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Ocenę celującą (6)otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy wymaganej programem, a ponadto:  
 pracuje z zaangażowaniem;  

 wykazuje się samodzielnością w formułowaniu wniosków;  

 przygotowuje dodatkowe prace;  

 śledzi najnowsze osiągnięci nauki i techniki;  

 uzyska kartę rowerową;  

 

Ocenę bardzo dobrą (5)uczeń otrzymuje, gdy spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto:  
 zna, wymienia i omawia pojęcia związane z ruchem drogowym;  

 analizuje zagrożenia, przewiduje skutki dla pieszych i rowerzystów, występujące na drogach;  

 uzasadnia konieczność przestrzegania prawa o ruchu drogowym;  

 bezbłędnie interpretuje znaczenie wybranych znaków dotyczących pieszych i rowerzystów;  

 analizuje i ocenia zachowanie się pasażera;  

 proponuje sposoby przeciwdziałania zachowaniom nagannym;  

 ocenia niewłaściwe zachowania kierowcy i pasażerów, przewiduje skutki;  

 uzasadnia konieczność posiadania karty rowerowej;  

 ocenia poziom własnych umiejętności w zakresie jazdy rowerem;  

 porównuje zmiany w konstrukcji roweru na przestrzeni lat;  

 uzasadnia wpływ stanu technicznego roweru na bezpieczeństwo jazdy;  

 uzasadnia, dlaczego złe warunki atmosferyczne wpływają na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu;  

 analizuje i ocenia sytuacje drogowe;  

 analizuje kolejne etapy wykonywania manewrów;  

 rozstrzyga kolejność przejazdu na wszystkich typach skrzyżowań;  

 analizuje przyczyny wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów;  

 wskazuje kolejność działań osób będących świadkiem wypadku;  

 uzasadnia stosowanie pozycji bocznej ustalonej;  

 bezbłędnie wykonuje proste opatrunki i unieruchomienia, dobierając odpowiedni środek opatrunkowy do rodzaju kontuzji;  

 zawsze stosuje zasady higieny i bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy;  

 planuje trasę wycieczki po najbliższej okolicy korzystając z map i przewodników;  

 analizuje i uzasadnia zasady postępowania w górach i nad wodą;  

 wskazuje służby ratownicze działające w górach i nad wodą.  

 

Ocenę dobrą (4) uczeń otrzymuje, gdy spełnia wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto:  
 wyjaśnia określenia „uczestnik ruchu drogowego”, „ruch kierowany”, „kierowca” i „kierujący”;  

 wymienia i omawia wszystkie elementy drogi;  

 wskazuje zagrożenia dla pieszych występujące na drogach;  

 omawia znaczenie wybranych znaków dotyczących pieszych i rowerzystów;  

 wyjaśnia hierarchię ważności przepisów drogowych, znaków, sygnałów świetlnych oraz poleceń wydawanych przez osoby 
kierujące ruchem;  

 omawia i poprawnie interpretuje prawa i obowiązki pieszego i rowerzysty;  

 wymienia niebezpieczeństwa i przewiduje skutki związane z nieprawidłowym sposobem poruszania się pieszych;  

 wykazuje potrzebę stosowania elementów odblaskowych;  

 opisuje ruch pieszych w kolumnie;  

 omawia niewłaściwe zachowania pieszych, niezgodne z prawem;  

 przewiduje skutki nieprawidłowego zachowania się pieszych;  

 wyjaśnia znaczenie zasad szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania;  

 analizuje zasady zachowania się pasażera na przystanku i w środkach komunikacji miejskiej;  

 wskazuje na konieczność używania pasów przez kierującego i pasażerów;  

 omawia kryteria wymagań na zaliczenie testu teoretycznego i praktycznego;  

 wymienia typy rowerów i ich przeznaczenie;  

 omawia poszczególne układy techniczne roweru;  

 omawia obowiązkowe wyposażenie roweru pod kątem wpływu na bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu;  



 posługuje się instrukcją obsługi roweru;  

 omawia manewry i sytuacje w ruchu drogowym, w których wymagane jest stosowanie zasady szczególnej ostrożności i 
ograniczonego zaufania;  

 wymienia czynniki pogodowe i pory dnia, w których rowerzysta musi zachować szczególną ostrożność;  

 określa zasady przejazdu na skrzyżowaniach;  

 wskazuje na różnicę między wypadkiem a kolizją;  

 omawia przyczyny wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów;  

 opisuje kolejność działań osób będących świadkami wypadku;  

 bezbłędnie demonstruje pozycję boczną ustaloną;  

 analizuje pod kątem przydatności wyposażenie apteczki;  

 analizuje zasady bezpieczeństwa na wycieczkach i wyjazdach szkolnych;  

 omawia potrzebę dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.  

