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1. CELE PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA  
1. PZO mają na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia.  
2. W PZO zakłada się , iż każdy uczeń, na miarę swoich możliwości intelektualnych oraz 
charakterologicznych, robi wszystko , by osiągnąć sukces szkolny.  
3. Na początku każdego roku szkolnego dokonuje się diagnozy wstępnej poziomu wiedzy i 
umiejętności uczniów oraz podaje wymagania na poszczególne oceny.  
4. Ocena ma dostarczać uczniom, rodzicom, nauczycielom rzetelnej wiedzy o specjalnych 
uzdolnieniach, postępach i trudnościach ucznia.  
5. Każda ocena opatrzona jest komentarzem ustnym lub pisemnym nauczyciela, czyli 
wskazówkami dla ucznia , jak może on podnieść swoje osiągnięcia edukacyjne.  
6. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę programową i program 
nauczania wybranego na dany cykl kształcenia.  
7. Stosuje się 2 rodzaje wymagań: podstawowe i ponadpodstawowe  
8. Wymagania ponadpodstawowe zawierają w sobie wymagania podstawowe, aby zaliczyć 
poziom ponadpodstawowy, należy najpierw zaliczyć poziom podstawowy.  
9. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen.  
10. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać z klasą, to 
powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły po uprzednim 
zapoznaniu się z wymaganiami.  
11. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną oraz dopuszczającą ze sprawdzianu, w 
terminie wskazanym przez nauczyciela. 
12. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

13. Uczeń ma obowiązek noszenia podręcznika z ćwiczeniami do zajęć technicznych - 2 razy 
w semestrze może zgłosić ich brak. 
14. 3 razy w semestrze uczeń może zgłosić brak zadania lub nieprzygotowanie .  
15. Zadania domowe uczeń jest zobowiązany oddawać w ustalonym terminie, jeśli zadanie nie 
zostanie oddane , nauczyciel wyznacza nowy termin. Nieoddanie zadania skutkuje oceną 
niedostateczną.  

16.  Krótkie sprawdziany pisemne, tzw. kartkówki i odpytywanie ustne mogą się odbywać na 
każdej godzinie lekcyjnej, pod warunkiem, że dotyczą ostatnich 3 lekcji. 
17. Sprawdziany i kartkówki uczniów gromadzone są w szkole, do których wgląd ma uczeń i 
jego rodzice 
 

 
 
2. WYMAGANIA PROGRAMOWE 

BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE 

WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

• wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom 
w szkole 
• wymienia zasady bezpiecznego używania 
narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej 
• przestrzega regulaminu pracowni 
technicznej 
• określa przebieg drogi ewakuacyjnej 
w szkole 
• rozróżnia znaki bezpieczeństwa 

• uzasadnia, dlaczego należy stosować się do 
regulaminu podczas przebywania w 
pracowni technicznej 
• planuje przebieg drogi ewakuacyjnej w 
szkole 
• określa rozmieszczenie poszczególnych 
grup znaków bezpieczeństwa 

• posługuje się terminami: droga, chodnik, • opisuje różne rodzaje dróg 



 

droga rowerowa, jezdnia, torowisko, pas 
ruchu, autostrada, droga ekspresowa i 
ogólnodostępna, droga twarda i gruntowa 
• nazywa części drogi 
• wymienia rodzaje znaków drogowych 
i opisuje ich kolor oraz kształt 
• stosuje się do informacji przekazywanych 
przez znaki drogowe 

• wymienia zasady obowiązujące 
na poszczególnych rodzajach dróg 
• wyjaśnia i uzasadnia, które znaki drogowe 
są szczególnie ważne dla pieszych 

• właściwie organizuje miejsce pracy 
• wymienia kolejność działań (operacji 
technologicznych) 
• posługuje się narzędziami do obróbki 
papieru zgodnie z ich przeznaczeniem 
• wykonuje pracę według przyjętych założeń 
• dba o porządek i bezpieczeństwo 
w miejscu pracy 
• szacuje czas kolejnych działań (operacji 
technologicznych) 

• wykonuje pracę w sposób twórczy 
• formułuje ocenę gotowej pracy 

• posługuje się terminami: przejście dla 
pieszych, sygnalizator 
• opisuje sposób przechodzenia przez 
jezdnię na przejściach dla pieszych 
z sygnalizacją świetlną i bez niej 
• przedstawia zasadę działania 
sygnalizatorów na przejściach dla pieszych 
• wskazuje sytuacje zagrażające 
bezpieczeństwu pieszego na przejściu dla 
pieszych 

• formułuje reguły bezpiecznego 
przechodzenia przez jezdnię 
• ocenia bezpieczeństwo pieszego 
w różnych sytuacjach 

• posługuje się terminami: obszar 
zabudowany i niezabudowany 
• określa sposób poruszania się  
po drogach w obszarze niezabudowanym 
• uzasadnia konieczność noszenia 
odblasków 
• wskazuje, na jakich częściach ubrania 
pieszego należy umieścić odblaski, aby był 
on widoczny po zmroku na drodze 
• projektuje element odblaskowy przypinany 
do plecaka 

• wskazuje różnice między drogą 
w obszarze zabudowanym 
i niezabudowanym 
• ocenia, z jakimi zagrożeniami na drodze 
mogą się zetknąć piesi 
w obszarze niezabudowanym 
• analizuje, jak noszenie odblasków wpływa 
na widoczność pieszych na drodze 
• wykazuje się kreatywnością, projektując 
element odblaskowy 

• posługuje się terminami: środki 
komunikacji publicznej, piktogram, rozkład 
jazdy 
• podaje przykłady właściwego zachowania 
w środkach komunikacji miejskiej 
• wyjaśnia znaczenie piktogramów 
• czyta ze zrozumieniem rozkład jazdy 
• wybiera na podstawie rozkładu jazdy 

• formułuje zasady właściwego zachowania 
się w środkach komunikacji miejskiej 
• wyjaśnia, dlaczego piktogramy są 
uniwersalne 
• odnajduje w rozkładzie jazdy dogodne 
połączenie z przesiadką 
• wyznacza trasę wycieczki 
i prowadzi ją przez dwie lub więcej 



