
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE  
  

I.  PRZEDMIOT KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA  

  
1. Ocenę końcową pozytywną z przedmiotu otrzymują uczniowie, którzy aktywnie 

uczestniczą w zajęciach praktycznych, prowadzą systematycznie zeszyt przedmiotowy, 
przynoszą na lekcje potrzebne materiały i przybory.  

  

2. Podczas wystawiania ocen śródrocznych i rocznych bierze się pod uwagę: 
systematyczność pracy ucznia, zaangażowanie, jakość i oryginalność wykonanych prac 
oraz to, czy i jak często uczeń był nieprzygotowany do zajęć.  

  

3. Zadania domowe praktyczne lub pisemne zawsze są oceniane Zadanie wykonane 
choćby błędnie oceniane jest pozytywnie. Brak zadania domowego równoznaczny jest  
z oceną niedostateczną. Ocenę tą najpierw wpisuje się do dziennika ołówkiem. Uczeń 

może wykonać nieodrobione zadanie domowe w późniejszym terminie, lecz 
maksymalna ocena, jaką uczeń może otrzymać za to zadanie ulega obniżeniu co tydzień 
o jeden stopień. Wynika  z tego, że po 4 tygodniach od właściwego terminu odrobienia 
zadania, w przypadku dalszego jego braku, uczeń ostatecznie otrzymuje za to zadanie 
ocenę niedostateczną (wpisywaną do dziennika długopisem), bez możliwości poprawy 
tej oceny.   

  

4. Za nieprzygotowanie do lekcji rozumie się brak materiałów lub/i przyborów oraz 
zeszytu. Brak taki odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym jako „np”.   

  

5. W wyjątkowych przypadkach rodzice mają prawo usprawiedliwić nieprzygotowanie 
dziecka do zajęć techniki pisemnie.  

  

6. Zeszyty przedmiotowe są oceniane minimum raz w semestrze.  

  

7. W razie nieobecności ucznia w szkole trwającej do 2 dni, dziecko ma obowiązek 
uzupełnić wpisy w zeszycie przedmiotowym w ciągu tygodnia, a po powrocie do szkoły 
powinno być zaopatrzone w materiały i przybory niezbędne do zajęć. W przypadku 
dłuższej nieobecności, warunki nadrobienia zaległości ustala nauczyciel po 
indywidualnej rozmowie  z uczniem.  

  

  

  

  

II.  WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY  

  

Klasa IV  
  

  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania edukacyjne dotyczące oceny bardzo 
dobrej, a dodatkowo:  

- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,   

- systematycznie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania techniką, 
systematycznie rozwija te zainteresowania, prezentując sukcesywnie, w ciągu całego roku 
szkolnego, wyniki swojej pracy  



- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach technicznych (szkolnych i pozaszkolnych), 
kółkach modelarskich itp.  

  

  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń spełniający następujące wymagania:  

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,  

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie zadania 
teoretyczne i praktyczne,  

- prawidłowo wykonuje praktyczne zadania techniczne jak mierzenie, rysowanie, dzielenie, 
formowanie, łączenie i inne czynności związane z obróbką papieru i drewna,  

- potrafi sklasyfikować tworzywa sztuczne i wymienić ich zastosowanie,  

- zna oznaczenia tworzyw sztucznych,  

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni technicznej oraz 
pracuje zgodnie z nimi,  

- umie pisać duże litery i cyfry pismem technicznym,  

- umie dostosować narzędzie do określonej obróbki danego materiału, - rozumie znaczenie 

oszczędnego gospodarowania materiałami,  

  

Wychowanie komunikacyjne:  

- zna przepisy i znaki ruchu drogowego dotyczące pieszych,  

  

  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń spełniający następujące wymagania:   

- opanował podstawowe wiadomości określone programem nauczania,  

- poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni technicznej,  

- zna znaczenie kolorów i kształtów w przekazywaniu informacji,  

- rozpoznaje informacje przekazywane przez piktogramy,   

- rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne (łączenie, 

formowanie, rysowanie, dzielenie i inne czynności związane z obróbką papieru i drewna),  

- potrafi sklasyfikować tworzywa sztuczne,  

- popełnia niewielkie błędy odtwarzając litery i cyfry pismem technicznym,  

- rozróżnia drewno i materiały drewnopochodne,  

- umie dostosować narzędzie do określonej obróbki danego materiału,  

  

Wychowanie komunikacyjne:  

- zna przepisy i znaki ruchu drogowego dotyczące pieszych,  

  

  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń spełniający następujące wymagania:   

- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania,  

- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 
trudności z pomocą nauczyciela,  

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni technicznej,  

- popełnia duże błędy odtwarzając litery i cyfry pismem technicznym,  

- zna niektóre oznaczenia tworzyw sztucznych,  

- ma kłopoty z dostosowaniem narzędzie do określonej obróbki danego materiału,  

  

Wychowanie komunikacyjne:  

- zna podstawowe przepisy i znaki ruchu drogowego dotyczące pieszych,  



  

  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:   

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale one nie przekreślają możliwości 
uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z przedmiotu w ciągu dalszej nauki,  

- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 
trudności,  z pomocą nauczyciela.  

