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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENENIANIA  Z TECHNIKI  

dla uczniów klas IV – VI 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie 

rok szkolny 2021/2022 

I. Obszary podlegające ocenianiu: 

• zaangażowanie ucznia (przygotowanie do zajęć, aktywność i wkład pracy); 

• wiedza; 

• umiejętności praktyczne 

II. Skala ocen  

Skala 6-cio stopniowa – zgodnie z wewnątrzszkolnymi  zasadami oceniania. 

III. Ocenianie  

1. Sprawdzanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się w formie: 

• pisemnej (prace kontrolne, kartkówki); 

• ustnej (odpowiedzi uczniów); 

• aktywność uczniów na lekcji – oceniane np. plusami (3 plusy – bardzo dobry); 

• prac praktycznych, wytwórczych 

• udział w konkursach i aktywność pozalekcyjna . 

ponadto uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za  

• znaczące osiągnięcia w pozaszkolnych konkursach z zakresu techniki 

• prowadzenie zeszytu przedmiotowego  

• wykonanie zadań domowych 

2. Ocenianie ma charakter ciągły. O sposobie sprawdzania wiedzy i umiejętności 

uczniów decyduje nauczyciel, przy czym minimalna ilość ocen jaka powinien 

otrzymać uczeń w jednym półroczu wynosi 4. 

3. Uczeń nieobecny (usprawiedliwiony) w szkole w czasie wykonywania pracy 

wytwórczej jest zwolniony z jej wykonania. 

4. Do wykonania pracy wytwórczej uczeń wykorzystuje własne, wskazane wcześniej 

przez nauczyciela, materiały. 

5. Uczeń, który nie wykonał pracy wytwórczej z powodu swojego nieprzygotowania lub 

nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole jest obowiązany ją wykonać w formie 

ustalonej z nauczycielem, w wyznaczonym terminie. Nie dotrzymanie wyznaczonego 

terminu skutkuje uzyskaniem przez ucznia oceny niedostatecznej za daną pracę, bez 

możliwości jej poprawy. 
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6. Uczeń ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w ciągu 

jednego półrocza, co jest  odnotowane w dzienniku lekcyjnym symbolem „np.” 

7. Uczeń może poprawić cząstkową ocenę niedostateczną uzyskaną z zapowiedzianej 

pracy kontrolnej (praca klasowa, sprawdzian, test, z wyjątkiem diagnostycznego o 

wadze „0”) w ciągu jednego tygodnia od dnia otrzymania poprawionej pracy. Ocena 

otrzymana z poprawy jest wpisywana do dziennika obok wcześniej otrzymanej oceny 

niedostatecznej. 

8. Uczeń nieobecny w szkole w dniu, w którym odbyła się zapowiedziana praca 

kontrolna jest zobowiązany przystąpić do napisania tej pracy w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. 

 

IV. Kryteria oceniania. 

1. Przy ustalaniu ocen bieżących, śródrocznych, rocznych i końcowych z techniki,  

przede wszystkim brany pod uwagę jest wysiłek wkładany przez ucznia  

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

2. Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności w zakresie treści nauczania 

wprowadzanych na zajęciach ze szczególnym uwzględnieniem postępów ucznia.  

I tak:  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• wykazuje biegłość w posługiwaniu się zakresem wiadomości przewidzianych dla    

danej klasy, 

• wprowadza własne rozwiązania racjonalizatorskie, 

• rozpoznaje sytuacje techniczne, 

• potrafi rozwiązywać zadania techniczne, 

• właściwie wykonuje czynności związane z użytkowaniem wytworów techniki, 

• spełnia wymogi niezbędne do uzyskania oceny bardzo dobrej. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• samodzielnie wyjaśnia zjawiska, procesy i zależności techniczne, 

• wykorzystuje wiedzę przy wykonywaniu prac wytwórczych, 

• poprawnie, systematycznie i estetycznie wykonuje dokumentację techniczną 

(zeszyt i rysunki), 

• właściwie organizuje stanowisko pracy, 

• sprawnie posługuje się narzędziami pracy, 
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• poprawnie wykorzystuje do pracy dokumentację techniczną oraz poznane operacje 

technologiczne, 

• rozpoznaje, ocenia i stosuje w pracach wytwórczych poznane materiały, 

• prace wytwórcze wykonuje starannie, zgodnie z rysunkami, 

• rozpoznaje, zapobiega i likwiduje negatywne skutki działania człowieka                               

w środowisku. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował w pełni treści przedmiotowych oraz nie wykorzystuje ich w pełni 

podczas rozwiązywania zadań wytwórczych, 

• dokumentację techniczną prowadzi systematycznie, starannie ale czasem z 

błędami, 

• stosuje zasady bezpieczeństwa i organizacji pracy, 

• w stopniu zadawalającym, poznał i opanował umiejętności technologiczne 

związane z poznaną technologią, 

• korzysta z dokumentacji technicznej, ale zdarzają się drobne uchybienia w estetyce 

wykonania prac praktycznych. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• stara się wykonywać zadania wytwórcze zgodnie ze swoimi możliwościami, 

