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KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE
W KLASIE V i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I. Kontrakt z uczniami.
1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu.
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w punkcie II obszary aktywności ucznia.
3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny.
4. Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu pisemnego, informując wcześniej uczniów o zakresie
materiału objętego sprawdzianem.
5. W przypadku, gdy sprawdzian obejmuje trzy ostatnie lekcje nauczyciel nie ma obowiązku
informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.
6. Sprawdzian może być przeprowadzony w formie zadań praktycznych.
7. Uczniowie nieobecni na sprawdzianach mają obowiązek napisania tego sprawdzianu w terminie
uzgodnionym z nauczycielem.
8. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania jeden raz w ciągu jednego semestru.
9. Każdy uczeń ma prawo do poprawienia oceny na własną prośbę zgłoszoną nauczycielowi. Uczeń
zgłasza taką chęć nie później niż na następnej lekcji od momentu wystawienia oceny, którą chce
poprawić.
10. Uczeń aktywny podczas lekcji otrzymuje +, pięć plusów to ocena bardzo dobra.
11. Uczeń, który przeszkadza podczas lekcji, nie wykonuje poleceń, ćwiczeń, zadań, rozmawia itd.
otrzymuje – , pięć minusów to ocena niedostateczna.
12. Uczniowie mają prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej.
13. Ocenione sprawdziany, kartkówki uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji, na której zostały
wystawione oceny z pracy kontrolnej, rodzic podczas wywiadówek, w czasie dni otwartych szkoły lub
na własną prośbę w innym terminie. Nauczyciel przechowuje sprawdziany, kartkówki do końca
zajęć edukacyjnych w danym semestrze.
14. Ocena semestralna i końcoworoczna ustalana jest przez nauczyciela na podstawie ocen cząstkowych
i jest oceną średnią ważoną.
Dostosowanie wymagań
1) Przy ustalaniu oceny należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się
z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć uczestnictwa w zajęciach i zadaniach
dodatkowych.
2) Indywidualizacja wymagań dla uczniów z opinią psychologiczno-pedagogiczną polega na
uwzględnieniu zalecenia – np. wydłużeniu czasu pracy, dzielenie materiału na mniejsze części,
dopasowywanie poziomu trudności ćwiczeń do możliwości ucznia, dopasowywanie skali ocen
uwzględniając zalecenia opinii PPP itp.
II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu.
Na zajęciach technicznych, uczeń jest oceniany w następujących obszarach:
1. Aktywność w czasie zajęć – gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania
podczas zajęć przez nauczyciela.
2. Stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej nauczania
zajęć technicznych oraz tych, które uczeń nabył w trakcie samodzielnej aktywności pozaszkolnej.
3. Stosowanie przez ucznia języka technicznego - terminów i pojęć w ramach przewidzianych przez
program nauczania
4. Przygotowanie do zajęć.
5. Udział w konkursach i turniejach technicznych, pożarniczych organizowanych przez szkołę lub inne
podmioty
6. Samodzielne prace ucznia – pisemne prace domowe - referaty, prezentacje, itp.
7. Umiejętność pracy w zespole – gotowość do pomocy innym, sposób komunikowania się w grupie.
8. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego
9. Przestrzeganie regulaminu pracowni i przepisów BHP.