 

najdogodniejsze połączenie miedzy 
miejscowościami 
• planuje cel wycieczki i dobiera odpowiedni 
środek transportu, korzystając z rozkładu 
jazdy 
• projektuje własny piktogram  
na podstawie gotowych wzorów 

miejscowości 
• wybiera dogodne połączenie środkami 
komunikacji publicznej 
• projektuje piktogram, wykazując się 
pomysłowością 

• właściwie organizuje miejsce pracy 
• wymienia kolejność działań (operacji 
technologicznych) 
• prawidłowo posługuje się narzędziami do 
obróbki papieru 
• wykonuje pracę zgodnie z założeniami 
• dba o porządek i bezpieczeństwo 
w miejscu pracy 
• szacuje czas kolejnych działań (operacji 
technologicznych) 
 

• posługuje się narzędziami 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
• wykonuje pracę w sposób twórczy 
• formułuje ocenę gotowej pracy 

• wyznacza trasę pieszej wycieczki 
• wykonuje przewodnik turystyczny po 
swojej okolicy z uwzględnieniem atrakcji 
turystycznych 
• pakuje plecak samodzielnie 
i w racjonalny sposób 
• odczytuje informacje przekazywane przez 
znaki spotykane na terenie kąpieliska 

• planuje trasę wycieczki, uwzględniając 
atrakcje turystyczne 
• podaje w przewodniku informacje  
o każdym z miejsc wartych odwiedzenia w 
najbliższej okolicy 
• objaśnia oznaczenia szlaków turystycznych 
• określa, jakie zagrożenia niesie  
ze sobą korzystanie z niestrzeżonych 
kąpielisk 

• podaje najczęstsze przyczyny wypadków 
powodowanych przez pieszych 
• ustala, jak należy zachować się 
w określonych sytuacjach na drodze,  
aby nie doszło do wypadku 
• określa, jak bezpiecznie przejść przez tory 
kolejowe z zaporami i bez zapór  
oraz przez torowisko tramwajowe  
z sygnalizacją świetlną i bez niej 
• wymienia numery telefonów alarmowych 
• przedstawia, jak prawidłowo wezwać 
służby ratownicze na miejsce wypadku 
• zakłada opatrunek na skaleczenie 

• formułuje reguły bezpiecznego zachowania 
się pieszych na drodze i w jej pobliżu 
• omawia zasady przechodzenia przez tory 
kolejowe z zaporami  
i bez zapór oraz przez torowisko 
tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez niej 
• wskazuje, jak należy zachować się na 
miejscu wypadku 
• usztywnia złamaną kończynę  

• wyróżnia rodzaje znaków drogowych 
• definiuje terminy: piktogram, pobocze, 
autostrada 
• opisuje trasę wycieczki 

• podaje cechy znaków danego rodzaju 
• opisuje części drogi 
• wyróżnia rodzaje dróg 
• planuje trasę wycieczki 

 
ROWERZYSTA NA DRODZE 

WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 



 

• określa, jakie znaczenie dla środowiska ma 
poruszanie się rowerem 
• rozróżnia typy rowerów 
• wymienia warunki niezbędne  
do zdobycia karty rowerowej 
• opisuje właściwy sposób poruszania się 
rowerem 

• prezentuje argumenty zwolenników jazdy 
rowerem 
• omawia właściwości poszczególnych typów 
roweru 

• wymienia układy w rowerze 
• nazywa części wchodzące w skład 
poszczególnych układów 
• omawia zastosowanie przerzutek 
• wylicza elementy obowiązkowego 
wyposażenia roweru 
• określa, co należy do dodatkowego 
wyposażenia pojazdu 

• wyjaśnia zasady działania 
i funkcjonowania poszczególnych układów w 
rowerze 
• przedstawia sposób działania przerzutek 

• opisuje, w jaki sposób należy przygotować 
rower do jazdy 
• sprawdza, czy dętka jest poprawnie 
napompowana i szczelna 
• wyjaśnia, jak załatać dziurawą dętkę 
• przeprowadza konserwację roweru 

• omawia sposoby konserwacji 
poszczególnych elementów roweru 
• odnajduje w różnych źródłach informacje 
na temat naprawy najczęstszych usterek w 
rowerze 
• określa, od czego zależy częstotliwość 
przeprowadzania konserwacji roweru 

• prawidłowo posługuje się terminami: znaki 
drogowe pionowe (ostrzegawcze, zakazu, 
nakazu, informacyjne) i poziome 
• rozróżnia poszczególne rodzaje znaków 
drogowych i podaje ich cechy 
charakterystyczne 
• tłumaczy znaczenie wybranych znaków 
drogowych 
• wskazuje odpowiedniki znaków poziomych 
wśród znaków pionowych 

• podaje przykłady znaków drogowych z 
każdej grupy 
• wyjaśnia, o czym informują określone znaki 
i stosuje się  
do nich 
• tłumaczy znaczenie poziomych znaków 
drogowych  

• właściwie organizuje miejsce pracy 
• wymienia kolejność działań (operacji 
technologicznych) 
• prawidłowo posługuje się narzędziami do 
obróbki papieru 
• wykonuje pracę zgodnie z założeniami 
• dba o porządek i bezpieczeństwo 
w miejscu pracy 
• szacuje czas kolejnych działań (operacji 
technologicznych) 
 

• posługuje się narzędziami 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
• wykonuje pracę w sposób twórczy 
• formułuje ocenę gotowej pracy 

• określa, jak jest oznaczona droga dla 
rowerów i kto ma prawo się po niej poruszać 
• wymienia sytuacje, w których rowerzysta 
może korzystać z chodnika 

• wyjaśnia zasady pierwszeństwa 
obowiązujące na drogach dla rowerów i 
przejazdach dla rowerów  
• omawia sposób poruszania się rowerzysty 



 

i jezdni 
• opisuje, w jaki sposób powinni zachować 
się uczestnicy ruchu 
w określonych sytuacjach na drodze 

po chodniku i jezdni 
• wymienia zasady obowiązujące 
rowerzystów, gdy przemieszczają się oni w 
kolumnie rowerowej 

