
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI 
KL.V

UCZEŃ:
- zna i stosuje się do znaków BHP i symboli występujących w otoczeniu
- umie określić grupy spożywcze, zanieczyszczenia żywności
- rozróżnia formy architektoniczne domów
- zna konstrukcję domu, użytkowanie windy
- umie projektować i analizować poziomy plan mieszkania
- zna instalacje domowe 
- potrafi wymienić i scharakteryzować odnawialne i nieodnawialne źródła energii
- zna zasady korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego
- bezpiecznie posługuje się urządzeniami elektrycznymi
- rozróżnia surowce, z których produkowane są przedmioty
- rozumie pojęcia: surowiec, materiał, półfabrykat, wyrób gotowy
- potrafi dobrać materiał do projektowanej rzeczy
- oszczędnie gospodaruje materiałami
- planuje i wykonuje proste operacje technologiczne
- zna znaki drogowe i zasady ruchu drogowego, stosuje się do nich oraz umie ocenić 

sytuację na drodze

KRYTERIA OCENIANIA Z TECHNIKI KL. V

OCENA CELUJĄCA:
uczeń

1. ma wiedzę i umiejętności przewidziane programem dla danej klasy, stosuje je w 
samodzielnym planowaniu i przy wykonaniu zadania

2. rozumie i stosuje instrukcje
3. sam potrafi zorganizować sobie stanowisko pracy, dba o ład i porządek na swoim 

stanowisku pracy, wykorzystuje narzędzia i przybory zgodnie z ich przeznaczeniem
4. stosuje zasady BHP, dba o bezpieczeństwo swoje i innych, potrafi przewidzieć skutki 

lekkomyślnego postępowania podczas pracy w szkole i poza szkołą
5. potrafi udzielić pierwszej pomocy, wie co zrobić, kogo poinformować
6. poszerza swoje wiadomości z dziedziny techniki, dzieli się wiedzą, bierze udział w 

konkursach
7. angażuje się w pracę na lekcji i poza lekcjami

OCENA BARDZO DOBRA
uczeń  

1. opanował umiejętności i wiadomości przewidziane programem dla danej klasy
2.  prace wykonuje zgodnie z planem i harmonogramem oraz zasadami BHP
3. wie co zrobić, kogo powiadomić w razie wypadku, zna zasady i umie udzielić 

pierwszej pomocy
4. angażuje się w pracę na lekcji

OCENA DOBRA
uczeń

1. angażuje się w pracę na lekcji w miarę swoich możliwości
2. ma niewielkie trudności w opanowaniu materiału przewidzianego programem dla 

danej klasy



3. korzysta z pomocy nauczyciela , a trudniejsze zadania wykonuje pod jego nadzorem
4. przestrzega zasad BHP, zna telefony alarmowe, wie kogo powiadomić w razie 

wypadku

OCENA DOSTATECZNA
uczeń 

1. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem dla danej klasy
2. ma trudności w samodzielnym wykonywaniu zadań
3. wymaga stałego nadzoru ze strony nauczyciela we wszystkich podejmowanych 

działaniach
4. pracuje na lekcji, ale niesystematycznie
5. wymaga stałej kontroli i motywowania

OCENA DOPUCZCZAJĄCA
uczeń

1. w niewielkim stopniu opanował treści programowe dla danej klasy
2. nauczyciel musi cały czas wspierać w jego działaniach
3. wykazuje znikome zaangażowanie przedmiotem
4. często próbuje  pracować  na lekcji niezgodnie z zasadami BHP
5. często ma lekceważący stosunek do przedmiotu, nie wykazuje chęci do nauki

OCENA NIEDOSTATECZNA
uczeń 

1. w ogóle nie opanował treści programowych
2. nie wykonuje najprostszych działań
3. nie wykazuje zaangażowania na lekcji
4. ma lekceważący stosunek do zajęć
5. nie zna i nie przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zasad wychowania 

społecznego