III. Formy aktywności.
1. prace klasowe (sprawdziany) – również w formie zadań praktycznych,
2. kartkówki z ostatniej lekcji (mogą być niezapowiedziane),
3. ćwiczenia/zadania praktyczne,
4. odpowiedź ustna,
5. praca domowa,
6. aktywność i praca na lekcji,
7. prace dodatkowe,
8. szczególne osiągnięcia.
IV. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności.
Kryteria oceny prac pisemnych (sprawdziany, testy, kartkówki)
Niedostateczna - 0 – 30 % materiału
Dopuszczająca – 31 – 49 % materiału
Dostateczna – 50 – 74 % materiału
Dobra – 75 – 87 % materiału
Bardzo dobra – 88 – 97 % materiału
Celująca – 98- 100% materiału
Ćwiczenia obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji.
Oceniając zadania praktyczne nauczyciel bierze pod uwagę:
· wartość merytoryczną,
· stopień zaangażowanie w wykonanie ćwiczenia,
· dokładność wykonania polecenia,
· staranność i estetykę.
Odpowiedzi ustne, za które stawia się stopnie w zależności od:
· rzeczowości,
· zakresu wiadomości z przedmiotu,
· stosowania języka technicznego,
· obszerności i poziomu prezentowanych wiadomości i umiejętności,
· aktywności myślowej,
· kulturę przekazywania wiadomości,
· gotowość do stosowania wiedzy z innych przedmiotów na zajęciach technicznych.
Prace domowe:
· prace domowe uczniów sprawdzane są przynajmniej raz w semestrze,
· posiadanie pracy domowej sprawdza się u wszystkich lub kilku – wybranych przez nauczyciela
uczniów,
Oceniając aktywność i zaangażowanie na lekcji nauczyciel zwraca uwagę na:
· częste zgłaszanie się do odpowiedzi i udzielanie prawidłowych odpowiedzi,
· wkład pracy własnej,
· udział w pracy klasy lub grupy,
· przygotowanie się do lekcji i aktywny w niej udział
Oceniając prace dodatkowe nauczyciel zwraca uwagę na:
· dostarczanie, samodzielne wyszukiwanie informacji
· pisanie referatów,
· prowadzenie gazetki ściennej o tematyce technicznej
Szczególne osiągnięcia
- udział i bardzo dobre wyniki w konkursach
- awans do następnego etapu
VI. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach.
a) nauczyciel – uczeń: nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny.
- uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny.
b) nauczyciel – rodzic: podczas wywiadówki, indywidualnych konsultacji rodzic ma prawo uzyskać
informacje o postępach w nauce, rodzice, na swoją prośbę, otrzymują do wglądu prace uczniów,
- rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen niedostatecznych w zeszycie ucznia.

VII. Ogólne kryteria ocen z zajęć technicznych.
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania
samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Doskonale opanował treści
z zakresu podstawy programowej na wymagania dopełniające - uzyskuje celujące i bardzo dobre oceny
ze sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami
i dba o właściwą organizację miejsca pracy. Ponadto bierze udział w konkursach przedmiotowych,
Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz
wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował treści z zakresu podstawy
programowej na wymagania dopełniające - uzyskuje co najmniej dobre i bardzo dobre oceny ze
sprawdzianów, wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy
z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy
nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Opanował treści z zakresu podstawy programowej na wymagania
rozszerzające - ze sprawdzianów otrzymuje oceny dostateczne i dobre, a podczas wykonywania prac
praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku.
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 podstawowym . Na stanowisku pracy nie zachowuje porządku.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do
zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Opanował treści z zakresu
podstawy programowej na wymagania konieczne - ze sprawdzianów 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.
VIII. Cele szczegółowe
Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu.
Uczeń: opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje; podaje zalety i wady
stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych.
Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych.
Uczeń: rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne;
bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości
wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości; zapisuje rozwiązania
techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe
(prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach
obsługi; konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu
elektronicznego i mechanicznego.
Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych.
Uczeń: wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje
miejsce pracy; posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania,
cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu.
Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym.
Uczeń: potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i
przestrzeni publicznej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi
urządzeń;
Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego.
Uczeń: opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów:
papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła; opracowuje projekty racjonalnego
gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości.
IX. Kryteria szczegółowe na oceny szkolne.
Klasa V (semestr I)
Moduł I

Ocena
Oceniana
tematyka
Zachowanie
zasad
bezpieczeństw
a to ochrona
siebie
i innych

dopuszczająca
Wymagania
konieczne
Uczeń:
- zna zasady
bezpiecznego
i odpowiedzialnego
zachowania się w
określonych
sytuacjach niosących
zagrożenie życia
i zdrowia
- zna zasady
zachowania się
na miejscu wypadku

Pieszy w
ruchu
drogowym

Uczeń:
- rozumie pojęcia:
droga,
uczestnik ruchu,
pieszy
- rozróżnia i nazywa
elementy drogi
- zna ogólne zasady
korzystania z dróg
- porusza się po
pewnych obszarach
drogi
- czyta wybrane
znaki drogowe
- wymaga nadzoru w
ruchu drogowym