• prawidłowo posługuje się terminami: 
włączanie się do ruchu, skręcanie, 
wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, 
zawracanie 
• wymienia kolejne czynności rowerzysty 
włączającego się do ruchu 
• omawia właściwy sposób wykonywania 
skrętu w lewo oraz w prawo na 
skrzyżowaniu na jezdni jedno- 
i dwukierunkowej 
• wykonuje manewry wymijania, omijania, 
wyprzedzania i zawracania 

• wyjaśnia konieczność zachowania 
bezpieczeństwa podczas wykonywania 
manewrów na drodze 
• określa, kiedy uczestnik ruchu jest 
włączającym się do ruchu 
• omawia właściwy sposób wykonania 
manewrów wymijania, omijania, 
wyprzedzania 
i zawracania 
• wymienia miejsca i sytuacje, 
w których obowiązuje zakaz wyprzedzania i 
zawracania 

• posługuje się terminami: pojazd 
uprzywilejowany skrzyżowanie 
równorzędne, skrzyżowanie z drogą 
z pierwszeństwem przejazdu, skrzyżowanie o 
ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną, 
skrzyżowanie 
o ruchu okrężnym 
• określa, w jaki sposób kierowany jest ruch 
na skrzyżowaniu 
• odczytuje gesty osoby kierującej ruchem • 
podaje zasady pierwszeństwa przejazdu na 
różnych skrzyżowaniach 
• przedstawia kolejność przejazdu 
poszczególnych pojazdów przez 
skrzyżowania różnego typu 

• wyjaśnia znaczenie poszczególnych gestów 
osoby kierującej ruchem 
• określa, które pojazdy nazywa się 
uprzywilejowanymi 
• przedstawia hierarchię poleceń 
i sygnałów spotykanych na skrzyżowaniach 
• wymienia, kto może kierować ruchem 
• stosuje w praktyce zasady obowiązujące na 
różnych skrzyżowaniach 

• właściwie organizuje miejsce pracy 
• wymienia kolejność działań (operacji 
technologicznych) 
• prawidłowo posługuje się narzędziami do 
obróbki papieru 
• wykonuje pracę zgodnie z założeniami 
• dba o porządek i bezpieczeństwo 
w miejscu pracy 
• szacuje czas kolejnych działań (operacji 
technologicznych) 
 

• posługuje się narzędziami 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
• wykonuje pracę w sposób twórczy 
• formułuje ocenę gotowej pracy 

• wymienia zasady zapewniające 
rowerzyście bezpieczeństwo na drodze 
• wyjaśnia, na czym polega zasada 
ograniczonego zaufania 
• przedstawia czynności niedozwolone dla 

• opisuje sposób zachowania rowerzysty w 
określonych sytuacjach drogowych 
• wypowiada się na temat zasady 
ograniczonego zaufania 
• uzasadnia konieczność używania 



 

rowerzystów 
• wymienia najczęstsze przyczyny wypadków 
z udziałem rowerzystów 
• podaje nazwy elementów wyposażenia 
rowerzysty, zwiększających jego 
bezpieczeństwo na drodze 

elementów zwiększających bezpieczeństwo 
rowerzysty  
na drodze 

• właściwie organizuje miejsce pracy 
• wymienia kolejność działań (operacji 
technologicznych) 
• prawidłowo posługuje się narzędziami do 
obróbki papieru 
• wykonuje pracę według przyjętych założeń 
• dba o porządek w miejscu pracy 

• posługuje się narzędziami  
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
• twórczo wykorzystuje gotową pracę do 
utrwalania wiedzy 

• odczytuje informacje przekazywane przez 
znaki drogowe 
• wymienia elementy obowiązkowego 
wyposażenia roweru 
• określa pierwszeństwo uczestników ruchu 
podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie 

• wskazuje znaki odnoszące się 
bezpośrednio do pieszych 
• określa, jaki wypływ na bezpieczeństwo 
mają obowiązkowe elementy wyposażenia 
roweru 
• omawia środki ostrożności, które należy 
zachować podczas przejeżdżania przez 
skrzyżowanie 

 
 

MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 

WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

• poprawnie posługuje się terminami: 
włókno, tkanina, dzianina, ścieg, konserwacja 
odzieży 
• określa pochodzenie włókien 
• rozróżnia materiały włókiennicze 
• wyjaśnia znaczenie symboli umieszczonych 
na metkach odzieżowych  
• omawia konieczność różnicowania stroju  
w zależności od okazji 
• projektuje ubiory na różne okazje 
• wymienia nazwy przyborów krawieckich 
• rozróżnia ściegi krawieckie 
• wykonuje próbki poszczególnych ściegów 

• omawia właściwości 
i zastosowanie różnych materiałów 
włókienniczych 
• podaje charakterystyczne cechy wyrobów 
wykonanych z włókien naturalnych i 
sztucznych 
• przedstawia zastosowanie przyborów 
krawieckich 
• określa wykorzystanie poszczególnych 
ściegów krawieckich 
• wykonuje próbki ściegów starannie i 
zgodnie z wzorem 
• projektuje ubrania, wykazując się 
pomysłowością 

• właściwie organizuje miejsce pracy 
• wymienia kolejność działań (operacji 
technologicznych) 
• prawidłowo posługuje się przyborami 
krawieckimi 
• wykonuje pracę według przyjętych założeń 
• dba o porządek  
i bezpieczeństwo 

 
• posługuje się narzędziami 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
• wykonuje pracę w sposób twórczy 
• formułuje ocenę gotowej pracy 



 

w miejscu pracy 
• szacuje czas kolejnych działań (operacji 
technologicznych) 

• posługuje się terminami: włókna roślinne, 
surowce wtórne, papier, tektura, karton 
• podaje nazwy surowców 
wykorzystywanych  
do produkcji papieru  
• omawia proces produkcji papieru 
• rozróżnia wytwory papiernicze 
• wymienia nazwy narzędzi  
do obróbki papieru 

• podaje, kto i kiedy wynalazł papier 
• określa właściwości i zastosowanie różnych 
wytworów papierniczych 
• przedstawia zastosowanie narzędzi do 
obróbki papieru 

