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I Kontrakt między nauczycielem a uczniem 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany z zasadami sprawiedliwości. 

2. Ze względu na indywidualizację wymagań wynikającą ze specyfiki przedmiotu  na ocenę składać się 

będzie stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

3. Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach: zeszyt w kratkę, przybory do pisania i kreślenia 

rysunków technicznych. 

4. W zależności od planowanych zadań wytwórczych uczniowie przynoszą na zajęcia niezbędne 

materiały i sprzęt konieczne do pracy na lekcji, które nauczyciel podaje w zeszycie przedmiotowym 

z niezbędnym wyprzedzeniem. 

5. Prace pisemne - kartkówki nie muszą być zapowiadane, a uczeń  nieobecny musi je napisać w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

6. Każdą prace pisemną napisaną na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia można poprawić. Poprawa jest 

dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o wynikach. Uczeń poprawia 

pracę tylko jeden raz i brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna dwóch uzyskanych ocen. 

7. Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Przez 

nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, zadania domowego, brak pomocy 

potrzebnych do lekcji. Po wykorzystaniu określonego limitu uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. Nauczyciel zgłasza również zaistniały fakt wychowawcy, 

który obniża ocenę z zachowania w rubryce „stosunek do nauki”. 

8. Brak przygotowania spowodowany dłuższą nieobecnością rozpatruje się indywidualnie. 

9. Wpisana ocena 0 informuje o braku jaki uczeń musi nadrobić w ciągu 2ch tygodni w przeciwnym 

razie ocena zostaje zamieniona na ocenę niedostateczną. 

10. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz zalecenia z opinii lub 

orzeczenia. 

11. Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie zapoznawani są z Wymaganiami edukacyjnymi 

niezbędnymi do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych. Wymagania na poszczególne oceny są udostępnione uczniom na stronie 

internetowej szkoły. Oceny są jawne, oparte o poznane kryteria. 

12. Rodzice informowani są o sposobie oceniania z przedmiotu oraz o ocenach cząstkowych 

i końcowych na wywiadówkach, w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem oraz poprzez 

dziennik elektroniczny. Podczas indywidualnych spotkań są udostępnione do wglądu pisemne prace 

uczniów. 

13. Rodzice i uczniowie zostają powiadomieni o proponowanych uczniom ocenach z przedmiotu na 

półrocze tydzień przed klasyfikacją półroczną oraz  na koniec roku szkolnego na dwa tygodnie przed 

klasyfikacją roczną poprzez wpis w dzienniku elektronicznym. O grożących uczniom ocenach 

niedostatecznych z przedmiotu rodzice uczniów zostają poinformowani pisemnie na jeden miesiąc 

przed klasyfikacją półroczną i roczną. 

14. Na koniec półrocza nie przewiduje się procedur podwyższenia oceny. 

15. W przypadku, gdy uczeń nie zgadza się z zaproponowaną przez nauczyciela oceną wystawioną na 

koniec roku szkolnego, może ubiegać się o podwyższenie oceny o jeden stopień. Sprawdzenie 

poziomu wiedzy może mieć formę testu, opracowania dokumentacji projektowej na ustalony temat, 

przygotowania prezentacji lub wykonania pracy wytwórczej ustalonej z nauczycielem. Zakres 

materiału musi być zgodny z wymogami na ocenę wyższą o jeden stopień, a procedury podwyższenia 

oceny znajdują się w Statucie Szkoły.  

 

II Formy aktywności na lekcjach techniki 

1. Na lekcjach techniki pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących form:  

 aktywność, 

 prace wytwórcze: wykonywane na lekcji, ćwiczenia 

 prace pisemne: testy, kartkówki 



 

 

 prace domowe, 

 przygotowanie do zajęć i przestrzeganie regulaminu i higieny pracy, 

 zeszyt ucznia, 

 praca w grupach, 

 praca pozalekcyjna (prace konkursowe, projekty prace dodatkowe dla chętnych). 

W wypadku zajęć technicznych szczególnie uwzględniany jest przy ocenianiu stosunek ucznia do 

wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór 

materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.  

2. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej. Przyjmuje się następującą skalę 

ocen: 

 Stopień celujący  6 

 Stopień bardzo dobry  5 

 Stopień dobry   4 

 Stopień dostateczny  3 

 Stopień dopuszczający  2 

 Stopień niedostateczny  1 

3. Przyjmuje się także następujące oznaczenia w dzienniku elektronicznym: 

 Brak zadania   bz 

 Nieprzygotowanie  np 

 Aktywność na lekcji  +, - 

 Brak pracy, kartkówki itp.    0 

Nieobecność ucznia na zajęciach i brak jaki musi nadrobić w ciągu 2ch tygodni od wpisania w 

przeciwnym razie ocena zostanie zamieniona na ocenę niedostateczną.   

 

4. Aktywność na lekcji oceniana jest za pomocą „plusów” i „minusów”, które są przeliczane na oceny 

w następujący sposób: 

+++++  celujący 

++++  bardzo bobry  

+++-  dobry 

++--  dostateczny 

+---  dopuszczający 

----  niedostateczny 

Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się, rozwiązywanie zadań dodatkowych, 

aktywną pracę w grupach. Uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną za aktywność, jeżeli 

notorycznie zapomina pomocy niezbędnych do lekcji, jego zachowanie dezorganizuje pracę na lekcji 

nauczycielowi i innym uczniom.  

5. Za szczególną aktywność ucznia  (konkursy) – nauczyciel może wystawić dodatkową oceną o 

najwyższej wadze. 

6. Nie przewiduję się oceny celującej za zadanie domowe. 

 

III Wystawianie ocen 

 

Począwszy do klasy IV ocena śródroczna i roczna jest wynikiem oceny sugerowanej przez program (średnia 

ważona) oraz oceny proponowanej przez nauczyciela, wynikającej z rozpoznania poziomu i postępów w 

opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Ostateczna decyzja należy do nauczyciela 

przedmiotu. 

 

1. Sprawdziany i karkówki są punktowane, a następnie przeliczane na stopnie według następującej skali: 

 Celujący  100% - 96% 

 Bardzo dobry  95% - 85% 

 Dobry   84% - 70% 



 

 

 Dostateczny  69% - 50% 

 Dopuszczający  49% - 30% 

 Niedostateczny  29% - 0% 

 

 

2. Ocena półroczna/roczna jest wystawiona według następującej skali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Do każdej otrzymanej oceny nauczyciel udziela komentarza wraz ze wskazówkami dotyczącymi 

poprawy. Ocenę opisową stosuje się do ocen poniżej 4 w przypadku prac pisemnych, wówczas 

komentarz jest wpisany do dziennika. 

6. Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego. 

 

IV Ogólne wymagania na poszczególne oceny 

Ocena celująca: 
- uczeń opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w 

danej klasie a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 

- wyróżnia się dużą aktywnością i zaangażowaniem na zajęciach 

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym) albo krajowym 

- jego zachowania i postawy są nienaganne 

- korzysta z różnorodnych źródeł informacji 

- jest twórczy i kreatywny 

- lub posiada inne porównywalne osiągnięcia 

- wzorowo prowadzi swój zeszyt przedmiotowy 

Ocena bardzo dobra: 
- uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania przedmiotu w danej 

klasie 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i 

praktyczne ujęte programem nauczania 

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach 

- jego zachowania i postawy są nienaganne 

- korzysta z różnorodnych źródeł informacji 

- bardzo dobrze prowadzi swój zeszyt przedmiotowy 

Ocena dobra 
- uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania opisane w 

podstawie programowej oraz 

- poprawnie stosuje wiadomości 

- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania praktyczne 

- jego postawy i zachowania są poprawne 

- dobrze prowadzi zeszyt przedmiotowy 

 

Średnia Stopień 

Poniżej 1,64  niedostateczny 

Od 1,65 do 2,64 Dopuszczający 

Od 2,65 do 3,64 Dostateczny 

Od 3,65 do 4,64 Dobry 

Od 4,65 do 5,39 Bardzo dobry 

Powyżej 5,40 Celujący 



 

 

Ocena dostateczna 
- uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie 

nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz 

- rozwiązuje typowe zadania praktyczne o średnim stopniu trudności 

- jego zachowania i postawy są poprawne 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy 

 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu 

trudności, ale 

- nie spełnia wymagań zawartych w podstawie programowej 

- braki w opanowaniu minimum programowego nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki 

- jego zachowania i postawy są poprawne 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy 

 

Ocena niedostateczna 
Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu 

nauczania w danej klasie a braki w  wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego przedmiotu oraz 

-nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności 

- nie oddaje prac wytwórczych 

 