Staranne
planowanie to
dobra
organizacja
pracy

Uczeń:
- zna zasady
poruszania
się komunikacją
publiczną
- zna zależność
między
surowcem
i materiałem
oraz klasyfikację
surowców
i materiałów

Wynalazek
Chińczyków
który
ułatwia nam
życie

Uczeń:
- zna historią
powstania papieru
- zna surowce
stosowane do
wyrobu papieru
- zna narzędzia
i przybory do
obróbki papieru oraz

dostateczna
Wymagania
podstawowe
Uczeń:
- poznał i rozumie
pojęcia: bezpieczeństwo,
katastrofa, wypadek,
uraz, znaki
bezpieczeństwa, atest,
homologacja, bhp,
Państwowa Inspekcja
Pracy, znaki
informacyjne turystyczne
i przyrodnicze,
znaki bezpieczeństwa w
górach i nad wodą, park
narodowy, rezerwat
przyrody, środowisko
Uczeń:
- rozumie pojęcia: droga
twarda, obszar
zabudowany, strefa
zamieszkania,
- zna zasady poruszania
się po wyżej
wymienionych
obszarach
- klasyfikuje drogi
i odczytuje znaki
drogowe dotyczące
tych dróg
- jest samodzielnym
uczestnikiem ruchu
drogowego
- uzasadnia konieczność
noszenia odblasków
Uczeń:
- zna i rozumie pojęcia:
organizacja pracy,
stanowisko pracy,
ergonomia,
Międzynarodowa
Organizacja Pracy
- zna urządzenia
techniczne,
narzędzia, przyrządy,
przybory, surowce,
materiały, proces
technologiczny
- rozróżnia surowce
i materiały
- zna ich właściwości

dobra
Wymagania
rozszerzające
Uczeń:
- rozumie i stosuje
pojęcia
w opisywaniu zdarzeń
i sytuacji
- umie przygotować
apteczkę pierwszej
pomocy

bardzo dobra
Wymagania
dopełniające
Uczeń:
- stosuje poznane
zasady
bezpieczeństwa w
życiu
codziennym
- umie udzielić
pierwszej pomocy

Uczeń:
- odczytuje oznaczenia
szlaków drogowych
z tablic
informacyjnych
- rozumie ich
znaczenie
- porusza się po
drogach samodzielnie,
określa
niebezpieczeństwa,
które mogą wystąpić
na określonych
drogach

Uczeń:
- zna zasady ruchu na
drogach
- swobodnie i ze
zrozumieniem używa
słownictwa
związanego
z tematem
- nie stanowi
zagrożenia
bezpieczeństwa
w ruchu drogowym
- zwraca uwagę
innym uczestnikom
ruchu na zachowania
bezpieczne w ruchu

Uczeń:
- zna zasady
planowania
i organizowania czasu
pracy
- zna zasady i analizę
ergonomicznej
organizacji
stanowiska pracy
- rozwija słownictwo
techniczne przez
używanie
i stosowanie ze
zrozumieniem
poznanych pojęć
- umie planować pracę
i czas własny
Uczeń:
Uczeń:
- zna i rozumie pojęcia:
- zna klasyfikację
papirus, pergamin, papier, materiałów
orgiami, makulatura,
papierniczych
gramatura papieru,
- stosuje słownictwo
formaty papieru, cykl
Techniczne
produkcyjny
- zna szereg formatów
- zna technologię wyrobu papierów i oznaczeń
papieru
wielkości arkuszy

Uczeń:
- umie opracować
regulamin
domowy, oraz
pracowni
technicznej
- posiada
umiejętność
ergonomicznego
organizowania
stanowiska
pracy w szkole
i w domu
- umie
ergonomicznie
zaplanować
przestrzeń domową
Uczeń:
- rozróżnia szeregi
i formaty
papieru oraz stosuje
tą wiedzę na co dzień
- umiejętnie
i poprawnie
wykonuje czynności
obróbcze papieru

zasad ich
bezpiecznego
używania

- rozumie rolę makulatury
w procesie wytwarzania
wyrobów papierniczych
- zna i nabył
umiejętności
wykonywania
podstawowych operacji
technologicznych
Uczeń:
- zna i rozumie pojęcia:
norma, normalizacja,
normy ISO, EU, PN,
certyfikat, patent, licencja
-rysuje przedmioty w
sposób poglądowy
- rozumie zasady
wymiarowania rysunku
technicznego

