Przedmiotowy System Oceniania z techniki
w klasie 4 -5 szkoły podstawowej
Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie nastepujacych
dokumentów:
• Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 roku
w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Wewnatrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej w Masłowie.
• Podstawa programowa z techniki.
Cele oceniania ucznia:
Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej. Ocenianie służy zatem do sprawdzenia skuteczności procesu dydaktycznego i
ma następujące cele:
• informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o postępach w tym zakresie,
• wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
• motywowanie do dalszych postępów w nauce,
• dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach
w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
• umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
Założenia ogólne:
 Wszystkie oceny są jawne dla uczniów, przyjmuje się skalę
przyjętą w Szkolnym Systemie Oceniania
 zgodnie ze Statutem Szkoły.
 Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika lekcyjnego.
 Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych
osiągnięciach i zachowaniu ucznia,z własnej inicjatywy lub na
prośbę wychowawcy.
 Uczeń jest informowany na bieżąco o otrzymywanych ocenach
cząstkowych. Każda ocena jestjawna.
 Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 Sprawdziany (pisemne i praktyczne) są obowiązkowe dla
wszystkich uczniów.
 Prace sprawdzające są zapowiadane z tygodniowym
wyprzedzeniem.
 W przypadku 5-dniowej i dłuższej absencji chorobowej ucznia
nauczyciel ma obowiązek umożliwić uczniowi uzupełnienie
wiadomości i umiejętności w ciągu tygodnia i wstrzymać się od
oceniania ucznia w tym okresie.
 Jeśli z przyczyn uzasadnionych uczeń nie był obecny na
sprawdzianie to ustala z nauczycielem termin, w którym będzie
mógł go napisać.
 Na początku roku szkolnego, na pierwszych zajęciach
lekcyjnych, uczniowie zapoznawani sąz PSO i wymaganiami
edukacyjnymi na poszczególne oceny.













Uczniowie pracujący w dwuosobowych grupach wcale nie
muszą otrzymać tej samej oceny, na ostateczną ocenę będzie się
składać nie tylko końcowy efekt, ale też ich indywidualny
wkład w wykonywanie pracy.
Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są przekazywane do
wglądu uczniowi i przechowywane przez nauczyciela.
Nauczyciel ma dwa tygodnie na sprawdzenie i oddanie uczniom
sprawdzianów i prac klasowych.
Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w
ciągu całego roku.
Poszczególne oceny cząstkowe uczeń może poprawić za
uzgodnieniem z nauczycielem
w ciągu jednego tygodnia.
Każda wystawiona ocena śródroczna lub roczna jest jawna i
uzasadniona przez nauczyciela.
W czasie pracy z uczniami uwzględnia się zawsze zalecenia
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej a uczniowie mający
orzeczenia otrzymują ćwiczenia o niższym stopniu trudności,
mogą liczyć na szczególną pomoc nauczyciela, mogą
przeznaczyć na realizację zadań dłuższy odcinek czasu.
Pozostałe kwestie związane z ocenianiem są rozstrzygane
zgodnie z WSO naszej szkoły.

Wymagania edukacyjne
• Przygotowanie uczniów do poznania i oceniania swoich cech, możliwosci i predyspozycji
technicznych .
• Pomoc uczniom w rozpoznawaniu własnych uzdolnień i zainteresowan w celu swiadomego
wyboru
dalszego kierunku kształcenia.
• Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia ich zdrowia wynikajace z niewłaściwego korzystania
z urzadzeń
• Kształtowanie umiejetnosci analizowania zadań szkolnych i prostych problemów
praktycznych.
Jawność ocen
• Nauczyciel na poczatku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach
edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiagnieć uczniów.
• Oceny sa jawne dla ucznia i jego rodziców.
Dostosowanie wymagań
Przy ustalaniu oceny z techniki nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiazywanie sie z obowiazków wynikajacych ze specyfiki tych zajec. Wymagania
dostosowuje do
indywidualnych potrzeb i możliwosci percepcyjnych ucznia. Bierze pod uwagę pomysłowość
konstrukcyjną, własciwy dobór materiałów, estetykę wykonania, staranne wykonanie zadania,
postawa ucznia i przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, itp.

