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TECHNIKA Klasa V c
Proszę o zapisanie w zeszycie treści dzisiejszej lekcji.
Temat lekcji: Pismo techniczne.
Pismo techniczne – jest stosowane do opisywania rysunków technicznych. Celem stosowania
pisma technicznego jest ujednolicenie opisu dokumentacji technicznej.
Parametry pisma technicznego, takie jak: kształt znaków, wielkość pisma, odstępy między
znakami, nachylenie pisma, grubość linii są znormalizowane.
Pismo dzieli się na:
•proste,
•pochyłe (litery pisma technicznego nachylone są pod kątem 75° do poziomu).
Na grubość linii pisma wpływ ma przede wszystkim wielkość arkusza rysunkowego.
Do formatu A4 stosuje się następujące wielkości:
• wysokość pisma, a jednocześnie wysokość liter dużych i cyfr – 10 mm
• wysokość liter małych – 7 mm
• grubość linii pisma – 1 mm
• odstępy między literami – 2 mm
• wystające część niektórych liter – 3 mm (jeśli przyjrzysz się alfabetowi małych liter na stronie 52
podręcznika, to litery typu g, j, y t...itd. oprócz wysokości centralnej części litery, np. „brzuszka”w
literze b, czy literze p, mają linię umieszczon na dole lub u góry dodatkowo przeciągająca się o 3
mm. To znaczy, że wszystkie litery małe typu o, a, e, s, m, n...mają wielkość 7 mm, a wszystkie
typu g, j, l, t ...10 mm)

Przerysuj i przepisz do zeszytu tabelkę.

Polecenie:
Weź do ręki zastrugany ołówek HB lub B oraz linijkę.
Narysuj teraz w zeszycie 4 linie poziome w następujący sposób:
- narysuj pierwszą linię poziomą
- odmierz od niej odległość 3 milimetrów i narysuj kolejną drugą linię,
- teraz od drugiej linii odmierz odległość 7 mm i narysuj trzecią linię.
- odmierz teraz kolejne 3 mm i narysuj ostatnią czwartą linię
- teraz zapisz tak jak na rysunku poniżej litery A C D G
- zwróć uwagę na to, iż musisz zachować odpowiednie odstępy między literami 2 mm, a między
wyrazami 6 mm.

Rysunek
pomocniczy.

Najlepiej pismo techniczne pisze się na papierze milimetrowym. Jest on podzielony drobnymi
liniami w odstępach 1 mm, dlatego też nie ma problemu z utrzymaniem wysokości liter i odstępów
między nimi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Praca domowa: to już ostatnia praca domowa w tym roku szkolnym.
Prosze o wykonanie ćwiczenia:
1. Przygotuj ołówek HB,B lub 2B oraz linijkę.
2. Narysuj linie według wzoru powyżej. Pamiętaj o dolegliwościach tych linii.
3. Przepisz, pamiętając o zasadach pisma technicznego (wysokość liter, szerokość, odstępy między
literami i wyrazami)tekst umieszczony poniżej.
Pamiętaj zrób to starannie. Wiem, że to trudne ale postaraj się.
4. Zrób zdjęcie zapisanego tekstu z pracy domowej wykonanego pismem technicznym i
prześlij na adres e mail iralawniczek@interia.pl
Zdjęcia przesyłacie najpóźniej do 10.06.2020 r.
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