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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 

II ETAP EDUKACYJNY:  KLASA VI  

 

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 VI 

 

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) 

 wyjaśnia, jak powinno być oświetlone miejsce 

do pracy; 

 bezpiecznie posługuje się podstawowymi 

narzędziami do obróbki papieru; 

 wyjaśnia właściwe ustawienie kuchenki ga-

zowej i chłodziarki w kuchni; 

 wyjaśnia, jak przygotować produkty do prze-

chowywania w chłodziarce; 

 kulturalnie zachowuje się przy stole; 

 prawidłowo układa serwetki w serwetniku; 

 prawidłowo reaguje w przypadku uszkodzenia 

instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej; 

 wyjaśnia, jak można zmniejszyć koszty 

ogrzewania mieszkania; 

 wyjaśnia, co to jest bezpiecznik i tablica roz-

dzielcza; 

 wyjaśnia, jak postąpić, gdy w domu zgaśnie 

światło; 

 wyjaśnia, jak należy postąpić w przypadku 

porażenia prądem; 

 wskazuje miejsca instalacji gazowej, które 

może sam obsługiwać; 

 wyjaśnia, jak należy postąpić, gdy w po-

mieszczeniu czuć zapach gazu; 

 wyjaśnia kryteria klasyfikacji urządzeń tech-

nicznych; 

 klasyfikuje urządzenia techniczne według 

wykonywanej pracy; 

 wyjaśnia na przykładzie, jakie zmiany w 

ostatnich latach nastąpiły w budowie urzą-

dzeń; 

 wymienia dokumenty dotyczące obsługi urzą-

dzeń; 

 zna rodzaj oświetlenia miejsca do pracy; 

 zna podstawowe  zasady bezpiecznej 

obróbki papieru; 

 zna właściwe ustawienie kuchenki gazo-

wej i chłodziarki w kuchni;  

 zna sposoby przygotowania produktów 

do przechowywania w chłodziarce; 

 zna zasady kulturalnego zachowania się 

przy stole; 

 zna elementy  instalacji wodociągowej i 

kanalizacyjnej oraz sposoby postępowa-

nia w przypadku uszkodzenia;  

 zna sposoby zmniejszania kosztów 

ogrzewania mieszkania; 

 zna pojęcie bezpiecznika i tablicy roz-

dzielczej; 

 zna sposób postępowania w przypadku, 

gdy w domu zgaśnie światło; 

 zna zasady postępowania w przypadku 

porażenia prądem; 

 zna miejsca instalacji gazowej, które 

może sam obsługiwać; 

 zna zasady postępowania w przypadku 

ulatniania się gazu; 

 zna kryteria klasyfikacji urządzeń tech-

nicznych; 

 zna kierunki zmian występujące w rozwo-

ju techniki; 

 zna dokumentację urządzeń  technicz-

nych; 

 zna podstawowe zasady bezpiecznego 

korzystania z urządzeń technicznych; 

 zna urządzenia grzewcze stosowane w 

domu; 

 zna zasady korzystania z kuchenki mikro-
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 wymienia działania zabronione w czasie ko-

rzystania z urządzeń technicznych; 

 wymienia urządzenia grzewcze stosowane w 

domu; 

 wyjaśnia, jakie środki ostrożności należy 

zachować, posługując się poszczególnymi 

urządzeniami; 

 wyjaśnia jakie niebezpieczeństwa wiążą się z 

korzystaniem z kuchenki mikrofalowej; 

 realizuje projekt -  wykonuje z pomocą kole-

gów powierzone mu zadania. 

falowej. 

 

Podstawowe 

K+P 

ocena  

dostateczna (3) 

 wyjaśnia pojęcia: ciąg komunikacyjny, rzut 

poziomy mieszkania, ściana nośna, ściana 

działowa, trzon kominowy; 

 odczytuje rzut poziomy mieszkania; 

 prawidłowo, bezpiecznie posługuje się pod-

stawowymi narzędziami do obróbki papieru; 

 wyjaśnia, co to jest ciąg roboczy; 

 projektuje ciąg roboczy z pomocą; 

 prawidłowo rozmieszcza produkty żywno-

ściowe w chłodziarce; 

 prawidłowo układa podstawowe elementy 

nakrycia stołu; 

 wykonuje elementy zdobnicze stołu według 

podanego wzoru; 

 podejmuje działania mające na celu oszczę-

dzanie wody; 