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN KL. IV
Materiał
nauczania
Zasady poruszania
się po drogach:
–bezpieczna droga
do szkoły,
– przechodzenie
przez jezdnie,
–przejazdy kolejowe
i tramwajowe,
– z odblaskami na
drogach

Wymagania podstawowe
(P)
na ocenę dostateczną

Wymagania rozszerzające
(R)
na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania dopełniające (D)
na ocenę bardzo dobrą
(P+R+D)

Uczeń:
– zna zasady ruchu
prawostronnego,
szczególnej ostrożności
i ograniczonego zaufania,
– wymienia rodzaje dróg
i rozpoznaje ich elementy,
– rozumie potrzebę
stosowania środków
ostrożności podczas
prowadzenia psów na
drodze,
– wie, jakie znaki drogowe są
szczególnie ważne dla
pieszych,
– identyfikuje sygnały dawane
przez policjanta kierującego
ruchem,
– rozumie hierarchię ważności
norm, znaków, sygnałów
oraz poleceń w ruchu
drogowym,
– zna rodzaje przejść przez
jezdnie i ich oznakowania,
– zna zasady przechodzenia
przez jezdnie w miejscach
wyznaczonych
i nieoznakowanych,
– zna znaki i sygnały drogowe
związane
z bezpieczeństwem na
przejazdach tramwajowych
i kolejowych,
– zna zasady przechodzenia
przez skrzyżowania,
przejazdy tramwajowe
i kolejowe,
– rozpoznaje pojazdy
uprzywilejowane w ruchu
drogowym,
– wie, co to znaczy być
widzianym,
– zna zasady poruszania się
po drogach przy złej
widoczności,
– zna elementy odblaskowe
i umie je stosować,
– rozpoznaje znaki drogowe
występujące w pobliżu
przystanków komunikacji
publicznej,

Uczeń:
– uzasadnia potrzebę
ustanowienia zasad w ruchu
drogowym,
– stosuje w życiu codziennym
zasadę ruchu
prawostronnego,
– wskazuje miejsca
i okoliczności, w których
mają zastosowanie zasady
szczególnej ostrożności
i ograniczonego zaufania,
– charakteryzuje drogę
w mieście i na wsi,
– rozumie kod graficzny
znaków drogowych (kolor
i kształt),
– przewiduje skutki
nieprzestrzegania hierarchii
ważności norm, znaków,
sygnałów oraz poleceń
w ruchu drogowym,
– klasyfikuje przejścia przez
jezdnię w odniesieniu
do bezpieczeństwa pieszych,
– rozpoznaje różne rodzaje
skrzyżowań i ich
oznakowania,
– poprawnie interpretuje
i stosuje się do znaków
i sygnałów na przejazdach
tramwajowych
i kolejowych,
– wyodrębnia elementy
odróżniające pojazdy
uprzywilejowane w ruchu od
innych pojazdów,
– stosuje zasady bezpiecznego
zachowania na drodze przy
złej widoczności,
– wyjaśnia, gdzie, kiedy, jak
i dlaczego należy nosić
elementy odblaskowe,
– posługuje się mapą
komunikacyjną i planem
miasta,
– umie zabezpieczyć własne
mienie przed kradzieżą
w czasie podróży,
– stosuje na co dzień zasady
bezpiecznego i kulturalnego

Uczeń:
– wyjaśnia, jak należy rozumieć
zasadę ograniczonego zaufania
w ruchu drogowym,
– klasyfikuje niebezpieczne
zachowania pieszych, mogące
być przyczyną wypadków
drogowych,
– planuje sposoby poprawy
bezpieczeństwa pieszych
na drodze,
– przewiduje zagrożenia i wybiera
bezpieczne przejścia przez
jezdnie,
– wskazuje i omawia przykłady
stosowania zasady szczególnej
ostrożności i ograniczonego
zaufania
przy przechodzeniu przez
jezdnie,
– wyjaśnia konieczność
ustępowania pierwszeństwa
przejazdu pojazdom
uprzywilejowanym w ruchu
drogowym,
– planuje sposoby poprawy
bezpieczeństwa pieszych
na drodze w trudnych
warunkach atmosferycznych
i przy złej widoczności,
– planuje bezpieczną i najkrótszą
trasę do wyznaczonego celu
podróży,
– stosuje środki ostrożności
w kontaktach z obcymi
w miejscach publicznych,
– w czasie podróży środkami
komunikacji publicznej
i indywidualnej klasyfikuje
zachowania pieszych
i kierowców w odniesieniu do
zagrożenia bezpieczeństwa