  

  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:   

- nie opanował wiadomości i umiejętności, a braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie 
wiedzy z przedmiotu w ciągu dalszej nauki,  

- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim 
(elementarnym) stopniu trudności.  

  

Uczeń otrzymuje daną ocenę, jeżeli spełnia wymagania edukacyjne dotyczące tej oceny 

oraz wszystkich ocen niższych (z wyjątkiem oceny niedostatecznej). Klasa V  
  

  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, spełnił wymagania edukacyjne dotyczące oceny bardzo 
dobrej, a dodatkowo:  

- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,   

- systematycznie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania techniką, 
systematycznie rozwija te zainteresowania, prezentując sukcesywnie, w ciągu całego roku 
szkolnego, wyniki swojej pracy  

- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach technicznych (szkolnych i pozaszkolnych), 

kółkach modelarskich itp.  

  

  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń spełniający następujące wymagania:  

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,  

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie zadania 
teoretyczne i praktyczne,  

- prawidłowo i estetycznie wykonuje praktyczne zadania techniczne,   

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni technicznej oraz potrafi 
pracować zgodnie z nimi,  

- umie pisać duże i małe litery oraz cyfry pismem technicznym,  

- rozumie znaczenie znaków i symboli znajdujących się na metkach odzieży,  

- rozróżnia tkaniny i dzianiny,  

- czyta i wykonuje proste rysunki techniczne,  

- dobiera odpowiednie narzędzia do obrabianego materiału, - oszczędnie gospodaruje 
materiałem,  

  

Wychowanie komunikacyjne:  

- zna przepisy i znaki drogowe dotyczące rowerzystów i pieszych,  

- sprawnie wykonuje manewry na drodze jadąc rowerem, -  zna zasady poruszania się 
po skrzyżowaniach, -  zdobywa kartę rowerową.  

  

  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń spełniający następujące wymagania:   

- opanował podstawowe wiadomości określone programem nauczania,  



- poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni technicznej,  

- rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,  

- wykonuje proste wzorniki ściegów,  

- poprawnie odwzorowuje pismo techniczne, - zna oznaczenia większości tworzyw 
sztucznych,  

- rozumie znaczenie znaków i symboli znajdujących się na metkach odzieży,  

- z pomocą nauczyciela rozróżnia tkaniny i dzianiny,  

- oszczędnie gospodaruje materiałem,  

  

Wychowanie komunikacyjne:  

- zna przepisy i znaki drogowe dotyczące rowerzystów i pieszych,  

- poprawnie wykonuje manewry na drodze jadąc rowerem, -  zna zasady poruszania się 
po skrzyżowaniach, -  zdobywa kartę rowerową.  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń spełniający następujące wymagania:   

- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania,  

- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 
trudności z pomocą nauczyciela,  

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni technicznej, -  ma 
problemy w odwzorowaniu pisma technicznego,  

- rozumie znaczenie znaków i symboli znajdujących się na metkach odzieży,  

  

Wychowanie komunikacyjne:  

- zna najważniejsze przepisy i znaki drogowe dotyczące rowerzystów i pieszych, -  nie 
potrafi zastosować poznanych wiadomości podczas jazdy rowerem.  

  

  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:   

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale one nie przekreślają możliwości 
uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,  

- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności z pomocą nauczyciela.  

  

  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:   

- nie opanował wiadomości i umiejętności, a braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie 
wiedzy z przedmiotu w ciągu dalszej nauki,  

- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań  o niewielkim 
(elementarnym) stopniu trudności.  

  

  

Uczeń otrzymuje daną ocenę, jeżeli spełnia wymagania edukacyjne dotyczące tej oceny 

oraz wszystkich ocen niższych (z wyjątkiem oceny niedostatecznej).  

