
Zajęcia praktyczne klasy 3ABO i 3BBO w dniu 22 kwietnia 2021r      

w firmie „Pilar Tech” oddział Posądza c.d. 

 

Zajęcia praktyczne uczniów klas 3ABO i 3BBO były kontynuacją zajęć 

dydaktycznych i  integracyjnych w firmie branży zaopatrzenia rolnictwa   

w środki produkcji - maszyny i urządzenia. 

 

Celem zajęć praktycznych było zapoznanie uczniów z maszynami do: 

- uprawy roli, 

- doprawiania roli, 

- nawożenia, 

- siewu nasion, 

- sadzenia roślin. 

Uczniowie poznawali budowę maszyn, ich regulacje i możliwości polowe 

oraz zalety zastosowania. 



Zajęcia prowadzili nauczyciele Jacek Kowalczyk i Beata Wiśnios – Sęk. 

Bardzo cenne uwagi i szczegóły dotyczące maszyn przedstawił uczniom 

specjalista do spraw sprzedaży firmy, Pan Paweł Krzek. 

 

1. Uczniowie poznają czym jest przedpłużek, czyli część pługa 

lemieszowego, służący do podcinania górnej warstwy roli, wraz ze 

znajdującymi się na niej resztkami roślinnymi na polu po 

sprzątnięciu plonu. Pług ma długie odkładnice śrubowe, które 

dokładnie odwracają skiby oranej gleby i umożliwiają szybką orkę. 

 
 



 
 

2. Rafał ćwiczy w jaki sposób reguluje się głębokość pracy pługa za 

pomocą koła podporowego. 

 



3. Maciek pokazuje brony zębowe średnie. Patryk, Kuba i Adam 

poznają brony zębowe ciężkie. Brony zębowe służą do 

doprawiania gleby po orce, wyrównują powierzchnię pola, kruszą 

bryły, mieszają nawozy sztuczne z ziemią. 

 
 

4. Grupa zapoznaje się z budową głębosza. Adam pokazuje 

masywną redlicę zęba, który może zagłębić się do 90 cm. Głębosz 

służy do bardzo głębokiego spulchniania gleby. 

 



 

5. Rafał, Adam, Kuba, maciek i Patryk poznają  agregat 

wieloczynnościowy do doprawiania gleby. Agregat w jednym 

przejeździe po polu, przygotowuje glebę do siewu lub sadzenia 

roślin.  

 

 

 

6. Kuba, Rafał, Kuba, Maciek, Adam i Patryk poznają dwa rodzaje 

sadzarek do rozsady włoskiej firmy Ferrari. Sadzarka precyzyjnie 

sadzi na przykład rozsadę kapusty w polu. Pan Paweł Krzek 

pokazał uczniom filmowe materiały z polowej pracy sadzarki a po 

zdjęciu osłon z sadzarki zademonstrował sposoby regulacji 

głębokości i odstępów sadzenia rozsady. 



 

 



7. Uczniowie mieli możliwość doświadczenia wrażeń za sterami 

nowoczesnych ciągników firmy Kubota 

 

Zajęcia zakończyły się oficjalnym pożegnaniem, w czasie którego 

uczniowie podziękowali Panu Pawłowi Krzek. Maciej w imieniu  uczniów 

Centrum Autyzmu złożył podziękowania, wręczył pamiątkowy dyplom 

oraz upominek. 

 



 

 

 

Opracował Jacek Kowalczyk 

 


