
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen 

bieżących, a także śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z techniki 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku. 

 

1. Zasady ogólne 

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki zajęć. 

Ocenie podlegają:  

 Systematyczność, sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z 

przedmiotu. 

 Zaangażowanie w przebieg lekcji, przygotowanie się do zajęć, aktywność na zajęciach i właściwa postawa. 

 Postęp i poziom w opanowaniu umiejętności i wiadomości dla poszczególnych klas zgodnie z 

indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami. 

 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

Ustalenie obszarów oceniania i opis przedmiotu oceny bieżącej. 

1) Wskaźniki wysiłku ucznia 

a) Udział w lekcji techniki 

Systematyczność, frekwencja, absencja. Kontrola obecności w dzienniku lekcyjnym i w zeszycie 

nauczyciela z odnotowaniem podjęcia lub niepodjęcia aktywności na lekcji. 

Uczeń, który bez usprawiedliwienia dwukrotnie w ciągu semestru nie przygotował się do lekcji 

techniki i w nich nie uczestniczył otrzymuje bieżącą ocenę niedostateczną.  

b) Aktywność w czasie lekcji techniki 

Uczeń, który jest przygotowany do lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela a wykonanie zadania 

sprawia mu dużą trudność, jest oceniany za wkład i wysiłek w podjęciu działania. 

 

c) Wykonywanie prac i działalność na rzecz zajęć techniki 

Uczeń za wykonanie pracy i działalność na rzecz zajęć z techniki otrzymuje ocenę bieżącą w skali 

szkolnej (1-6). Na ocenę cząstkową ma wpływ jakość wykonania zadania, stopień trudności 

wykonania zadania oraz sposób wywiązania się z podjętego zadania (gazetka, konkursy, strona 

internetowa, referat, przygotowanie pomocy dydaktycznych do lekcji itp.). 

 

2) Osiągnięcia edukacyjne 

a) Wiadomości  

Poziom zdobytej wiedzy przez ucznia ustala się na podstawie udzielonych odpowiedzi ustnych z 

zakresu: techniki, znajomości podstawowej terminologii, znajomości zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy na zajęciach. Uczeń za prawidłową odpowiedź otrzymuje ocenę cząstkową w skali 

szkolnej (1-6).  

b) Umiejętności 
W każdym okresie klasyfikacyjnym uczeń wykonuje zadania kontrolne (sprawdziany) 

umożliwiające ocenę poziomu i postępu osiągnięć w opanowaniu określonych programem 

umiejętności indywidualnych. Doboru rodzaju umiejętności w zadaniu dokonuje nauczyciel zgodnie 

z własnym planem pracy dla każdej klasy. Oceny umiejętności dokonuje się wg skali szkolnej (1-6). 

Uczeń, który nie mógł uczestniczyć w sprawdzianie z powodu choroby powinien zgłosić się do 

nauczyciela celem wykonania zadania. Termin przystąpienia do wykonania zadania może być 

wyznaczony indywidualnie.  
 

3. Warunki poprawy ocen bieżących 

1) Zgodnie ze statutem szkoły uczeń ma prawo poprawić ocenę bieżącą w terminie 14 dni od jej 

wystawienia. 

2) Poprawa oceny w terminie późniejszym odbywa się za zgodą nauczyciela. 

3) Poprawa oceny ma miejsce podczas konsultacji z nauczycielem. 

4) Poprawa oceny bieżącej polega na wykazaniu się wiadomościami i umiejętnościami z treści nauczania 

(wymagań szczegółowych) wymienionych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, z których 

ocena bieżąca została wystawiona. 

  

4. Warunki uzupełnienia wiadomości i umiejętności uczniów, będących następstwem ich nieobecności w 

szkole 



1) Zgodnie ze statutem szkoły uczeń, który nie uczęszczał na zajęcia lekcyjne, jest zobowiązany do 

uzupełnienia wiadomości w ciągu 14 dni od momentu ustania przyczyny jego nieobecności w szkole. 

2) Uzupełnienie wiadomości w terminie późniejszym odbywa się za zgodą nauczyciela. 

3) Jeżeli w trakcie nieobecności ucznia został przeprowadzony sprawdzian, uczeń ma obowiązek zaliczenia 

tego sprawdzianu lub po konsultacji z nauczycielem w innej formie w terminie 14 dni od dnia jej 

przeprowadzenia. 

4) Zaliczenie w terminie późniejszym odbywa się za zgodą nauczyciela. 

5) Uczniowi, który nie zaliczy sprawdzianu, bądź nie wykona zadanej pracy w wymaganym terminie 

wystawia się ocenę niedostateczną. 