• dokumentację prowadzi niesystematycznie, 

• ma trudności z czytaniem dokumentacji technicznej, 

• pracuje mało efektywnie, 

• niedokładnie i nieestetycznie wykonuje prace wytwórcze, 

• poznał i opanował najprostsze operacje technologiczne związane z poznawaną 

technologią, 

• wykazuje chęć poprawiania swoich błędów. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• ma wyraźne braki w wiedzy i umiejętnościach ale stara się wykonywać prace 

wytwórcze niezależnie od uzyskiwanych efektów, 

• dokumentację techniczną prowadzi niesystematycznie i mało czytelnie, 

• wykazuje brak samodzielności, 

• przy pomocy nauczyciela potrafi realizować bardzo proste zadania wytwórcze, 

posługując się przy tym bardzo prostymi narzędziami, 

• nie rozumie prostej dokumentacji technicznej. 
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Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi zrealizować prostych zadań 

wytwórczych, 

• nie prowadzi zeszytu przedmiotowego oraz dokumentacji technicznej, 

• nie potrafi posługiwać się najprostszymi narzędziami, 

• nie wykazuje żadnego zaangażowania do jakiejkolwiek pracy na lekcjach. 

3. Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe stosuje się zalecenia poradni zawarte 

w orzeczeniu lub opinii. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. Uczniowie ci mają prawo do: 

• dodatkowe wyjaśnienia treści poleceń; 

• pytania naprowadzające; 

• zwiększenie ilości czasu przeznaczonego na rozwiązanie konkretnego 

problemu; 

• zmniejszenie ilości zadań do rozwiązania; 

• zróżnicowanie prac domowych; 

• wymaganie również zadań o niewielkim stopniu trudności; 

• pozytywna motywacja – wskazywanie nawet drobnych sukcesów; 

• wskazywanie związków i zastosowań konkretnego problemu z życiem 

codziennym; 

• wspomaganie ucznia w utrwaleniu nabytych wiadomości; 

• wspólne z uczniem wyjaśnianie niezrozumiałych zagadnień problemowych; 

• wymaganie systematyczności w prowadzeniu zeszytu, wykonywanie ćwiczeń 

zleconych przez nauczyciela, wspomagających utrwalanie nabytych 

umiejętności; 

• wymaganie od ucznia spełnienia wymagań na poziomie podstawowym; 

• inne, uzasadnione potrzebami uczniów. 

 

V. Warunki otrzymania oceny semestralnej i rocznej. 
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1. Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych, ale nie jest ich średnią 

arytmetyczną. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne  to oceny  wynikające ze 

średniej ważonej.  

2. Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie 

ucznia z poszczególnych obszarów działalności, którym przypisano zgodnie z 

WZO następujące wagi:  

1) Prace kontrolne (prace klasowe, sprawdziany, testy) - waga 3 

2) kartkówki, - waga 2 

3) odpowiedź ustna – waga 2 

4) rozwiązywanie zadań dodatkowych przygotowywanych przez n-la – waga 2 

5) realizacja projektów edukacyjnych – waga 3  

6) zadanie domowe (w tym zadania rozwiązane z wykorzystaniem platformy 

edukacyjnej, dokończenie i doprecyzowanie w domu  pracy rozpoczętej w szkole, 

także wytwórczej)- waga 1 

7) aktywność w czasie lekcji – waga 2 

8) diagnoza- waga 0 

9) praca wytwórcza w czasie lekcji –waga2 

4. Średnia ważona jest oceną wyjściową do wystawienia oceny semestralnej i końcowo 

rocznej. Przyjmuje się następujące kryteria przy jej wystawieniu. 

 

Średnia ważona Ocena semestralna 

1,61 ≤ W ≤ 2,60 dopuszczająca 

2,61 ≤ W ≤ 3,60 dostateczna 

3,61 ≤ W ≤ 4,60 dobra 

4,61 ≤ W ≤ 5,50 bardzo dobra 

W ≥5,51 celująca 

 

5. Informacja zwrotna ma formę ustną lub pisemną i zawiera: 

• wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

• wskazanie tego , co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

• wskazówki , w jakim kierunku uczeń powinien pracować, by się rozwijać. 

