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1) Na ocenę dopuszczającą z zajęd technicznych, uczeo: 

 właściwie motywowany wykonuje przy pomocy nauczyciela łatwiejsze zadania 

techniczne, 

 nie potrafi dokonywad pomiaru suwmiarką, 

 ma trudności ze zrozumieniem zasad i przepisów ruchu drogowego, 

 z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale 

podejmuje w tym kierunku starania, 

 ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej, 

 wykonuje dwiczenia zgodne z tematem ale bardzo niestaranne, 

 nie potrafi opisad urządzeo technicznych ze swojego otoczenia, 

 z trudnością rozpoznaje materiały konstrukcyjne (papier, materiały drzewne, metale, 

tworzywa sztuczne), 

 nie zapisuje rozwiązao technicznych (szkice techniczne, rysunki rzutowe), 

 nie potrafi posługiwad się podstawowymi narzędziami do obróbki ręcznej, 

 nie potrafi opisad zasad segregowania i przetwarzania odpadów, 

 nie konstruuje modeli urządzeo technicznych. 

 

2) Na ocenę dostateczną, uczeo spełnia wymagania edukacyjne na ocenę 

dopuszczającą oraz: 

 pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działao technicznych w dużej 

mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie 

dostatecznym, 

 nie w pełni opanował wiedzę i umiejętności manualne przewidziane programem 

nauczania, 

 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, 

 zadania problemowe wykonuje przy pomocy nauczyciela, 



 zna nazwy podstawowych narządzi, przyborów i sprzętu technicznego, poprawnie 

nimi się posługuje, 

 poprawnie rozpoznaje materiały (np. papier, materiały włókiennicze, tworzywa 

sztuczne, gatunki drewna), 

 potrafi bezpiecznie i zgodnie z planem wykonywad prace wytwórcze, 

 opanował w części umiejętności i wiadomości z zakresu treści przedmiotowych, 

 stara się wykonywad zadania wytwórcze zgodnie ze swoimi możliwościami, 

 dokumentację prowadzi niesystematycznie, 

 ma trudności z czytaniem dokumentacji technicznej, 

 pracuje mało efektywnie, 

 niedokładnie i mało estetycznie wykonuje zadania wytwórcze, 

 poznał i opanował najprostsze operacje technologiczne związane z poznawaną 

technologią,  

 wykazuje chęd poprawiania swoich błędów, 

 potrafi stosowad zdobyte wiadomości do rozwiązywania typowych zadao z pomocą 

nauczyciela, 

 potrafi wykonad dokumentację techniczną z nielicznymi błędami, 

 przykłada niewielką wagę do oszczędnego gospodarowania materiałami i czasem 

rzadko korzysta z różnych źródeł informacji, 

 zna i stosuje zasady bhp. 

 

3) Na ocenę dobrą, uczeo spełnia wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną 

oraz: 

 podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek 

kolegów, 

 ze sprawdzianów otrzymuje co najmniej oceny dobre, a podczas wykonywania prac 

praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim 

stanowisku, 

 nie w pełni opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania, 

 poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 



 wykazuje dużą samodzielnośd w korzystaniu z różnych źródeł wiedzy na lekcjach 

korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela, 

 prawidłowo i bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami 

i sprzętem technicznym, 

 poprawnie rozpoznaje materiały i określa ich cechy, 

 dokładnie i zgodnie z dokumentacją wykonuje wszystkie prace i zadania wytwórcze, 

 poprawnie prowadzi dokumentację, 

 czynnie uczestniczy w zajęciach i najczęściej jest do nich przygotowany, 

 sporadycznie prezentuje swe zainteresowania techniczne, 

 stara się oszczędnie gospodarowad materiałami i czasem, 

 niekiedy korzysta z różnych źródeł informacji, 

 zna i stosuje zasady bhp, 

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

podczas rozwiązywania zadao wytwórczych, 

 dokumentację techniczną prowadzi systematycznie, starannie ale czasem z błędami, 

  stosuje zasady bezpieczeostwa 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. 

 

4) Na ocenę bardzo dobrą, uczeo spełnia wymagania edukacyjne na ocenę dobrą 

oraz: 

 pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie wykonuje zadania poprawnie pod 

względem merytorycznym, 

 uzyskuje co najmniej dobre oceny ze sprawdzianów i wykonuje działania techniczne 

w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem podstawowych 

zasad bezpieczeostwa, 

 opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania, 

 sprawnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności w praktyce, 

 jest samodzielny w rozwiązywaniu problemów teoretycznych, 



 potrafi wyciągad wnioski i dokonywad całościowej analizy poruszanego zagadnienia, 

 stosuje prawidłową terminologię w zakresie nazewnictwa materiałów, procesów, 

zjawisk, narzędzi i urządzeo technicznych, 

 sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, 

 poprawnie rozpoznaje materiały i określa ich cechy, 

 właściwie organizuje stanowisko pracy, 

 bierze czynny udział w lekcji, wyróżnia się zaangażowaniem  i aktywnością, jest 

zawsze do zajęd przygotowany, 

 prowadzi estetycznie, dokładnie i czytelnie dokumentację techniczną, 

 racjonalnie gospodaruje materiałami i czasem, 

 zna i stosuje zasady bhp, 

 bierze udział w konkursach przedmiotowych, 

 opanował w pełni treści programowe dla danej klasy,  

 samodzielnie wyjaśnia zjawiska, procesy i zależności techniczne, 

 wykorzystuje wiedzę przy wykonywaniu zadao wytwórczych, 

 Poprawnie, systematycznie i estetycznie wykonuje dokumentację techniczną (zeszyt  

i rysunki), 

 właściwie organizuje stanowisko pracy, 

 sprawnie posługuje się narzędziami pracy, 

 oszczędnie gospodaruje materiałami, 

 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, 

 

5) Na ocenę celującą, uczeo spełnia wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą 

oraz: 

 pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie  

i poprawnie pod względem merytorycznym, 

 opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe,  



 uzyskuje bardzo dobre oceny ze sprawdzianów, a podczas wykonywania 

praktycznych zadao bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą 

organizację miejsca pracy,   

 bierze udział w konkursach przedmiotowych, np. z zakresu bezpieczeostwa w ruchu 

drogowym, 

 opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, używając właściwej dla zajęd 

technicznych terminologii, oraz proponuje rozwiązania nietypowe, 

 wykazuje się inwencją twórczą, 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do finału 

na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia, 

 umiejętnie podchodzi do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, 

cechuje się oryginalnością rozwiązao, 

 samodzielnie poszukuje wiedzy, korzysta z wielu źródeł, śledzi najnowsze osiągnięcia 

nauki i zajęd technicznych, 

 twórczo rozwija zainteresowania, 

 wpływa na aktywnośd innych uczniów, 

 zgłasza cenne uwagi, 

 pomaga koleżankom i kolegom, 

 pracuje systematycznie, 

 wykazuje biegłośd w posługiwaniu się zakresem wiadomości przewidzianych dla 

danej klasy, wprowadza własne rozwiązania racjonalizatorskie,  

 osiąga sukcesy w konkursach lub wystawach prac wytwórczych,  

 rozpoznaje sytuacje techniczne, potrafi rozwiązywad zadania techniczne,  

 właściwie wykonuje czynności związane z użytkowaniem wytworów zajęd 

technicznych, opanował umiejętności i wiadomości wykraczające poza te, które są 

przewidziane dla danej klasy,  

 właściwie organizuje stanowisko pracy, 

 potrafi rozpoznawad, zapobiegad i likwidowad negatywne skutki działao człowieka  

w środowisku. 


