
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen z przedmiotu 

technika w klasie 4,5,6 szkoły podstawowej 

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r.: 

§ 7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i 

zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

Przy ocenianiu osiągnięć uczniów zwracam uwagę na: 

• rozumienie zjawisk technicznych, 

• umiejętność wnioskowania, 

• czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń technicznych, katalogów, 

• czytanie i rysowanie rysunków złożeniowych i wykonawczych, 

• umiejętność organizacji miejsca pracy, 

• właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych, 

• przestrzeganie zasad bhp, 

• dokładność i staranność wykonywania zadania. 

Ocenę osiągnięć ucznia formułuję z wykorzystaniem  kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej 

skali ocen. 

• Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania 

samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym, pracuje systematycznie, 

wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem 

merytorycznym. Opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe, uzyskuje 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 reprezentując szkołę, np. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, konkursy 

fotograficzne, wykonuje dodatkowe projekty we wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem. 

• Ocena bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz 

wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto uzyskuje co najmniej dobre 

oceny ze sprawdzianów i wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu 

pracy i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

• Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy 

nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Ze sprawdzianów otrzymuje co najmniej oceny dostateczne, 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 niższym niż dostateczny. 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. 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. 



Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami uwzględnia się: 

• aktywność podczas lekcji, 

• zaangażowanie w wykonywane zadania, 

• umiejętność pracy w grupie, 

• obowiązkowość i systematyczność, 

• udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego. 

W wypadku techniki ponadto uwzględniam stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. 

Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena przede wszystkim odzwierciedla indywidualne podejście 

ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie w pracę. 

W nauczaniu techniki ocenie mogą podlegać następujące formy pracy: 

• test, 

• sprawdzian, 

• zadanie praktyczne, 

• zadanie domowe, 

• aktywność na lekcji, 

• odpowiedź ustna, 

• praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt). 

Na ocenę odpowiedzi ustnej składają się: jej zawartość merytoryczna, argumentacja, wyrażanie sądów, 

ich uzasadnianie, stosowanie języka technicznego oraz sposób prezentacji. Dodatkowe pytania 

naprowadzające wpływają na obniżenie oceny. 

Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji raz w ciągu semestru bez podania przyczyny, otrzymuje 

wówczas znak np. nie mający wpływu na ocenę końcową. Brak przygotowania należy zgłosić 

nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć. 

Dostosowanie wymagań 

U uczniów ze szczególnymi trudnościami w przyswajaniu wiadomości i opanowywaniu umiejętności 

praktycznych z przedmiotu obniża się poziom wymagań stosownie do ich możliwości. 

Dłuższa nieobecność ucznia w szkole. 

Uczeń powinien nadrobić istotne ćwiczenia i zadania wykonywane na opuszczonych lekcjach. 

Czas w jakim powinien to zrobić wynosi 2 tygodnie od momentu powrotu do szkoły. W przypadku  gdy 

uczeń nie uzupełni brakujących ocen – nauczyciel uwzględnia ten fakt przy wystawianiu oceny na I 

półrocze oraz oceny końcowo rocznej.  

Ustalanie przewidywanej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

1. Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy ucznia. 

2. Oceny śródroczna i roczna z techniki nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

3. Ocena śródroczna jest ustalona ze wszystkich ocen cząstkowych z pierwszego półrocza, natomiast 

przy ustalaniu oceny rocznej bierze się pod uwagę ocenę śródroczną oraz wszystkie oceny cząstkowe 

uzyskane przez ucznia w drugim półroczu. 

Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących. 

 