V. Wymagania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

1. Dla uczniów posiadających orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej wymagania 

dostosowuje się indywidualnie na podstawie konkretnej opinii m.in.: 

 wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych z użyciem urządzeń cyfrowych, 

 możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami, 

 konieczność odczytania poleceń otrzymanych przez innych uczniów w formie pisemnej, 

 branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonywanego ćwiczenia, a nie jego walorów 

estetycznych, 

 możliwość zamiany pracy pisemnej na ustną, 

 podczas odpowiedzi ustnej zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego, 

 pomoc w przygotowaniu pracy dodatkowej 

Ponadto uczniowie z orzeczeniem oceniani są  według  obniżonych  kryteriów  dostosowanych do ich 

możliwości zgodnie z zaleceniami podanymi orzeczeniu.  Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się 

zaniżoną punktację (o 10% w stosunku do każdego stopnia). Istnieje możliwość  otrzymania oceny 

dopuszczającą po uzyskaniu 20% punktów testu, sprawdzianu lub kartkówki. 

2.  Dostosowanie wymagań u uczniów z dysleksją. 

Kryteria oceniania są dostosowane do poziomu umiejętności i możliwości danego ucznia  

Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się niekiedy także na problemy ze zrozumieniem treści. 

Dostosowanie wymagań w zakresie formy: krótkie i proste polecenia, czytanie  polecenia zadania na głos, 

objaśnianie dłuższych poleceń, dłuższy czas pracy nad tekstem. 

3. Zasady pracy z uczniem zdolnym 

  włączanie ucznia do pomocy w prowadzeniu zajęć 

  kierowanie przez ucznia praca zespołową 

  udział w konkursach przedmiotowych 

  zaangażowanie w pomoc koleżeńską 

  zadania dodatkowe 

 

VI.  Wymagania edukacyjne dla poszczególnych klas 
 



 

 

 

 

Charakterystyka postaw i zachowań na poszczególne oceny z techniki w klasie4,5,6 
 

Dopuszczająca 

2 

Dostateczna 

3 

Dobra 

4 

Bardzo dobra 

5 

Celująca 

6 

• nie przeszkadza innym w 

zdobywaniu wiedzy i 

umiejętności, 

• na polecenie nauczyciela 

wykonuje proste czynności 

związane z przedmiotem, 

• pracę rozpoczyna bez 

wcześniejszego jej przemyślenia, 

• często jest nieprzygotowany do 

lekcji 

• jest bierny, nie zabiera głosu, 

• wykonuje polecenia nauczyciela, 

• potrafi wymienić, na czym polega 

planowanie pracy, ale na ogół jej 

nie planuje, 

• napotykając trudności, szybko się 

zniechęca do dalszej pracy, trzeba 

go ponownie do niej motywować, 

• na miejscu pracy często jest 

bałagan, 

• narzędzi nie zawsze używa zgodnie 

z  ich przeznaczeniem, 

• sporadycznie jest nieprzygotowany 

do zajęć 

• czynnie uczestniczy w lekcji, 

zgłasza się do odpowiedzi, 

• zadania powierzone przez 

nauczyciela wykonuje 

samodzielnie, 

• potrafi wyjaśnić, dlaczego 

planowanie pracy ma duże 

znaczenie dla właściwego jej 

przebiegu, 

• potrafi zaprojektować miejsce 

pracy, nie zawsze utrzymuje na nim 

porządek, 

• posługuje się narzędziami i 

urządzeniami, w sposób 

bezpieczny, zgodnie z ich 

przeznaczeniem, 

• napotykając trudności, prosi o 

pomoc, 

• potrafi współpracować z innymi, 

• zdarzają mu się pojedyncze 

przypadki, że jest nieprzygotowany 

do lekcji 

• czynnie uczestniczy w lekcji, zgłasza 

się do odpowiedzi, 

• zadania powierzone przez 

nauczyciela wykonuje samodzielnie, 

• zawsze przed rozpoczęciem pracy 

planuje ją, 

• potrafi zaprojektować miejsce pracy, 

zawsze utrzymuje na nim porządek, 

• posługuje się narzędziami i 

urządzeniami  

w sposób bezpieczny, zgodnie z ich 

przeznaczeniem, 

• napotykając trudności, podejmuje 

próby ich przezwyciężenia,  

tylko w ostateczności prosi o pomoc, 

• gdy dysponuje czasem, pomaga 

słabszym uczniom w pracy, 

• potrafi kierować pracą innych (w 

grupie), 

• zawsze przygotowany do lekcji 

• jest kreatywny, często dzieli się swoimi 

pomysłami, 

• inspiruje innych do aktywności, 

• proponuje nowe rozwiązania 

rozpatrywanych problemów (konstrukcji 

itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wymagania na poszczególne oceny szkolne -  KLASA 5 
 

Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny 

1 Przygotowanie dokumentacji 

technicznej wyrobu 

• samodzielność wykonania 

projektu, 

• zgodność z zasadami rysunku 

technicznego, 

• opracowanie planu wykonania, 

• wprowadzenie elementów 

usprawnień konstrukcyjnych 

bardzo dobra projekt rozbudowany, ze szczegółowymi rysunkami elementów; plan pracy przemyślany ze wskazaniem czasowym wykonania operacji 

technologicznych; rozwiązania racjonalizatorskie 

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 

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

konstrukcja przedmiotu 

2 Realizacja zadania technicznego 

• organizacja stanowiska pracy, 

• wykorzystanie czasu pracy, 

• oszczędność materiału, 

• dobór narzędzi i przyborów, 

• poprawność posługiwania się 

narzędziami i przyborami, 

• stopień samodzielności podczas 

pracy 

bardzo dobra 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 

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 

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 

3 Stopień opanowania przez ucznia 

operacji technologicznych 

• przenoszenie wymiarów na 

materiał, 

• cięcie materiału, 

• obróbka materiału, 

• łączenie elementów, 

• czynności wykończeniowe 

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 

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

elementy zdobnicze 

dostateczna 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 Ocena Kryterium oceny 

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

estetycznie 

 

 

Ocena gotowego wyrobu 

• zgodność z rysunkiem 

technicznym, 

• wykonanie zgodnie z 

harmonogramem, 

• użyteczność 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 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wymagania na poszczególne oceny szkolne -  KLASA 6 
 

Ocena 

Oceniana tematyka 

Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 

Wpływ umeblowania  

i wystroju mieszkania na 

samopoczucie człowieka. 

Projektowanie umeblowania 

mieszkania 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jak powinno być 

oświetlone miejsce do pracy; 

• w bezpieczny sposób 

posługiwać się podstawowymi 

narzędziami do obróbki papieru 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić pojęcia: ciąg komunikacyjny, 

rzut poziomy mieszkania, ściana 

nośna, ściana działowa, trzon 

kominowy, 

• odczytać rzut poziomy mieszkania,  

• w prawidłowy, bezpieczny sposób 

posługiwać się podstawowymi 

narzędziami do obróbki papieru 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jaki wpływ na samopoczucie 

człowieka mają: kształt i ustawienie 

mebli, zastosowane kolory, oświetlenie 

itp., 

• zaprojektować umeblowanie 

mieszkania zgodnie z zasadami 

ergonomii, 

• prawidłowo ciąć, zaginać i sklejać karton 

Uczeń potrafi: 

• zaplanować kolorystykę wyposażenia 

mieszkania zgodnie z potrzebami 

mieszkańców; 

• racjonalnie rozplanować rozmieszczenie 

pomieszczeń dla poszczególnych członków 

rodziny 

Zasady racjonalnego 

urządzenia kuchni. 

Zasady prawidłowego 

przechowywania produktów 

pożywczych 

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• dlaczego kuchenka i chłodziarka 

nie mogą stać obok siebie; 

• dlaczego kuchenka gazowa nie 

może stać pod oknem; 

• jak przygotować produkty do 

przechowywania w chłodziarce 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, co to jest ciąg roboczy  

i  zaprojektować go z pomocą 

nauczyciela, 

• prawidłowo rozmieścić produkty 

żywnościowe w chłodziarce 

Uczeń potrafi: 

• samodzielnie zaprojektować ciąg roboczy, 

• wskazać odpowiednie miejsce na 

ustawienia chłodziarki  

Uczeń potrafi: 

• zaprojektować rozmieszczenie sprzętu w 

kuchni z uwzględnieniem ergonomii i zasad 

bhp 

Savoir-vivre przy stole Uczeń potrafi:  

• kulturalnie zachować się przy 

stole 

Uczeń potrafi: 

• prawidłowo ułożyć podstawowe 

elementy nakrycia stołu 

Uczeń potrafi: 

• prawidłowo nakryć do stołu 

Uczeń potrafi: 

