
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z techniki w klasie szóstej 

Ocena „dopuszczający” 

 uczeń ma problemy z opanowaniem podstaw programowych,  

 wykazuje brak samodzielności podczas rozwiązywania problemów podczas 

wykonywania projektu edukacyjnego  

 nie wykonuje zadań zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa w pracowni i 

w szkole 

 z zakresu czytania rysunków technicznych i schematów elektrycznych nie opanował 

w pełni wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. 

 

Ocena „dostateczny” 

 uczeń nie opanował w pełni określonych treści wynikających z programu nauczania, 

 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, 

 stosuje się do zasad obowiązujących na lekcjach zajęć technicznych,  

 widoczne braki w wiedzy i umiejętnościach nadrabia chęcią wykonania zadania 

 zadania problemowe wykonuje przy pomocy nauczyciela w zakresie wytwarzania 

projektu edukacyjnego i podczas czynności technologicznych. 

 

Ocena „dobry” 

 uczeń przyswoił większość treści objętych programem, 

 czynnie uczestniczy w zajęciach i najczęściej jest do nich przygotowany, 

 poprawnie stosuje wiadomości, nie zawsze samodzielnie wykonuje czynności 

technologiczne podczas wykonywania projektu edukacyjnego, 

 rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, czyta rysunki 

techniczne, czasem nie potrafi dokładnie trasować, 

 właściwie odczytuje schematy elektryczne lecz wymaga pomocy podczas wykonywania 

połączeń, 

 estetycznie wykonuje rysunki i elementy projektu. 

Ocena „bardzo dobry” 

 uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, 

 samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 

 potraf zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach i podczas wykonywania czynności technologicznych przy projekcie 

edukacyjnym 

 prawidłowo rozwiązuje praktyczne zadania techniczne :czyta rysunki techniczne, 

trasuje, przerzyna, wierci otwory i obrabia materiał, 

 cechuje się zaangażowaniem i aktywnością na lekcjach, chętnie pomaga innym, dzieli 

się wiedzą 

  sumiennie wykonuje powierzone mu zadania podczas łączenia podzespołów 

schematów elektrycznych  

  wykazuje duże zaangażowanie w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych, dba o 

powierzone narzędzia i materiały 

 wykonuje estetyczne i przemyślane elementy projektu edukacyjnego, nie popełniając 

żadnych błędów, 

 bierze aktywny udział w zajęciach, 



 wiedzę z zakresu rozpoznawania metali ich stopów opanował właściwie. 

Ocena „celujący” 

 uczeń opanował treści programowe w pełnym zakresie, 

 samodzielnie i w twórczy sposób rozwiązuje zadane problemy, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami z zakresu podstaw rysunku 

technicznego, czytania rysunku i trasowania.  

 wykorzystuje wiedzę z techniki na innych przedmiotach oraz wykorzystuje ją 

w praktyce, 

 proponuje rozwiązania nietypowe podczas wykonywania projektu edukacyjnego, 

 wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa w szkole i w pracowni opanował w pełnym 

stopniu, 

 rozróżnia metale i ich stopy, potrafi właściwie dobierać materiały, 

 potrafi samodzielnie stosować czynności technologiczne; obróbka, wiercenie otworów, 

łączenie różnych materiałów, 

 potrafi samodzielnie czytać schematy elektryczne i sprawdzać wartości elementów, 

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do finałów na 

szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia. 