6. Rodzice /prawni opiekunowie mają możliwość wglądu w prace pisemne swoich dzieci  

•  w domu , po sprawdzeniu kartkówki  (praca oddana uczniowi) 
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•  na zebraniach ogólnych lub najbliższym po napisaniu i sprawdzeniu pracy kontrolnej 

(pracy klasowej, sprawdzianu, testu)  dyżurze nauczycielskim, w czasie 

indywidualnych spotkań z nauczycielem przedmiotu. 

 

 

Zakładane osiągnięcia uczniów klasy IV 

P – poziom podstawowy (do oceny dostatecznej włącznie) 

PP – poziom ponadpodstawowy (ocena dobra i wyższa) 

Uczeń: 

• przestrzega regulaminu pracowni technicznej (PP) 

• wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej (P) 

• przestrzega zasad BHP na stanowisku pracy (P) 

• wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole (P) 

• omawia procedurę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (P) 

• analizuje przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole (PP) 

• wyjaśnia znaczenia znaków bezpieczeństwa (piktogramów) (PP) 

• wylicza elementy budowy drogi (PP) 

• opisuje różne rodzaje dróg (PP) 

• wymienia rodzaje znaków drogowych i opisuje ich kolor oraz kształt (P) 

• odczytuje informacje przedstawione na znakach drogowych i stosuje się do nich w praktyce 

(P) 

• prawidłowo organizuje miejsce pracy (P) 

• wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania (P) 

• wykonuje zaprojektowane przez siebie przedmioty (PP) 

• właściwie dobiera narzędzia do obróbki papieru (PP) 

• posługuje się narzędziami do obróbki papieru zgodnie z ich przeznaczeniem (PP) 

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy (P) 

• formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy (PP) 
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• opisuje prawidłowy sposób przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych z 

sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji (P) 

• przedstawia zasadę działania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych (P) 

• formułuje reguły bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię (PP) 

• ocenia bezpieczeństwo pieszego w różnych sytuacjach na przejściach przez jezdnię i 

wskazuje możliwe zagrożenia (P) 

• analizuje prawa i obowiązki pieszych 

• omawia znaczenie wybranych znaków dotyczących pieszych (P) 

• przewiduje skutki związane z nieprawidłowym sposobem poruszania się pieszych (PP) 

• wskazuje różnice między drogą w obszarze zabudowanym i niezabudowanym (PP) 

• opisuje prawidłowy sposób poruszania się po drogach w obszarze niezabudowanym (P) 

• ocenia, z jakimi zagrożeniami na drodze mogą zetknąć się piesi w obszarze 

niezabudowanym (PP) 

• omawia znaczenie odblasków (PP) 

• określa, na jakich częściach ubrania pieszego najlepiej umieścić odblaski, aby był on 

widoczny na drodze po zmroku (PP) 

• uzasadnia konieczność noszenia odblasków (PP) 

• projektuje element odblaskowy dla swoich rówieśników (PP) 

• wymienia najczęstsze przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych (P) 

• ustala, jak należy zachować się w określonych sytuacjach na drodze, aby nie doszło do 

wypadku (P) 

• omawia zasady przechodzenia przez tory kolejowe z zaporami i bez zapór oraz przez 

torowisko tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji (PP) 

• wymienia numery telefonów alarmowych (P) 

• wyjaśnia, jak prawidłowo wezwać służby ratownicze na miejsce wypadku (P) 

• udziela pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku (P) 

• rozróżnia typy rowerów (PP) 

• wymienia warunki niezbędne do zdobycia karty rowerowej (P) 

• opisuje właściwy sposób ruszania rowerem z miejsca (P) 
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• wyjaśnia zasady działania i funkcje poszczególnych układów w rowerze (PP) 

• omawia zastosowanie przerzutek (PP) 

• wymienia nazwy elementów obowiązkowego wyposażenia roweru (P) 

• określa, które elementy należą do dodatkowego wyposażenia roweru (PP) 

• opisuje, w jaki sposób należy przygotować rower do jazdy (P) 

• omawia sposoby konserwacji poszczególnych elementów roweru (P) 

• określa, od czego zależy częstotliwość przeprowadzania konserwacji roweru i jak wpływa 

ona na bezpieczeństwo podczas jazdy (P) 

• wyjaśnia, jak załatać dziurawą dętkę (PP) 

• wyjaśnia, jak regulować poszczególne układy konstrukcji roweru (P) 

• rozróżnia poszczególne rodzaje znaków drogowych (P) 

• wyjaśnia, o czym informują określone znaki (P) 

• wyjaśnia zasady pierwszeństwa obowiązujące na drogach dla rowerów (PP) 

• wymienia sytuacje, w których rowerzysta może korzystać z chodnika i jezdni (PP) 

• omawia sposób poruszania się rowerzysty po chodniku i jezdni (P) 

• opisuje, w jaki sposób powinni zachować się uczestnicy ruchu sytuacjach na drodze (P) 

