
Przedmiotowe zasady oceniania  

i wymagania na poszczególne oceny  

z techniki 
 

 

Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości 

i umiejętności rozwiązywania zadań technicznych w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej. Ocenianie służy zatem do sprawdzenia skuteczności 

procesu dydaktycznego i ma na celu:  

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnieć edukacyjnych i o postępach w tym 

zakresie, 

 wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

 motywowanie do dalszych postępów w nauce, 

 dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o trudnościach w nauce oraz 

specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

Kryteria oceniania 
Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na: 

 rozumienie zjawisk technicznych, 

 umiejętność wnioskowania, 

 czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej, 

 czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,  

 umiejętność organizacji miejsca pracy, 

 właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych, 

 przestrzeganie zasad BHP, 

 dokładność i staranność wykonywania zadań. 

Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych 

kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen. 

 Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie 

zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. 

Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na 

lekcji, a podczas wykonywania praktycznych zadań przestrzega zasad BHP, 

bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. 

 Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły 

samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. 

Ponadto wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu 

pracy i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

 Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej 

pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. W czasie wykonywania prac 

praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku 

pracy. 



 Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale 

podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych 

osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. 

 Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania 

zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. 

Na sprawdzianach osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje 

niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji. 

 Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności 

niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje 

zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe 

obowiązki szkolne. 

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami należy wziąć pod 

uwagę: 

 aktywność podczas lekcji, 

 zaangażowanie w wykonywane zadania, 

 umiejętność pracy w grupie, 

 obowiązkowość i systematyczność, 

 udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego. 

W wypadku techniki trzeba ponadto uwzględnić stosunek ucznia do wykonywania działań 

praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, 

estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena powinna przede 

wszystkim odzwierciedlać indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację 

i zaangażowanie w pracę. 

 

Metody sprawdzania osiągnięć 
Ocena osiągnięć jest integralną częścią całego procesu nauczania. Najpełniejszy obraz 

wyników ucznia można uzyskać wówczas, gdy ocenianie będzie systematyczne i oparte na 

różnorodnych sposobach weryfikowania wiedzy oraz umiejętności. W nauczaniu techniki 

ocenie mogą podlegać następujące formy pracy: 

 test, 

 sprawdzian, 

 zadanie praktyczne, 

 zadanie domowe, 

 aktywność na lekcji, 

 odpowiedź ustna, 

 praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt). 

W ocenianiu szkolnym dąży się do spełnienia wymogów obiektywności poprzez jasność 

kryteriów i procedur oceny. Należy informować uczniów oraz rodziców (prawnych 

opiekunów) o zasadach oceniania i wymaganiach edukacyjnych wynikających 

z realizowanego programu nauczania, a także o sposobie sprawdzania osiągnięć młodych 

ludzi. Jawna i dobrze uzasadniona ocena jest bowiem dla ucznia źródłem informacji 

wspierających jego rozwój i może być zachętą do podejmowania działań technicznych. 

 

 

 

 

 

 

 



Wymagania na poszczególne oceny z techniki dla klasy IV 

 

Ocena celująca  

Uczeń:  

 posiada bardzo dobrą znajomość wiedzy określonej programem nauczania dla klasy IV 

i wykracza swoją wiedzą ponad podstawę programową,  

 wykorzystuje wiedzę o ruchu drogowym w praktyce,  

 bezbłędnie posługuje się terminologią kodeksu ruchu drogowego,  

 wykazuje się wysokim poziom umiejętności obsługi roweru,  

 pracuje systematycznie,  

 zawsze jest przygotowany i aktywny na lekcjach,  

 współpracuje z grupą, potrafi pełnić funkcję lidera podczas wykonywania zadań 

zespołowych,  

 wykonuje dodatkowe zadania z własnej inicjatywy,  

 uczestniczy w konkursach BRD,  

Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

 opanował wiedzę i umiejętność w pełnym zakresie określonym programem dla klasy IV,  

 posiada umiejętność zastosowania wiedzy w swoich działaniach,  

 starannie wykonuje ćwiczenia,  

 umiejętnie posługuje się terminologią kodeksu ruchu drogowego,  

 organizuje pracę poszczególnych osób w zadaniach zespołowych,  

 wykonuje zadania ponadprogramowe po zachęceniu przez nauczyciela,  

 samodzielnie zdobywa wiedzę z wykorzystaniem różnych mediów,  

 aktywnie pracuje podczas lekcji,  

 przygotowuje się do zajęć.  