• właściwie organizuje miejsce pracy 
• wymienia kolejność działań (operacji 
technologicznych) 
• prawidłowo posługuje się narzędziami do 
obróbki papieru 
• wykonuje pracę według przyjętych założeń 
• dba o porządek  
i bezpieczeństwo 
w miejscu pracy 

• posługuje się narzędziami 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
• wykonuje pracę w sposób twórczy 

• posługuje się terminami: drewno, pień, 
tartak, trak, tarcica, materiały 
drewnopochodne 
• tłumaczy, jak się otrzymuje drewno 
• nazywa rodzaje drzew 
• opisuje proces przetwarzania drewna 
• rozróżnia rodzaje materiałów 
drewnopochodnych 
• podaje nazwy narzędzi do obróbki drewna 
i materiałów drewnopochodnych 

• omawia budowę pnia drzewa 
• wymienia nazwy gatunków drzew 
liściastych i iglastych 
• wyjaśnia, jak oszacować wiek drzewa 
• nazywa rodzaje tarcicy 
• określa właściwości drewna 
i materiałów drewnopochodnych 
• wymienia przykłady zastosowania drewna  
i materiałów drewnopochodnych 
• przedstawia zastosowanie narzędzi do 
obróbki drewna  
i materiałów drewnopochodnych 

• rozróżnia wyroby wykonane z tworzyw 
sztucznych 
• omawia rodzaje tworzyw 
• charakteryzuje tworzywa  
ze względu na ich właściwości 
• podaje nazwy narzędzi  
do obróbki tworzyw 

• opisuje, w jaki sposób otrzymuje się 
tworzywa sztuczne 
• podaje przykłady przedmiotów 
wykonanych z różnego rodzaju tworzyw 
• określa właściwości tworzyw 
• przedstawia zastosowanie narzędzi do 
obróbki tworzyw sztucznych 
• tłumaczy zagrożenia wynikające 
z niewłaściwego postępowania 
z tworzywami sztucznymi 

• właściwie organizuje miejsce pracy 
• wymienia kolejność działań (operacji 
technologicznych) 
• prawidłowo posługuje się narzędziami do 

 
• posługuje się narzędziami 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
• wykonuje pracę w sposób twórczy 



 

obróbki tworzyw sztucznych 
• wykonuje pracę według przyjętych założeń 
• dba o porządek  
i bezpieczeństwo 
w miejscu pracy 
• szacuje czas kolejnych działań (operacji 
technologicznych) 

• formułuje ocenę gotowej pracy 

• poprawnie posługuje się terminami: metal, 
ruda, stop, niemetal, metale żelazne, metale 
nieżelazne 
• omawia, w jaki sposób otrzymuje się 
metale 
• określa rodzaje metali 
• bada właściwości metali 
• wymienia zastosowanie różnych metali 
• podaje nazwy narzędzi  
do obróbki metali 

• formułuje wnioski 
z przeprowadzonych badań  
na temat właściwości metali 
• przedstawia zastosowanie narzędzi do 
obróbki metali 

• posługuje się terminami: odpady, 
recykling, surowce organiczne, surowce 
wtórne, segregacja 
• omawia sposoby zagospodarowania 
odpadów 
• prawidłowo segreguje odpady 
• wyjaśnia znaczenie symboli ekologicznych 
stosowanych na opakowaniach produktów 
• planuje działania zmierzające do 
ograniczenia ilości śmieci gromadzonych w 
domu 

• wyjaśnia, w jaki sposób każdy człowiek 
może przyczynić się do ochrony środowiska 
naturalnego 
• określa rolę segregacji odpadów 
• tłumaczy termin: elektrośmieci 

• właściwie organizuje miejsce pracy 
• wymienia kolejność działań (operacji 
technologicznych) 
• prawidłowo posługuje się narzędziami do 
obróbki papieru, materiałów włókienniczych 
i tworzyw sztucznych 
• wykonuje pracę według przyjętych założeń 
• dba o porządek  
i bezpieczeństwo 
w miejscu pracy 

• posługuje się narzędziami  
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
• wykonuje pracę w sposób twórczy 
 

• wskazuje narzędzia przydatne do obróbki 
metali 
• nazywa elementy budowy pnia drzewa oraz 
składniki materiałów włókienniczych 
• określa przydatność odpadów do 
ponownego wykorzystania 

• wykazuje znajomość zagadnień dotyczących 
wytwarzania, właściwości i zastosowania 
materiałów włókienniczych, papieru, tworzyw 
sztucznych oraz metali 

 
 

RYSUNEK TECHNICZNY 



 

WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

• wyjaśnia, do czego wykorzystuje się 
rysunek techniczny 
• rozpoznaje poszczególne narzędzia 
kreślarskie 
i pomiarowe 
• prawidłowo posługuje się przyborami do 
kreślenia  
i pomiaru 
• wykonuje proste rysunki z użyciem 
wskazanych narzędzi 

• tłumaczy, dlaczego rysunek techniczny 
opisuje się za pomocą uniwersalnego języka 
technicznego 
• określa funkcję narzędzi kreślarskich i 
pomiarowych 
• starannie wykreśla proste rysunki 

• wyjaśnia, do czego używa się pisma 
technicznego 
• odwzorowuje pismem technicznym 
poszczególne litery i cyfry 
• podaje wysokość i szerokość znaków pisma 
technicznego 
• stosuje pismo techniczne  
do zapisania określonych wyrazów 

• omawia znaczenie stosowania pisma 
technicznego 
• dba o estetykę tekstów zapisanych 
pismem technicznym 

• posługuje się terminem: normalizacja 
• oblicza wielkość formatów rysunkowych w 
odniesieniu  
do formatu A4 
• określa format zeszytu przedmiotowego 
• rozróżnia linie rysunkowe  
i wymiarowe 
• sporządza rysunek w podanej podziałce 
• wykonuje tabliczkę rysunkową 

• omawia pojęcie normalizacji 
w rysunku technicznym 
• przedstawia zastosowanie poszczególnych 
linii  
i prawidłowo posługuje się nimi na rysunku 
• dba o estetykę i poprawność 
wykonywanego rysunku 