 wyjaśnia, jakie czynniki mają wpływ na koszty 

ogrzewania mieszkania; 

 wyjaśnia, co to jest obwód elektryczny i od-

biornik elektryczny; 

 wyjaśnia, co to jest pion energetyczny, puszki 

rozgałęźne; 

 potrafi zlokalizować w domu przewody elek-

tryczne; 

 odczytuje schemat instalacji elektrycznej; 

 rysuje i montuje obwód szeregowy; 

 wyjaśnia, jakie zagrożenia istnieją przy nie-

przestrzeganiu zasad bhp; 

 wyjaśnia, dlaczego przewody gazowe są 

malowane na żółto; 

 przeprowadza klasyfikację urządzeń tech-

nicznych według wykonywanej pracy i ich 

konstrukcji; 

 wyjaśnia, jakie zmiany w technice mają zwią-

zek ze zmniejszeniem uciążliwości pracy; 

 wyszukuje w instrukcji potrzebne informacje 

na temat obsługi urządzenia; 

 wyjaśnia zasady bezpiecznego korzystania z 

urządzeń grzewczych; 

 dobiera naczynia, które mogą być używane w 

kuchence mikrofalowej; 

 zna pojęcia: ciąg komunikacyjny, rzut 

poziomy mieszkania, ściana nośna, ścia-

na działowa, trzon kominowy; 

 zna pojęcie rzutu poziomego mieszkania; 

 zna zasady prawidłowego, bezpiecznego 

posługiwania się podstawowymi narzę-

dziami do obróbki papieru; 

 zna pojęcie ciągu roboczego; 

 zna zasady prawidłowego  przechowy-

wania produktów żywnościowych w chło-

dziarce; 

 zna zasady dotyczące nakrywania do 

stołu; 

 zna sposoby oszczędzania wody; 

 zna czynniki wpływające na koszty 

ogrzewania mieszkania; 

 zna pojęcie obwodu elektrycznego i od-

biornika elektrycznego; 

 zna pojęcie pionu energetycznego, pusz-

ki rozgałęźnej; 

 zna zasady instalowania przewodów 

elektrycznych w domu; 

 zna symbole elektryczne  schematu in-

stalacji elektrycznej; 

 zna pojęcie obwodu elektrycznego sze-

regowego; 

 zna zagrożenia istniejące przy nieprze-

strzeganiu zasad bhp; 

 zna klasyfikację  urządzeń technicznych 

według wykonywanej pracy i ich kon-

strukcji; 

 zna zmiany w technice mające związek 

ze zmniejszeniem uciążliwości pracy; 

 zna zasady bezpiecznego korzystania z 

urządzeń grzewczych; 

 zna zasady obsługi kuchenki mikrofalo-

wej. 
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 wybiera odpowiedni program korzystając  z 

kuchenki mikrofalowej; 

 przygotowuje potrawy do obróbki termicznej 

w kuchence mikrofalowej; 

 realizuje projekt - samodzielnie wykonuje 

powierzone mu  zadania. 

Rozszerzające 

(K+P)+R 

ocena dobra (4) 

 wyjaśnia, jaki wpływ na samopoczucie czło-

wieka mają: kształt i ustawienie mebli, zasto-

sowane kolory, oświetlenie itp.; 

 projektuje umeblowanie mieszkania zgodnie z 

zasadami ergonomii; 

 prawidłowo tnie, zagina i skleja karton; 

 samodzielnie projektuje ciąg roboczy; 

 wskazuje odpowiednia miejsce na ustawienia 

chłodziarki; 

 prawidłowo nakrywa do stołu; 

 ubiera stół zgodnie z istniejącymi w tym za-

kresie tradycjami; 

 odczytuje schemat instalacji wodno-

kanalizacyjnej; 

 wyjaśnia znaczenie oszczędzania wody; 

 wyjaśnia, jak ciepło rozchodzi się w powie-

trzu; 

  rysuje spiralę za pomocą cyrkla; 

 tnie papier po okręgu; 

 przeprowadza proste doświadczenia; 

 wyjaśnia, co to jest prąd elektryczny; 

 wyjaśnia, co to jest natężenie i napięcie prą-

du; 

 rysuje i montuje obwód elektryczny równole-

gły; 

 wyjaśnia, jaka jest różnica między obwodem 

szeregowym i równoległym; 

 odczytuje schemat instalacji gazowej; 

 wyjaśnia, jakie działania należy podjąć w celu 

oszczędności gazu; 

