
Maszyny proste 
Technika kl. VI 



  Maszyny proste są w naszym życiu od zawsze. 
Znane był już w starożytności i po dziś dzień 

pomagają nam w codziennym życiu 

 Ale czym tak właściwie są? Chodzi tutaj przede 

wszystkim o urządzenia, dzięki którym 
potrzebujemy niewielkiej tylko siły przy 

podnoszeniu lub też przesuwaniu różnego 

rodzaju ciężarów. 



Do maszyn prostych należą: 

 dźwignia jednostronna, 

 dźwignia dwustronna, 

 blok nieruchomy, 

 kołowrót, 

 blok ruchomy, 

 równia pochyła, 

 klin, 

 śruba lub ślimak, 

 przekładnia zębata, 

 mechanizm korbowy. 



 



Przykłady dźwigni 

jednostronnej: 

 Taczki 

 Dziadek do orzechów 

 Gilotyna do cięcia papieru 

 

 



Przykłady 
dźwigni 
dwustronnej: 

 Nożyce, 

 Kombinerki, 

 Żuraw do czerpania 

wody 

 Huśtawka 

 

 



Przykłady 

kołowrotów: 

 Pedały w rowerze 

 Klamki w drzwiach 

 Kierownica w samochodzie 

 Kołowrót do transportu wody 

ze studni 

 



Równia 

pochyła 

 skocznia narciarska 

 

 

 



Równia 

pochyła 

 Zjeżdżalnia 

 



„Dajcie mi punkt 
podparcia, a poruszę 
Ziemię!” 
 
 Te słowa wypowiedział Archimedes po 

wynalezieniu dźwigni. 

 Okazało się, że używając niewielkiej siły 

możemy podnieść niezwykle ciężki 

przedmiot, a sama konstrukcja 

urządzenia nie wydawała się być 

skomplikowana. 

 

 

 



Trochę historii 

    W starożytności wykorzystywano 
już dźwignie dwu- i jednostronne, 
pochylnie, bloczki i kołowroty.  
Do dziś wiele z tych narzędzi 
używamy nadal – bądź to 
bezpośrednio, bądź jako elementy 
bardziej złożonych konstrukcji 
i urządzeń. 

    



Trochę historii 

 Maszyny proste 

wykorzystywano już w okresie 

kamienia łupanego. 

 

 

     Narzędzia o kształcie klina  

to jedne z najstarszych 

używanych przez człowieka 

 



Trochę 

historii 

Pierwsze urządzenia 
zbudowane przez 
człowieka 
wykorzystywały 
zasady działania 
maszyn prostych 



Trochę 

historii 

W wielu przypadkach 
maszyny proste są dziś 
wykorzystywane jako 
elementy konstrukcyjne 
innych, już bardziej 
złożonych  i także 
zaawansowanych maszyn, 
co tylko potwierdza 
ich ogromną przydatność 
i mnogość zastosowania. 

 

 

 

 



Zapamiętaj 

 Maszyny proste – 

urządzenia 

ułatwiające 

wykonanie pracy. 

Nie zmniejszają one 

pracy, 

ale umożliwiają 

wykonanie jej  

z użyciem mniejszej 

siły. 

 

 



 Źródła: 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Maszyny_proste 

 http://www.cech-rm.waw.pl/w-jaki-sposob-maszyny-

proste-ulatwiaja-n/ 
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Dziękuję za uwagę 