• uzupełnia i samodzielnie wykonuje proste 
szkice techniczne 
• wyznacza osie symetrii narysowanych figur 
• poprawnie wykonuje szkic techniczny 

• omawia kolejne etapy szkicowania  
• wykonuje szkic techniczny przedmiotu z 
zachowaniem odpowiedniej kolejności 
działań 

 
 

3. KRYTERIA OCEN  NA PODSTAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ 
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 
 
 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych  
w klasie czwartej 

 
Ocena „dopuszczający” 

Uczeń: 
 zna swoje miejsce pracy, 
 umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać, 
 zna drogę ewakuacyjną z pracowni i szkoły, 



 

 potrafi odpowiednio postępować w razie ogłoszenia alarmu wymagającego 
ewakuacji z pracowni i szkoły, 

 rozumie znaczenie umieszczania znaków bezpieczeństwa na terenie obiektu 
użyteczności publicznej, 

 zna podstawowe kształty znaków, 
 rozumie znaczenie ochrony środowiska, 
 potrafi określić źródła zanieczyszczenia środowiska, 
 rozumie znaczenie segregacji śmieci, 
 wie, co to są przepisy ruchu drogowego, 
 zna skutki nieprawidłowego zachowania się na drodze, 
 zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze indywidualnie, 
 rozumie konieczność wprowadzenia odpowiedniego wieku i wyposażenia roweru 

w celu dopuszczenia do ruchu drogowego rowerzystów, 
 rozumie konieczność znajomości przepisów ruchu drogowego dotyczących 

rowerzysty, 
 rozróżnia poszczególne manewry na drodze, 
 potrafi opisać budowę roweru,  
 potrafi omówić przeznaczenie poszczególnych elementów w rowerze, 
 rozumie konieczność przeprowadzenia czynności obsługi technicznej roweru, 
 rozumie niebezpieczeństwo związane z nieprawidłowym przygotowaniem roweru 

do jazdy, 
 rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, 
 rozumie znaczenie znaków dotyczących rowerzystów, 
 rozumie pojęcie „skrzyżowanie”, 
 zna czynniki wpływające na zatrzymanie pojazdu, 
 potrafi prawidłowo zachować się w miejscu wypadku, 
 rozumie konieczność przestrzegania przepisów ruchu drogowego, 
 potrafi poruszać się rowerem na placu, 

 
Ocena „dostateczny” 

 Ocenę „dostateczny” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę 
„dopuszczający” i ponadto: 
 zna zasady wydawania i korzystania z narzędzi w pracowni, 
 wie, gdzie znajduje się apteczka i sprzęt ppoż., 
 umie czytać informacje umieszczoną na wybranych znakach bezpieczeństwa, 
 potrafi wymienić surowce wtórne, które można odzyskać w gospodarstwie 

domowym, 
 wie, w jaki sposób ograniczyć „produkcję” śmieci w swoim gospodarstwie 

domowym, 
 rozumie sens racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, gazu, wody, 
 zna historię roweru,  
 zna obowiązkowe wyposażenie roweru, 
 potrafi wymienić elementy elektryczne roweru, 
 potrafi wykonać podstawowe czynności związane z obsługą elektryczną roweru, 
 potrafi ze zrozumieniem odczytać instrukcję obsługi roweru, 
 zna podstawowe pojęcia kodeksu drogowego,  
 wie, z jakich elementów składa się droga, 



 

 rozumie międzynarodowe znaczenie oznakowania dróg, 
 potrafi bezpiecznie korzystać ze środków komunikacji publicznej, 
 zna znaczenie wybranych znaków drogowych dotyczących pieszego, 
 rozumie konieczność posiadania karty rowerowej, 
 zna warunki, jakie musi spełniać rowerzysta, aby mógł być dopuszczony do ruchu 

drogowego, 
 zna hierarchię ważności norm, znaków i sygnałów oraz poleceń,  
 potrafi prawidłowo omówić poszczególne manewry, 
 wie, kiedy rowerzysta staje się pieszym, 
 zna poszczególne grupy znaków drogowych, 
 zna zasady obowiązujące na skrzyżowaniach zarówno oznaczonych jak i nie 

oznaczonych, 
 rozumie pojęcie „bezpieczna prędkość”, 
 zna numery alarmowe, 
 potrafi wymienić przyczyny powstawania wypadków drogowych, 
 potrafi prawidłowo poruszać się rowerem na placu lub w miasteczku ruchu 

drogowego. 
Ocena „dobry” 

Ocenę „dobry” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dostateczny” 
 i ponadto: 
 potrafi odpowiednio postępować w razie skaleczenia i wypadku, 
 potrafi udzielić pomocy koledze w razie skaleczenia, 
 potrafi wskazać oznaczenie drogi ewakuacyjnej w szkole, sklepie, 
 umie odczytać informacje umieszczoną na znakach bezpieczeństwa 

umieszczonych w pracowni, szkole, 
 potrafi odczytać symbole recyklingu na opakowaniach, 
 zna przyczyny powstawania dziury ozonowej i efektu cieplarnianego, 
 zna odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska i miejsca ich składowania, 
 rozumie zasadę przekazywania napędu za pomocą przekładni, 
 rozumie znaczenie poruszania się rowerem jako ekologicznym środkiem 

transportu, 
 potrafi z pomocą osoby dorosłej wykonać obsługę techniczną roweru zgodnie z 

instrukcją, 
 potrafi korzystać z kodeksu drogowego, 
 potrafi omówić najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z udziałem pieszych, 
 zna obowiązkowe wyposażenie roweru, 
 zna przepisy dotyczące rowerzysty, 
 zna definicje poszczególnych manewrów, 
 wie, w jakich miejscach zabronione jest wykonywanie poszczególnych 

manewrów, 
 zna zasady korzystania przez rowerzystów z chodnika, 
 zna przepisy zabraniające korzystania przez rowerzystów z chodnika, 
 zna wybrane znaki drogowe poziome i pionowe dotyczące rowerzysty, 
 wie, jak się zachować wobec pojazdów uprzywilejowanych, 
 zna hierarchię znaków i sygnałów drogowych, 
 zna czynniki mające wpływ na czas reakcji, 



 

 potrafi prawidłowo powiadomić służby ratunkowe o miejscu wypadku i stanie 
poszkodowanych, 

 zna obowiązujące prędkości poruszania się pojazdów, 
 odnajduje w rozkładzie jazdy dogodne połączenie z przesiadką  
 potrafi przygotować rower do jazdy (sprawdzić jego stan techniczny, 

wyregulować wysokość siodełka do wzrostu osoby jadącej). 
 

