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Na lekcjach techniki w klasach czwartych i piątych jest realizowany program nauczania techniki DZIAŁAJ Z 

JAWI i jest on oparty głównie na realizacji projektów technicznych typu wytwórczego, więc ocenie podlegać 

będą głównie zadania praktyczne. Każdy projekt polega na wykonaniu wytworu technicznego (np. mario-

netki, węża, łódki czy sygnalizatora świetlnego) według określonego planu. Dla ucznia sprowadza się on do 

następujących działań: 

 

1) czynności przygotowawcze – z wykorzystaniem kart pracy odnoszących się do danego projektu: 

a)  planowanie pracy, 

b)  czytanie rysunku technicznego; 

2) czynności technologiczne – dostosowane do charakteru wytwarzanego przedmiotu: 

a) trasowanie – przenoszenie wymiarów na materiał, 

b) przerzynanie, 
c) wiercenie otworów, 

d) piłowanie (szlifowanie), 

e) montaż; 

3) utrzymanie zgodności kształtu przedmiotu z rysunkiem technicznym; 

4) przestrzeganie zasad bhp. 

 

Czynności te są ocenianie, a ocena jest wpisywana przez nauczyciela w odpowiednie miejsce na karcie pracy.  

 

Planowanie pracy: 

Każdy uczeń samodzielnie planuje czynności i zapisuje swój plan na karcie, a nauczyciel ocenia jego popraw-

ność według zasady: 

 

• plan pracy poprawny – ocena bardzo dobra, 

• plan pracy niepoprawny – ocena niedostateczna. 

 

Czytanie rysunku technicznego: 

Przy ocenie tej czynności można przyjąć, że jeżeli uczeń: 

 

• odczytuje wymiary gabarytowe otrzymuje ocenę dostateczną,  

• odczytuje wymiary szczegółowe – ocenę dobrą, 

• oblicza wymiary szczegółowe – bardzo dobrą,  

• ustala rodzaj połączenia elementów – celującą 

 

Czynności technologiczne: 

Trasowanie – przenoszenie wymiarów na materiał  - Ocena bardzo dobra jest oceną wyjściową, która może 

być obniżona według poniższych kryteriów: 

• każda niedokładność przy rysowaniu linii na materiale niezgodna z projektem o jeden milimetr 

skutkuje obniżeniem oceny o pół stopnia; 

• każda niedokładność przy rysowaniu linii z użyciem kątownika (brak kąta prostego) oraz niepre-

cyzyjne łącznie punktów liniami (np. przy rysowaniu linii wzdłuż materiału) skutkuje obniżeniem 

oceny o pół stopnia; 

• niedokładne wykonanie okręgów cyrklem, skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień; 

• całkowity brak jednej z linii trasowania skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień; 

• jeżeli uczeń popełnia ten sam błąd na dwóch identycznych elementach (np. trasuje dwie rączki 

marionetki lub dwie nóżki marionetki) to liczymy, jako jeden błąd. 

 

Obróbka materiału w celu nadania odpowiedniego kształtu i przygotowanie do montażu. Ocena bardzo dobra 

jest oceną wyjściową, nauczyciel przy ocenianiu może obniżyć tę ocenę o jeden stopień w przypadku, gdy 

uczeń: 



 

• przerzyna lub tnie niezgodne z instrukcją (np. zaleca się, aby przerzynać obok linii po stronie 

odpadu a uczeń przerzyna na linii trasowania lub odwrotnie zaleca się, aby przerzynać na linii 

trasowania a uczeń przerzyna obok niej lub przerzyna krzywo); 

• nieprawidłowo wykonuje różnego typu wcięcia (za duże lub za małe); 

• nieprawidłowo nawierca otwory (np. niewłaściwie dobra średnicę wiertła, wierci zbyt głęboko lub 

znacznie przesuwa otwór); 

• nieprawidłowo szlifuje powierzchnię materiału (np. widoczne są linie trasowania);  

• wykonuje działania niezgodne z rysunkiem technicznym (np. zaokrągla krawędzie 

• niezgodnie z projektem lub wprowadza innych, niedozwolone zmian technologiczne). 