• planuje pracę i kolejność czynności technologicznych (P) 

• prawidłowo organizuje stanowisko pracy (P) 

• wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania (P) 

• wykonuje zaprojektowane przez siebie przedmioty (P) 

• właściwie dobiera narzędzia do obróbki papieru (PP) 

• posługuje się narzędziami do obróbki papieru zgodnie z ich przeznaczeniem (PP) 

• samodzielnie realizuje zaplanowany wytwór techniczny (P) 

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy (P) 

• formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy (PP) 

• zna zasady BHP na stanowisku pracy (P) 

• wymienia kolejne czynności rowerzysty włączającego się do ruchu (P) 

• omawia właściwy sposób wykonywania skrętu w lewo oraz w prawo na skrzyżowaniu na 

jezdni jedno- i dwukierunkowej (P) 

• prawidłowo wykonuje manewry wymijania, omijania, wyprzedzania i zawracania (P) 
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• określa, w jaki sposób kierowany jest ruch na skrzyżowaniu (P) 

• wyjaśnia znaczenie poszczególnych gestów osoby kierującej ruchem (P) 

• podaje zasady pierwszeństwa pojazdów na różnych skrzyżowaniach (P) 

• przedstawia kolejność przejazdu poszczególnych pojazdów przez skrzyżowania różnego 

typu (P) 

• prezentuje, jak powinien się zachować rowerzysta w określonych sytuacjach na 

skrzyżowaniu (PP) 

• planuje pracę i czynności technologiczne (P) 

• prawidłowo organizuje miejsce pracy (P) 

• wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania (P) 

• wykonuje zaprojektowane przez siebie przedmioty (P) 

• właściwie dobiera narzędzia do obróbki papieru (PP) 

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy (P) 

• formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy (PP) 

• samodzielnie realizuje zaplanowany wytwór techniczny (P) 

• przestrzega zasad BHP na stanowisku pracy (P) 

• podaje zasady zapewniające rowerzyście bezpieczeństwo na drodze (P) 

• opisuje sposób zachowania rowerzysty w określonych sytuacjach drogowych (P) 

• wymienia nazwy czynności będących najczęstszymi przyczynami wypadków z udziałem 

rowerzystów (PP) 

• wylicza nazwy elementów wyposażenia rowerzysty zwiększających jego bezpieczeństwo na 

drodze (PP) 

• wyjaśnia terminy: recykling, segregacja opadów, surowce organiczne, surowce wtórne (P) 

• wyjaśnia znaczenie symboli ekologicznych stosowanych na opakowaniach produktów (PP) 

• omawia, w jaki sposób każdy człowiek może przyczynić się do dbania o środowisko 

naturalne i racjonalnie gospodarować materiałami (P) 

• planuje działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających w domu (PP) 

• omawia sposoby zagospodarowania odpadów (PP) 

• określa rolę segregacji odpadów (P) 

• prawidłowo segreguje odpady (P) 

• wyjaśnia, jak postępować z wytworami techniki, szczególnie zużytymi (P) 
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• formułuje zasady właściwego zachowania się w środkach komunikacji publicznej (PP) 

• podaje znaczenie piktogramów (PP) 

• analizuje rozkład jazdy (PP) 

• na podstawie rozkładu jazdy wybiera najdogodniejsze połączenia między miejscowościami 

(PP) 

• planuje cel wycieczki i dobiera najlepszy środek transportu, korzystając z rozkładu jazdy 

(PP) 

• wyznacza trasę pieszej wycieczki (PP) 

• wykonuje przewodnik turystyczny po swojej okolicy i prezentuje występujące na tym 

obszarze atrakcje turystyczne (PP) 

• odczytuje informacje przekazywane przez znaki spotykane na kąpieliskach (PP) 

• samodzielnie i w racjonalny sposób pakuje plecak (PP) 

• potrafi planować pracę i kolejność czynności technologicznych (P) 

• prawidłowo organizuje miejsce pracy (P) 

• wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania (P) 

• wykonuje zaprojektowane przez siebie przedmioty (P) 

• właściwie dobiera narzędzia do obróbki papieru (PP) 

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy (P) 

• formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy (PP) 

• samodzielnie wykonuje zaplanowany wytwór techniczny (P) 

• przestrzega zasad BHP na stanowisku pracy (P) 

• przewiduje skutki działania technicznego (P) 

 

Zakładane osiągnięcia uczniów klasy V 

P – poziom podstawowy (do oceny dostatecznej włącznie) 

PP – poziom ponadpodstawowy (ocena dobra i wyższa) 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe (P) Wymagania ponadpodstawowe (PP) 