• obsłużyć biesiadników zgodnie  

z zasadami dobrego wychowania 

Wykonanie elementów 

wystroju stołu 

Uczeń potrafi: 

• prawidłowo ułożyć serwetki w 

serwetniku 

Uczeń potrafi: 

• wykonać elementy zdobnicze stołu 

według podanego wzoru 

Uczeń potrafi: 

• ubrać stół zgodnie z istniejącymi  

w tym zakresie tradycjami 

Uczeń potrafi: 

• zaprojektować wystrój stołu w zależności od 

okoliczności 

Racjonalne korzystanie  

z instalacji wodno-

kanalizacyjnej 

Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 

• podjąć działania mające na celu 

oszczędzanie wody 

Uczeń potrafi: 

• odczytać schemat instalacji wodno-

kanalizacyjnej, 

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• jak dostarczano wodę do domów w czasach, 

gdy nie było wodociągów, 



 

 

Ocena 

Oceniana tematyka 

Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 

• prawidłowo zareagować, gdy 

zostanie uszkodzona instalacja 

wodociągowa, 

• prawidłowo zareagować, gdy 

zostanie uszkodzona instalacja 

kanalizacyjna 

• wyjaśnić znaczenie oszczędzania wody • skutki marnotrawstwa wody, 

• co to jest rzut pionowy domu 

Ekonomiczne korzystanie  

z systemów grzewczych 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jak można zmniejszyć 

koszty ogrzewania mieszkania 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jakie czynniki mają wpływ na 

koszty ogrzewania mieszkania 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jak ciepło rozchodzi się  

w powietrzu, 

Uczeń potrafi: 

• wyciągać prawidłowe wnioski  

z przeprowadzonych doświadczeń 

   • narysować spiralę za pomocą cyrkla, 

• ciąć papier po okręgu, 

• przeprowadzać proste doświadczenia 

 

Wyjaśnienie istoty prądu 

elektrycznego. 

Bezpieczne korzystanie  

z energii elektrycznej. 

Koszty związane z 

korzystaniem z energii 

elektrycznej 

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• co to jest bezpiecznik i tablica 

rozdzielcza, 

• jak postąpić, gdy w domu 

zgaśnie światło, 

• wyjaśnić, jak należy postąpić w 

przypadku porażenia prądem 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, co to jest obwód elektryczny i 

odbiornik elektryczny, 

• wyjaśnić, co to jest pion energetyczny, 

puszki rozgałęźne, 

• zlokalizować w domu przewody 

elektryczne, 

• odczytać schemat instalacji elektrycznej, 

• narysować i zmontować obwód 

szeregowy  

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, co to jest prąd elektryczny, 

• wyjaśnić, co to jest natężenie i napięcie 

prądu, 

• narysować i zmontować obwód 

równoległy, 

• wyjaśnić, jaka jest różnica między 

obwodem szeregowym i równoległym 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, co to jest moc urządzeń 

elektrycznych, 

• wyjaśnić, od czego zależy ilość zużytej 

energii elektrycznej, 

• wyjaśnić, w jaki sposób można oszczędzać 

energię elektryczną, 

• zdiagnozować, dlaczego w obwodzie nie 

płynie prąd 

Bezpieczne korzystanie  

z urządzeń gazowych 

Uczeń potrafi: 

• wskazać miejsca, które może  

sam obsługiwać, 

• wyjaśnić, jak należy postąpić, 

gdy w pomieszczeniu czuć 

zapach gazu 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jakie zagrożenia istnieją przy 

nieprzestrzeganiu zasad bhp, 

• wyjaśnić, dlaczego przewody gazowe  

są malowane na żółto 

Uczeń potrafi: 

• odczytać schemat instalacji gazowej, 

• wyjaśnić, jakie działania należy podjąć 

w celu oszczędności gazu 

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• jakie skutki niesie za sobą marnotrawstwo 

gazu; 

• dlaczego główne zawory gazowe są 

umieszczane na zewnątrz budynków 

Realizacja projektu Uczeń wykonuje z pomocą 

kolegów powierzone mu zadania 

Uczeń samodzielnie wykonuje 

powierzone mu zadania 

Uczeń potrafi  wspólnie z innymi: Uczeń potrafi: 

• podjąć decyzję dotyczącą wyboru tematu, 



 

 

Ocena 

Oceniana tematyka 

Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 

• podejmować decyzję dotyczącą formy 

opracowania projektu, 

• opracować plan pracy i jej podział 

między członków grupy 

• dopilnować prawidłowego przebiegu pracy, 

• w sposób uporządkowany, interesujący 

przeprowadzić prezentację 

Ocena 

Oceniana tematyka 

Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 

Klasyfikacja urządzeń 

technicznych.  