- umie prawidłowo
dobrać narzędzia
i przybory do
danej operacji
technologicznej

- znajomość zasad
sztuki origami

Uczeń:
- umie przedstawić
przedmioty w rzutach
prostokątnych
- wzbogaca
słownictwo
techniczne
- umie sporządzić
i zastosować rysunek
poglądowy w pracach
projektowych

Uczeń:
- zna właściwości
materiałów
włókienniczych
- odczytuje informacje
z wszywek
informacyjnych
i metek handlowych
- zna i wykonuje
wzorniki
z podstawowymi
i ozdobnymi ściegami
ręcznymi
- właściwie dobiera
odzież ze względu na
rozmiar
i przeznaczenie
- rozszerza słownictwo
techniczne o pojęcia
z technologii obróbki
włókienniczej
Uczeń:
- zna asortyment
wyrobów
tartacznych i ich
zastosowanie
- zna asortyment
i cechy materiałów
drewno- pochodnych
poszerza słownictwo
techniczne o
terminologię
z zakresu stolarstwa
- właściwie
i bezpiecznie
używa poznane
narzędzia i przybory
dobiera odpowiednio
sposoby łączenia
elementów drewnia

Uczeń:
- korzysta z różnych
źródeł
informacji do
rozwiązania
problemu
technicznego
- stosuje rzuty
prostokątne
w dokumentacji
technicznej
- wymiaruje
prawidłowo
rysunki techniczne
Uczeń:
- projektuje wyroby
użytkowe
- wymiaruje rysunki
techniczne
- stosuje praktycznie
dokumentację
techniczną
- zna i umie
wykonać
podstawowe operacje
technologiczne
występujące przy
obróbce
tkanin i dzianin
- opanował
podstawowe
umiejętności
krawieckie
niezbędne w życiu
codziennym
Uczeń:
- poznał i opanował
praktycznie operacje
technologiczne
stosowane
podczas obróbki
drewna
- rozpoznaje wybrane
gatunki drewna oraz
dobiera do
konstrukcji
projektowanego
wyrobu
- umiejętnie
i bezpiecznie
wykonuje operacje
technologiczne

Język
techniczny
zrozumiały i
użyteczny

Uczeń:
- zna zasady
sporządzania
rysunku
poglądowego
- rozumie znaczenie
dokumentacji
technicznej

Włóknamodne i
przydatne w
życiu

Uczeń:
- zna historię ubioru
i funkcję odzieży
- klasyfikuje surowce
i materiały
włókiennicze
- zna zasady
konserwacji
odzieży
- zna charakterystykę
zawodową krawca

Uczeń:
- zna i rozumie pojęcia:
odzież, moda, tkanina,
dzianina, splot, osnowa,
wątek, oczko, piktogram,
rozmiar, fason, ścieg,
haft, aplikacja, forma.
- zna budowę tkanin
i dzianin oraz sposób ich
wytwarzania
- zna podstawowe
narzędzia, przyrządy i
przybory krawieckie oraz
sposób ich
zastosowania
- umie użytkować
i konserwować odzież

Wykorzystanie zalet
drewna

Uczeń:
- zna charakterystykę
zawodu stolarza
- rozumie znaczenie
lasów dla życia
człowieka

Uczeń:
- zna i rozumie pojęcia:
drzewo, drewno, tartak,
ekosystem
- zna budowę drewna,
rodzajów, właściwości
i cech
charakterystycznych
dla wybranych gatunków
drewna
- zna sposoby łączenia
elementów drewnianych
- zna narzędzia,
przyrządy i przybory
stolarskie oraz zasady ich
użytkowania