Ocena „bardzo dobry” 
Ocenę „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dobry” 
 i ponadto: 
 wzorowo organizuje swoje stanowisko pracy, 
 potrafi obsługiwać sprzęt przeciwpożarowy (gaśnica), 
 umie odczytać informację umieszczoną na większości znaków bezpieczeństwa, 
 potrafi znaleźć informacje o znakach bezpieczeństwa w Polskich Normach, oraz 

Internecie, 
 potrafi wytłumaczyć związek między produkcją, np. prądu elektrycznego, a 

zanieczyszczeniem środowiska, 
 potrafi opisać elementy poszczególnych układów w rowerze, precyzyjnie opisać 

ich rolę, 
 zna ścieżki rowerowe w najbliższej okolicy, 
 potrafi samodzielnie wykonać obsługę techniczną roweru zgodnie z instrukcją, 
 wie, w jakie elementy nie może być wyposażony rower, 
 zna zasady przewożenia bagażu rowerem, 
 potrafi prawidłowo wykonać poszczególne manewry na rowerze w miasteczku 

ruchu drogowego, na placu, 
 zna zasady przewożenia osób rowerem, 
 zna wszystkie znaki drogowe poziome i pionowe dotyczące rowerzysty, 
 prawidłowo przejeżdża przez skrzyżowania na placu lub w miasteczku ruchu 

drogowego, 
 potrafi zmierzyć swój czas reakcji, 
 potrafi udzielić pierwszej pomocy, 
 potrafi odczytać informację z opakowania leków dotyczące prowadzenia 

pojazdów po ich zażyciu, 
 uzyskał kartę rowerową, 
 posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 
 wybiera dogodne połączenie środkami komunikacji publicznej,  
 projektuje piktogram, wykazując się pomysłowością.  
 

Ocena „celujący” 
Ocenę „celujący” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „bardzo dobry” 
i ponadto: 
 jest członkiem drużyny harcerskiej, 
 reprezentuje szkołę na zawodach, np. BRD, 
 potrafi samodzielnie wykonać projekt znaku bezpieczeństwa zgodnie z zasadami 

zawartymi w Polskich Normach, 
 czynnie uczestniczy w akcjach zbiórki baterii, opakowań aluminiowych, 

makulatury 



 

 bierze udział w konkursach poświęconych ekologii, 
 potrafi omówić konstrukcję rowerów wyścigowych (dojazdy terenowej, do jazdy 

na czas na torze wyścigowym i na szosie), 
 potrafi zaplanować klasową wycieczkę rowerową, 
 potrafi samodzielnie wykonać drobne naprawy roweru (wymiana żarówki, 

regulacja hamulców, regulacja przerzutek), 
 wykonuje pracę w sposób twórczy  
 potrafi omówić zasady: ograniczonego zaufania, szczególnej ostrożności, 
 zna zasady bezpiecznego poruszania się kolumn pieszych po drodze, 
 zna warunki dopuszczenia rowerzysty i roweru do ruchu drogowego w krajach 

Unii Europejskiej, 
 zna przepisy dotyczące poruszania się kolumn rowerowych, 
 potrafi omówić nieprawidłowości przy wykonywaniu manewrów na rowerze 

przez kolegów, 
 zna dozwoloną prędkość, z jaką rowerzysta może poruszać się po chodniku, 
 potrafi kierować ruchem drogowym na skrzyżowaniu, na placu lub w miasteczku 

ruchu drogowego, 
 potrafi zdiagnozować w rowerze stan ogumienia i stan hamulców, 
 potrafi prawidłowo pokierować grupą sanitarną w miejscu wypadku na placu lub 

w miasteczku ruchu drogowego, 
 potrafi przedstawić wnioski, co należy zrobić, aby wypadków było mniej, 
 formułuje ocenę gotowej pracy.  

 
 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z techniki w klasie piątej  
 

Ocena „dopuszczający” 
Uczeń: 

 rozumie znaczenie ochrony środowiska, 
 potrafi określić źródła zanieczyszczenia środowiska, 
 rozumie znaczenie segregacji śmieci, 
 zna historię produkcji papieru, 
 potrafi wymienić surowce do produkcji papieru, 
 potrafi prawidłowo zorganizować swoje stanowisko pracy, 
 bezpiecznie i prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru, 
 potrafi docenić znaczenie lasów dla życia człowieka, 
 rozumie skutki nieodpowiedzialnego pozyskiwania drewna, 
 rozróżnia i prawidłowo nazywa podstawowe narzędzia do obróbki drewna, 
 zna rośliny i zwierzęta, z których uzyskuje się włókna do produkcji materiałów 

włókienniczych, 
 rozumie znaczenie umieszczania metek ubraniowych, 
 dba o ład i porządek na swoim stanowisku pracy, 
 zna zasady zachowania się przy stole, 
 zna zasady przygotowania posiłku, 
 zna pojęcie dobowa norma energetyczna, 
 rozumie znaczenie dokumentacji technicznej, 
 wie w jaki sposób produkowany jest prąd elektryczny w elektrowni cieplnej, 



 

 potrafi wymienić inne sposoby produkcji prądu elektrycznego, 
 zna podstawowe symbole elektryczne, 
 zna zasady rysowania symboli i schematów elektrycznych, 

 
Ocena „dostateczny” 

