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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU 

TECHNIKA KLASA V 

 
OCENIANIU PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE OBSZARY: 

 Wiedza teoretyczna objęta programem nauczania. 

 Umiejętność zastosowania wiadomości teoretycznych w praktyce. 

 Umiejętności wykonania dokumentacji technicznej. 

 Estetyka wykonania dokumentacji technicznej. 

 Umiejętność znalezienia rozwiązania w sytuacjach nowych. 

 Aktywność i kreatywność własna ucznia. 

 Umiejętność pracy w małych grupach oraz w zespole. 

 Zaangażowanie i aktywność na lekcji. 

 Umiejętność odnalezienia i przygotowania materiałów poza pracownią. 

 

FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE: 

 

1. Udział w konkursach. 

2. Prace na rzecz ochrony środowiska. 

3. Sprawdziany. 

4. Kartkówki. 

5. Prace wytwórcze. 

6. Prezentacje, projekty. 

7. Zadania domowe. 

8. Przestrzeganie regulaminu pracowni. 

9. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

10. Obserwacja ucznia: 

a. przygotowanie do lekcji, 

b. aktywność na lekcji, 

c. praca w grupie. 

 

Hierarchia ważności ocen odpowiada kolejności ich wymienienia. 

 

KRYTERIA USTALANIA OCENY: 

 

1. Przy ocenianiu zajęć praktycznych będą brane pod uwagę: 

a. przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad BHP, 

b. organizacja pracy, 

c. ład i porządek na stanowisku pracy, 

d. sprawność w posługiwaniu się narzędziami, 

e. oszczędne gospodarowanie materiałami, 

f. estetyka wykonywanej pracy, 

g. samodzielność pracy. 

h. przygotowanie materiałów, 

2. Przy ocenianiu prac pisemnych będą brane pod uwagę: 

a. spójność merytoryczna i językowa przedmiotu, 

b. zastosowanie właściwego języka przedmiotu, 

c. prawidłowość  estetyka wykonania rysunków. 

3. Przy ocenianiu prac dodatkowych będą brane pod uwagę: 
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a. Pomysłowość, inwencja twórcza i nowatorstwo, 

b. Samodzielność, zaangażowanie oraz ilość włożonej pracy, 

c. Różnorodność zastosowania materiałów i technik. 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU: 

 

1. Sprawdziany po zakończeniu działu zapowiadane z dwu tygodniowym 

wyprzedzeniem. Kartkówki sprawdzające opanowanie wiadomości bieżących z co 

najwyżej 3 ostatnich tematów. Nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadania 

kartkówek. 
 

Uczeń, który nie pisał sprawdzianu lub kartkówki z powodu nieobecności w szkole, pisze ją 

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z sprawdzianu 

lub kartkówki w ciągu dwóch tygodni po otrzymaniu oceny. Termin i formę poprawy ustala 

nauczyciel w porozumieniu z uczniem. 

 

Uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania w ciągu semestru tylko w sytuacji 

kiedy nie posiada  materiałów koniecznych do przygotowania pracy wytwórczej. Każde 

kolejne nieprzygotowanie skutkować będzie oceną niedostateczną.  

 

Uczeń który nie odrobił zadania domowego otrzymuje „brak zadania”, każde kolejne 

nieodrobienie zadania skutkować będzie oceną niedostateczną. 

 

Nauczyciel informuje o konieczności przyniesienia odpowiednich materiałów na dana lekcje 

z tygodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie nieprzygotowanie nie zwalnia z wykonania pracy 

wytwórczej i przedstawienia jej do oceny przez nauczyciela w ciągu trzech tygodni.  

 

Uczeń, który notorycznie zapomina książek lub zeszytu otrzymuje odpowiednio brak książki, 

brak zeszytu, czwarty brak skutkować będzie oceną niedostateczną. 

 

Aktywność i szczególne zaangażowanie w rozwiązywanie problemów na lekcji nagradza się 

znakiem „+”. Po zdobyciu 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę „celujący”,  

a trzech ocenę „bardzo dobry”. 