KLASA V ( semestr II )
Moduł II
Metale wokół
nas

Uczeń:
- zna historię
hutnictwa metali
- zna specyfikę
zawodu ślusarza

Piasek i glina,
czyli o szkle i
ceramice

Uczeń:
- zna historię
wyrobu szkła
i ceramiki
- rozpoznaje
i właściwie
użytkuje
asortyment
wyrobów
szklanych
i ceramicznych

Z tworzywami
sztucznymi na
co dzień

Uczeń:
- zna historię
powstania
tworzyw
sztucznych

Dbamy o siebie,
dbając o
środowisko

Uczeń:
- zna zasadę
selektywnej
zbiórki
surowców
wtórnych
- zna zasady
przetwórstwa
odpadów i
śmieci

Uczeń:
- zna i rozumie pojęcia:
metal, ruda, dymarka, huta,
stop, patyna, rdza,
suwmiarka, ślusarstwo
- zna właściwości
wybranych metali i ich
stopów
- zna narzędzia, przyrządy i
przybory oraz zasady ich
użycia do obróbki metali
- zna wybrane operacje
technologiczne
i bezpieczne zasady ich
wykonywania
Uczeń:
- zna i rozumie pojęcia:
piec, piec donicowy i
wannowy, tygiel, piszczel
szklarski, szkło, witraż,
ceramika, porcelana, fajans,
cegła, pustak, cegielnia
- zna procesy produkcyjne
oraz klasyfikację wyrobów
szklanych
i ceramicznych
- umie przygotować masę
solną i glinę do wyrobu
przedmiotów ceramicznych
Uczeń:
- zna i rozumie pojęcia:
tworzywa sztuczne,
tworzywa
termoutwardzalne,
termoplastyczne,
chemoutwardzalne,
polietylen, polichlorek
winylu
- zna technologię
wytwarzania tworzyw
- właściwie użytkuje
wyroby
z tworzyw sztucznych

Uczeń:- zna i rozumie
pojęcia: recykling,
biodegradacja, utylizacja
- poznaje oznaczenia
i piktogramy na
opakowaniach
- umie wykorzystać odpady
i opakowania do wykonania
przedmiotów ozdobnych
i użytkowych

Uczeń:
- rozszerza zasób
słownictwa
z dziedziny metalurgii
- poznaje i
zapamiętuje
nowe zagadnienia z
historii techniki

Uczeń:
- nabył umiejętność
bezpiecznej obróbki
metali
-umie dobrać
właściwości
metali do
projektowanych
i wykonywanych
wyrobów
użytkowych

Uczeń:
- Bezpiecznie dobiera
i stosuje urządzenia,
narzędzia i przybory
- wzbogaca słownictwo
techniczne
- rozszerza wiedzę
z zakresu
historii techniki
- odpowiednio dobiera
i bezpiecznie używa
narzędzia wykonując
zaplanowane operacje
technologiczne
Uczeń:
- umie rozróżniać
rodzaje tworzyw
sztucznych
i zna ich stosowanie
- poznaje oznaczenia
na wyrobach,
stosowanie
wyrobów zgodnie
z zaleceniami
oznakowań
- rozszerza słownictwo
technologiczne
o nowe pojęcia
- stosuje zdobytą
wiedzę w praktyce
- nabył proste
umiejętności
obróbcze tworzyw
Uczeń:
- stosuje zasady
bezpieczeństwa
podczas obróbki
i łączenia elementów
przez sklejanie
- używa pojęć
technicznych
w opisywaniu sytuacji
i procesów
technicznych

Uczeń:
- projektuje
i wykonuje
ceramiczne
przedmioty
ozdobne
- właściwie dobiera i
używa farb
zdobiących,
zwracając
uwagę na ich
toksyczność
Uczeń:
- znając właściwości
tworzyw,
dobiera do
projektowanych
konstrukcji
i wyrobów
użytkowych
- umie bezpiecznie
użytkować
opakowania
z tworzyw
i bezpiecznie
stosować rożnego
rodzaju kleje

Uczeń:
- bezpiecznie stosuje
i używa opakowań
oraz
różnego rodzaju
kleje
- umie wykorzystać
odpady
użytkowe
doprojektowania
wykonania

