
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z TECHNIKI 

DLA KLASY V SP  

 

1. Ocenę  niedostateczną 

 

- nie przewiduje 

 

 

2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który, 

 

- przestrzega regulaminu pracowni technicznej, 

- odwzorowuje prosty rysunek techniczny, 

- rozpoznaje symbole graficzne na ubraniu, 

- wymienia niektóre włókna i źródła ich pochodzenia, 

- wymienia rodzaje odpadów, 

- nazywa podstawowe gatunki drewna, 

- rysunki i prace wykonuje niestarannie, 

- może być mobilizowany do pracy przez nauczyciela 

 

3. Ocenę dostateczną, otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania ocenę dopuszczającą, oraz: 

 

- rozpoznaje rodzaje rzutów prostokątnych, 

- zna symbole graficzne na metkach i potrafi się do nich dostosować, 

- zna podstawowe cechy tkanin, 

- zna proces produkcji papieru, 

- wie jak powstaje tkanina, 

- nie potrafi organizować stanowiska pracy, 

- wykonuje rysunki z błędami. 

 

4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania ocenę dostateczną, oraz: 

 

- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy, 

- poprawnie posługuje się narzędziami i przyrządami kreślarskimi, 

- czasem korzysta z różnych źródeł informacji, 

- dobrze zna i wyjaśnia zasady pierwszeństwa na drodze, 

-zna rodzaje manewrów na drodze, 

- uzasadnia konieczność noszenia odblasków, 

- dobrze wykorzystuje czas pracy, 

- dość starannie wykonuje prace i rysunek techniczny. 

 

 

5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania ocenę dobrą, oraz: 
 

- wyjaśnia kolegom,jak zapobiegać wypadkom, 

- wylicza elementy roweru zwiększając bezpieczeństwo na drodze, 

- prawidłowo nazywa wyposażenie roweru, 

- zna dobrze zasady poruszania się po ścieżce rowerowej, 

- rozróżnia typu rowerów, 

- naprawia proste części roweru, 

- potrafi zaplanować wycieczkę pieszą, rowerową, 

- bardzo dobrze wykorzystuje czas pracy nauczyciela. 

 



6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania ocenę bardzo dobrą oraz: 

 

- wykazuje szczególne zainteresowania przedmiotem korzysta z różnorodnych źródeł informacji, 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

- wykazuje dużą aktywność, zaangażowanie i pomoc słabszym na lekcjach, 

-osiąga sukcesy w konkursach, jest kreatywny, twórczy oraz samodzielnie prowadzi lekcje dla 

wszystkich, 

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 

- bardzo dobrze analizuje zdobyte wiadomości, 

- stosuje nowatorskie rozwiązania, 

- angażuje się i poszerza swoją wiedzę poprzez czytanie literatury technicznej, 

- bierze czynny udział w lekcji. 

 

 


