się podając: numer w dzienniku, imię i nazwisko 

Zadanie 1 
Po analizie materiałów dotyczących połączeń gwintowych uzupełnij brakujące elementy na 
dołączonych rysunkach. 
Na rysunku: 

1. gw-z01 przykład 1 - gwint na całej długości pręta; przykład 2 - gwint na około połowie widocznego 
fragmentu pręta 

2. gw-z02 przykład 1 - gwint na całej długości otworu; przykład 2 - gwint na około połowie głębokości 
otworu 

3. gw-z03 gwint na całej długości 
4. gw-z04 dowolnie (przykładowe ROZWIĄZANIE) 

gw-z01  

gw-z02  
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gw-z03   

gw-z04  
Przykładowe rozwiązanie z narysowanymi gwintami (nie podlega ocenie) 

Zadanie 2 
Odpowiedz na pytanie co oznacza zapis: M20x1,5? 
Udziel krótkiej odpowiedzi na postawione pytanie wyjaśniając co oznaczają poszczególne zapisy: 

a) M ……………………………………………………… 
b) 20 ……………………………………………………… 
c) x ……………………………………………………… 
d) 1,5 ……………………………………………………… 

Zadanie 3 
Podaj przykłady oznaczenia dla gwintu.  
Podaj po 3 przykłady oznaczenia dla gwintu metrycznego: zwykłego i drobnozwojnego. 

1. Gwint zwykły: 
a. ………………………………………………………. 
b. ………………………………………………………. 
c. ………………………………………………………. 

2. Gwint drobnozwojny 
a. ………………………………………………………. 
b. ………………………………………………………. 
c. ………………………………………………………. 

 

gwint zewnętrzny 

gwint wewnętrzny 
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Zadanie 4 
Przedstaw w postaci szkicu połączenie przedstawione na rys. gw-z05. 
Rozwiązaniem może być wykonane zdjęcie szkicu sporządzonego na kartce. 

rys. gw-z05 

  
 
 

Zadanie 5 
Test 
Wejdź na stronę poprzez udostępniony poniżej link, wypełnij test (pamiętaj o polach obowiązkowych): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-_WUj69LccAVb_P8LRtFrWBm7vQEfpf63YiNnAIAnIwzjaw/viewform 
Przeczytaj i udziel odpowiedzi na postawione pytania. 
Poprawne odpowiedzi na pytania mogą zawierać: jedną lub wiele odpowiedzi. 
Udzielamy odpowiedzi także wybierając je z listy. 
Prześlij wypełniony test klikając przycisk „PRZESLIJ” 

Zadanie 6 
Wykonanie gwintu. 
Opisz, krótko w kilku punktach sposób ręcznego wykonania gwintu: 
1. ZEWNĘTRZNEGO - grupa osób z nieparzystymi numerami w dzienniku (1, 3, 5, 7, 9, 13) 
2. WEWNĘTRZNEGO - grupa osób z parzystymi numerami w dzienniku (2, 4, 6, 8,10, 12). 

Zadanie 7 
Wykonanie szkicu wału wg wytycznych. 
Naszkicuj wał zgodnie w poniższymi wytycznymi: 

− minimum 4 czopy, 
− jeden rowek pod pierścień SEGERA, 
− jeden rowek pod wpust czółenkowy, 
− na jednym z końcowych czopów gwint. 

Naszkicowany na kartce papieru, zeskanowany lub zdjęcie prześlij na adres email: 
zdz.kosciuszki@gmail.com 

Zadanie 8 
Zastosowanie wałów i osi w budowie pojazdu samochodowego. 
Podaj co najmniej 6 zastosowań wału i osi w budowie pojazdu samochodowego. 
Pracę wykonaj jako prezentację lub pokaz z wykorzystaniem zdjęć i rysunków. 
Można wykorzystać aplikacje POWERPOINT, WORD, lub aplikacje dostępne z platformy firmy GOOGLE 
(przeglądarka Chrome). 
 
 

miejsce na rozwiązanie 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-_WUj69LccAVb_P8LRtFrWBm7vQEfpf63YiNnAIAnIwzjaw/viewform
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Zadanie 9 
Pozyskiwanie informacji na temat wału na podstawie rysunku. 
Opisz podobnie jak w temacie "analiza rysunku wału" - wał przedstawiony na rysunku: 
- rys. 9a pierwsze 4 osoby z listy w dzienniku (1, 2, 3, 4,) 
- rys. 9b kolejne cztery osoby tj. nr 5, 6, 7, 8 
- rys. 9c pozostałe osoby od nr 9, 10, 11, 12, 13. 

9a 

9b 
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9c 

Zadanie 10 
Wymień główne kryteria doboru oleju do silnika i skrzyni biegów. Dla przykładowego pojazdu (podaj 
markę i model) dokonaj doboru oleju do silnika i skrzyni biegów - podaj rodzaj oleju. 
Dokonaj analizy materiałów dostępnych w temacie. 
Na ich podstawie wypisz czym będziesz się kierował, na co zwracał szczególna uwagę, co zadecyduje, że 
wybierzesz ten olej. 
Dokonaj wyboru środka transportu - markę i model pojazdu np. Ford Transit L4 2.4L Duratorq TDCi 
Wybierz olej do silnika i skrzyni biegów dla wybranego pojazdu np. Olej CASTROL EDGE 5W30 Titanium FST 
LL; Olej do skrzyń biegów manualnych CASTROL Syntrans Multivehicle 75W90. 
Doboru możesz dokonać w dostępnych online eKatalogach np.: 

https://intercars.pl/szukaj/oleje-i-chemia-3/ 
 
 
 
 
cdn 
 
 
 
  

https://intercars.pl/szukaj/oleje-i-chemia-3/
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Materiały pomocnicze do zadań. 
Znajdują się na platformie Google Classroom: 

https://classroom.google.com/c/NTQyNzI1NDkxNTla 
Dla posiadaczy kont Googla - po zaakceptowaniu zaproszenia do udziału w lekcji 
Akceptacja udziału po odebraniu poczty elektronicznej. 
 
Dodatkowe miejsce publikacji zadań oraz informacji na oficjalnej stronie szkoły dla przedmiotu podstawy 
konstrukcji maszyn: 

http://szkola.zdz-kutno.pl/Podstawy-konstrukcji-maszyn_69.html 
lub bezpośrednio z menu bocznego: 

 
 

 
 

https://classroom.google.com/c/NTQyNzI1NDkxNTla
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