- nabył nawyk
segregacji
surowców wtórnych
- umie łączyć różne
operacje
technologiczne
- bezpiecznie stosuje
narzędzia i przybory

przedmiotów
użytkowych,
zdobiących
i porządkujących
wnętrza
mieszkalne

Klasa VI (semestr I)
Moduł II
Ocena
Oceniana
tematyka
Wpływ
umeblowania
i wystroju
mieszkania na
samopoczucie
człowieka.
Projektowanie
umeblowania
mieszkania

Zasady
racjonalnego
urządzania
kuchni.
Zasady
prawidłowego
przechowywania
produktów
spożywczych

Savoir- vivre
przy stole

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

Wymagania
konieczne
Uczeń potrafi:
- wyjaśnić , jak
powinno być
oświetlone miejsce
pracy:
- w bezpieczny
sposób posługiwać
się podstawowymi
narzędziami do
obróbki
papieru

Wymagania
podstawowe
Uczeń potrafi:
- wyjaśnić pojęcia:
ciąg
komunikacyjny,
rzut poziomy
mieszkania, ściana
nośna,
ściana działowa,
trzon kominowy,
- odczytać rzut
poziomy
mieszkania,
- w prawidłowy,
bezpieczny
Sposób posługiwać
się podstawowymi
narzędziami do
obróbki papieru
Uczeń potrafi:
- wyjaśnić co to jest
ciąg roboczy
i zaprojektować go
z pomocą
nauczyciela,
- prawidłowo
rozmieścić produkty żywnościowe
w chłodziarce

Wymagania
rozszerzające
Uczeń potrafi:
- wyjaśnić jaki wpływ na
samopoczucie człowieka
mają: kształt
i ustawienie mebli,
zastosowane kolory,
oświetlenie itp.
- zaprojektować,
umeblowanie
mieszkania zgodnie z
zasadami
ergonomii,
- prawidłowo ciąć,
zaginać i sklejać karton

Wymagania
dopełniające
Uczeń potrafi:
- zaplanować
kolorystykę
wyposażenia
mieszkania
zgodnie z potrzebami
mieszkańców;
- racjonalnie
rozplanować
rozmieszczenie
pomieszczeń
dla poszczególnych
członków rodziny

Uczeń potrafi:
- samodzielnie
zaprojektować
ciąg roboczy,
- wskazać odpowiednie
miejsce
na ustawienie chłodziarki

Uczeń potrafi:
- zaprojektować
rozmieszczenie
sprzętu w kuchni
z uwzględnieniem
ergonomii i zasad
bhp

Uczeń potrafi:
- prawidłowo
ułożyć podstawowe
elementy nakrycia
stołu
Uczeń potrafi:
- wykonać
elementy zdobnicze
stołu według
podanego wzoru
Uczeń potrafi:
- podjąć działania
mające na
celu oszczędzanie

Uczeń potrafi:
- prawidłowo nakryć do
stołu

Uczeń potrafi:
- obsłużyć
biesiadników zgodnie
z zasadami dobrego
wychowania
Uczeń potrafi:
- zaprojektować
wystrój stołu
w zależności od
okoliczności
Uczeń potrafi
wyjaśnić:
- jak dostarczano
wodę do domów w

Uczeń potrafi
wyjaśnić:
- dlaczego
kuchenka i
chłodziarka nie
mogą stać obok
siebie; - dlaczego
kuchenka gazowa
nie może stać pod
oknem; - jak
przygotować
produkty do
przechowywania w
chłodziarce
Uczeń potrafi:
- kulturalnie
zachować się przy
stole

Wykonanie
elementów
wystroju stołu

Uczeń potrafi:
- prawidłowo
ułożyć serwetki
w serwetniku

Racjonalne
korzystanie z
instalacji wodnokanalizacyjnej

Uczeń potrafi:
- prawidłowo
zareagować, gdy
zostanie

Uczeń potrafi:
- ubrać stół zgodnie z
istniejącymi w tym
zakresie tradycjami
Uczeń potrafi:
- odczytać schemat
instalacji
Wodno-kanalizacyjnej

Ekonomiczne
korzystanie
z systemów
grzewczych

Wyjaśnienie
istoty prądu
elektrycznego.
Bezpieczne
korzystanie z
energii
elektrycznej