Ocena dobra  

Uczeń:  

 przyswoił wiadomości objęte programem dla klasy IV,  

 w skupieniu uczestniczy w zajęciach,  

 zadawalająco opanował obsługę, konserwację roweru ,  

 poprawnie wykonuje ćwiczenia,  

 zadawalająco posługuje się terminologią kodeksu ruchu drogowego,  

 potrafi współpracować przy realizacji działań zespołowych.   



Ocena dostateczna  

Uczeń:  

 opanował podstawowe elementy treści programu w klasie IV,  

 wykazuje się małą aktywnością podczas lekcji,  

 czasami jest nieprzygotowany do zajęć,  

 wykonuje ćwiczenia zgodne z tematem, ale mało staranne,  

 posługuje się terminologią kodeksu ruchu drogowego na poziomie podstawowym,  

 wykazuje trudności we współpracy podczas działań zespołowych,  

Ocena dopuszczająca  

Uczeń:  

 wykazuje się wiedzą i umiejętnościami w niewielkim zakresie,  

 wykonuje ćwiczenia z małym zaangażowaniem,  

 nie potrafi współpracować w zespole,  

 posługuje się tylko podstawowymi terminami z kodeksu ruchu drogowego.  

 

Ocena niedostateczna  

Uczeń:  

 nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie  

programowej dla klasy IV,  

 nie potrafi wykonać podstawowych zadań nawet przy pomocy nauczyciela,  

 nie opanował podstawowych zasad ruchu drogowego,  

 przeszkadza w prowadzeniu lekcji,  

 wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu.  



Wymagania na poszczególne oceny z techniki dla klasy V 

 

Ocena celująca  

Uczeń:  

 posiada bardzo dobrą znajomość wiedzy określonej programem nauczania dla klasy V i 

wykracza swoją wiedzą ponad podstawę programową,  

 twórczo wykorzystuje wiedzę techniczną w praktycznych działaniach,  

 bezbłędnie posługuje się terminologią techniczną,  

 wykazuje zainteresowanie dziedzinami techniki i papieroplastyki,  

 pracuje systematycznie,  

 zawsze jest przygotowany i aktywny na lekcjach,  

 współpracuje z grupą, potrafi pełnić funkcję lidera podczas wykonywania zadań 

zespołowych,  

 wykonuje dodatkowe zadania z własnej inicjatywy,  

 uczestniczy w konkursach,  

Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

 opanował wiedzę i umiejętność w pełnym zakresie określonym programem w klasie V,  

 posiada umiejętność zastosowania wiedzy w swojej pracy,  

 starannie wykonuje ćwiczenia,  

 umiejętnie posługuje się terminologią techniczną,  

 wykonuje prace z papieroplastyki i drewna,  

 organizuje pracę poszczególnych osób w zadaniach zespołowych,  

 wykonuje zadania ponadprogramowe po zachęceniu przez nauczyciela,  

 samodzielnie zdobywa wiedzę z wykorzystaniem różnych mediów,  

 aktywnie pracuje podczas lekcji,  

 przygotowuje się do zajęć.  

Ocena dobra  

Uczeń:  

 przyswoił wiadomości objęte programem klasy V,  

 w skupieniu uczestniczy w zajęciach,  

 zadawalająco posługuje się technikami origami,  

 poprawnie wykonuje ćwiczenia techniczne,  

 zadawalająco posługuje się terminologią techniczną,  



 umie opisać produkcję drewna,  

 potrafi współpracować przy realizacji działań zespołowych.  

Ocena dostateczna  

Uczeń:  

 opanował treści programu na poziomie podstawowym w klasie V,  

 wykazuje się małą aktywnością podczas lekcji,  

 czasami jest nieprzygotowany do zajęć,  

 wykonuje ćwiczenia zgodne z tematem, ale mało staranne,  

 posługuje się terminologią techniczną na poziomie podstawowym,  

 wykazuje trudności we współpracy podczas działań zespołowych,  

 opanował umiejętności sztuki origami w stopniu podstawowym.  