Materiał
nauczania

Wymagania podstawowe
(P)
na ocenę dostateczną

Wymagania rozszerzające
(R)
na ocenę dobrą (P+R)

– odczytuje informacje
z rozkładów jazdy
na przystankach,
– zna zasady bezpiecznego
oczekiwania na przystanku,
– wie o zagrożeniach mienia
w środkach komunikacji
publicznej,
– zna zasady właściwego
wsiadania i wysiadania oraz
bezpiecznego oddalania się
z przystanku,
– wie, jakie prawa i obowiązki
ma pasażer komunikacji
publicznej oraz uczeń
korzystający z autobusu
szkolnego,
– zna obowiązki pasażera
samochodu osobowego,
– zna zasady właściwego
wsiadania i wysiadania
z samochodu,
– wymienia zachowania
pasażera, które
przeszkadzają kierującemu
samochodem

zachowania w miejscach
publicznych,
– przewiduje zagrożenia
wynikające z niewłaściwego
wsiadania lub wysiadania
z samochodu,
– wyjaśnia znaczenie
stosowania w pojazdach
pasów bezpieczeństwa oraz
fotelików ochronnych,
– stosuje zasady bezpiecznego
i kulturalnego zachowania
w samochodzie

Wymagania dopełniające (D)
na ocenę bardzo dobrą
(P+R+D)

Materiał
nauczania
Podróżowanie,
turystyka,
wypoczynek:
Zasady korzystania
z komunikacji
zbiorowej
i indywidualnej
– w środkach
lokomocji i na
przystankach,
– na szlakach
górskich, nad wodą
i na wodzie,

Wymagania podstawowe
(P)
na ocenę dostateczną

Wymagania rozszerzające
(R)
na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania dopełniające (D)
na ocenę bardzo dobrą
(P+R+D)

Uczeń:
– zna przeznaczenie
rozkładów jazdy,
– identyfikuje znaki
turystyczne,
– czyta drogowskazy,
– zna zasady bezpiecznego
zachowania na szlakach
turystycznych,
– zna zasady bezpiecznego
zachowania nad wodą i na
wodzie,
– wie, w jaki sposób są
oznaczone trasy narciarskie,
– zna telefony alarmowe
i sposoby wzywania pomocy

Uczeń:
– czyta rozkłady jazdy, rozumie
oznaczenia i informacje
podawane na szlakach
turystycznych,
– czyta mapy i przewodniki
turystyczne,
– stosuje zasady
bezpieczeństwa związane
z turystyką,
– wyjaśnia skróty GOPR
i WOPR,
– planuje podstawowe
wyposażenie apteczki
turysty,
– umie przedstawić algorytm
postępowania w razie
nieszczęśliwego wypadku

Uczeń:
– proponuje, jak zachęcać do
dbania o przystanki komunikacji
zbiorowej oraz środki transportu
publicznego,
– planuje bezpieczną trasę
wycieczkową, dostosowaną do
możliwości wszystkich jej
uczestników,
– wyjaśnia, na czym polega praca
służb ratowniczych,
– analizuje zachowania narciarzy
mogące zagrażać
bezpieczeństwu własnemu
i innych miłośników tego sportu,
– udziela pomocy w razie
nieszczęśliwego wypadku

Uczeń:
– zna informacje zawarte
w instrukcji obsługi roweru
i umie z nich korzystać,
– rozumie działanie przekładni
łańcuchowej,
– rozumie konieczność
doskonalenia techniki jazdy
rowerem,
– jeździ rowerem w kasku
ochronnym,
– charakteryzuje drogi
rowerowe, zgodnie z ich
oznakowaniami,
– stosuje wymaganą
ostrożność na przejazdach
dla rowerzystów,
– prezentuje właściwy sposób
wykonania poszczególnych
manewrów,
– rozróżnia rodzaje, kształty
i barwy znaków drogowych,
– przyporządkowuje treść
znaku do danej sytuacji
drogowej,
– rozpatruje zasady
pierwszeństwa przejazdu