• rozpoznaje wytwory papiernicze i określa ich zalety i wady 

• racjonalnie gospodaruje materiałami papierniczymi 

• podaje nazwy surowców 

wykorzystywanych do produkcji 
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• wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru i przedstawia 

ich zastosowanie 

papieru 

• omawia proces produkcji papieru 

• wyszukuje ekologiczne ciekawostki 

dotyczące recyklingowego 

wykorzystywania papieru 

• planuje pracę i czynności technologiczne 

• prawidłowo organizuje stanowisko pracy 

• wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania 

• wykonuje zaprojektowane przez siebie przedmioty 

• właściwie dobiera materiały i ich zamienniki 

• sprawnie posługuje się narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem 

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy 

• przestrzega zasad BHP na stanowisku pracy 

• formułuje i uzasadnia ocenę gotowej 

pracy 

• samodzielnie wykonuje zaplanowany 

wytwór techniczny 

• rozwija zainteresowania techniczne 

 

• omawia właściwości i zastosowanie różnych materiałów 

włókienniczych 

• podaje charakterystyczne cechy wyrobów wykonanych 

z włókien naturalnych i sztucznych 

• rozróżnia materiały włókiennicze – podaje zalety i wady 

• wyjaśnia znaczenie symboli umieszczanych na metkach 

odzieżowych 

• stosuje odpowiednie metody konserwacji ubrań 

• podaje zastosowanie przyborów krawieckich 

• ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście 

wyboru przyszłego kierunku kształcenia 

• określa pochodzenie włókien 

• wymienia nazwy ściegów krawieckich 

i wykonuje ich próbki 

 

• planuje pracę i czynności technologiczne 

• prawidłowo organizuje stanowisko pracy 

• wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania 

• wykonuje zaprojektowane przez siebie przedmioty 

• właściwie dobiera materiały i przybory krawieckie 

• sprawnie posługuje się przyborami krawieckimi zgodnie 

• formułuje i uzasadnia ocenę gotowej 

pracy 

• samodzielnie wykonuje zaplanowany 

wytwór techniczny 

• rozwija zainteresowania techniczne 
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z ich przeznaczeniem 

• wymienia właściwości zamienników materiałów 

włókienniczych 

• dba o prządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy 

• przestrzega zasad BHP na stanowisku pracy 

 

• rozróżnia rodzaje materiałów drewnopochodnych 

• określa właściwości drewna i materiałów 

drewnopochodnych 

• stosuje odpowiednie metody konserwacji 

• podaje nazwy i zastosowania narzędzi do obróbki drewna 

i materiałów drewnopochodnych 

 

• omawia budowę pnia drzewa 

• opisuje proces przetwarzania drewna 

• wymienia nazwy gatunków drzew 

liściastych i iglastych 

 

• planuje kolejność i czas realizacji wytworu 

• prawidłowo organizuje miejsce pracy 

• sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami do 

obróbki ręcznej 

• racjonalnie gospodaruje różnymi materiałami 

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy 

• samodzielnie wykonuje prace z należytą starannością 

i dokładnością 

• montuje poszczególne elementy w całość 

• ocenia swoje predyspozycje w kontekście wyboru 

przyszłego kierunku kształcenia 

• formułuje i uzasadnia ocenę gotowej 

pracy 

• przewiduje zagrożenia wynikające 

z niewłaściwego użytkowania sprzętu 

technicznego 

• wykonuje pracę w sposób twórczy 

 

• bada właściwości metali 

• omawia zastosowanie różnych metali 

• rozpoznaje materiały konstrukcyjne 

• charakteryzuje materiały konstrukcyjne z metali 

• podaje nazwy i zastosowanie narzędzi do obróbki metali 

• wyszukuje w internecie informacje o zastosowaniu metali 

– śledzi postęp technologiczny 

• określa, w jaki sposób otrzymywane 

są metale 
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• dobiera narzędzia do obróbki metali 

• sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami do 

obróbki ręcznej i mechanicznej 

• dba o porządek i bezpieczeństwo na stanowisku pracy 

• racjonalnie gospodaruje materiałami, dobiera zamienniki 

• wyjaśnia na czym polega recykling wyrobów metalowych 

• planuje kolejność i czas realizacji wytworu 

• prawidłowo organizuje miejsce pracy 

• sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami do 

obróbki ręcznej 

• racjonalnie gospodaruje różnymi materiałami 

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy 

• samodzielnie wykonuje prace z należytą starannością 

i dokładnością 

• montuje poszczególne elementy w całość 

• ocenia swoje predyspozycje w kontekście wyboru 

przyszłego kierunku kształcenia 

• wykonuje pracę w sposób twórczy 

• formułuje i uzasadnia ocenę gotowej 

pracy 

• przewiduje zagrożenia wynikające 

z niewłaściwego użytkowania sprzętu 

technicznego 

 