6) Uzupełnienie wiadomości i zaliczenie opuszczonych sprawdzianów, prac praktycznych ma miejsce 

podczas konsultacji z nauczycielem. 

 

5. Warunki korzystania przez uczniów z indywidualnych konsultacji udzielanych przez nauczycieli 

1) Konsultacje nauczyciela mają charakter otwarty dla każdego ucznia, który ma potrzebę kontaktu z 

nauczycielem. 

2) Udział ucznia w konsultacjach wymaga wcześniejszego umówienia się z nauczycielem. 

3) Konsultacje z nauczycielem odbywają się w terminie podanym przez nauczyciela na początku roku 

szkolnego. 

 

6.  Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

1) Podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej polega na wykazaniu się przez ucznia 

wiedzą i umiejętnościami określonymi w wymaganiach edukacyjnych niezbędnymi do uzyskania 

poszczególnych ocen klasyfikacyjnych w zakresie tych elementów oceny, z których jego osiągnięcia nie 

spełniały tych wymagań. 

2) Podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej następuje poprzez udział ucznia w 

konkursach przedmiotowych, realizację projektów i prac dodatkowych. 

 

7. Warunki i sposoby przekazywania rodzicom i uczniom informacji o postępach i trudnościach w nauce. 

1) Przekazywanie uczniom informacji o postępach i trudnościach w nauce następuje podczas właściwych 

zajęć edukacyjnych, w tym również godziny do dyspozycji wychowawcy, a także za pomocą dziennika 

elektronicznego. 

2) Przekazywanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce ich dzieci następuje podczas 

spotkań z rodzicami organizowanych przez poszczególnych wychowawców klas, a także za pomocą 

dziennika elektronicznego. 

 

  

 

 

 



Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych bieżących oraz śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych 
 

Ocena niedostateczna 

 nie spełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą 

Ocena dopuszczająca  

 zna ogólne zasady BRD 

 rozumie znaczenie ochrony środowiska, 

 potrafi określić źródła zanieczyszczenia środowiska, 

  rozumie znaczenie segregacji śmieci 

 wymienia rodzaje odpadów, 

 czyta i odwzorowuje proste rysunki techniczne,  

 odwzorowuje wielkie i małe litery pisma technicznego,  

 rozpoznaje linie rysunkowe, 

 wie jakie składniki dostarcza pożywienie 

 rozpoznaje symbole graficzne wybranych elementów elektrycznych i mechanicznych 

 rozpoznaje podstawowe narzędzia do obróbki metali, 

 poprawnie rozpoznaje rodzaje linii rysunkowych, rodzaje rzutów prostokątnych, aksonometrycznych, 

 rozróżnia wyroby wykonane z metalu, 

 wie jak otrzymuje się metale, 

 potrafi czyta plan osiedla, 

 potrafi wymienić instalacje w budynku-mieszkaniu, 

 zna sprzęt gospodarstwa domowego, 

 zna składniki pokarmowe, 

 musi być nakłaniany i mobilizowany do pracy przez n-la,  

 rysunki, prace wytwórcze wykonuje niestarannie, zawierają błędy merytoryczne  

 sam nie podejmuje się rozwiązania nawet prostych zadań technologicznych, wytwórczych czy rysunkowych, 

 do zasad bhp i ppoż stosuje się nakłaniany przez nauczyciela. 

 

Ocena dostateczna 

 zna zasady poruszania się po drodze, zna znaki drogowe, 

 potrafi segregować odpady, 

 potrafi wymienić surowce wtórne, które można odzyskać w gospodarstwie domowym, 

 wie jak ograniczyć „produkcje śmieci”  

 rozumie sens racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, gazu, wody, 

 potrafi odczytać ze zrozumieniem instrukcje obsługi danego urządzenia, 

 potrafi narysować i wymiarować wybrane przedmioty płaskie,  

 potrafi narysować rzuty prostokątne wybranych figur przestrzennych, 

 zna podstawowe zasady wymiarowania, rodzaje linii rysunkowych, wybrane znaki wymiarowe, zasady tworzenia rzutów 

prostokątnych,  

 zna i rozróżnia rzuty aksonometryczne, 

 zna wielkości charakterystyczne pisma technicznego,  

 zna pochodzenie i rodzaje metali, 

 potrafi wymienić zastosowanie metali zgodnie z ich właściwościami, 

 zna podstawowe narzędzia do obróbki metali, 

 zna instytucje i obiekty na osiedlu, 

 zna etapy budowy domów, 

 wie jak wyposażyć pokój nastolatka, 

 zna budowę instalacji w budynku 

 wymienia elementy obwodu elektrycznego, 

 wie jakie są opłaty domowe, 

 potrafi odczytać stany liczników, 

 potrafi czytać instrukcję sprzętu gospodarstwa domowego, 

 potrafi wymienić nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego, 

 zna rodzaje aktywności fizycznej, 



 potrafi wymienić podział witamin, 

 zna zasady kulturalnego podawania i spożywania posiłków, 

 potrafi samodzielnie przygotować prosty posiłek. 