Ocena dopuszczająca  

Uczeń:  

 wykazuje się wiedzą i umiejętnościami określonymi w treści programu w klasie V 

w niewielkim zakresie,  

 wykonuje ćwiczenia z małym zaangażowaniem,  

 nie potrafi współpracować w zespole,  

 posługuje się tylko podstawowymi narzędziami i technikami.  

Ocena niedostateczna  

Uczeń:  

 nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie 

programowej klasy V,  

 odmawia wykonywania zadań,  

 przeszkadza w prowadzeniu lekcji,  

 wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu.  



Wymagania na poszczególne oceny z techniki dla klasy VI 

 

Ocena celująca  

Uczeń:  

 posiada bardzo dobrą znajomość wiedzy określonej programem nauczania dla klasy VI 

i wykracza swoją wiedzą ponad podstawę programową,,  

 twórczo wykorzystuje wiedzę o krawiectwie i zdrowym odżywianiu w praktycznych 

działaniach,  

 bezbłędnie posługuje się terminologią techniczną,  

 wykazuje zainteresowanie działaniami technicznymi,  

 wykazuje się wysokim poziom umiejętności manualnych,  

 pracuje systematycznie,  

 zawsze jest przygotowany i aktywny na lekcjach,  

 współpracuje z grupą, potrafi pełnić funkcję lidera podczas wykonywania zadań 

zespołowych,  

 wykonuje dodatkowe zadania z własnej inicjatywy,  

 uczestniczy w konkursach,  

 sprawnie i twórczo posługuje się narzędziami nowych mediów (fotografią, 

komputerowymi programami graficznymi) we własnych działaniach.  

Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

 opanował wiedzę i umiejętność w pełnym zakresie określonym programem klasy VI,  

 posiada umiejętność zastosowania wiedzy w swojej pracy,  

 starannie wykonuje ćwiczenia,  

 biegle posługuje się technikami szycia ręcznego,  

 umiejętnie posługuje się terminologią techniczną,  

 używa graficznych programów komputerowych we własnych działaniach,  

 wykonuje prace z działu krawiectwa, zna zasady działania sprzętu AGD,  

 organizuje pracę poszczególnych osób w zadaniach zespołowych,  

 wykonuje zadania ponadprogramowe po zachęceniu przez nauczyciela,  

 samodzielnie zdobywa wiedzę z wykorzystaniem różnych mediów,  

 aktywnie pracuje podczas lekcji,  

 przygotowuje się do zajęć.  



Ocena dobra  

Uczeń:  

 przyswoił wiadomości objęte programem w klasie VI,  

 w skupieniu uczestniczy w zajęciach,  

 zadawalająco posługuje się technikami szycia ręcznego,  

 poprawnie wykonuje ćwiczenia,  

 zadawalająco posługuje się terminologią techniczną,  

 potrafi wykorzystać graficzne programy komputerowe we własnych działaniach,  

 umie opisać działanie sprzętu AGD i zasady zdrowego żywienia,  

 potrafi współpracować przy realizacji działań zespołowych.  

Ocena dostateczna  

Uczeń:  

 opanował treści programu w klasie VI na poziomie podstawowym,  

 wykazuje się małą aktywnością podczas lekcji,  

 czasami jest nieprzygotowany do zajęć,  

 wykonuje ćwiczenia zgodne z tematem, ale mało staranne,  

 posługuje się graficznymi programami komputerowymi we własnych działaniach 

w zakresie podstawowym,  

 posługuje się terminologią techniczną na poziomie podstawowym,  

 wykazuje trudności we współpracy podczas działań zespołowych,  

 opanował umiejętności szycia ręcznego w stopniu podstawowym.  

Ocena dopuszczająca  

Uczeń:  

 wykazuje się wiedzą i umiejętnościami określonymi w treści programu w klasie VI 

w niewielkim zakresie,  

 wykonuje ćwiczenia z małym zaangażowaniem,  

 nie potrafi współpracować w zespole,  

 posługuje się tylko podstawowymi ściegami szycia ręcznego.  

Ocena niedostateczna  

Uczeń:  

 nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie 

programowej dla klasy VI,  

 przeszkadza w prowadzeniu lekcji,  

 wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu.  


