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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 

II ETAP EDUKACYJNY:  KLASA IV 

 

OPRACOWANIE:  ROMANA KARDACH-CZYŻ 

 
 
 
Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.) i Zasadami We-

wnątrzszkolnego Oceniania (ZWO) obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 26  w Poznaniu. 

 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

1. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. 

2. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).  

3. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

1.    Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu.  

  Uczeń: 

1) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje, 

2) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. 

2.   Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych. Uczeń: 

1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne;  ba-

da  i  porównuje  podstawowe  ich  właściwości:  twardość  i wytrzymałość; określa możliwości 

wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości; 

2) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i 

proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stoso-

wane w katalogach i instrukcjach obsługi; 

3) konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu 

elektronicznego i mechanicznego. 

3.  Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych.  

Uczeń: 

1)   wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; 

           organizuje miejsce pracy; 

    2)  posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, 

          szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu 

4.   Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Uczeń: 
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1) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i prze-

strzeni  publicznej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje ob-

sługi urządzeń; 

2) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta. 

5.  Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego.  

Uczeń: 

1) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papie-

ru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła; 

2) opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym środowi-

sku: w domu, na osiedlu, w miejscowości. 

 

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJACH ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 

1.  Do 15 września każdego roku szkolnego uczniowie i ich prawni opiekunowie zostają zapoznani z 

wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych ocen bieżących, śródrocz-

nych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz wa-

runkami i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyj-

nych. Fakt ten jest odnotowywany w dzienniku lekcyjnym i zeszycie przedmiotowym ucznia, a na-

stępnie potwierdzony podpisami uczniów i prawnych opiekunów. 

2.  Ocena umiejętności i wiadomości edukacyjnych uczniów dokonywana jest systematycznie i sprawie-

dliwie (wg podanych kryteriów). 

3.  Obszary aktywności ucznia będące przedmiotem oceny: 

1) posługiwanie się terminologią techniczną; 

2) rozwiązywanie problemów - dobór właściwego sposobu do rozwiązywanego zadania; 

3) stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych; 

4) aktywność na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, np. udział w konkursach przedmiotowych; 

5) wkład pracy ucznia; 

6) stopień i rodzaj motywacji uczenia się. 

 4. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: 

1) prace pisemne (całogodzinne, kartkówki); 

2) odpowiedzi ustne; 

3) aktywność; 

4) zadania techniczne (teoretyczne i praktyczne); 

5) zeszyty; 

6) przygotowanie do lekcji; 

7) prace dodatkowe; 

8) osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

5. Całogodzinne prace pisemne: 

1) są obowiązkowe, 

2) zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, 

3) poprzedzone lekcją powtórzeniową, 
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4) można poprawiać ocenę niedostateczną lub dopuszczającą w terminie uzgodnionym z nauczy-

cielem, ale nie później niż tydzień od uzyskania oceny, 

5) w przypadku nieobecności: 

a)  jednodniowej – uczeń pisze pracę na następnej lekcji, 

b)  więcej niż jeden dzień – w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

6. Kartkówki nie są zapowiadane i obejmują wiadomości oraz umiejętności z ostatniej jednostki tema-

tycznej. 

7. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu w dniu otrzymania oceny, a 

prawni opiekunowie podczas comiesięcznych spotkań z nauczycielem. 

8. Zeszyty są sprawdzane na bieżąco. 

9. Za aktywną postawę na zajęciach uczeń może uzyskać „+”. Trzykrotne uzyskanie „+” równoznaczne 

jest z uzyskaniem oceny bardzo dobrej. 

10. Za nieprzygotowanie się do zajęć (brak zadania domowego, przyborów geometrycznych) i brak ak-

tywności na lekcjach, uczeń uzyskuje „-”. Trzykrotne uzyskanie „-” równoznaczne jest z uzyskaniem 

oceny niedostatecznej. Niezgłoszenie przed lekcją braku zadania domowego skutkuje otrzymaniem 

oceny niedostatecznej. 

11. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych pozytywnych ocen, wykonując pracę nadobowiązkową. 

12. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu  

Oceniania. 