 

Ocenę dostateczną (3)uczeń otrzymuje, gdy spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, a ponadto:  

 wymienia uczestników ruchu;  

 wymienia podstawowe elementy drogi w mieście i poza miastem;  

 omawia, jak bezpiecznie pokonać drogę z domu do szkoły;  

 nazywa wybrane znaki i sygnały dotyczące pieszych i rowerzystów;  

 wymienia kolejność ważności (hierarchię) znaków drogowych, sygnałów i poleceń, przepisów oraz sygnałów świetlnych;  

 wymienia pojazdy uprzywilejowane i sposób ich oznaczenia;  

 podaje numery alarmowe: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji;  

 wymienia obowiązki i prawa pieszego i rowerzysty;  

 opisuje znaczki odblaskowe i wskazuje miejsca, gdzie powinny być umieszczone;  

 podaje przykłady sytuacji, w których zachowanie pieszych jest niewłaściwe;  

 przedstawia z pomocą nauczyciela definicje zasad szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania;  

 wymienia zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania się pasażera na przystanku i w pojeździe;  

 wskazuje zachowania, które zagrażają bezpieczeństwu;  

 przedstawia sposoby przewożenia dzieci w samochodach osobowych;  

 wymienia warunki uzyskania karty rowerowej;  

 wymienia zakres umiejętności związanych z techniką jazdy na rowerze;  

 wymienia układy techniczne roweru;  

 omawia obowiązkowe wyposażenie roweru;  

 wymienia zakres czynności wchodzących w skład konserwacji bieżącej i okresowej;  

 wymienia podstawowe manewry w ruchu drogowym;  

 podaje przykłady sytuacji, w których następuje włączenie się do ruchu;  

 wymienia zasady obowiązujące przy włączaniu się do ruchu;  

 demonstruje czynności niezbędne przy wykonywaniu skrętu w prawo i w lewo;  

 wymienia miejsca, w których przepisy zabraniają wyprzedzania;  

 omawia zasadę pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu dróg równorzędnych;  

 określa pierwszeństwo przejazdu pojazdów na nieskomplikowanych skrzyżowaniach;  

 wymienia przyczyny wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów;  

 wymienia czynności, które uczeń może wykonać w razie wypadku;  

 przeprowadza symulowaną rozmowę z dyspozytorem pogotowia;  

 wymienia niezbędne środki opatrunkowe znajdujące się w apteczce pierwszej pomocy;  

 podaje sposób postępowania w razie zgubienia się (odłączenia się od grupy);  

 wylicza czynności, które należy wykonać planując wycieczkę;  

 wymienia podstawowe zasady zachowania i postępowania w górach i nad wodą.  

 

Ocenę dopuszczającą (2)uczeń otrzymuje, gdy:  

 wymienia uczestników ruchu;  

 omawia, jak bezpiecznie pokonać drogę z domu do szkoły;  

 nazywa wybrane znaki i sygnały dotyczące pieszych i rowerzystów;  

 wymienia pojazdy uprzywilejowane i sposób ich oznaczenia;  

 podaje choć jeden numer alarmowy: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej lub policji;  

 wymienia ogólne zasady korzystania z drogi obowiązujące pieszych;  

 na podstawie ilustracji omawia zachowanie pieszych;  

 wymienia czynniki pogodowe lub pory dnia, w których pieszy musi zachować szczególną ostrożność;  



 wymienia znane środki transportu;  

 odpowiada na pytanie, jak powinien zachowywać się człowiek na przystanku podczas oczekiwania;  

 wymienia dwie, trzy zasady kulturalnego zachowania wobec innych pasażerów;  

 wymienia warunki uzyskania karty rowerowej;  

 wskazuje główne części roweru;  

 omawia obowiązkowe wyposażenie roweru;  

 wymienia ogólne zasady dotyczące jazdy rowerzystów po drodze;  