Budowa urządzeń 

technicznych. 

Schematy blokowe 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, według jakich kryteriów można 

przeprowadzać klasyfikację urządzeń 

technicznych, 

• sklasyfikować urządzenia techniczne 

według wykonywanej pracy  

Uczeń potrafi: 

• przeprowadzić klasyfikację urządzeń 

technicznych według wykonywanej 

pracy i ich konstrukcji 

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• czym różnią się urządzenia 

mechaniczne od 

elektromechanicznych, 

• do czego służą i jak działają przekładnie 

Uczeń potrafi: 

• wyróżnić w urządzeniach zespół 

napędowy, przekładnie i zespół roboczy, 

• narysować schemat blokowy wybranego 

urządzenia technicznego 

Regulacje stosowane  

w urządzeniach 

technicznych 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić na dowolnym przykładzie  

(np. pralki), jakie zmiany w ostatnich 

latach nastąpiły w budowie urządzeń 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jakie zmiany w technice mają 

związek ze zmniejszeniem 

uciążliwości pracy 

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• jakie zmiany w technice mają związek z 

niezawodnością działania urządzeń, 

• jak działają proste regulatory poziomu 

cieczy 

Uczeń potrafi  wyjaśnić: 

• jak zmiany wprowadzane w urządzeniach 

technicznych wpływają na zwiększenie 

bezpieczeństwa użytkowania i 

niezawodność działania urządzeń, 

• jak działają regulatory temperatury 

Zasady bezpiecznego 

korzystania z urządzeń 

technicznych 

Uczeń potrafi: 

• wymienić dokumenty, w których należy  

szukać potrzebnych informacji, 

dotyczących obsługi urządzeń, 

• wymienić działania zabronione w czasie 

korzystania z urządzeń technicznych 

Uczeń potrafi: 

• wyszukiwać w instrukcji potrzebne 

informacje na temat obsługi 

urządzenia 

Uczeń potrafi: 

• korzystać z informacji na temat obsługi i 

konserwacji urządzenia zawartych w 

instrukcji i karcie gwarancyjnej 

urządzenia 

Uczeń potrafi: 

• wymienić informacje, które powinny się 

znajdować w instrukcji obsługi, 

• wyjaśnić zasady bezpiecznego 

korzystania z urządzeń technicznych 

Urządzenia grzewcze Uczeń potrafi  

• wymienić urządzenia grzewcze 

stosowane w domu 

Uczeń potrafi  

• wyjaśnić zasady bezpiecznego 

korzystania z urządzeń grzewczych 

Uczeń potrafi  

• wyjaśnić, co może być elementem 

grzejnym w urządzeniach 

Uczeń potrafi wyjaśnić:  

• jakie zadanie w urządzeniu realizują: 

element grzejny, śmigło i termostat 



 

 

Ocena 

Oceniana tematyka 

Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 

Nowoczesne urządzenia 

w domu.  

Urządzenia do obróbki 

termicznej produktów 

spożywczych. 

Urządzenia pomagające  

w utrzymaniu czystości 

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• jakie środki ostrożności należy 

zachować, posługując się 

poszczególnymi urządzeniami, 

• jakie niebezpieczeństwa wiążą się  

z korzystaniem z kuchenki mikrofalowej 

Uczeń potrafi: 

• dobrać naczynia, które mogą być 

używane w kuchence mikrofalowej, 

• wybrać odpowiedni program, 

• przygotować potrawy do obróbki 

termicznej w kuchence mikrofalowej 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jakie informacje są istotne dla 

użytkowników kuchenki mikrofalowej, 

• opisać wady i zalety poszczególnych 

urządzeń, 

• wyjaśnić zasadę działania systemu 

centralnego odkurzania 

Uczeń potrafi: 

• opisać wady i zalety poszczególnych 

urządzeń do obróbki termicznej 

produktów spożywczych, 

• wyjaśnić, jak działa kuchenka mikrofalowa, 

• wyjaśnić, jakie informacje są istotne dla 

użytkowników zmywarki, 

• uzasadnić przewagę nowoczesnych 

urządzeń do usuwania kurzu nad 

tradycyjnym odkurzaczem 

 