 

KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW: 

 

1. Wyniki z kartkówek omawiane są na lekcjach. 

2. Prace pisemne (przechowywane do końca roku szkolnego) są do wglądu. 

3. Uczeń jest informowany na bieżąco o otrzymywanych ocenach cząstkowych. Każda 

ocena jest jawna. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą zapoznać się z oceną 

osiągnięć ucznia na wyznaczonych konsultacjach i zebraniach wychowawcy  

z rodzicami. 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE  KLASA V 
 

Ocena dopuszczająca 

uczeń: 

• wie jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują podczas zajęć, stosuje się do nich nakłaniany 

przez nauczyciela, 

• prowadzi zeszyt przedmiotowy, 
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• musi być nakłaniany i mobilizowany do pracy przez nauczyciela, 

• sam nie podejmuje się rozwiązania nawet prostych zadań technicznych, 

• prace wytwórcze, zawierają błędy merytoryczne, 

• zna rośliny i zwierzęta, z których uzyskuje się włókna do produkcji materiałów 

włókienniczych, 

• rozumie znaczenie umieszczania metek ubraniowych, 

• wymienia nazwy przyborów krawieckich, 

• zna historię produkcji papieru, 

• potrafi wymienić surowce do produkcji papieru, 

• wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru, 

• potrafi docenić znaczenie lasów dla życia człowieka, 

• rozumie skutki nieodpowiedzialnego pozyskiwania drewna, 

• rozróżnia i prawidłowo nazywa podstawowe narzędzia do obróbki drewna, 

• wie, z czego produkowane są tworzywa sztuczne, 

• wie, w jaki sposób otrzymywane są tworzywa sztuczne, 

• podaje nazwy narzędzi do obróbki tworzyw sztucznych, 

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

nieżelazne, 

• podaje nazwy narzędzi do obróbki metali, 

• rozumie znaczenie ochrony środowiska, 

• potrafi określić źródła zanieczyszczenia środowiska, 

• rozumie znaczenie segregacji śmieci, 

• wyjaśnia do czego stosuje się rysunek techniczny, 

• rozpoznaje poszczególne narzędzia kreślarskie i pomiarowe, 

• wyjaśnia do czego stosuje się pisma technicznego, 

• posługuje się terminem: normalizacja, 

• rozróżnia linie rysunkowe i pomiarowe. 

 

Ocena dostateczna 

uczeń: 

• wymaga pomocy i mobilizacji do pracy ze strony nauczyciela, 

• ma w wykonywanych przez siebie pracach niedociągnięcia i błędy dotyczące poprawności 

wykonania oraz estetyki, 

• mało efektywnie wykorzystuje czas pracy, 

• dostosowuje się do zasad BHP obowiązujących w pracowni 

• wie, w jaki sposób otrzymuje się włókna naturalne, 

• potrafi odczytać znaczenie symbolów na metkach ubraniowych z pomocą tablicy znaków, 

• omawia konieczność zróżnicowania stroju w  zależności od okazji, 

• wie, w jaki sposób produkuje się papier, 

• rozumie znaczenie odzyskiwania makulatury, 

• potrafi wymienić zalety i wady przedmiotów wykonanych z drewna, 

• rozumie konieczność produkcji materiałów drewnopochodnych, 

• potrafi wymienić kilka gatunków drzew liściastych i iglastych, 

• rozróżnia i prawidłowo nazywa podstawowe narzędzia, przyrządy pomiarowe i przybory do 

obróbki drewna i potrafi określić ich przeznaczenie, 

• wie, gdzie znalazły zastosowanie tworzywa sztuczne, 

• potrafi wskazać w swoim środowisku przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych, 

• omawia, w jaki sposób otrzymuje się metale, 

• określa rodzaje metali, 

• wymienia zastosowanie różnych metali, 
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• potrafi wymienić surowce wtórne, które można odzyskać w gospodarstwie domowym,  

• wie, w jaki sposób ograniczyć „produkcję”  śmieci w swoim gospodarstwie domowym,  

• rozumie sens racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, gazu, wody, 

• rozumie znaczenie norm w technice, 

• zna elementy rysunku technicznego, 

• zna zasady wykreślania rysunku technicznego, 

• wykonuje proste rysunki z użyciem wskazanych narzędzi, 

• odwzorowuje pismem technicznym poszczególne litery i cyfry, 

• oblicza wielkość formatów rysunkowych w odniesieniu do formatu A4, 

• wyznacza osie symetrii narysowanych figur.  

 

Ocena dobra 

uczeń: 

• racjonalnie wykorzystuje czas pracy, 

• sam podejmuje próby rozwiązywania niektórych zadań, 

• podejmuje próby samooceny, 

• dość starannie wykonuje prace wytwórcze, operacje technologiczne, 

• stosuje zasady BHP w pracowni, 

• zna proces otrzymywania włókna lnianego, 

• wie, w jaki sposób otrzymuje się tkaninę i dzianinę, 

• potrafi samodzielnie odczytać znaczenie symbolów na metkach ubraniowych, 

• zna sposoby numeracji odzieży, 

• rozróżnia ściegi krawieckie, 

• potrafi określić podstawowe gatunki papieru, 

• przedstawia zastosowanie narzędzi do obróbki papieru, 

• zna proces wytwarzania materiałów drewnopochodnych i związane z tym problemy z 

ochroną środowiska, 

• potrafi wskazać możliwości zagospodarowania odpadów z drewna, 

• umie nazywać poszczególne operacje technologiczne związane z obróbką drewna, 

• prawidłowo dobiera podstawowe narzędzia, przyrządy pomiarowe i przybory do obróbki 

drewna, 

• docenia znaczenie tworzyw sztucznych, 

• potrafi wymienić zalety tworzyw sztucznych, 

• rozumie problemy ekologiczne związane ze składowaniem i utylizacją tworzyw sztucznych,  