 na podstawie ilustracji omawia zachowanie rowerzystów;  

 wskazuje na czynniki związane ze stanem technicznym roweru, które bezpośrednio wpływają na hamowanie;  

 podaje przykłady sytuacji, w których następuje włączenie się do ruchu;  

 demonstruje skręt w prawo i w lewo;  
 wymienia podstawowe manewry w ruchu drogowym;  

 wskazuje na znaki dotyczące skrzyżowań;  

 wymienia przyczyny wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów;  

 przy pomocy nauczyciela przeprowadza symulowaną rozmowę z dyspozytorem pogotowia;  

 wykonuje opatrunek na niewielkiej ranie;  

 podaje sposób postępowania w razie zgubienia się (odłączenia się od grupy);  

 wymienia dwie, trzy podstawowe zasady zachowania i postępowania w górach i nad wodą.  

 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: - nie opanował wiedzy i umiejętności przewidzianych programem 

nauczania, - nie rokuje nadziei na poprawę stanu umiejętności i wiadomości, - nie jest w stanie rozwiązać zadań o 

elementarnym stopniu trudności, - nie wykazuje żadnych chęci do poprawy swojej oceny.  
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KLASA 5 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy wymaganej programem, a ponadto: 

samodzielnie wykonuje własne projekty prac wytwórczych; 

wykonuje zadania dla chętnych 

inicjuje i włącza się czynnie w akcje zbierana surowców wtórnych; 

bezbłędnie pisze pismem technicznym; 

porównuje wady oraz zalety, papieru, drewna, materiałów włókienniczych; 

Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto: 

wzorowo organizuje swoje stanowisko pracy; 

przygotowuje pełną dokumentację techniczną; 

dba o estetykę wykonywanej pracy; wprowadza ulepszenia i dodatkowo ozdabia prace; 

starannie wykonuje wszystkie zaplanowane operacje technologiczne; 

sprawnie posługuje się przyrządami kreślarskimi przy wykonywaniu rysunków technicznych; 

poprawnie stosuje wszystkie zasady wymiarowania; 

wymienia gałęzie przemysłu, w którym ma zastosowanie drewno; 

rozpoznaje wszystkie materiały drewnopochodne; 

Podaje nazwy narzędzi do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych 

dokonuje dokładnego podziału połączeń drewnianych z podaniem konkretnych przykładów ich zastosowania; 

podaje nazwy surowców używanych do produkcji papieru; 

Samodzielnie wykonuje zadanie wytwórcze”opakowanie na prezent” 

podaje różnicę między tkaniną a dzianiną; 

uzasadnia konieczność recyklingu makulatury z podaniem oszczędności; 

poprawnie przyszywa guziki różnymi sposobami; 

stosuje różne ściegi ręczne; 

samodzielnie wykonuje projekt ubrania 

rozróżnia wyroby wykonane z tworzyw sztucznych 

charakteryzuje tworzywa ze względu na ich właściwości 

poprawnie posługuje się terminami: metal, ruda, stop, niemetal, metale żelazne, metale nieżelazne 

omawia, w jaki sposób otrzymuje się metale 

podaje nazwy narzędzi do obróbki metali 

samodzielnie wykonuje prace wytwórczą z wykorzystaniem metali 

stosuje inne niż proponowane przez nauczyciela materiały i narzędzia do obróbki poznanych materiałów z zachowaniem 

ostrożności. 

Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy spełnia wymagania na ocenę dostateczną, a ponadto: 

wymienia znaczenie poszczególnych znaków BHP; 



uzasadnia zachowanie się uczniów w czasie ogłoszenia alarmu przeciwpożarowego; 

prawidłowo posługuje się przyborami i narzędziami do pracy; 

odpowiednio dobiera narzędzia do operacji technologicznych; 

dba o oszczędne gospodarowanie materiałem, zawsze wykonuje swoje prace starannie; 

planuje swoją pracę z niewielką pomocą nauczyciela; 

pisze pismem technicznym starając kreślić litery na miarę swoich możliwości; 

poprawnie stosuje rodzaje linii rysunkowych; 

wskazuje błędne wymiary na rysunkach przedstawionych przez nauczyciela; 

wymiaruje proste elementy zgodnie z poznanymi zasadami wymiarowania; 

wymienia warstwy drewna; 