 wymaga pomocy i mobilizacji do pracy ze strony n-la,  

 ma w wykonywanych przez siebie pracach czy rysunkach niedociągnięcia i błędy dotyczące poprawności wykonania oraz 

estetyki  

 mało efektywnie wykorzystuje czas pracy, 

 nie potrafi organizować stanowiska pracy dostosowuje się do zasad bhp i ppoż, obowiązujących w pracowni.  

 

Ocena dobra 

 pisze pismem technicznym stosując wielkości charakterystyczne pisma technicznego, 

 potrafi narysować i wymiarować wybrane przedmioty płaskie i rzuty prostokątne figur przestrzennych,  

 zna podstawowe zasady wymiarowania, wybrane znaki wymiarowe,  

 zna zasady tworzenia rzutów prostokątnych, 

 zna instalacje na osiedlu, 

 zna właściwości metali, 

 podaje nazwy i zastosowanie narzędzi do obróbki metalu, 

 zna symbole stosowane w obwodach elektrycznych, 

 zna budowę instalacji i wymienia jej elementy, 

 wie jak zmierzyć pobór wody, gazu, prądu, 

 zna budowę kuchenki elektrycznej i gazowej, 

 zna zasadę dziania i obsługę nowoczesnego sprzętu 

 dobiera narzędzia do operacji technologicznej, 

 zna zapotrzebowanie energetyczne organizmu, 

 docenia znaczenie warzyw i owoców w żywieniu 

 potrafi odczytać informacje na gotowych produktach spożywczych 

 potrafi ułożyć jadłospis dla siebie na jeden dzień, 

 wie od czego zależny dobowa norma energetyczna, 

 racjonalnie wykorzystuje czas pracy, 

 organizuje własne stanowisko pracy,  

 sam podejmuje próby rozwiązywania niektórych zadań,  

 podejmuje próby samooceny, 

 dość starannie wykonuje prace wytwórcze, operacje technologiczne, rysunki. 

 

Ocena bardzo dobra 

 umie dobrać materiał uwzględniając przeznaczenie i rodzaj wyrobu, 

 umie oszczędnie gospodarować materiałami,  

 zna znaczenie recyklingu i celowość segregacji odpadów, 

 zna budowę instalacji i zasadę ich działania, 

 wie skąd się bierze energia w organizmie i jak możemy ją spożytkować, 

 potrafi ułożyć jadłospis, 

 zna metody konserwacji żywności, potrafi je omówić 

 rozumie piramidę żywności 

 planuje pracę wytwórczą z uwzględnieniem kolejności operacji technologicznych,  

 uzasadnia potrzebę stosowania pisma technicznego, pisze zgodnie z wymiarami, 

 potrafi wyjaśnić pojęcie urzeczenie energooszczędne, 

 wie w jaki sposób dociera prąd do naszych mieszkań, 

 rozumie problem odzyskiwania, składowania i likwidacji baterii i akumulatorów, 

 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, 



 zna zasady poruszania się na drodze w grupie, 

 prowadzi pełną dokumentację samodzielnie i starannie  

 racjonalnie wykorzystuje czas pracy, 

 jest zaangażowany w pracy, 

 samodzielny przy rozwiązywaniu zadań problemowych, organizacji stanowiska pracy, 

 kształtuje właściwe nawyki i postawy uczestnika ruchu drogowego, 

 

 

Ocena celującą 

 umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, 

 podczas realizacji zadań technicznych stosuje nowatorskie rozwiązania,   

 wykazuje znajomość korelacji między znakami, a stosowaniem ich w sytuacjach drogowych, 

 potrafi wyjaśnić pojęcie konserwanty, polepszacze, 

 potrafi omówić sposoby konserwacji żywności, 

 potrafi wskazać błędy w rzutowaniu i wymiarowaniu 

 prezentuje szeroki zakres wiedzy technicznej posługując się nią,  

 zaangażowany emocjonalnie,  

 samodzielny w poszukiwaniu rozwiązań technicznych i poszerzaniu zakresu swojej wiedzy,  

 motywuje uczestników zajęć do racjonalnego wykorzystania czasu pracy, stosowania regulaminu pracowni, zasad bhp i 

ppoż, 

 bierze udział w konkursach. 
 
 