Uczeń:
– przewiduje zagrożenia
wynikające z jazdy niesprawnym
rowerem,
– planuje dodatkowe wyposażenie
roweru i rowerzysty,
zwiększające jego
bezpieczeństwo na drodze,
– potrafi zaprojektować sposób
doskonalenia jazdy rowerem
i zachęca do tego innych,
– formułuje problem wspólnego
korzystania z dróg rowerowych
przez pieszych i rowerzystów,
– przewiduje zagrożenia
wynikające z niewłaściwego
wykonywania manewrów,
– selekcjonuje zachowania
pieszych i rowerzystów
zagrażające ich bezpieczeństwu
w pobliżu przejazdów
kolejowych i tramwajowych

– sposoby wzywania
pomocy, numery
telefonów
ratowniczych

Karta rowerowa:
– oznakowanie dróg
rowerowych
i poruszanie się
po nich,
– przejazdy dla
rowerzystów,
– sztuka jazdy na
rowerze,
– przygotowanie
roweru do jazdy,
– rowerzysta
uczestnikiem ruchu
drogowego,
– manewry na
drodze,
– pierwszeństwo
przejazdu,
– przygotowanie
do uzyskania karty
rowerowej

Uczeń:
– zna ogólne zasady
użytkowania roweru,
– rozpoznaje elementy
obowiązkowego
wyposażenia roweru,
– wykonuje proste czynności
związane z obsługą roweru,
– zna warunki uzyskania karty
rowerowej,
– poprawnie wykonuje
zadania praktyczne
z techniki jazdy rowerem,
– zna znaczenie używania
kasku rowerowego,
odpowiedniego ubrania
i elementów odblaskowych,
– wymienia miejsca na
drogach publicznych,
wydzielone do jazdy
rowerem,
– identyfikuje znaki i sygnały
drogowe dla rowerzystów,
– zna zasady poruszania się
po drogach rowerowych,
– wyjaśnia, na czym polegają
poszczególne manewry,
– odczytuje znaki drogowe
związane z wykonywaniem
manewrów,
– zna sygnały i znaki drogowe

Materiał
nauczania

Wymagania podstawowe
(P)
na ocenę dostateczną

Wymagania rozszerzające
(R)
na ocenę dobrą (P+R)

ważne dla pieszych
i rowerzystów,
– zna znaki pionowe i poziome
związane z udzielaniem
pierwszeństwa przejazdu,
– wie, kto ma pierwszeństwo
na prostym odcinku drogi,
– zna rodzaje skrzyżowań
i obowiązujące na nich
zasady pierwszeństwa
przejazdu,
– rozpoznaje sygnały i znaki
drogowe na przejazdach
kolejowych i tramwajowych,
– zna przyczyny wypadków
drogowych spowodowanych
przez rowerzystów

zgodnie z hierarchią
postępowania w ruchu
drogowym,
– przewiduje zagrożenia
wynikające z niestosowania
się do znaków drogowych,
– analizuje okoliczności
i sytuacje mogące zagrażać
bezpieczeństwu rowerzystów
oraz innych uczestników
ruchu drogowego

Wymagania dopełniające (D)
na ocenę bardzo dobrą
(P+R+D)

Przy ocenianiu bieżących osiągnięć uczniów stosuje się następującą skalę procentową:
do 30% - ocena niedostateczna
31% - 49% - ocena dopuszczająca
50% - 74% - ocena dostateczna
75% - 87% - ocena dobra
88% - 97% - ocena bardzo dobra
98% - 100% - ocena celująca

W dzienniku lekcyjnym nauczyciel może umieszczać skrót „np.”, oznaczający nieprzygotowanie ucznia
do lekcji będące przywilejem ucznia.
Pod pojęciem nieprzygotowania ucznia do lekcji rozumie się łącznie:
1) brak zadania,
2) brak zeszytu,
3) brak podręcznika, przyborów i materiałów szkolnych,
4) nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej,
5) nieprzygotowanie do niezapowiedzianej kartkówki, obejmującej materiał z trzech ostatnich lekcji.
Uczeń ma przywilej zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych, jeden raz w półroczu.

Klasa V,,Technika na co dzień" (cz. 1) - Podręcznik z ćwiczeniami i projektami do zajęć
technicznych dla szkoły podstawowej. E. Bubak, WSIP

Moduł I.
Ocena pracy indywidualnej ucznia
Lp.