podaje konkretne przykłady drzew twardych i miękkich; 

wylicza konkretne przedmioty wykonane z drewna; 

rozpoznaje właściwości drewna; rozróżnia wady i zalety drewna; 

klasyfikuje sortymenty tarcicy pod względem ich grubości i przeznaczenia; 

wie, z jakich materiałów zostały wykonane niektóre materiały drewnopochodne; 

porównuje materiały drewnopochodne pod względem ich właściwości i zastosowania; 

definiuje rodzaje połączeń; podaje zastosowanie poszczególnych typów połączeń, czasem popełniając błędy; 

wyjaśnia poszczególne etapy produkcji papieru; 

podaje przykłady zastosowań poszczególnych rodzajów papieru; 

określa wszystkie właściwości papieru oraz potrafi je scharakteryzować; 

wykonuje prace wytwórczą z papieru przy niewielkiej pomocy nauczyciela 

omawia materiały włókiennicze; 

definiuje pojęcia „tkanina” i dzianina”; 

dokonuje właściwego wyboru ściegu ręcznego. 

przyszywa guziki samodzielnie 

podaje przykłady przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych 

podaje przykłady przedmiotów metalu w swoim otoczeniu 

bada właściwości metali 

wykonuje pracę wytwórczą z metalu przy niewielkiej pomocy nauczyciela 

 

Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 

wyjaśnia znaczenie skrótu BHP; rozpoznaje oznaczenia przeciwpożarowe; 

racjonalnie podchodzi do konieczności utylizacji odpadów; 

przygotowuje potrzebne materiały niedokładnie stosując się do instrukcji; 

z pomocą nauczyciela wykonuje pracę wytwórczą, lecz robi to dość niestarannie; 

z pomocą nauczyciela pisze pismem technicznym 

poprawnie dobiera spośród dostępnych przyrządów kreślarskich niezbędne do wykonania konkretnego zadania; 

stara się stosować zasady wymiarowania rysunków technicznych, ale nie zawsze potrafi poprawnie wykonać zadanie; 

nazywa warstwy pnia drzewa, docenia znaczenie lasów dla życia człowieka; 

wymienia kilka gałęzi przemysłu, w którym ma zastosowanie drewno; 

zna kilka własności drewna, lecz nie potrafi określić ich znaczenia; 

wyjaśnia pojęcie „tarcica”, wymienia wszystkie sortymenty tarcicy; 

podaje kilka przykładów materiałów drewnopochodnych i ich zastosowanie; 

rozróżnia narzędzia ręczne i elektronarzędzia potrafiąc określić ich przeznaczenie; 

podaje przykłady obróbki drewna; 

zna zasadę bezpiecznego posługiwania się narzędziami i przyborami; 

wymienia poszczególne etapy produkcji papieru, jednak nie potrafi uszczegółowić potrzeby ich stosowania; 

rozumie potrzebę odzyskiwania makulatury; 

wymienia kilka właściwości papieru; 

rozpoznaje próbki papieru, myli jednak jego przeznaczenie; 

rozróżnia materiały włókiennicze, podaje przykłady zastosowań; 

nazywa rodzaje ściegów ręcznych, potrafi przyszyć guzik. 

podaje kilka przykładów przedmiotów wykonanych z metalu; 

rozróżnia narzędzia do obróbki metalu potrafiąc określić ich przeznaczenie; 

podaje kilkaprzykładów przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych; 

 

 

Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy: 

wyjaśnia znaczenie skrótu  „ BHP”; 

podaje telefony alarmowe; wyjaśnia, jak ma się zachować uczeń w razie pożaru; 

bezpiecznie posługuje się narzędziami; 

ma świadomość konieczności recyklingu; definiuje hasła: „ekologia”, „recykling”, „ochrona środowiska”; 

przygotowuje materiały i z pomocą nauczyciela wykonuje poszczególne zadania; 

odróżnia pismo techniczne proste od pochyłego; 

wymienia formaty arkuszy papieru; 

rozpoznaje skalę powiększającą i naturalną na rysunkach technicznych; 

wymienia narzędzia niezbędne do wykonania rysunku technicznego; 



omawia linie wymiarowe i ich zastosowanie; 

wymienia zasady wymiarowania na rysunkach technicznych; 

