
Wymagania edukacyjne z techniki w kl. IV-VI 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1. Potrafi samodzielnie zdobywać potrzebną wiedzę i wiadomości. 

2. Wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami i prezentuje je na forum klasy. 

3. Wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów technicznych. 

4. Sprawnie posługuje się narzędziami i urządzeniami technicznymi zgodnie z BHP. 

5. Osiąga sukcesy na konkursach przedmiotowych  

6. Posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego. 

7. Uczestniczy w wystawie prac uczniowskich na terenie szkoły. 

8. Stosuje rozwiązania nietypowe i racjonalizatorskie. 

9. Wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych. 

10. Wykazuje pomysłowość w wytworach praktycznej działalności. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji. 

2. Potrafi zaplanować swoją pracę. 

3. Samodzielnie potrafi rozwiązać problemy techniczne – teoretyczne i praktyczne. 

4. Sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami technicznymi zgodnie z BHP. 

5. Umiejętnie wykorzystuje dokumentację techniczną, materiały i narzędzia. 

6. Potrafi wymienić produkcję, własności, zastosowanie omawianych materiałów ( papier, drewno, metal,  

              tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze). 

7. Zna zasady ruchu drogowego i potrafi je stosować. 

8. Zna normalizacje w technice i w życiu codziennym. 

9. Potrafi zanalizować swoje środowisko z punktu widzenia technicznego ( dom, mieszkanie, miejsce pracy i z 

              abawy, miasto, wieś). 

10. Potrafi wymienić urządzenia gospodarstwa domowego i ich bezpieczne użytkowanie. Potrafi czytać instrukcje  

              obsługi. 

11. Zna podstawowe zasady wymiarowania i potrafi samodzielnie zwymiarować przedmiot. Zna i stosuje pismo  

              techniczne. Potrafi zrzutować przedmiot zgodnie z zasadami. 

12. Potrafi wymienić instalacje w domu oraz krótko je opisać. 

13. Tworzy pracę zgodne z projektem, funkcjonalne i estetyczna. 

14. Uczestniczy w konkursach przedmiotowych. 

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. Potrafi zdobyte wiadomości zastosować w praktyce. 

2. Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne. 

3. Poprawnie eksploatuje urządzenia techniczne (rower).  

4. Stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy. 

5. Systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację techniczną. 

6. Prace wytwórcze wykonuje zgodnie z projektem i są one funkcjonalne. 

7. Nie w pełni ekonomicznie wykorzystuje materiały. 

8. Popełnia drobne uchybienia w estetyce wykonania. 

9. Potrafi wymienić produkcję, własności, zastosowanie omawianych materiałów ( papier, drewno, metal,   

              tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze). 

10. Potrafi wymienić urządzenia gospodarstwa domowego i ich bezpieczne użytkowanie. 

11. Zna podstawowe zasady wymiarowania i potrafi je zastosować. Zna i stosuje pismo techniczne z niewielkimi  

              błędami. Potrafi zrzutować przedmiot z niewielkimi błędami. 

 

 



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. Opanował wiadomości na poziomie minimum, ale nie potrafi ich zastosować w praktyce. 

2. Potrafi samodzielnie wykonać zadania o średnim stopniu trudności. 

3. Potrafi rozróżniać podstawowe materiały, które zastosował w swojej pracy. 

4. Prace wytwórcze wykonuje nieestetycznie, niedokładnie. 

5. Poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami. 

6. Mało efektywnie wykorzystuje czas pracy. 

7. Dokumentację wykonuje nieestetycznie , z niewielkimi błędami. 

8. Potrafi wymienić zastosowanie omawianych materiałów ( papier, drewno, metal, tworzywa sztuczne,  

              materiały włókiennicze). 

9. Zna przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszego i rowerzysty. 

10. Zna obowiązkowe wyposażenie roweru i jego ogólną budowę. 

11. Potrafi prawidłowo wykonać podstawowe manewry na drodze. 

12. Potrafi wymienić urządzenia gospodarstwa domowego i ich bezpieczne użytkowanie. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1. Posługuje się podstawowymi narzędziami i przyrządami. 

2. Wykonuje proste operacje technologiczne związane z obróbką materiałów papierniczych. 

3. Ma trudności z samodzielnym zorganizowaniem swojego stanowiska pracy. 

4. Przedstawia mało czytelną dokumentację pracy. 

5. Wykonuje zadanie wytwórcze niedokładnie i nieestetycznie. 

6. Nie zna zasad ruchu drogowego, nie opanował minimum wiedzy wymaganej do uzyskania karty rowerowej. 

 