1

2

Przedmiot
oceny
Podejmowanie
i planowanie
działań (zadań)

Wykonanie
podjętych zadań

Ocena

Kryterium oceny

bardzo dobra

jest inicjatorem działań, planuje samodzielnie,
wprowadza nowe rozwiązania, wspiera swoich
kolegów w działaniu

dobra

podejmuje zadania, samodzielnie planuje prace

dostateczna

wykonuje nieskomplikowane zadania, wymaga
wsparcia nauczyciela, planuje i konsultuje
z nauczycielem

dopuszczająca

pracuje na polecenie nauczyciela, samodzielnie nie
podejmuje żadnych działań, pracuje według
narzuconego planu

bardzo dobra

wprowadza innowacyjne rozwiązania, jest kreatorem
działań

dobra

dobiera materiały, ustala samodzielnie tok
postępowania i sposób realizacji

dostateczna

dobiera materiały, ustala kolejność wykonania,
realizuje, konsultuje z nauczycielem

dopuszczająca

nie potrafi samodzielnie: dobrać materiałów oraz
narzędzi, ustalać toku wykonania

Lp.

Przedmiot
oceny

3

Organizacja
i bezpieczeństwo
pracy

4

Wyniki pracy

Ocena

Kryterium oceny

bardzo dobra

zwraca uwagę na ergonomię stanowiska pracy i
bezpieczne metody pracy

dobra

samodzielnie organizuje stanowisko pracy, zwraca
uwagę na zachowanie zasad bhp

dostateczna

organizuje stanowisko pod kierunkiem nauczyciela,
stara się pracować bezpiecznie

dopuszczająca

stanowisko pracy organizuje nauczyciel i czuwa nad
bezpieczeństwem ucznia podczas pracy

bardzo dobra

wzbogacona o własne rozwiązania
racjonalizatorskie, estetyczna, wykonana wzorcowo

dobra

praca zgodna z projektem, estetyczna, terminowo
wykonana

dostateczna

uchybienia projektowe; praca wykonana poprawnie,
terminowo

dopuszczająca

praca niezgodna z projektem, mało estetyczna,
wykonana nieterminowo

Ocena pracy grupowej uczniów
Lp.

1

2

3

Przedmiot oceny

Organizacja pracy

Komunikacja w grupie

Wkład w pracę grupy

Ocena

Kryterium oceny

bardzo dobra

podejmują rolę zgodnie z osobistymi predyspozycjami, pracują bezkonfliktowo

dobra

samodzielnie rozdzielają role, starają się wywiązywać z powierzonych funkcji

dostateczna

role przydziela nauczyciel, uczniowie identyfikują się z przydzielonymi rolami

dopuszczająca

brak akceptacji powierzonych ról w grupie, podział został narzucony przez nauczyciela

bardzo dobra

rozumieją się, wyciągają wnioski, dochodzą do konsensusu

dobra

argumentują swoje stanowiska, dbają o jedność grupy, starają się sami rozwiązać konflikty