• rozróżnia wyroby wykonane z tworzyw sztucznych 

• charakteryzuje różne rodzaje tworzyw sztucznych 

• określa właściwości tworzyw sztucznych, omawia ich 

zalety i wady 

• podaje nazwy i dobiera zastosowanie narzędzi do obróbki 

tworzyw sztucznych 

• stosuje odpowiednie metody konserwacji 

 

• omawia sposób otrzymywania 

tworzyw sztucznych 

• wymienia sposoby łączenia tworzyw 

sztucznych 

 

• planuje kolejność i czas realizacji wytworu 

• prawidłowo organizuje miejsce pracy 

• sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami do 

obróbki ręcznej 

• racjonalnie gospodaruje różnymi materiałami 

• wykonuje pracę w sposób twórczy 

• formułuje i uzasadnia ocenę gotowej 

pracy 

• przewiduje zagrożenia wynikające 

z niewłaściwego użytkowania sprzętu 
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• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy 

• samodzielnie wykonuje prace z należytą starannością 

i dokładnością 

• montuje poszczególne elementy w całość 

• segreguje i wykorzystuje materiały odpadowe do 

wykonania prac wytwórczych 

• ocenia swoje predyspozycje w kontekście wyboru 

przyszłego kierunku kształcenia 

technicznego 

 

• śledzi postęp techniczny 

• wymienia technologie kompozytów i ich rodzaje 

• komunikuje się językiem technicznym 

• określa zalety i wady materiałów kompozytowych 

• wymienia metody konserwacji kompozytów 

• ocenia swoje predyspozycje w kontekście wyboru 

przyszłego kierunku kształcenia 

 

• wyszukuje w internecie informacje na 

temat współczesnych materiałów 

kompozytowych, ciekawostki oraz 

nowe wynalazki techniczne 

• klasyfikuje materiały kompozytowe 

• rozpoznaje osiągnięcia techniczne, 

które przysłużyły się rozwojowi 

postępu technicznego 

 

• rozpoznaje materiały i ich rodzaje 

• wymienia właściwości różnych materiałów 

• podaje przykłady zastosowania różnych materiałów 

 

 

• wskazuje narzędzia przydatne do obróbki metali 

• określa pochodzenie i zastosowanie materiałów 

• podaje przykłady wyrobów z różnych materiałów 

 

• nazywa elementy budowy pnia drzewa 

oraz składniki materiałów 

włókienniczych 

 

• klasyfikuje rodzaje rysunków 

• czyta rysunki wykonawcze i złożeniowe  

• posługuje się narzędziami do rysunku technicznego 

• wykonuje proste szkica techniczne 

• omawia zastosowanie rysunku 

technicznego w życiu codziennym 

• wyjaśnia zastosowanie różnych 

rodzajów rysunków 
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• wyjaśnia zastosowanie pisma technicznego 

 

• odwzorowuje pismem technicznym 

poszczególne litery i cyfry 

• określa wysokość i szerokość znaków 

pisma technicznego 

• stosuje pismo techniczne do zapisania 

określonych wyrazów 

• dba o estetykę tekstów zapisanych 

pismem technicznym 

• wykonuje rysunek w podanej podziałce 

• rozróżnia linie rysunkowe i wymiarowe 

• omawia zastosowanie poszczególnych linii 

• rysuje i prawidłowo uzupełnia tabliczkę rysunkową 

 

• oblicza wielkość formatów 

rysunkowych w odniesieniu do 

formatu A4 

• określa format zeszytu 

przedmiotowego 

 

• uzupełnia i samodzielnie wykonuje proste szkice 

techniczne 

• wyznacza osie symetrii narysowanych figur 

• wykonuje szkic techniczny przedmiotu z zachowaniem 

właściwej kolejności działań 

 

• omawia kolejne etapy szkicowania 

 

• poprawnie wykonuje szkic techniczny 

 

• stosuje pismo techniczne do zapisania 

określonych wyrazów 

 

• podaje wartość odżywczą wybranych produktów na 

podstawie informacji z ich opakowań 

 

• interpretuje piramidę zdrowego 

żywienia 

• wymienia produkty dostarczające 

określonych składników odżywczych 
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• charakteryzuje podstawowe grupy 

składników pokarmowych 

• określa znaczenie poszczególnych 

składników odżywczych dla 

prawidłowego funkcjonowania 

organizmu człowieka 

• ustala, które produkty powinny być 

podstawą diety nastolatków 

• odczytuje z opakowań produktów informacje o dodatkach 

chemicznych 

 

• opisuje i ocenia wpływ techniki na 

odżywianie 

• odróżnia żywność przetworzoną od 

nieprzetworzonej 

• wskazuje zdrowsze zamienniki 

produktów zawierających dodatki 

chemiczne 

• stosuje zasady bezpieczeństwa sanitarnego 

• wymienia sposoby konserwacji żywności 

• charakteryzuje sposoby konserwacji produktów 

spożywczych 

 

