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Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu  

Technika w klasie 6 

 
Ocena dopuszczająca  

Uczeń: 

● rozumie znaczenie ochrony środowiska, 
● potrafi określić źródła zanieczyszczenia środowiska, 
● rozumie znaczenie segregacji śmieci, 
● czyta i odwzorowuje proste rysunki techniczne,  
● odwzorowuje wielkie i małe litery pisma technicznego,  
● rozpoznaje symbole graficzne wybranych elementów elektrycznych i mechanicznych, 
● poprawnie rozpoznaje rodzaje linii rysunkowych, rodzaje rzutów prostokątnych, aksonometrycznych, 
● potrafi czytać plan osiedla, 
● potrafi wymienić instalacje w budynku-mieszkaniu, 
● zna sprzęt gospodarstwa domowego, 
● musi być nakłaniany i mobilizowany do pracy przez nauczyciela,  
● rysunki, prace wytwórcze wykonuje niestarannie, zawierają błędy merytoryczne, 
● sam nie podejmuje się rozwiązania nawet prostych zadań technologicznych, wytwórczych czy 

rysunkowych, 
● do zasad BHP i ppoż. stosuje się nakłaniany przez nauczyciela. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

● potrafi segregować odpady, 
● rozumie sens racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, gazu, wody, 
● potrafi odczytać ze zrozumieniem instrukcje obsługi danego urządzenia, 
● potrafi narysować i wymiarować wybrane przedmioty płaskie,  
● potrafi narysować rzuty prostokątne wybranych figur przestrzennych, 
● zna podstawowe zasady wymiarowania, rodzaje linii rysunkowych, wybrane znaki wymiarowe, 

zasady tworzenia rzutów prostokątnych,  
● zna wielkości charakterystyczne pisma technicznego,  
● zna instytucje i obiekty na osiedlu, 
● zna etapy budowy domów, 
● wie jak wyposażyć pokój nastolatka, 
● zna budowę instalacji w budynku 
● wymienia elementy obwodu elektrycznego, 
● wie jakie są opłaty domowe, 
● potrafi odczytać stany liczników, 
● potrafi czytać instrukcję sprzętu gospodarstwa domowego, 
● potrafi wymienić nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego, 
● wymaga pomocy i mobilizacji do pracy ze strony nauczyciela,  
● ma w wykonywanych przez siebie pracach czy rysunkach niedociągnięcia i błędy dotyczące 

poprawności wykonania oraz estetyki, 
● mało efektywnie wykorzystuje czas pracy, 
● zna budowę suwmiarki i mikrometru, 
● nie potrafi organizować stanowiska pracy dostosowuje się do zasad BHP i ppoż., obowiązujących w 

pracowni. 
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Ocena dobra 

Uczeń: 

● pisze pismem technicznym stosując wielkości charakterystyczne pisma technicznego, 
● potrafi narysować i wymiarować wybrane przedmioty płaskie i rzuty prostokątne figur 

przestrzennych,  
● zna podstawowe zasady wymiarowania, wybrane znaki wymiarowe,  
● zna zasady tworzenia rzutów prostokątnych , 
● zna instalacje na osiedlu, 
● zna symbole stosowane w obwodach elektrycznych, 
● zna budowę instalacji i wymienia jej elementy, 
● wie jak zmierzyć pobór wody, gazu, prądu, 
● zna budowę kuchenki elektrycznej i gazowej, 
● zna zasadę dziania i obsługę nowoczesnego sprzętu 
● dobiera narzędzia do operacji technologicznej, 
● racjonalnie wykorzystuje czas pracy, 
● organizuje własne stanowisko pracy,  
● podejmuje próby samooceny, 
● dość starannie wykonuje prace wytwórcze, operacje technologiczne, rysunki, 
● zna budowę suwmiarki i mikrometru – umie dokonać odczytu. 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

● umie dobrać materiał uwzględniając przeznaczenie i rodzaj wyrobu, 
● umie oszczędnie gospodarować materiałami,  
● zna znaczenie recyklingu i celowość segregacji odpadów, 
● zna budowę instalacji i zasadę ich działania, 
● planuje pracę wytwórczą z uwzględnieniem kolejności operacji technologicznych,  
● uzasadnia potrzebę stosowania pisma technicznego, pisze zgodnie z wymiarami, 
● wie w jaki sposób dociera prąd do naszych mieszkań, 
● rozumie problem odzyskiwania, składowania i likwidacji baterii i akumulatorów, 
● prowadzi pełną dokumentację samodzielnie i starannie,  
● racjonalnie wykorzystuje czas pracy, 
● jest zaangażowany w pracy, 
● samodzielny przy rozwiązywaniu zadań problemowych, organizacji stanowiska pracy, 
● wykorzystuje do swoich potrzeb suwmiarkę i mikrometr. 

 

Ocena celująca 

Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą  oraz: 

● umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, 
● podczas realizacji zadań technicznych stosuje nowatorskie rozwiązania,   
● potrafi wskazać błędy w rzutowaniu i wymiarowaniu 
● prezentuje szeroki zakres wiedzy technicznej posługując się nią,  
● zaangażowany emocjonalnie,  
● samodzielny w poszukiwaniu rozwiązań technicznych i poszerzaniu zakresu swojej wiedzy,  
● motywuje uczestników zajęć do racjonalnego wykorzystania czasu pracy, stosowania regulaminu 

pracowni, zasad BHP i ppoż.. 
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Przedmiotowy system oceniania – technika klasa 6 
 

                 Podczas oceniania każdorazowo szczególną uwagę przywiązuję do zaangażowania i wysiłku 

wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 

  

Ocena osiągnięć uwzględnia: 

1. Oceny za prace techniczne, manualne, rysunki techniczne 

2. Oceny za prace pisemne (kartkówki, sprawdziany, testy,  karty pracy) 

3. Odpowiedzi ustne    

3. Prace domowe  

4. Aktywność  na lekcji oceniana jest (+): (++++++) = 6, (+++) = 5 

 

Uczeń może jeden raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, nie dotyczy to zapowiadanych 

kartkówek, sprawdzianów, testów.   
Brak zaangażowania na lekcji, braki zadań, materiałów oceniane są  uwagą negatywną z zachowania. 
 

 
 


