
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne  

w roku szkolnym 2021/2022   w Szkole Podstawowej w Klęczanach.          

Technika klasa IV

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  podczas wykonywania zadań teoretycznych i 

praktycznych nie wykazuje chęci do pracy, jest niesamodzielny oraz nie potrafi organizować pracy;  nie 

opanował minimum wiedzy określonej programem nauczania, co uniemożliwia zdobycie karty 

rowerowej;  nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań; nie przestrzega zasad bezpiecznej i 

higienicznej pracy  jest systematycznie nieprzygotowany do lekcji, nie prowadzi zeszytu, nie odrabia 

zadań domowych  wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu i powierzonych zadań

I półrocze :

Ocena dopuszczająca : Ocena dostateczna :

Uczeń: -rozpoznaje rodzaje znaków bhp i p-poż., -

zna zasady pracy na lekcjach -wyjaśnia, jak 

zapobiegać wypadkom w szkole - wymienia 

zasady bezpiecznego używania narzędzi i 

urządzeń w pracowni technicznej -  przestrzega 

regulaminu pracowni technicznej. Uczeń, który z 
trudem wykonuje działania zaplanowane do 
zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w 
tym kierunku starania.

Uczeń rozpoznaje rodzaje znaków bhp i p-poż., - 

określa przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole 

Pracuje systematycznie, ale podczas realizowania 
działań technicznych w dużej mierze korzysta z 
pomocy innych osób, a treści nauczania opanował
na poziomie niższym niż dostateczny.

Ocena dobra Ocena bardzo dobra

- stosuje się do  przepisów bhp, -identyfikuje 

wskazane znaki bhp i p-poż., zzachowaniem 

zasad bezpieczeństwa. Podczas pracy na lekcjach
korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub 
koleżanek i kolegów. W czasie wykonywania 
prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i 
utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy.

 uzasadnia, dlaczego należy stosować się do 

regulaminu podczas przebywania w pracowni 

technicznej - planuje przebieg drogi 

ewakuacyjnej w szkole - określa rozmieszczenie 

poszczególnych grup znaków bezpieczeństwa -

Pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie 
oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem 
merytorycznym. Ponadto wykonuje działania 
techniczne w odpowiednio zorganizowanym 
miejscu pracy i z zachowaniem podstawowych 
zasad bezpieczeństwa.

Ocena celująca



Uczeń: -potrafi samodzielnie wykonać projekt znaku bezpieczeństwa - bierze udział w konkursach - 

eksperymentuje z papierem celem zwiększenia jego wytrzymałości - biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych i praktycznych - proponuje rozwiązania 

nietypowe - racjonalnie wykorzystuje czas oraz przestrzega zasad bhp/ Pracuje systematycznie, 
wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem 
merytorycznym. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem 
na lekcji, a podczas wykonywania praktycznych zadań przestrzega zasad BHP, bezpiecznie posługuje
się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy.