 

stopień skrót literowy 
oznaczenie  

cyfrowe 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 

13. Punkty uzyskane przez ucznia ze wszystkich form prac pisemnych zostają przeliczone według nastę-

pującej skali procentowej: 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

14. Oceny są jawne dla ucznia i jego prawnych opiekunów. 

 

ocena przedział procentowy 

celujący 100% 

bardzo dobry 99% - 91% 

dobry 90% - 71% 

dostateczny 70% - 51% 

dopuszczający 50% - 31% 

niedostateczny 30% -   0% 
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STANDARDY  WYMAGAŃ   

WEDŁUG  PRZYJĘTEGO  PROGRAMU  NAUCZANIA  ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 

W KLASACH IV 

 

Tytuł programu (pełna nazwa) 

1. TECHNIKA NA CO DZIEŃ. PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘĆ  

    TECHNICZNYCH W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 

2. MODUŁ: BĄDŻ BEZPIECZNY NA DRODZE. KARTA ROWERO-    

    WA. 

Autor/autorzy programu 
1. EWA BUBAK, EWA KRÓLICKA 

2. BOGUMIŁA BOGACKA-OSIŃSKA, DANUTA ŁAZUCHIEWICZ 

Wydawnictwo WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE. 

Rok wydania 2012 

 

 

WYMAGANIA 
OCENA 

OSIAGNIĘCIA UCZNIA 

UMIEJĘTNOŚCI 
UCZEŃ: 

WIADOMOŚCI 
UCZEŃ: 

Konieczne - K 

ocena  

dopuszczająca (2) 

 rozróżnia i wskazuje elementy drogi; 

 opisuje cechy swojej drogi do szkoły; 

 opisuje cechy drogi w mieście i na wsi; 

 rozróżnia niektóre znaki i sygnały drogowe 

dla pieszych; 

 prawidłowo zachowuje się w środkach komu-

nikacji publicznej; 

 odróżnia znaki informacyjne o przystankach 

komunikacji publicznej; 

 właściwie podaje numery telefonów alarmo-

wych; 

 rozpoznaje podstawowe elementy wyposaże-

nia roweru; 

 właściwie wybiera bezpieczne miejsca wypo-

czynku; 

 wyjaśnia wpływ aktywnego wypoczynku na 

zdrowie; 

 wymienia bezpieczne miejsca do jazdy rowe-

rem po drogach publicznych; 

 wymienia podstawowe wyposażenie apteczki 

podręcznej; 

 wyjaśnia czym jest pierwsza pomoc. 

 zna pojęcia dotyczące drogi i jej elemen-

tów; 

 zna rodzaje dróg; 

 zna niektóre znaki i sygnały drogowe dla 

pieszych; 

 zna elementarne zasady bezpiecznego 

przechodzenia przez jezdnię; 

 zna elementarne zasady bezpiecznego 

zachowania się i korzystania z komunika-

cji zbiorowej i indywidualnej; 

 zna znaki informacyjne o przystankach 

komunikacji publicznej; 

 zna numery telefonów alarmowych; 

 zna podstawową budowę roweru; 

 zna oznakowania przejazdów dla rowe-

rzysty oraz zasady przejazdu przez nie; 

 zna bezpieczne miejsca wypoczynku; 

 zna podstawowe wyposażenie apteczki 

podręcznej; 

 zna pojecie pierwszej pomocy; 

 zna wpływ aktywnego wypoczynku na 

zdrowie. 

Podstawowe 

K+P 

ocena  

dostateczna (3) 

 rozróżnia i poprawnie interpretuje sygnały i 

znaki drogowe związane z oznaczeniem dróg 

i przejść dla pieszych; 

 rozróżnia rodzaje przejść przez jezdnię i ich 

oznakowanie; 

 prawidłowo interpretuje sygnały policjanta 

kierującego ruchem; 

 wymienia pojazdy uprzywilejowane; 

 wymienia zasady przechodzenia przez jezd-

nię bez wyznaczonych miejsc i stosuje się do 

nich. 

 

 zna sygnały i znaki drogowe dla pie-

szych; 

 zna rodzaje przejść przez jezdnię i ich 

oznakowanie; 

 zna sygnały policjanta kierującego ru-

chem; 

 zna pojazdy uprzywilejowane w ruchu 

drogowym; 

 zna zasady przechodzenia przez jezdnię 

bez wyznaczonych przejść dla pieszych; 

 zna obowiązkowe wyposażenie roweru; 
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 wymienia obowiązkowe wyposażenie roweru; 

 ocenia korzyści wynikające z użytkowania 

roweru; 

 wymienia zasady poruszania się rowerem po 

drogach rowerowych, drogach dla pieszych i 

rowerów; 

 analizuje sposób wykonania poznanych ma-

newrów; 

 analizuje zachowania pieszych i rowerzystów 

w pobliżu i na przejazdach kolejowych            

i tramwajowych; 

 wyjaśnia zasady pierwszeństwa przejazdu 

 wyjaśnia wpływ aktywnego wypoczynku na 

zdrowie; 

 podaje przyczyny zagrożeń podczas korzy-

stania z kąpielisk wodnych, słonecznych; 

 opisuje, jakie mogą być przyczyny wypadków 

drogowych; 

 prawidłowo przekazuje informację o wypadku, 

wzywając pomoc. 