 

Montaż poszczególnych elementów wyrobu. W zależności od realizowanego projektu przy ocenie montażu 

nauczyciel może posłużyć się poniższymi sugestiami: 

• krzywa linia szycia ręcznego a ścieg prawidłowy skutkuje obniżeniem oceny o pół stopnia; 

• nieprawidłowe wykonanie ściegu szycia ręcznego skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień; 

• błędy w splocie dziewiarskim skutkują obniżeniem oceny o jeden stopień; 

• montaż materiałów niezgodny z projektem (np. nieprawidłowe połączenie dwóch listewek za po-

mocą kołków, wkrętów, klejów, gwoździ, sznurków, gumek itp.) skutkuje obniżeniem oceny o 

jeden stopień; 

• nieprawidłowy montaż mechaniczny skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień. 

 

Ocena bieżąca z poszczególnych działań jest wpisana w określone miejsce na karcie pracy realizowanego 

podprojektu. Po zakończaniu wszystkich czynności technologicznych uczeń otrzymuje ocenę końcową pod-

projektu, która wynika z ocen cząstkowych. 

 

Istotnym elementem działań praktycznym jest odpowiednia dyscyplina pracy. Związana ona jest z przestrze-

ganiem zasad określonych w regulaminie pracowni technicznej i przepisach BHP, które są spisane w formie 

kontraktu. Zakłada się, że każdy uczeń bezwzględnie przestrzega regulaminu pracowni technicznej oraz prze-

pisów BHP, za co otrzymuje premię w postaci oceny bardzo dobrej. Każde naruszenie regulaminu lub zasad 

bhp obniża tę ocenę o pół stopnia – na kartach pracy ilustrują to dzwoneczki (skreślenie dzwonka – zabranie 

części premii). Premia w postaci oceny bardzo dobrej jest wystawiona na każdej karcie pracy dotyczącej po-

szczególnych podprojektów. Ocena ta ma za zadanie oddziaływać stymulująco na zachowanie ucznia a kolejne 

obniżanie jej ma sygnalizować uczniowi łamanie kontraktu. 

 
Ważnym aspektem oceniania jest dokonanie oceny współpracy w dwuosobowej grupie narzędziowej. Zasady 

współpracy są określone w kontrakcie i zaakceptowane przez uczniów. Rola nauczyciela sprowadza się, więc 

do oceny przestrzegania tych zasad. 
 

Ocena współpracy uczniów: 

Ocena Kryterium oceny 

bardzo dobra Uczniowie pracują bezkonfliktowo, pomagają sobie wzajemnie, wspólnie dbają 
o ład i porządek na stanowisku pracy oraz o narzędzia. 

dobra Uczniowie pracują bezkonfliktowo, pracują samodzielnie, starają się dbać o ład 

i porządek na stanowisku pracy i o narzędzia. 

dostateczna Uczniowie nie zawsze ze sobą współpracują, czasem utrudniają wymianę 

narzędzi, bywają niecierpliwi, ale przywołani do porządku przez nauczyciela 
poprawiają swoje zachowanie. 

dopuszczająca Uczniowie mają trudności ze współpracą i wspólnym korzystaniem z narzędzi, 

nauczyciel często musi rozstrzygać który z uczniów w danym monecie może z 

nich korzystać, wymigują się od posprzątania ich i nie dbają o porządek w 
miejscu pracy. 

 



Ważnym i dodatkowym źródłem informacji o osiągnięciach ucznia jest jego samoocena. Ma ona ogromny 

wpływ na stosunek ucznia do nauki i trudności, do podejmowanych zadań, może pobudzać lub hamować jego 

aktywność, ustalać poziom aspiracji i motywacji. Rola nauczyciela w procesie samooceny ucznia jest trudna i 

odpowiedzialna. Uczeń może mieć zawyżona lub zaniżoną samoocenę. Nauczyciel musi wiedzieć, jak postę-

pować w obu tych przypadkach. Bardzo często uczeń oceniający siebie ma trudność z rozpoznaniem swoich 

umiejętności i odnosi swoje osiągnięcia do osiągnięć edukacyjnych swoich rówieśników i najczęściej przed-

stawia samoocenę za niską lub zawyżoną. Najlepiej jest, gdy uczeń ocenia poziom swoich umiejętności, od-

nosząc je do obowiązujących wymagań przedmiotowych, zachowując dystans wobec czynników indywidual-

nych i zewnętrznych. Jest to bardzo trudne dla ucznia, szczególnie w klasie IV – VI szkoły podstawowej, 

dlatego też rolą nauczyciela jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających samoocenie uczniowskiej 