 wyjaśnia, czym różnią się urządzenia mecha-

niczne od elektromechanicznych; 

 wyjaśnia do czego służą i jak działają prze-

kładnie; 

 wyjaśnia, jakie zmiany w technice mają zwią-

zek z niezawodnością działania urządzeń; 

 wyjaśnia, jak działają proste regulatory po-

ziomu cieczy; 

 korzysta z informacji  na temat obsługi i kon-

serwacji urządzenia zawartych w instrukcji i 

karcie gwarancyjnej urządzenia; 

 wyjaśnia, co może być elementem grzejnym 

w urządzeniach; 

 wyjaśnia, jakie informacje są istotne dla użyt-

kowników kuchenki mikrofalowej; 

 opisuje wady i zalety poszczególnych urzą-

dzeń; 

 wyjaśnia zasadę działania systemu central-

nego odkurzania; 

 realizuje projekt - wspólnie z innymi,  podej-

muje decyzję dotyczącą formy  opracowania 

 zna wpływ umeblowania i wystroju 

mieszkania na samopoczucie człowieka; 

 zna pojęcie i zasady ergonomii; 

 zna zasady prawidłowej obróbki papieru; 

 zna znaczenie ciągu roboczego; 

 zna obowiązujące reguły przy ustawieniu 

mebli i urządzeń w kuchni; 

 zna obowiązujące zasady nakrywania do 

stołu; 

 zna istniejące tradycje ubierania stołu; 

 zna elementy instalacji wodno-

kanalizacyjnej; 

 zna znaczenie oszczędzania wody; 

 zna zjawisko rozchodzenia się ciepła w 

powietrzu; 

 zna pojęcie i istotę prądu elektrycznego; 

 zna pojęcia natężenia i napięcia prądu; 

 zna pojęcie obwodu elektrycznego rów-

noległego; 

 zna różnicę między obwodem elektrycz-

nym szeregowym i równoległym; 

 zna elementy instalacji gazowej; 

 zna sposoby oszczędzania gazu; 

 zna różnicę między urządzeniami me-

chanicznymi i elektromechanicznymi; 

 zna pojęcie przekładni; 

 zna zasadę działania przekładni i zasto-

sowanie; 

 zna zmiany w technice mające związek z 

niezawodnością działania urządzeń; 

 zna zasadę  działania prostych regulato-

rów cieczy; 

 zna instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną 

urządzenia technicznego; 

 zna elementy grzejne w urządzeniach; 

 zna istotne informacje dla użytkowników 

kuchenki mikrofalowej; 

 zna wady i zalety poszczególnych urzą-

dzeń; 

 zna zasadę działania systemu centralne-

go odkurzania. 
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projektu oraz  opracowuje plan pracy i jej po-

dział między członków grupy. 

 

Dopełniające 

(K+P+R)+D 

ocena  

bardzo dobra (5) 

 planuje kolorystykę wyposażenia mieszkania 

zgodnie z potrzebami mieszkańców; 

 racjonalnie rozplanowuje rozmieszczenie 

pomieszczeń dla poszczególnych członków 

rodziny; 

 projektuje rozmieszczenie sprzętu w kuchni z 

uwzględnieniem  ergonomii i zasad bhp; 

 obsługuje biesiadników zgodnie z zasadami 

dobrego wychowania; 

 projektuje wystrój stołu w zależności od oko-

liczności; 

 wyjaśnia, jak dostarczano wodę do domów w 

czasach, gdy nie było wodociągów; 

 wyjaśnia skutki marnotrawstwa wody; 

 wyjaśnia,  co to jest rzut pionowy domu; 

 wyciąga prawidłowe wnioski z przeprowadzo-

nych doświadczeń; 

 wyjaśnia, co to jest moc urządzeń elektrycz-

nych; 

 wyjaśnia,  od czego zależy ilość zużytej ener-

gii elektrycznej; 

 wyjaśnia, w jaki sposób można oszczędzać 

energię elektryczną; 

 diagnozuje, dlaczego w obwodzie nie płynie 

prąd; 

 wyjaśnia, jakie skutki niesie za sobą marno-

trawstwo gazu; 

 wyjaśnia, dlaczego główne zawory gazowe są 

umieszczane na zewnątrz budynków; 

 wyróżnia w urządzeniach zespół napędowy, 

przekładnie i zespół roboczy; 

 rysuje schemat blokowy wybranego urządze-

nia technicznego; 