• zna nazwy podstawowych tworzyw sztucznych, 

• przedstawia zastosowanie narzędzi do obróbki tworzyw sztucznych, 

• przedstawia zastosowanie narzędzi do obróbki metali, 

• potrafi odczytać symbole recyklingu na opakowaniach, 

• zna przyczyny powstawania dziury ozonowej i efektu cieplarnianego, 

• zna odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska i miejsca ich składowania, 

• rozumie konieczność wymiarowania rysunku technicznego i zna zasady wymiarowania, 

• zna rodzaje pisma technicznego, 

• stosuje pismo techniczne do zapisania określonych wyrazów, 

• uzupełnia i samodzielnie wykonuje proste szkice techniczne. 

 

Ocena bardzo dobra 

uczeń: 

• ekonomicznie wykorzystuje materiał i racjonalnie wykorzystuje czas pracy,  

• jest zaangażowany samodzielny przy rozwiązywaniu zadań problemowych, 

• wykazuje pomysłowość w realizacji zadań praktycznych, 
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• korzysta z literatury i słowników technicznych, 

• planuje pracę wytwórczą z uwzględnieniem kolejności operacji technologicznych,  

• dobiera materiał do wykonywanego wyrobu, 

• zna zalety i wady materiałów włókienniczych pochodzenia naturalnego i sztucznego, 

• wie ,gdzie można przekazać niepotrzebną odzież, 

• potrafi dokonać pomiarów własnej sylwetki i określić swój rozmiar odzieży, 

• potrafi sam prawidłowo dbać o czystość i wygląd odzieży, 

• przedstawia zastosowanie przyborów krawieckich, 

• określa wykorzystanie poszczególnych ściegów krawieckich, 

• potrafi wytłumaczyć związek między produkcją papieru, a zmianami środowiska, 

• potrafi określić zastosowanie poszczególnych gatunków papieru, 

• zna zawody związane z lasem i obróbką drewna, 

• zna budowę pnia drewna, 

• potrafi rozpoznać podstawowe gatunki drewna, 

• prawidłowo dobiera narzędzia, przyrządy pomiarowe i przybory do poszczególnych operacji 

technologicznych, 

• potrafi wymienić wady tworzyw sztucznych, 

• potrafi wytłumaczyć zależność między produkcją tworzyw sztucznych, a zanieczyszczeniem 

środowiska, 

• krytycznie podchodzi do zakupu produktów opakowanych w tworzywa sztuczne, 

• omawia i formułuje wnioski na temat właściwości metali, 

• potrafi wytłumaczyć związek między produkcją, np. prądu elektrycznego, a 

zanieczyszczeniem środowiska, 

• potrafi starannie pisać pismem technicznym prostym, 

• starannie wykreśla proste rysunki 

• potrafi zwymiarować prostą figurę, 

• omawia kolejne etapy szkicowania. 

 

Ocena celująca 

uczeń: 

• motywuje uczestników zajęć do racjonalnego wykorzystania czasu pracy, stosowania 

regulaminu pracowni, zasad BHP oraz ppoż 

• umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, 

• podczas realizacji zadań technicznych stosuje nowatorskie rozwiązania, 

• prezentuje, szeroki zakres wiedzy technicznej posługując się nią, 

• samodzielny w poszukiwaniu rozwiązań technicznych i poszerzaniu zakresu swojej wiedzy,  

• uczestniczy w konkursach technicznych i ekologicznych, 

• zna podstawowe nazwy włókien sztucznych, 

• potrafi wyjaśnić zalety odzyskiwania wyrobów włókienniczych, 

• projektuje ubrania wykazując się pomysłowością, 

• czynnie uczestniczy w akcji zbierania makulatury, 

• potrafi rozpoznać i wymienić nazwy materiałów drewnopochodnych, 

• potrafi rozróżnić, nazwać i wskazać zastosowanie podstawowych tworzyw sztucznych, 

• potrafi rozróżnić, nazwać i wskazać zastosowanie podstawowych metali i stopów, 

• potrafi zwymiarować figurę z trzema otworami, 

• potrafi wskazać błędy w wymiarowaniu i je omówić 

• wykonuje szkic techniczny przedmiotu z zachowaniem odpowiedniej kolejności działań. 

 

Opracowanie Dominika Bednarczyk 


