
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE  

DLA KLAS 5-6 

 

Ocena dostateczna- uczeń spełnia co najmniej w 75% wymagania P 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE (P) 

 

Uczeń: 

 

1.   Słucha i uważa w czasie lekcji. 

2.   Stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach. 

3.   Rozumie proste teksty, potrafi odpowiedzieć na podstawowe pytania. 

4.   Tworzy zrozumiałe dla innych wypowiedzi ustne i pisemne. Stosuje zasady ortografii. 

5.   Pisze czytelnie, dba o estetykę. 

6.   Prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

7.   Wykonuje obowiązkowe prace domowe. 

8.   Rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności. 

9.   Poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami. 

10. Poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy. 

11. Stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy. 

12. Czasami korzysta z różnych źródeł informacji. 

13. Systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie. 

14. Posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu. 

15. Rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne. 

16. Wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela. 

17. Sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne. 

18. Posługuje się terminologią z zakresu techniki. 

 

     

Ocena dopuszczająca- uczeń spełnia co najmniej w 50% wymagania P; braki w 

wiadomościach i umiejętnościach nie uniemożliwiają mu dalszej nauki na poziomie 

podstawowym. 

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ( PP) 

 

Uczeń: 

1.   Posługuje się terminologią z zakresu techniki. 

2.   Samodzielnie realizuje zadania techniczne o wyższym  stopniu trudności. 

3.   Posługuje się bogatym słownictwem, tworzy poprawne formy wypowiedzi pisemnej. 

4.   Aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

5.   Poprawnie wykonuje zadania domowe, pisze estetycznie. 

6.   Zawsze ma świadomość celu własnych działań, dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami. 

7.   Starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

8 .  Rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 

9.   Prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć. 

10.  Potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych. 

11.  Ambitnie realizuje zadania indywidualne. 

12.  Bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne. 

13.  Jest świadomy zasad bhp podczas pracy. 

14.  Poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy. 
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15.  Sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami. 

16.  Cechuje się systematycznością, konsekwencją działania. 

17.  Systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji. 

18.  Systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację. 

19.  Właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu. 

20.  Bierze udział w konkursach przedmiotowych 
 

Ocena bardzo dobra- uczeń spełnia 100% wymagań P i co najmniej 75% wymagania PP 

 

Ocena dobra- uczeń spełnia 100% wymagań P i co najmniej w 50% wymagania PP 

 

Ocena celująca- uczeń spełnia 100% wymagań P i 100% wymagań PP 

 

Uczeń: 

1.  Proponuje oryginalne rozwiązania i dojrzałość myślenia. 

2.  Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. 

3.  Tworzy dodatkowe prace o dużym stopniu trudności. 

4.  Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami  

     w sytuacjach praktycznych. 

5.  Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych. 

6.  Systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji. 

7.  Śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. 

8.  Swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach. 

9.  Stosuje rozwiązania nietypowe, racjonalizatorskie. 

10. Biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu. 

11. Wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych. 

 

 

 

 

 

 