• omawia etapy wstępnej obróbki 

żywności 

• wykonuje zaplanowany projekt 

kulinarny 

 

• planuje kolejność i czas realizacji wytworu 

• prawidłowo organizuje miejsce pracy 

• właściwie dobiera narzędzia do obróbki produktów 

spożywczych 

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy 

• samodzielnie wykonuje prace z należytą starannością 

i dokładnością 

• ocenia swoje predyspozycje w kontekście wyboru 

przyszłego kierunku kształcenia  

• wykonuje pracę w sposób twórczy 

• formułuje i uzasadnia ocenę gotowej 

pracy 

 

• odróżnia żywność przetworzoną od nieprzetworzonej • wyjaśnia terminy: składniki 
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• charakteryzuje sposoby konserwacji żywności 

 

odżywcze, zapotrzebowanie 

energetyczne, zdrowe odżywianie 

• przyporządkowuje nazwy produktów 

do odpowiednich składników 

odżywczych 

• przestawia zasady właściwego 

odżywiania według piramidy 

zdrowego żywienia 

• wymienia nazwy substancji 

dodawanych do żywności 

 

• rozpoznaje obiekty na planie osiedla 

• współpracuje z grupą i podejmuje różne zadania w 

zespole 

• świadomie i odpowiedzialnie używa wytworów 

technicznych 

• wymienia nazwy instalacji osiedlowych 

• przyporządkowuje urządzenia do instalacji, których są 

częścią 

• planuje działania prowadzące do 

udoskonalenia osiedla mieszkalnego 

• projektuje idealne osiedle i uzasadnia 

swoją propozycję 

• rozpoznaje osiągnięcia techniczne, które przysłużyły 

się rozwojowi postępu technicznego i komfortowi 

życia 

• klasyfikuje budowlane elementy techniczne 

• posługuje się słownictwem technicznym 

• posługuje się rysunkiem technicznym budowlanym 

• wymienia nazwy elementów konstrukcyjnych 

budynków mieszkalnych 

• omawia zalety inteligentnego domu 

• wskazuje zalety i wady poszczególnych 

rodzajów budynków mieszkalnych 

• omawia kolejne etapy budowy domu 

• podaje nazwy zawodów związanych 

z budową domów 

• omawia zasady funkcjonalnego urządzenia pokoju 

• rysuje plan swojego pokoju 

• planuje kolejność działań 

• właściwie dobiera narzędzia do obróbki drewna 

• wyróżnia w pokoju strefy do nauki, 

wypoczynku i zabawy 

• dostosowuje wysokość biurka i krzesła 

do swojego wzrostu 
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• sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami do 

obróbki ręcznej 

• projektuje wnętrze pokoju swoich 

marzeń 

• prawidłowo organizuje stanowisko pracy 

• wypisuje kolejność działań i szacuje czas ich trwania 

• właściwie dobiera narzędzia do obróbki papieru i 

tkanin 

• wykonuje prace z należytą starannością i dbałością 

• dokonuje montażu poszczególnych elementów w 

całość 

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy 

• formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy 

• ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście 

wyboru przyszłego kierunku kształcenia 

• rozwija zainteresowania techniczne 

 

• wymienia nazwy elementów poszczególnych instalacji 

• omawia zasady działania różnych instalacji 

• rozpoznaje rodzaje liczników 

• prawidłowo odczytuje wskazania liczników 

• podaje praktyczne sposoby zmniejszenia zużycia 

prądu, gazu i wody 

• oblicza koszt zużycia poszczególnych zasobów 

• dokonuje pomiaru zużycia prądu, wody i gazu w 

określonym przedziale czasowym 

• nazywa elementy obwodów elektrycznych 

• rozróżnia symbole elementów obwodów 

elektrycznych 

• konstruuje z gotowych elementów 

elektrotechnicznych obwód elektryczny według 

schematu 

• określa funkcję poszczególnych 

instalacji występujących w budynku 

• wykrywa, ocenia i usuwa 

nieprawidłowości w działaniu 

instalacji 
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• prawidłowo organizuje stanowisko pracy 

• wypisuje kolejność działań i szacuje czas ich trwania 

• właściwie dobiera narzędzia 

• sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami do 

obróbki ręcznej 

• wykonuje prace z należytą starannością i dbałością 

• dokonuje montażu poszczególnych elementów w 

całość 

• dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy 

• formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy 

• ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście 

wyboru przyszłego kierunku kształcenia 

 