 wyjaśnia, jak  zmiany wprowadzane w urzą-

dzeniach technicznych wpływają na zwięk-

szenie bezpieczeństwa użytkowania i nieza-

wodność działania urządzeń; 

 wyjaśnia, jak działają regulatory temperatury; 

 wymienia informacje, które powinny się znaj-

dować w instrukcji obsługi; 

 wyjaśnia zasady bezpiecznego korzystania z 

urządzeń technicznych; 

 wyjaśnia, jakie zadanie w urządzeniu realizu-

ją: element grzejny, śmigło i termostat; 

 opisuje wady i zalety poszczególnych urzą-

dzeń do obróbki termicznej produktów spo-

żywczych; 

 wyjaśnia, jak działa kuchenka mikrofalowa; 

 zna zasady racjonalnego, ergonomiczne-

go urządzenia mieszkania; 

 zna sposoby  rozmieszczenia sprzętu w 

kuchni z uwzględnieniem ergonomii i za-

sad bhp; 

 zna zasady dobrego wychowania przy 

obsłudze biesiadników; 

 zna sposoby wystroju stołu w zależności 

od okoliczności; 

 zna sposoby  dostarczania wody do do-

mów w czasach, gdy nie było wodocią-

gów; 

 zna skutki marnotrawstwa wody; 

 zna pojęcie rzutu pionowego domu; 

 zna pojęcie mocy urządzeń elektrycz-

nych; 

 zna czynniki wpływające na ilość zużytej 

energii elektrycznej; 

 zna sposoby oszczędzania energii elek-

trycznej; 

 zna przyczyny braku prądu w obwodzie 

elektrycznym; 

 zna skutki marnotrawstwa gazu; 

 zna miejsca instalowania zaworów gazo-

wych; 

 zna budowę urządzeń technicznych; 

 zna schematy blokowe urządzeń tech-

nicznych; 

 zna wpływ zmian wprowadzanych w 

urządzeniach technicznych na zwiększe-

nie bezpieczeństwa użytkowania i nieza-

wodność działania urządzeń; 

 zna zasadę działania regulatorów tempe-

ratury; 

 zna zakres  informacji, które powinny być   

zawarte  w instrukcji obsługi urządzeń 

technicznych; 

 zna zasady bezpiecznego korzystania z 

urządzeń technicznych; 

 zna zadania realizowane w urządzeniu 

przez  element  grzejny, śmigło i termo-

stat; 

 zna wady i zalety poszczególnych urzą-

dzeń do obróbki termicznej produktów 

spożywczych; 

 zna zasadę działania kuchenki mikrofa-

lowej; 

 zna informacje istotne dla użytkowników 

zmywarki; 

 zna przewagę nowoczesnych urządzeń 

do usuwania kurzu nad tradycyjnym od-

kurzaczem. 
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 wyjaśnia, jakie informacje są istotne dla użyt-

kowników  zmywarki; 

 uzasadnia przewagę nowoczesnych urządzeń 

do usuwania kurzu nad tradycyjnym odkurza-

czem; 

 realizuje projekt – podejmuje decyzję doty-

czącą wyboru tematu, pilnuje prawidłowy 

przebieg pracy oraz w sposób uporządkowa-

ny, interesujący przeprowadza prezentację.  

Poziom wiedzy  

i umiejętności na 

ocenę celującą (6) 

 

 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomo-

ściami, używając właściwej dla techniki termi-

nologii oraz proponuje nietypowe rozwiąza-

nia; 

 samodzielnie poszukuje wiedzy , korzysta z 

wielu źródeł, śledzi najnowsze osiągnięcia 

nauki i techniki; 

 umiejętnie podchodzi do rozwiązania proble-

mów  teoretycznych i praktycznych, cechuje 

się oryginalnością rozwiązań; 

 twórczo rozwija zainteresowania; 

 wpływa na aktywność innych uczniów; 

 zgłasza cenne uwagi; 

 pomaga koleżankom i kolegom. 

 

 dysponuje pełną wiedzą zgodnie z pod-

stawą programową i wymaganiami pro-

gramowymi; 

 zna sposoby unikania niebezpieczeństw  

i rozwiązywania trudnych sytuacji zwią-

zanych ze środowiskiem  technicznym; 

 zna sposoby udzielania pierwszej pomo-

cy w różnych sytuacjach; 

 zna zachowania  nieagresywne,  partner-

skie,  życzliwe  i tolerancyjne. 

 

 

 