rozróżnia drzewo od drewna; dzieli drzewa na dwie grupy – liściaste i iglaste, wymienia zagrożenia lasów; 

wymienia dwie własności drewna – barwę i twardość; 

wie, że drewno ma wiele zalet i wad, ale nie potrafi ich nazwać; 

podaje nazwy związane z wytwarzaniem tarcicy: „tartak”, „trak”; wylicza niektóre sortymenty tarcicy; 

rozróżnia drewno od materiałów drewnopochodnych; 

wymienia podstawowe narzędzia do obróbki drewna; podaje przykłady połączeń drewna; 

zna historię produkcji papieru; wymienia surowce, z których wytwarza się papier; 

podaje przykłady rodzajów papieru; wylicza zastosowanie papieru; 

podaje przykłady operacji obróbki papieru; 

wymienia podstawowe narzędzia do obróbki papieru; 

wymienia materiały włókiennicze; 

potrafi wykonać jeden ścieg ręczny 

potrafi podać przykład przedmiotu wykonanego z metalu i jego zastosowanie 

podaje przykłady narzędzi do o9bróbki metali 

wymienia podstawowe właściwości metali 

podaje nazwy tworzyw sztucznych po naprowadzeniu przez nauczyciela 

podaje przykłady wykorzystania tworzyw sztucznych 

 

.  

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: - nie opanował wiedzy i umiejętności przewidzianych programem 

nauczania, - nie rokuje nadziei na poprawę stanu umiejętności i wiadomości, - nie jest w stanie rozwiązać zadań o 

elementarnym stopniu trudności, - nie wykazuje żadnych chęci do poprawy swojej oceny.  

 

 

UMOWA MIEDZY UCZNIEM I NAUCZYCIELEM 

ZAJĘCIA TECHNICZNE 

 

1. UCZEO JEST ZAWSZE PRZYGOTOWANY DO LEKCJI (MA MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA 

PRACY WYTWÓRCZEJ LUB ZESZYT I PODRĘCZNIK). 

- ZA BRAK PRZYGOTOWANIA UCZEO OTRZYMUJE MINUS 

-UCZEO MOŻE OTRZYMAD  DWA MINUSY BEZ ŻADNYCH KONSEKWENCJI 

-TRZECI MINUS RÓWNY JEST OCENIE NIEDOSTATECZNEJ 

2. UCZEO WYKONUJE PRACE WYTWÓRCZE ZGODNIE Z POLECENIAMI NAUCZYCIELA 

-OTRZYMUJE ZA NIE OCENĘ: 6,5,4,3,2. 

- OCENE NIEDOSTATECZNĄ UCZEO OTRZYMUJE, JEŚLI NIE WYKONA PRACY WYTWÓRCZEJ 

- NA OCENĘ MA WPŁYW CZYSTOŚD I STARANNOŚD WYKONYWANEJ PRACY 

3. JEŚLI UCZEN JEST NIEOBECNY NA LEKCJI, NIE MUSI W DOMU WYKONYWAD PRACY WYTWÓRCZEJ, 

KTÓRĄ POZOSTALI UCZNIOWIE TWORZYLI DANEGO DNIA NA ZAJĘCIACH. 

4. UCZEO NIEOBECNY NA LEKCJI POWINIEN BYD PRZYGOTOWANY DO KOLEJNEJ LEKCJI ZAJĘD 

TECHNICZNYCH: 

-UZUPEŁNIONE NOTATKI I ZADANIA W ZESZYCIE DWICZEO, 

- PRZYGOTOWANE MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO PRACY WYTWÓRCZEJ. 



5. UCZEO POWINIEN BYD PRZYGOTOWANY Z ZAGADNIEO ZAWARTYCH  W PODRĘCZNIKU, 

OMÓWIONYCH  NA POPRZEDNIEJ LEKCJI. 

6. NAUCZYCIEL MOŻE SPRAWDZID WIEDZĘ UCZNIA (KARTKÓWKA, SPRAWDZIAN  ZAPOWIEDZIANY 

DWA TYGODNIE WCZEŚNIEJ, ODPOWIEDŹ USTNA). 

7. OCENĘ NA KONIEC ROKU UCZEO OTRZYMUJE NA PODSTAWIE OCENY Z PIERWSZEGO SEMESTRU  

I STOPNI UZYSKANYCH W DRUGIM PÓŁROCZU. 

 