 zna wybrane zagadnienia z historii rowe-

ru; 

 zna zasady poruszania się po drogach 

rowerowych, drogach dla pieszych i ro-

werów; 

 zna rodzaje manewrów: włączanie się do 

ruchu, zmiana kierunku jazdy, zawraca-

nie, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie 

oraz zatrzymanie i postój; 

 zna zasady zachowania pieszych i rowe-

rzystów w pobliżu i na przejazdach kole-

jowych i tramwajowych; 

 zna zasady pierwszeństwa przejazdu; 

 zna znaczenie aktywnego wypoczynku 

na zdrowie; 

 zna zasady bezpiecznego korzystania z 

kąpielisk wodnych, słonecznych; 

 zna przyczyny wypadków drogowych; 

 zna sposób prawidłowego przekazania 

informacji o wypadku wzywając pomoc. 

Rozszerzające 

(K+P)+R 

ocena dobra (4) 

 wykazuje różnice w zachowaniu się na dro-

gach w mieście i poza miastem zarówno 

dniem, jak i nocą; 

 rozpoznaje różnorodne zagrożenia na jakie 

jest narażony pieszy korzystający z dróg lo-

kalnych i innych; 

 dostosowuje swoje zachowanie na drogach 

do ograniczonej widoczności; 

 uzasadnia użyteczność specjalnego oznako-

wania podczas zmierzchu lub nocy; 

 korzysta z instrukcji obsługi roweru; 

 rozpoznaje niesprawne elementy wyposaże-

nia roweru; 

 wymienia bezpieczne miejsca do jazdy rowe-

rem po drogach publicznych; 

 wymienia zasady prawidłowego zachowania 

się rowerzystów wobec pieszych; 

 wyjaśnia postępowanie rowerzysty wobec 

pojazdów uprzywilejowanych; 

 rozpoznaje sytuacje, w których rowerzysta 

włącza się do ruchu, zmienia kierunek jazdy; 

  analizuje sytuacje na drodze i odpowiednio 

do nich zachowuje się; 

 analizuje kolejność przejazdu na odcinkach 

prostych i na skrzyżowaniach równorzędnych; 

 wyjaśnia znaczenie skrótu GOPR i opisuje 

sposoby wzywania pomocy w górach; 

 potrafi zidentyfikować znaki informacji tury-

stycznej; 

 podaje przyczyny zagrożeń występujących   

w turystyce górskiej; 

 wyjaśnia zasady zachowania szczególnej 

ostrożności i przestrzeganie obowiązującego 

na danym terenie regulaminu; 

 opisuje zasady postępowania świadka wy-

padku. 

 

 zna zasady zachowania się pieszego na 

drogach w mieście i poza miastem,     

zarówno dniem, jak i nocą; 

 zna zasady prawidłowego zachowania 

się w miejscach szczególnie niebez-

piecznych: skrzyżowania, przejazdy   ko-

lejowe i tramwajowe, wjazdy do posesji i 

bram, wzniesienia, zakręty; 

 zna zasady prawidłowego zachowania 

się na drogach przy złej widoczności; 

 zna sposoby poprawy bezpieczeństwa 

pieszych na drogach po zmroku i w trud-

nych warunkach atmosferycznych; 

 zna instrukcję obsługi roweru; 

 zna niesprawne elementy wyposażenia 

roweru stwarzające zagrożenie bezpie-

czeństwa; 

 zna zasady poruszania się rowerem po 

drogach publicznych bez wydzielonych 

miejsc dla rowerów; 

 zna zasady prawidłowego zachowania 

się rowerzystów wobec pieszych; 

 zna postępowanie rowerzysty wobec 

pojazdów uprzywilejowanych w ruchu; 

 zna sytuacje, w których rowerzysta włą-

cza się do ruchu, zmienia kierunek jazdy; 

 zna zasady postępowania rowerzysty 

przy dojeżdżaniu do przystanków komu-

nikacji publicznej oraz autobusów szkol-

nych; 

 zna zasady pierwszeństwa przejazdu na 

odcinkach prostych i na skrzyżowaniach 

równorzędnych; 

 zna znaczenie skrótu GOPR i sposoby 

wzywania pomocy w górach; 

 zna zagrożenia występujące w turystyce 

górskiej. 

 zna zasady bezpiecznego korzystania ze 
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szlaków turystycznych; 

 zna zasady postępowania świadka wy-

padku. 