Ocenę „dostateczny” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę 
„dopuszczający” i ponadto: 
 potrafi wymienić surowce wtórne, które można odzyskać w gospodarstwie 

domowym, 
 wie, w jaki sposób ograniczyć „produkcję śmieci” w swoim gospodarstwie 

domowym, 
 rozumie sens racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, gazu, wody, 
 wie, w jaki sposób produkuje się papier, 
 rozumie znaczenie odzyskiwania makulatury, 
 umie z pomocą kolegi, nauczyciela „wyprodukować” papier czerpany, 
 racjonalnie gospodaruje materiałami, 
 potrafi wymienić zalety i wady przedmiotów wykonanych z drewna, 
 rozumie konieczność produkcji materiałów drewnopochodnych, 
 potrafi wymienić kilka gatunków drzew iglastych i liściastych, 
 rozróżnia i prawidłowo nazywa podstawowe narzędzia, przyrządy pomiarowe i 

przybory do obróbki drewna oraz potrafi określić ich przeznaczenie, 
 wie, w jaki sposób otrzymuje się włókno naturalne, 
 potrafi odczytać symboli na metkach ubraniowych z pomocą tablicy znaków, 
 potrafi prawidłowo i bezpiecznie posługiwać się narzędziami do obróbki 

materiałów włókienniczych, 
 wie, gdzie znalazły zastosowanie tworzywa sztuczne, 
 potrafi wskazać w swoim środowisku przedmioty wykonane z tworzyw 

sztucznych, 
 potrafi odczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi danego urządzenia, 
 rozumie zasadę jego działania, 
 rozumie znaczenie i rolę w organizmie poszczególnych składników pokarmowych, 
 potrafi wskazać źródło występowania poszczególnych składników pokarmowych, 
 zna zasady kulturalnego podawania i spożywania posiłku, 
 potrafi samodzielnie przygotować posiłek, 
 potrafi odczytać kaloryczność produktów z książki kucharskiej, 
 rozumie znaczenie norm w technice, 
 zna elementy rysunku technicznego, 
 zna zasady wykreślania rysunku technicznego, 
 potrafi wykonać prostopadłościan z plasteliny na podstawie trzech rzutów 

prostokątnych z zachowaniem wymiarów, 
 zna podstawowe pojęcia z kodeksu drogowego, 
 wie, z jakich elementów składa się droga, 
 rozumie międzynarodowe znaczenie oznakowania dróg, 

 
Ocena „dobry” 

Ocenę „dobry” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dostateczny” 
 i ponadto: 



 

 potrafi odczytać symbole recyklingu na opakowaniach, 
 zna przyczyny powstawania dziury ozonowej i efektu cieplarnianego, 
 zna odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska i miejsca ich składowania, 
 potrafi określić podstawowe gatunki papieru, 
 potrafi samodzielnie „wyprodukować” papier czerpany, 
 zna proces wytwarzania materiałów drewnopochodnych i związane z tym 

problemy z ochroną środowiska, 
 potrafi wskazać możliwości zagospodarowania odpadów z drewna, 
 umie nazwać poszczególne operacje technologiczne związane z obróbką drewna, 
 prawidłowo dobiera i posługuje się podstawowymi narzędziami, przyrządami 

pomiarowymi i przyborami do obróbki drewna, 
 zna proces otrzymywania włókna lnianego, 
 wie, w jaki sposób otrzymuje się tkaninę i dzianinę, 
 potrafi samodzielnie odczytać znaczenie symboli na metkach ubraniowych, 
 zna sposoby numeracji odzieży, 
 docenia znaczenie tworzyw sztucznych, 
 potrafi wymienić zalety tworzyw sztucznych, 
 rozumie problemy ekologiczne związane ze składowanie i utylizacją tworzyw 

sztucznych, 
 zna nazwy podstawowych tworzyw sztucznych, 
 prawidłowo dobiera narzędzia do wykonywanych operacji technologicznych, 
 docenia znaczenie warzyw i owoców w żywieniu człowieka, 
 potrafi odczytać informacje na gotowych produktach żywnościowych, 
 potrafi ułożyć jadłospis dla siebie na jeden dzień, 
 wie, od czego zależy dobowa norma energetyczna, 
 wie, ile wynosi dobowa norma energetyczna w jego wieku, 
 rozumie konieczność wymiarowania rysunku i zna zasady wymiarowania, 
 zna zasady rysowania w rzutach prostokątnych, 
 zna rodzaje pisma technicznego, 
 potrafi wykonać proste bryły (składające się z dwóch prostopadłościanów) z 

plasteliny na podstawie trzech rzutów prostokątnych, 
 potrafi wymienić elementy elektryczne przykładowych urządzeń elektrycznych w 

gospodarstwie domowym, 
 potrafi czytać schematy elektryczne, 
 umie zmontować obwód elektryczny na podstawie schematu, 
 potrafi opisać rolę poszczególnych elementów wykonanej instalacji, 
 potrafi korzystać z kodeksu drogowego. 

 
Ocena „bardzo dobry” 

Ocenę „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dobry” 
 i ponadto: 
 potrafi wytłumaczyć związek między produkcją, np. prądu elektrycznego, a 

zanieczyszczeniem środowiska, 
 potrafi wytłumaczyć związek między produkcją papieru a zmianami środowiska, 
 potrafi określić zastosowanie poszczególnych gatunków papieru, 
 potrafi samodzielnie wyprodukować papier czerpany z ozdobami (zasuszone 

kwiaty, liście itp.) 



 

 zna zawody związane z lasem i obróbką drewna, 
 zna budowę pnia drewna, 
 potrafi rozpoznać podstawowe gatunki drewna, 
 potrafi samodzielnie przenieść wymiary z rysunku na materiał, 
 zna zalety i wady materiałów włókienniczych pochodzenia naturalnego i 

sztucznego, 
 wie, gdzie można przekazać niepotrzebną odzież, 
 potrafi samodzielnie dokonać pomiarów sylwetki i określić rozmiar odzieży, 
 potrafi wymienić wady tworzyw sztucznych, 
 potrafi wytłumaczyć zależność między produkcją tworzyw sztucznych a 

zanieczyszczeniem środowiska, 
 potrafi przygotować dokumentację techniczną, 
 prawidłowo nazywa poszczególne operacje technologiczne, 
 potrafi wykonać podstawowe czynności konserwacyjne przy danym urządzeniu, 
 potrafi wyjaśnić pojęcie urządzenie energooszczędne, 
 potrafi wskazać sposoby zagospodarowania odpadków produktów 