Bezpieczne
korzystanie
z urządzeń
gazowych

Realizacja
projektu

uszkodzona
instalacja
wodociągowa,
- prawidłowo
zareagować, gdy
zostanie
uszkodzona
instalacja
kanalizacyjna
Uczeń potrafi:
- wyjaśnić, jak
można zmniejszyć
koszty ogrzewania
mieszkania

Uczeń potrafi
wyjaśnić:
- co to jest
bezpiecznik i
tablica
rozdzielcza
- jak postąpić gdy
w domu zgaśnie
światło
- wyjaśnić, jak
należy postąpić
w przypadku
porażenia prądem

wody

- wyjaśnić znaczenie
oszczędzania wody

czasach gdy nie było
wodociągów
- skutki
marnotrawstwa wody
- co to jest rzut
pionowy domu

Uczeń potrafi:
- wyjaśnić, jakie
czynniki mają
wpływ na koszty
ogrzewania
mieszkania

Uczeń potrafi:
- wyjaśnić, jak ciepło
rozchodzi
się w powietrzu
- narysować spiralę za
pomocą cyrkla
- ciąć papier po okręgu
- przeprowadzać proste
doświadczenia
Uczeń potrafi:
- wyjaśnić, co to jest
prąd elektryczny
- wyjaśnić, co to jest
natężenie
i napięcie prądu
- narysować
i zmontować
obwód równoległy
- wyjaśnić, jaka jest
różnica między
obwodem szeregowym
a równoległym

Uczeń potrafi:
- wyciągać
prawidłowe wnioski
z przeprowadzonych
doświadczeń

Uczeń potrafi:
- odczytać schemat
instalacji gazowej
- wyjaśnić, jakie
działania należy
podjąć w celu
oszczędności gazu

Uczeń potrafi
wyjaśnić:
- jakie skutki niesie
za sobą
marnotrawstwo gazu
- dlaczego główne
zawory gazowe są
umieszczone na
zewnątrz budynku

Uczeń potrafi wspólnie z
innymi
- podejmować decyzje
dotyczące formy
opracowania
projektu
- opracować plan pracy i
jej
podział między
członków
grupy

Uczeń potrafi:
- podjąć decyzję
dotyczącą
wyboru tematu
- dopilnować
prawidłowego
przebiegu pracy
- w sposób
uporządkowany,
Interesujący
przeprowadzić
prezentację

Uczeń potrafi:
- wyjaśnić, co to
jest obwód
elektryczny
i odbiornik
elektryczny
- wyjaśnić, co to
jest pion
energetyczny,
puszki, rozgałęźne
- zlokalizować w
domu przewody
elektryczne
- odczytać schemat
instalacji
elektrycznej
- narysować
i zmontować
obwód szeregowy
Uczeń potrafi:
Uczeń potrafi:
- wskazać miejsca, - wyjaśnić, jakie
które może
zagrożenia istnieją
sam obsługiwać
przy
- wyjaśnić, jak
nieprzestrzeganiu
należy postąpić,
zasad bhp
gdy w
- wyjaśnić dlaczego
pomieszczeniu czuć przewody gazowe
zapach gazu
są malowane na
żółto
Uczeń wykonuje z
Uczeń
pomocą kolegów
samodzielnie
powierzone mu
wykonuje
zadania
powierzone mu
zadania

Uczeń potrafi:
- wyjaśnić, co to jest
moc urządzeń
elektrycznych
- wyjaśnić od czego
zależy ilość zużytej
energii elektrycznej
- wyjaśnić, w jaki
sposób można
oszczędzać energię
elektryczną
- zdiagnozować,
dlaczego w obwodzie
nie płynie prąd

Klasa VI (semestr II)
Moduł III
Ocena

Wymagania konieczne

Wymagania
podstawowe

Wymagania
rozszerzające

Wymagania dopełniające

Oceniana
tematyka

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

Uczeń potrafi:
- wyjaśnić, według
jakich kryteriów
można przeprowadzać
klasyfikację urządzeń
technicznych.
- sklasyfikować
urządzenia
techniczne według
wykonywanej pracy
Uczeń potrafi:
- wyjaśnić na
dowolnym
przykładzie( np. pralki)
jakie zmiany
w ostatnich latach
nastąpiły w budowie
urządzeń