dostateczna

stosują aluzje i dygresje, wymagają ingerencji nauczyciela

dopuszczająca

wywiązują się konflikty, które łagodzi nauczyciel

bardzo dobra

pracują samodzielnie, konsultują się z liderem grupy

dobra

równomiernie rozdzielają zadania, pracują samodzielnie

dostateczna

przydzielają zadania samodzielnie, ale proszą o akceptację nauczyciela

4

Przedstawienie
rezultatów pracy

dopuszczająca

nie potrafią samodzielnie rozdzielić pracy wśród członków grupy

bardzo dobra

prezentację wzbogacają o reklamę pracy swojej grupy

dobra

samodzielną prezentację popierają argumentami

dostateczna

wyniki swojej pracy prezentują samodzielnie po konsultacji z nauczycielem

dopuszczająca

przygotowują prezentację pod kierunkiem nauczyciela

Ocena wypowiedzi ustnej ucznia
Lp.
1

2

3

4

Przedmiot oceny
Rzeczowość odpowiedzi

Uzasadnienie odpowiedzi

Język wypowiedzi

Sposób prezentacji

Ocena

Kryterium oceny

bardzo dobra

odpowiedź wzbogacona o informacje uzyskane na podstawie własnych
poszukiwań

dobra

odpowiedź płynna, poprawna merytorycznie, wyczerpująca

dostateczna

podstawowy zakres wiedzy

dopuszczająca

błędy rzeczowe w zakresie tematyki wypowiedzi

bardzo dobra

odpowiedź rozwinięta o własne zainteresowania i uargumentowana

dobra

odpowiedź poparta własnymi przemyśleniami

dostateczna

interpretuje posiadaną wiedzę i uzasadnia odpowiedź

dopuszczająca

nie potrafi uzasadnić wypowiedzi

bardzo dobra

wzbogacony o duży zasób słów

dobra

odpowiedź swobodna; uczeń zna i poprawnie stosuje słownictwo techniczne

dostateczna

odpowiedź krótkimi, prostymi zdaniami, samodzielna

dopuszczająca

odpowiedź złożona z pojedynczych słów, wymaga dodatkowych pytań
nauczyciela

bardzo dobra

ciekawy, interesujący, poszerzony o opracowane własnoręcznie pomoce

dobra

płynny, wzbogacony o rysunki schematyczne, wykresy

dostateczna

uporządkowany, krótki

dopuszczająca

chaotyczny, monotonny

Ocena pracy wytwórczej
Lp.

1

Przedmiot
oceny

Ocena

Kryterium oceny

Przygotowanie
dokumentacji
technicznej
wyrobu

bardzo dobra

projekt rozbudowany, ze szczegółowymi rysunkami elementów; plan pracy
przemyślany ze wskazaniem czasowym wykonania operacji technologicznych;
rozwiązania racjonalizatorskie

• samodzielność

dobra

projekt rozwinięty, zgodny z zasadami rysunku technicznego; samodzielnie
opracowany plan wykonania; wprowadzone usprawnienia konstrukcyjne

dostateczna

samodzielne wykonanie nieskomplikowanego projektu; zachowanie podstawy
rysunku technicznego; uproszczony plan pracy; próby usprawnień konstrukcyjnych
wymagające akceptacji nauczyciela

wykonania
projektu,
• zgodność z
zasadami
rysunku
technicznego,
• opracowanie
planu

dopuszczająca projekt przygotowany przez nauczyciela i analizowany z uczniem; opracowanie planu
pod kierunkiem uczącego; nieskomplikowana konstrukcja przedmiotu

wykonania,
• wprowadzenie
elementów
usprawnień
konstrukcyjnych
2

Realizacja zadania bardzo dobra
technicznego
• organizacja
stanowiska

samodzielnie organizuje własne stanowisko pracy i pomaga kolegom; samodzielnie
dobiera narzędzia z zastosowaniem przyrządów; wprowadza nowe materiały i
usprawnienia technologiczne; praca wzorcowa; pomaga przy pracy słabszym
uczniom

pracy,
• wykorzystanie

dobra

samodzielnie organizuje stanowisko pracy; właściwie dobiera narzędzia i przybory;
oszczędza materiał; pracę wykonuje samodzielnie
i w terminie

dostateczna

stanowisko pracy uczeń organizuje pod kontrolą nauczyciela; sam dobiera narzędzia,
przybory i prosi o akceptację nauczyciela; wymaga nadzoru podczas pracy i
zwrócenia uwagi na właściwe zastosowanie narzędzi i przyborów; uczeń zwraca
uwagę na oszczędne gospodarowanie materiałem

czasu pracy,
• oszczędność
materiału,
• dobór narzędzi i
przyborów,
• poprawność
posługiwania się
narzędziami i
przyborami,
• stopień
samodzielności
podczas

dopuszczająca stanowisko organizuje nauczyciel; ustala także czas wykonania pracy; dobiera
właściwe narzędzia i przybory; przeprowadza instruktaż użycia narzędzi i przyborów,
nadzoruje wykonanie pracy przez ucznia; znikoma oszczędność materiału przez
ucznia

pracy
3

Stopień
opanowania przez
ucznia operacji
technologicznych

bardzo dobra

samodzielnie nanosi wymiary na materiał, nawet gdy przedmiot ma skomplikowaną
budowę; dobiera właściwe metody cięcia i obróbki materiału; stosuje nowe
technologie połączeń; pracuje wzorowo

• przenoszenie

dobra

samodzielnie przenosi wymiary na materiał; tnie i łączy elementy zgodnie z dobraną
do materiałów obróbką; wykańcza starannie; dodaje elementy zdobnicze

wymiarów na
materiał,
• cięcie materiału, dostateczna
• obróbka
materiału,

ma trudności z przeniesieniem wymiarów na materiał; wymaga pomocy nauczyciela;
tnie materiał pod kontrolą nauczyciela; łączy elementy, używając prostych połączeń;
pracuje estetycznie

Lp.