żywnościowych, 
 potrafi wyjaśnić pojęcie zdrowa żywność, 
 zna podstawowe witaminy i składniki mineralne oraz ich rolę w organizmie, 
 potrafi obliczyć wartość energetyczną przygotowanej potrawy, 
 zna skutki nieprawidłowego odżywiania się, 
 potrafi wyjaśnić pojęcie dieta, 
 rozumie niebezpieczeństwo wynikające ze stosowania różnego rodzaju diet, 
 potrafi pisać pismem technicznym prostym, 
 potrafi zwymiarować prostą figurę, 
 potrafi wykreślić w rzutach prostokątnych prostą bryłę, 
 potrafi przyporządkować rzutowanie do bryły i bryłę do rzutowania, 
 potrafi wykonać bryły (składające się z trzech prostopadłościanów) z plasteliny na 

podstawie 3 rzutów prostokątnych, 
 wie, w jaki sposób dociera prąd elektryczny do naszych mieszkań, 
 rozumie problem odzyskiwania, składowania i likwidacji baterii i akumulatorów, 
 potrafi narysować prosty schemat elektryczny i zmontować układ na podstawie 

instrukcji, 
 wie, kto to jest pieszy, uczestnik ruchu, kierowca i kierujący ruchem. 

 
Ocena „celujący” 

Ocenę „celujący” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „bardzo dobry” 
i ponadto: 
 czynnie uczestniczy w akcjach zbiórki baterii, opakowań aluminiowych, 

makulatury, 
 bierze udział w konkursach poświęconych ekologii, 
 uczestniczy w konkursach plastycznych związanych z produkcją i obróbką papieru, 
 potrafi rozpoznać i wymienić nazwy materiałów drewnopochodnych, 
 uczestniczy w zajęciach koła modelarskiego, dekoracyjnego itp., 
 prezentuje swoje wytwory na konkursach i wystawach, 
 potrafi wykonać samodzielnie karmnik dla ptaków, zakładkę do książki, ozdobną 

serwetkę, fartuszek itp., 



 

 zna podstawowe nazwy włókien sztucznych, 
 potrafi rozróżnić, nazwać i wskazać zastosowanie podstawowych tworzy 

sztucznych, 
 potrafi odczytać informacje z tabliczki znamionowej urządzenia, 
 potrafi wyjaśnić pojęcia: konserwanty, polepszacze, 
 potrafi omówić sposoby konserwowania żywności, 
 potrafi zwymiarować figurę z trzema otworami, 
 potrafi wykreślić w rzutach prostokątnych bryłę składającą się z czterech 

prostopadłościanów, 
 potrafi dorysować trzeci rzut na podstawie podanych dwóch rzutów, 
 potrafi wskazać błędy w rzutowaniu i wymiarowaniu, 
 potrafi wykonać bryły (składające się z trzech lub czterech prostopadłościanów) z 

plasteliny na podstawie dwóch rzutów, 
 potrafi wskazać sposoby oszczędzania energii elektrycznej w swoim domu, 
 potrafi wykonać projekt instalacji elektrycznej (np. prostej instalacji alarmowej), 

narysować schemat i wykonać układ. 
 

4.  OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 
Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów 
odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen. 
• Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie 
zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. 
Opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe, uzyskuje bardzo dobre oceny 
ze sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się 
narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. Ponadto bierze udział w konkursach 
przedmiotowych, np. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły 
samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto 
uzyskuje co najmniej dobre oceny ze sprawdzianów i wykonuje działania techniczne w 
odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem podstawowych zasad 
bezpieczeństwa. 
Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy 
nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Ze sprawdzianów otrzymuje co najmniej oceny 
dostateczne, a podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i 
utrzymuje porządek na swoim stanowisku. 
Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas 
realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści 
nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. Na stanowisku pracy nie 
zachowuje porządku. 
• Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane 
do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Ze sprawdzianów 
osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest 
nieprzygotowany do lekcji. 
• Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności 
niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, 
przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. 
 



 

 

5.  OCENIANIU PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE OBSZARY: 
 

1. Wiedza teoretyczna objęta programem nauczania. 
2. Umiejętność zastosowania wiadomości teoretycznych w praktyce. 
3. Umiejętności wykonania dokumentacji technicznej. 
4. Estetyka wykonania dokumentacji technicznej. 
5. Umiejętność znalezienia rozwiązania w sytuacjach nowych. 
6. Aktywność i kreatywność własna ucznia. 
7. Umiejętność pracy w małych grupach oraz w zespole. 
8. Zaangażowanie i aktywność na lekcji. 
9. Umiejętność odnalezienia i przygotowania materiałów poza pracownią. 

 

6.  FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE: 
 

1. Udział w konkursach. 
2. Prace na rzecz ochrony środowiska. 
3. Kartkówki, testy 
4. Odpowiedzi ustne. 
5. Prace wytwórcze 
6. Zadania domowe, zadania w zeszycie ćwiczeń oraz jego prowadzenie. 
7. Przestrzeganie regulaminu pracowni. 
8. Obserwacja ucznia: 

a. przygotowanie do lekcji, 
b. aktywność na lekcji, 
c. praca w grupie. 

 
1. Przy ocenianiu zajęć praktycznych (prac wytwórczych) będą brane pod uwagę: 

a. przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad BHP, 
b. organizacja pracy, 
c. ład i porządek na stanowisku pracy, 
d. sprawność w posługiwaniu się narzędziami, 
e. oszczędne gospodarowanie materiałami, 
f. estetyka wykonywanej pracy, 
g. zgodność z projektem 
h. oryginalność rozwiązań 
i. samodzielność pracy. 
j. wkład pracy ucznia 

2. Przy ocenianiu prac pisemnych będą brane pod uwagę: 
a. spójność merytoryczna i językowa przedmiotu, 
b. zastosowanie właściwego języka przedmiotu, 
c. prawidłowość  estetyka wykonania rysunków. 

3. Przy ocenianiu prac dodatkowych będą brane pod uwagę: 
a. Pomysłowość, inwencja twórcza i nowatorstwo, 
b. Samodzielność, zaangażowanie oraz ilość włożonej pracy, 
c. Różnorodność zastosowania materiałów i technik. 