(np. umożliwienie wypowiadania się o swoich działaniach, dyskutowania na temat oceny, ustalanie jasnych i 

zrozumiałych kryteriów oceny oraz zakresu osiągnięć podlegające ocenie itp.). 

 

Dodatkową ocenę, bardzo dobrą, uczeń może otrzymać za pełnienie roli asystenta nauczyciela. Taki asystent 

uczy innego ucznia, nieobecnego na lekcji, czynności, jaką poznawano na tej lekcji. 
 

Na lekcjach techniki realizowanych na podstawie programu DZIAŁAJ Z JAWI dodatkowym obszarem pod-

legającym ocenie są wypowiedzi ustne, które służą głównie sprawdzeniu wiadomości uczniów. Nauczyciel 

może zadawać pytania kontrolne podczas wykonywania przez ucznia czynności technologicznych, które mogą 
dotyczyć informacji odnośnie konkretnej czynności, czy zastosowanego narzędzia. 

 

Przykłady pytań kontrolnych 
 

1. Na czym polega trasowanie? 

2. O czym informuje nas oś symetrii? 
3. Jakie przybory użyjesz do trasowania na drewnie / metalu / tworzywie sztucznym / materiale włókienni-

czym? 

4. Czym charakteryzuje się drewno sosny? 

5. Na czym polega montaż? 
6. Na czym polega prawidłowe zamocowanie materiału w imadle? 

7. Jakie są rodzaje ściegów w szyciu ręcznym? 

8. Jaki wpływ ma wykończenie materiału na jakość połączenia? 
9. Jaka jest różnica między połączeniem rozłącznym a nierozłącznym? 

10. Jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować przy obsłudze wiertarki? 

 

Należy również uwzględnić uczestnictwo uczniów podczas zastosowanych różnorodnych metod aktywizują-
cych, np. w trakcie pogadanki, dyskusji czy rozmowy. Przy ocenie wypowiedzi ustnej należy wziąć po uwagę 

sposób ich formułowania przez uczniów, użycie słownictwa technicznego, zawartość merytoryczną wypowie-

dzi i zrozumienie używanych pojęć. 
 

Ocena wypowiedzi ustnej ucznia: 

Ocena Kryterium oceny 

bardzo dobra odpowiedź wzbogacona o informacje uzyskane na podstawie własnych poszukiwań, 
rozwinięta o własne zainteresowania i uargumentowana, wyczerpująca 

merytorycznie temat, bogata w słownictwo techniczne, wzbogacona o rysunki 

schematyczne, wykresy i inne pomoce 

dobra odpowiedź płynna, poprawna merytorycznie, wyczerpująca, poparta własnymi 
przemyśleniami, swobodna z zastosowaniem słownictwa technicznego 

dostateczna Odpowiedź o podstawowym zakresie wiedzy, samodzielna, krótka i uporządkowana 

dopuszczają

ca 

Odpowiedź z błędami rzeczowymi w zakresie tematyki wypowiedzi, bez 

umiejętności uzasadnienia, wymaga dodatkowych pytań nauczyciela, chaotyczna i 
mało ciekawa 



 
Program DZIAŁAJ Z JAWI przewiduje również wykorzystanie zadań domowych, jako jednej z form samo-
dzielnej pracy ucznia. Zadania domowe powinny dotyczyć jedynie uzyskiwania wiadomości niezbędnych do 
realizacji wybranego projektu lub wzbogacających wiedzę na wybrany temat. Przykłady zadań domowych 
 
