
Arkusz propozycji tematyki  E-zajęć dla wychowanków  MDK2 
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nauczyciela  

Krzysztof Moskwa 

Nazwa koła 
zainteresowań  

Koło Miłosników Militariów 

Opis  zajęć /  
 
Załączniki/ 
Linki 

Temat 4 -  Maszyna parowa 
 
Zachęcam  do  tworzenia modeli redukcyjnych,  umozliwiających 
realizacją własnych pasji oraz pozyskiwania wiedzy z zakresu historii i rozwoju 
techniki.  

 
Od zarania  dziejów, człowiek, dążył do uzyskania możliwosci  szybkiego, 
przemieszczania się  z jednego miejsca na drugie oraz transportowania 
potrzebnych mu do życia przedmiotów  w większych ilościach. Począwszy     
od wynalezienia koła, około 4000 lat p.n.e.  aż do XIX wieku n.e, ten genialny 
wynalazek funkcjonował w tworzonych  pojazdach, którego napęd, zawsze 
stanowiła siła ludzkich mięśni lub zwierząt pociągowych. Sytuację tą zmienia 
postęp techniczny. Jednym z ważniejszych wynalazków jest opatentowanie 
maszyny parowej przez Jamesa Watta w drugiej połowie XVIII wieku. 
Zastosowanie napędu parowego w wielu ówczesnych konstrukcjach 
samojezdnych (dyliżansy parowe: Gurneya - 1825 rok, Churche - 1833 rok, 
Hilla - 1839 rok w Anglii, Dietza - 1834 rok i Dasda - 1835 rok we Francji), 
umozliwiły ogromny techniczny postęp oraz dalszy rozwój transportu 
masowego osób i towarów. 
 
Strony tematyczne:  
http://www.kolejnictwo-polskie.pl/default_295.html 
http://parowozy.opole.pl/2019/07/george-stephenson-ojciec-kolei/ 
https://www.youtube.com/watch?v=9mhYnQGZJuM 
 
 
Temat 5. Silnik benzynowi i diesla 
 
 W roku 1897 Rudolf Diesel zbudował pierwszy dwucylindrowy silnik o 

zapłonie samoczynnym,  za który otrzymał nagrodę Grand Prix na wystawie   

w Paryżu. Silnik  Diesla staje się powszechnym wzorem dla późniejszych 

konstrukcji samochodowych na całym świecie. 

W 1889 roku , Gottlieb Daimler, buduje powóz silnikowy (tzw. Daimler 

Stahlad-Wagen), który powszechnie uznawany jest za pierwowzór 

współczesnego samochodu. Pojazd wyposazony  został w dwucylindrowy 

motor z widlastym układem cylindrów o pojemności skokowej 565 

centymetrów sześciennych i mocy 1.6 KM . 

http://www.kolejnictwo-polskie.pl/default_295.html
http://parowozy.opole.pl/2019/07/george-stephenson-ojciec-kolei/
https://www.youtube.com/watch?v=9mhYnQGZJuM


Strony tematyczne:  

https://www.youtube.com/watch?v=T35ALtdjQig 

https://www.youtube.com/watch?v=dgzSpFBqepk 

http://www.modelarstwo.org.pl/forum/viewforum.php?f=120&sid=6041e956

af71bd33916ceb947e6fb5ce 

Temat 6. Rozwój motoryzacji- pierwsze fabryki. 
 
W  1903 roku Henry Ford załozył  firmę Ford Motor Company, która to, jako 

pierwsza,  w latach 1908 – 1927, prodowała samochody o niezwykle prostej 

konstrukcji, będące najsłynniejszym pojazdem w historii motoryzacji. Ford 

Model T, znany popularnie, jako Ford T, zmienił bieg historii motoryzacji oraz 

zapoczątkował erę masowej produkcji samochodów. Ford T ,miał być 

pojazdem uniwersalnym, o prostej budowie, łatwym w obsłudze i naprawie. 

Początkowa cena auta wynosiła 850 dolarów, jednak wraz ze wzrostem 

produkcji, zmalała do 300 dolarów. 

Dla przykładu odsyłam do  stron tematycznych:  
https://www.youtube.com/watch?v=eYXJRXxWRVQ 
https://www.youtube.com/watch?v=lTnapOH0WMM 
https://www.youtube.com/watch?v=Hx5obWgsNgg 
https://www.youtube.com/watch?v=h1HzBwaYPx8 
 
 
 

Forma kontaktu z 
nauczycielem  
(np. służbowy 
mail, telefon ) 

Jestem dostępny: 

 tel. 501-958-576 

 Mail: krzysztof.moskwa@mdk2.bytom.pl 
Zapraszam do przesyłania zdjęć swoich prac na powyższy adres. 

Harmonogram 
pracy nauczyciela    

Jestem do Waszej  dyspozycji zgodnie z ustalonym harmonogramem 
tygodniowym zajęć,  
Środa:15.15 – 18.20  

Czwartek:15.15 – 19.50 
Piątek:17.35 -19.05 
 

Termin realizacji 
działań 

02.04.2020 – 10.04.2020 
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