  

  

  

Klasa VI  
  

  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania edukacyjne dotyczące oceny bardzo 
dobrej, a dodatkowo:  

trzeba uzupełnić o 

zapisy dotyczące 

metali  



- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,   

- systematycznie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania techniką, 
systematycznie rozwija te zainteresowania, prezentując sukcesywnie, w ciągu całego roku 
szkolnego, wyniki swojej pracy  

- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach technicznych (szkolnych i pozaszkolnych), 
kółkach modelarskich itp.  

  

  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń spełniający następujące wymagania:  

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,  

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie zadania 
teoretyczne i praktyczne,  

- prawidłowo i estetycznie wykonuje praktyczne zadania techniczne,   

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni technicznej i pracuje 
zgodnie z nimi,  

- sprawnie pisze pismem technicznym,  

- zna zasady rzutowania prostokątnego i umie je zastosować (wykonanie rysunku),  

- zna podstawowe grupy produktów spożywczych,  

- potrafi rozróżnić składniki pokarmowe występujące w poszczególnych produktach,  

- zna rolę witamin i składników mineralnych,  

- zna zasady prawidłowego żywienia i zgodnie z nimi układa jadłospisy,  

- rozumie informacje umieszczone na opakowaniach produktów spożywczych, dotyczących 
ich recyklingu oraz konserwowania żywności i dziennych norm spożycia  

- zna metody przechowywania i konserwacji żywności,  

- zna zasady przygotowywania i przechowywania potraw oraz estetycznego podawania  i 
spożywania posiłków,  

- czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń gospodarstwa domowego,  

- zna znaki i symbole graficzne stosowane na planach mieszkań,  

- projektuje mieszkanie na planie starannie i estetycznie oraz zgodnie z zasadami ergonomii,  

- zna rodzaje instalacji domowych i potrafi wymienić ich elementy składowe.  

  

Wychowanie komunikacyjne:  

- zna przepisy i znaki drogowe dotyczące rowerzystów i pieszych,  

- zna zasady poruszania się po skrzyżowaniach,  

- wymienia przyczyny wypadków,  

- wie jak się zachować na miejscu wypadku.  

  

  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń spełniający następujące wymagania:   

- opanował podstawowe wiadomości określone programem nauczania,  

- poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni technicznej,  

- rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,  

- poprawnie odwzorowuje pismo techniczne,  

- zna zasady rzutowania prostokątnego lecz ma niewielkie problemy z ich zastosowaniem  
(przy sporządzaniu rysunku),  

- zna podstawowe grupy produktów spożywczych oraz składniki pokarmowe,  

- zna rolę najważniejszych witamin i składników mineralnych,  

- zna zasady prawidłowego żywienia i z niewielką pomocą nauczyciela układa zgodnie z nimi 

jadłospisy,  



- zna zasady estetycznego podawania i spożywania posiłków,  

- potrafi skorzystać z instrukcji obsługi urządzeń gospodarstwa domowego,  

- zna znaki i symbole graficzne stosowane na planach mieszkań, - poprawnie urządza 
mieszkanie na planie poziomym,  

- wymienia najważniejsze instalacje domowe i ich elementy.  

  

Wychowanie komunikacyjne:  

- zna przepisy i znaki drogowe dotyczące rowerzystów i pieszych,  

- poprawnie wykonuje manewry na drodze jadąc rowerem, -  zna zasady poruszania się 
po skrzyżowaniach, -  wie jak się zachować na miejscu wypadku.  

  

  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:   

- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania,  

- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 
trudności   

z pomocą nauczyciela,  

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni technicznej,  

- ma problemy w odwzorowaniu pisma technicznego,  

- zna zasady rzutowania prostokątnego lecz ma problemy z ich zastosowaniem  (wykonanie 
rysunku),  

- zna podstawowe grupy produktów spożywczych oraz składniki pokarmowe,  

- potrafi wymienić nazwy najważniejszych witamin i składników mineralnych,  

- zna niektóre zasady prawidłowego żywienia,  

- zna niektóre znaki i symbole graficzne stosowane na planach mieszkań,  

  

Wychowanie komunikacyjne:  

- ma niewielkie braki w opanowaniu wiedzy z zakresu wychowania komunikacyjnego.   

  

  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:   

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale one nie przekreślają możliwości 
uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,  

- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 
trudności z pomocą nauczyciela.  

  

  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:   

- nie opanował wiadomości i umiejętności, a braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie 
wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,  

- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim 
(elementarnym) stopniu trudności.  

  

  

  

Uczeń otrzymuje daną ocenę, jeżeli spełnia wymagania edukacyjne dotyczące tej oceny 

oraz wszystkich ocen niższych (z wyjątkiem oceny niedostatecznej).  


