
TECHNIKA  KL. IV 

Wymagania wykraczające na stopień celujący. 

1. Uczeń  podejmuje działania innowacyjne. 

2. Aktywnie uczestniczy w zajęciach technicznych. 

3. Osiąga sukcesy w konkursach technicznych. 

4. Posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza „ podstawę programową”. 

Wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry. 

Wiadomości :   

 Zna pisownię liter. 

 Zna sposoby przerabiania materiałów naturalnych. 

 Zna właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych. 

 Zna przepisy ruchu drogowego 

                  Umiejętności: 

 Potrafi posługiwać się pismem drukowanym. 

 Rozumie pojęcie rzutu. 

 Potrafi przeprowadzić pierwszą pomoc. 

 Bez pomocy nauczyciela wykonuje zadane prace. 

Wymagania rozszerzające na stopień dobry. 

Wiadomości: 

 Wie jak zachować odstępy w pisowni liter 

 Zna techniki przerobu tworzyw sztucznych i naturalnych. 

 Zna przepisy ruchu drogowego. 

 Zna i przestrzega przepisy bhp. 

Umiejętności : 

 Potrafi zachować się w nagłych sytuacjach, odczytać znaki bezpieczeństwa. 

 Potrafi pisać pismem pismem drukowanym. 

 Prawidłowo wykonuje zadane prace. 

 Umie dobrać odpowiednie narzędzia do rodzaju materiału. 

 Potrafi łączyć dwa rodzaje materiału. 

 Umie jeździć na rowerze. 

Wymagania podstawowe na stopień dostateczny. 

                  Wiadomości: 

 Zna techniki przerobu tworzyw naturalnych. 

 Zna zasady bhp. 

 Wie jak zachować się w czasie pożaru i wypadku. 

Umiejętności: 

 Potrafi pismem technicznym napisać własne imię. 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje zadane prace. 

 Umie jeździć na rowerze. 

Wymagania konieczne na stopień dopuszczający. 

                  Wiadomości: 

 Zna zasady bhp. 

 Wie jak zachować się w czasie pożaru i wypadku. 

Umiejętności: 

 Próbuje z pomocą nauczyciela wykonuje zadane prace. 

 Potrafi pismem technicznym napisać litery z pomocą nauczyciela. 

 Potrafi posługiwać się nożyczkami, igłą i nitką. 

Ocena niedostateczna. 

 

    Uczeń nie opanował wymagań koniecznych, stwarzających możliwość uzupełnienia braków 

podczas kontynuacji nauki w starszych klasach. 

 

 



KONTRAKT Z UCZNIAMI DOTYCZĄCY OCEN           

Z TECHNIKI 

 

 
1. Uczeń ma prawo  raz w semestrze być nieprzygotowanym do zajęć, 

kolejne nieprzygotowanie obniża ocena za aktywność. 

2. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu praktycznego w ciągu 

jednego miesiąca na lekcji dopasowanej organizacyjnie. 

3. Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu zalicza go na najbliższych 

lekcjach. 

4. Uczeń z opinią z poradni psychologicznej traktowany jest zgodnie z jej 

wymaganiami. 

Uczeń może wpłynąć na swoją ocenę poprzez udział i osiąganie sukcesów  w 

zajęciach pozaszkolnych.                          
  

 