1. Historia lalkarstwa / roweru / maszyny do szycia /tkactwa /pojazdów wodnych. 
2. Jak można wykorzystać odpady materiałowe? 
3. Jak powstaje styropian? 
4. Rodzaje skrzyżowań. 
5. Znaki drogowe na mojej drodze do szkoły. 
6. Na czym polega segregowanie śmieci? 
7. Kto wynalazł łódkę? 
8. Zawody związane z przemysłem włókienniczym. 
9. Jak powstaje deska drewniana? 
10. Jak może wyglądać rower przyszłości? 
11. Gdzie mogą być wykorzystane tworzywa sztuczne? 
12. Jak ludzie chronią części ciała przed niebezpiecznymi czynnikami zewnętrznymi w różnych sytua-
cjach życia i pracy? 
 
Przy ocenie zadań domowych należy uwzględnić przede wszystkim zawartość merytoryczną, zgodność faktów 
z rzeczywistością, różnorodność źródeł informacji, pomysłowość w przedstawieniu informacji. Zadania do-
mowe mogą mieć formę mini projektów opracowywanych w grupach. Wówczas w ocenie powinno się 
uwzględniać również współprace w grupie. 
 
Ocena ucznia powinna obejmować nie tylko wiadomości i umiejętności, ale również postawę ucznia podczas 
zajęć. Dotyczy to głównie zaangażowania ucznia w wykonywane zadanie techniczne, jego podejście do obo-
wiązkowych działań, chęć samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych, samodzielnego działania, 
systematyczności, czy potrzeby poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Pozytywny wpływ na ocenę po-
stawy ma chęć pomocy uczniom słabszym, którzy mają kłopoty z wykonaniem czynności technologicznych 
w określonym czasie. 
 
Ocena końcowa może być podwyższona za działania wykraczająca poza obowiązujące w projekcie. Przykła-
dem mogą być ćwiczenia dodatkowe z zakresu rysunku technicznego, które uczeń wykonuje w przypadku 
wcześniejszego wykonania czynności technologicznych przewidzianych w trakcie danych zajęć. Ćwiczenia te 
są przygotowane do każdego projektu w formie sprawdzianów rysunkowych, które otrzymuje nauczyciel w 
pakiecie dydaktycznym. 
Nauczyciel może również nagradzać uczniów, którzy wykazują się innowacyjnością w rozwiązywaniu pro-
blemów technicznych, czyli takich, którzy poszukują nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwią-
zywania problemów od tych, które podał nauczyciel. Dodatkowo oceniona może zostać pozaszkolna działal-
ność uczniów przejawiająca się głównie w działaniach ucznia mających na celu rozbudowanie realizowanego 
projektu. Na przykład w projekcie Wąż uczniowie mogą wykonać ubranko na długopis lub bransoletkę.  
 
Wszystkie wyżej przedstawione elementy oceniania ucznia na technice mogą mieć odzwierciedlenie w ostat-
nim etapie realizacji projektu technicznego, czyli prezentacji gotowego projektu. Może się to odbywać w 
różny sposób.  
Przykłady prezentacji projektów grupowych: 
 

1. zastosowanie sygnalizatorów świetlnych do zbudowania skrzyżowania dróg, 
2. wykorzystanie marionetek w przedstawieniu teatralnym, 
3. makieta z postaciami wykonanymi na podstawie węża z włóczki. 

 
Przygotowanie takiej prezentacji wymaga od uczniów pomysłowości, rozwiązania problemów technicznych 
(np. połączenie elektryczne sygnalizatorów), współpracy w grupie, poszukiwania wiadomości (np. temat ro-
dzajów skrzyżowań), kształtowanie nowych umiejętności (np. poruszanie marionetkami), współodpowiedzial-
ności za wynik końcowy itp. Takie prezentacje mogą być realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych lub 
pozaszkolnej działalności uczniów. Prezentacja projektów powinna dać uczniom poczucie dobrze wykonanej 
pracy i motywację do dalszego działania, a nauczycielowi możliwość weryfikacji swoich metod pracy i spo-
sobów oceniania. 
 