Uczeń potrafi:
- przeprowadzić
klasyfikację
urządzeń
technicznych
według
wykonywanej
pracy ich
konstrukcji

Klasyfikacja
urządzeń
technicznych.
Budowa
urządzeń
technicznych.
Schematy
blokowe

Regulacje
stosowane
w urządzeniach
technicznych

Zasady
bezpiecznego
korzystania z
urządzeń
technicznych

Urządzenia
grzewcze

Nowoczesne
urządzenia w
domu.
Urządzenia do
obróbki
termicznej
produktów
spożywczych.
Urządzenia
pomagające
w utrzymaniu
czystości

Uczeń potrafi
wyjaśnić:
- czym różnią się
urządzenia
mechaniczne od
elektromechanicz
-nych.
- do czego służą i
jak działają
przekładnie
Uczeń potrafi:
Uczeń potrafi
- wyjaśnić, jakie wyjaśnić :
zmiany w
- jakie zmiany w
technice mają
technice mają
związek ze
związek
zmniejszeniem
z niezawodnością
uciążliwości
działania
pracy
urządzeń.
- jak działają
proste regulatory
poziomu cieczy
Uczeń potrafi:
Uczeń potrafi:
Uczeń potrafi:
- wymienić dokumenty, - wyszukiwać w - korzystać z
w których należy szukać instrukcji
informacji na
potrzebnych informacji, potrzebne
temat obsługi
dotyczących obsługi
informacje na
i konserwacji
urządzeń.
temat
urządzenia
- wymienić działania
obsługi
zawartych w
zabronione w czasie
urządzenia
instrukcji i karcie
korzystania z urządzeń
gwarancyjnej
technicznych
urządzenia
Uczeń potrafi:
Uczeń potrafi:
Uczeń potrafi:
- wymienić urządzenia
Wyjaśnić zasady - wyjaśnić , co
grzewcze stosowane w
bezpiecznego
może być
domu
korzystania z
elementem
urządzeń
grzejnym w
grzewczych
urządzeniach
Uczeń potrafi wyjaśnić: Uczeń potrafi:
Uczeń potrafi:
- jakie środki
- dobrać
- wyjaśnić, jakie
ostrożności należy
naczynia, które
informacje są
zachować, posługując
mogą
istotne dla
się poszczególnymi
być używane w
użytkowników
urządzeniami
kuchence
kuchenki
- jakie
mikrofalowej.
mikrofalowej.
niebezpieczeństwa
- wybrać
- opisać wady i
wiążą się z korzystania z odpowiedni
zalety
kuchenki mikrofalowej
program.
poszczególnych
- przygotować
urządzeń.
potrawy
- wyjaśnić zasadę
do obróbki
działania
termicznej
systemu
w kuchence
centralnego
mikrofalowej
odkurzania

Uczeń potrafi:
- wyróżnić w urządzeniach
zespół napędowy,
przekładnie
i zespół roboczy.
- narysować schemat
blokowy
wybranego urządzenia
technicznego
Uczeń potrafi wyjaśnić:
- jakie zmiany
wprowadzane w
urządzeniach technicznych
wpływają na zwiększenie
bezpieczeństwa
użytkowania
i niezawodność działania
urządzeń.
- jak działają regulatory
temperatury
Uczeń potrafi:
- wymienić informacje,
które
powinny się znajdować
w instrukcji obsługi

Uczeń potrafi wyjaśnić:
- jakie zadanie w
urządzeniu realizują:
element grzejny, śmigło i
termostat
Uczeń potrafi:
- opisać wady
i zalety poszcze
-gólnych
urządzeń do obróbki
termicznej produktów
spożywczych.
- wyjaśnić, jak działa
kuchenka mikrofalowa.
- wyjaśnić jakie informacje
są istotne dla
użytkowników zmywarki.
- uzasadnić przewagę
nowoczesnych urządzeń do
usuwania kurzu nad
tradycyjnym odkurzaczem