• określa funkcje urządzeń domowych 

• czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi i 

bezpiecznego użytkowania wybranych sprzętów 

gospodarstwa domowego 

• wyszukuje i interpretuje informacje techniczne na 

urządzeniach i opakowaniach 

• wyjaśnia zasady działania wskazanych urządzeń 

• omawia budowę wybranych urządzeń 

• wymienia zagrożenia związane z eksploatacją sprzętu 

AGD 

• reguluje sprzęt gospodarstwa domowego 

• sprawnie i bezpiecznie posługuje się urządzeniami 

elektrycznymi 
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• potrafi sklasyfikować nowoczesny sprzęt elektryczny 

• czyta i interpretuje informacje zamieszczone w 

instrukcjach obsługi urządzeń 

• omawia zastosowanie wybranych urządzeń 

elektronicznych 

• reguluje urządzenia techniczne 

• omawia zasady obsługi wybranych urządzeń 

• wyszukuje informacje na temat nowoczesnego sprzętu 

domowego 

• śledzi postęp techniczny 

• interpretuje informacje dotyczące bezpiecznej 

eksploatacji urządzeń technicznych i ich 

bezawaryjności 

• wie, jak postępować ze zużytymi urządzeniami 

elektrycznymi 

• rozpoznaje osiągnięcia techniczne, które przysłużyły 

się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym 

człowiekowi 

• charakteryzuje budowę określonego 

sprzętu audiowizualnego 

• rozróżnia rysunek techniczny wykonawczy i 

złożeniowy 

• zna zastosowanie dokumentacji technicznej 

• rozumie potrzebę przygotowania dokumentacji 

technicznej 

 

• wyjaśnia, na czym polega rzutowanie prostokątne 

• omawia etapy i zasady rzutowania 

• stosuje odpowiednie linie do zaznaczania konturów 

rzutowanych brył 

• wykonuje rzutowanie prostych brył geometrycznych, 

posługując się układem osi 

• rozpoznaje prawidłowo narysowane rzuty prostokątne 

określonych brył 

• przygotowuje dokumentację rysunkową w rzutach 

• rozróżnia poszczególne rzuty: główny, 

boczny i z góry 
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• określa, na czym polega rzutowanie aksonometryczne 

• wymienia nazwy rodzajów rzutów 

aksonometrycznych 

• omawia kolejne etapy przedstawiania brył w rzutach 

aksonometrycznych 

• odróżnia rzuty izometryczne od rzutów w dimetrii 

ukośnej 

• uzupełnia rysunki brył w izometrii i dimetrii ukośnej 

• wykonuje rzuty izometryczne i dimetryczne ukośne 

brył 

• przedstawia wskazane przedmioty w izometrii i 

dimetrii ukośnej 

• kreśli rzuty aksonometryczne bryły 

przedstawionej w rzutach 

prostokątnych 

• nazywa wszystkie elementy zwymiarowanego 

rysunku technicznego 

• prawidłowo stosuje linie, znaki i liczby wymiarowe 

• rysuje i wymiaruje rysunki brył 

• rysuje i wymiaruje wskazany przedmiot 

• czyta rysunki wykonawcze i złożeniowe 

• przygotowuje dokumentację rysunkową 

 

 

• rozpoznaje elementy elektroniczne (rezystory, diody, 

tranzystory, kondensatory, cewki) 

• określa właściwości elementów elektronicznych 

• zna zasady segregowania i przetwarzania odpadów 

oraz materiałów elektrotechnicznych 

• wyszukuje w okolicy punkty 

prowadzące zbiórkę zużytego sprzętu 

elektronicznego 

• dobiera uzgodniony w zespole zestaw konstrukcyjny 

zgodnie z zainteresowaniami 

• współpracuje z grupą i podejmuje różne role w 

zespole 

• czyta rysunki schematyczne i instrukcje montażowe 

• rozpoznaje materiały elektrotechniczne oraz 
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elektroniczne (rezystory, diody, tranzystory, 

kondensatory, cewki) 

• projektuje i konstruuje modele urządzeń technicznych 

• wybiera i dostosowuje narzędzia do montażu modeli 

• stosuje różnorodne sposoby połączeń 

• dokonuje montażu poszczególnych części w całość 

• ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście 

wyboru przyszłego kierunku kształcenia 

 

• postrzega środowisko techniczne jako dobro 

materialne stworzone przez człowieka 

• identyfikuje elementy techniczne w otoczeniu 

• rozpoznaje osiągnięcia techniczne, które przysłużyły 

się człowiekowi 

• wyjaśnia zasady współdziałania elementów 

mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych 

• charakteryzuje współczesne zagrożenia cywilizacji 

spowodowane postępem technicznym 

• zna różne przykłady zastosowania 

mechatroniki w życiu codziennym 

• zna zasady bezpiecznego posługiwania 

się dronem 

 

 