Dopełniające 

(K+P+R)+D 

ocena  

bardzo dobra (5) 

 podaje przykłady właściwych i niewłaściwych 

zachowań na przystankach komunikacji pu-

blicznej;  

 wskazuje sposoby unikania niebezpieczeństw 

związanych z podróżowaniem; 

 opisuje jak należy się zachować w pojazdach 

komunikacji publicznej, autobusach szkolnych 

i samochodach osobowych; 

 stosuje zasady obowiązujące pasażerów w 

środkach komunikacji zbiorowej i samocho-

dów osobowych; 

 przewiduje zagrożenia wynikające z niewła-

ściwego wsiadania lub wysiadania z samo-

chodu; 

 rozpoznaje i opisuje poszczególne układy 

roweru; 

 prawidłowo szereguje według ważności nor-

my, znaki i sygnały drogowe oraz polecenia 

dawane przez osobę kierującą ruchem; 

 przewiduje sytuacje i miejsca, w których jest 

zabronione wykonywanie określonych ma-

newrów; 

 wyjaśnia znaczenie skrótu WOPR i opisuje 

sposoby wzywania pomocy. 

 zna zasady prawidłowego zachowania 

się na przystankach komunikacji publicz-

nej; 

 zna zasady prawidłowego zachowania 

podczas wsiadania, wysiadania i oddala-

nia się od środków komunikacji publicz-

nej;  

 zna prawa i obowiązki pasażerów w 

środkach komunikacji publicznej oraz au-

tobusach szkolnych; 

 zna zasady bezpiecznego podróżowania 

samochodem osobowym; 

 zna poszczególne układy roweru; 

 zna hierarchię ważności norm, znaków i 

sygnałów drogowych oraz poleceń dawa-

nych przez osobę kierującą ruchem; 

 zna sygnały i znaki drogowe; 

 zna sytuacje i miejsca, w których jest 

zabronione wykonywanie określonych 

manewrów; 

 zna znaczenie skrótu WOPR i sposoby 

wzywania pomocy. 

Poziom wiedzy  

i umiejętności na 

ocenę celującą (6) 

 

 

 klasyfikuje zachowania pieszych i kierowców 

w odniesieniu do zagrożenia bezpieczeństwa 

w czasie podróży środkami komunikacji pu-

blicznej i samochodem; 

 planuje bezpieczną trasę, czyta plan miasta, 

rozkłady jazdy; 

 opisuje i wykonuje zadania z techniki jazdy 

rowerem; 

 ocenia stan techniczny roweru; 

 analizuje kolejność przejazdu na skrzyżowa-

niu z drogą z pierwszeństwem, o ruchu kie-

rowanym i o ruchu okrężnym; 

 umie zaprojektować bezpieczna i ciekawą 

wycieczkę w swojej okolicy; 

 charakteryzuje trasy narciarskie, saneczkowe 

i wyjaśnia, na co należy zwracać uwagę pod-

czas uprawiania sportów zimowych; 

 potrafi udzielić pierwszej pomocy w drobnych 

urazach, podczas oparzenia, ukąszenia, od-

mrożenia, rozpoznaje, że osoba ma złamaną 

rękę; 

 opisuje przykłady zachowań: nieagresyw-

nych, partnerskich, życzliwych i tolerancyj-

nych. 

 dysponuje pełną wiedzą zgodnie z pod-

stawą programową i wymaganiami pro-

gramowymi; 

 zna sposoby unikania niebezpieczeństw  

i rozwiązywania trudnych sytuacji zwią-

zanych z podróżowaniem; 

 zna zadania praktyczne z techniki jazdy 

rowerem; 

 zna zasady pierwszeństwa przejazdu na 

skrzyżowaniach z drogą z pierwszeń-

stwem, o ruchu kierowanym i o ruchu 

okrężnym; 

 zna czynności związane z planowaniem 

wycieczek; 

 zna zasady bezpiecznego korzystania ze 

zjazdów narciarskich, saneczkowych; 

 zna sposoby udzielania pierwszej pomo-

cy w różnych sytuacjach; 

 zna przykłady zachowań: nieagresyw-

nych, partnerskich, życzliwych i toleran-

cyjnych. 

 

 

 