Przedmiot
oceny
• łączenie
elementów,

Ocena

Kryterium oceny

dopuszczająca odwzorowuje od szablonu przygotowanego przez nauczyciela; tnie po linii prostej;
stosuje nieskomplikowane sposoby połączeń; pracuje mało estetycznie

• czynności
wykończeniowe
Ocena gotowego
wyrobu

bardzo dobra

zgodny z rozwiniętą dokumentacją; skrócony czas pracy; dodatkowo
wygospodarowany czas na pomoc kolegom; wysokie walory użyteczności

dobra

zgodny z rysunkiem; wykonany planowo; użyteczny

dostateczna

drobne niezgodności z rysunkiem; niewielkie opóźnienia czasowe w wykonaniu;
przedmiot nadaje się do użytku

• zgodność z
rysunkiem
technicznym,
• wykonanie
zgodnie z
harmonograme
m,
• użyteczność

dopuszczająca niezgodny z rysunkiem; opóźnienia w terminowym wykonaniu; błędy konstrukcyjne
obniżają przydatność wyrobu

wyrobu

Wymagania podstawowe do zaliczenia przedmiotu:
Uczeń:
1) zna podstawowy zasób pojęć, rozumie je i potrafi opisać zjawiska fizyczno-techniczne;
2) sporządza prostą dokumentację techniczną według zasad rysunku technicznego i
normalizacji;
3) przy sporządzaniu dokumentacji stosuje piktogramy, symbole, schematy;
4) wykonuje proste projekty;
5) zna właściwości podstawowych surowców i materiałów;
6) dobiera odpowiedni materiał do zaprojektowanej konstrukcji;
7) zna podstawowe operacje technologiczne i wykonuje je prawidłowo;
8) projektuje proces technologiczny dla danego przedmiotu (ustala kolejność czynności);
9) przy pomocy nauczyciela właściwie organizuje czas pracy;
10)zna podstawowe urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy i przybory;
11)dobiera właściwie narzędzia do operacji technologicznej, poprawnie się nimi posługuje;
12)pod nadzorem nauczyciela organizuje stanowisko pracy, oszczędza materiały;
13)zachowuje ergonomiczną postawę podczas pracy;
14)dba o ład i porządek na stanowisku pracy.

Wymagania rozszerzone
Uczeń:
1) swobodnie posługuje się słownictwem technicznym, rozumie je i stosuje w wypowiedziach,
używając wiele pojęć specjalistycznych; argumentuje swoje stanowisko;
2) stosuje zasady rysunku technicznego i normalizacji przy sporządzaniu samodzielnych
rozbudowanych projektów;
3) czyta i analizuje gotowe dokumentacje techniczne oraz instrukcje obsługi, opracowuje
własne projekty lub zgłasza racjonalizatorskie pomysły usprawniające gotowe projekty;
4) zna właściwości surowców i materiałów oraz ich cechy;
5) dobiera właściwy materiał do zaprojektowanej przez siebie konstrukcji;
6) ustala proces wytwórczy, dobiera właściwe operacje technologiczne;

7) obsługuje prawidłowo urządzenia techniczne;
8) samodzielnie dobiera narzędzia, przyrządy i przybory do właściwego procesu obróbczego;
9) zna budowę i działanie narzędzi, stosuje je prawidłowo podczas operacji technologicznych,
usuwa podstawowe usterki;
10) bezpiecznie i ergonomicznie organizuje swoje stanowisko pracy;
11) oszczędnie i ekologicznie stosuje materiały;
12) ustala harmonogram i czas pracy;
13) dba o ład i porządek na stanowisku pracy;
14) pełni funkcje grupowego, narzędziowego lub porządkowego.