Ilość ocen, które uczeń otrzyma zależy do liczby podprojektów składających się na wybrany projekt. Program 
DZIAŁAJ Z JAWI zakłada, że uczeń w trakcie realizacji każdego podprojektu oceniany jest za: 
 

 plan pracy,  
 przenoszenie wymiarów na materiał,  
 czynności technologiczne,  



 rysunek techniczny  
 przestrzeganie regulaminu pracowni i przepisów bhp. 

 
Tak, więc otrzymuje pięć ocen. W kolejnych podprojektach ocenie podlegają te same działania uczniowskie. 
Dzięki temu nauczyciel ma możliwość ciągłego monitorowania postępów ucznia i kontroli poszczególnych 
faz realizacji projektu. Pozwala to na wyłonienie uczniów o szczególnych zdolnościach technicznych oraz 
otoczenie specjalną troską tych uczniów, którzy mają trudności w nabyciu poprawnych nawyków w wykony-
waniu tych działań. 
 
Reasumując, końcowa ocena projektu składa się z:  

 ocen cząstkowych wystawianych systematycznie przez nauczyciela podczas wykonywania 

poszczególnych zadań (ocena bieżąca), które są podstawą oceny podprojektu; 

 oceny końcowej gotowego wytworu dokonanej przez nauczyciela, a składającej się z ocen 

podprojektów; 

 samooceny uczniowskiej oraz oceny współpracy w zespole, dokonanej przez uczniów;  

 oceny prezentacji gotowego projektu, w której liczy się pomysł i sposób zaprezentowania 

tego, co się zrobiło. 

 

Może być ona podwyższona za: 

 

 pełnienie roli asystenta nauczyciela, 
 

 zadania domowe rozszerzające wiedzę na określony temat, innowacyjność w rozwiązywaniu 

problemów technicznych. 

 

Ocena śródroczna wystawiana jest zgodnie z poniższą tabelą po wyliczeniu średniej arytmetycznej poszcze-

gólnych ocen cząstkowych: 

 

Uzyskana średnia Ocena śródroczna 

Powyżej 5,50 celujący 

5,00 – 4,51 bardzo dobry 

4,50 – 3,51 dobry 

3,50 – 2,51 dostateczny 

2,5 – 1,51 dopuszczający 

1,5 - 0 niedostateczny 

Ocena roczna wystawiana jest zgodnie z powyższą tabelą po wyliczeniu średniej arytmetycznej ze wszystkich 

ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu roku szkolnego. 

Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się następujący przelicznik procentowy: 

- ocena niedostateczna – 0% do 29%  

- ocena dopuszczająca – 30% do 50%                                  

- ocena dostateczna – 51% do 74%                            

- ocena dobra – 75% do 89%                                  

- ocena bardzo dobra – 90% do 100%                     

 

 

 

 

 

 



Kryteria na poszczególne oceny  

do programu techniki DZIAŁAJ z JAWI  

dla  klasy IV i V   

Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody  

we Włodzimierzowie 

Ocena celująca 

  
Wiadomości 

Uczeń:  
 wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania,  
 wykazuje się opanowaniem zagadnień programowych w sposób wyczerpujący, ponadpro-

gramowy 

 precyzyjnie i wyczerpująco formułuje wypowiedzi,  

 bezbłędnie stosuje terminologię techniczną,  
 wykazuje samodzielność i zaangażowanie w zdobywaniu wiadomości z różnych źródeł oraz 

umie je zastosować i wykorzystać we własnej działalności praktycznej,  
 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  
 osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach technicznych i wystawach twórczości technicz-

nej. 
 
Umiejętności 

Uczeń:  
 twórczo wykorzystuje posiadane wiadomości do rozwiązywania problemów technicznych,  
 proponuje rozwiązania wykraczające poza program nauczania,  
 bezbłędnie wykonuje zadania praktyczne, proponując własne rozwiązania racjonalizator-

skie, -bezbłędnie stosuje narzędzia i przyrządy w czasie wykonywania czynności technolo-
gicznych,  

 bardzo dobrze współpracuje z partnerem. 
 
Organizacja i bezpieczeństwo 

Uczeń:  
 ściśle przestrzega zasad założonej organizacji pracy,  
 stosuje rozwiązania nietypowe, racjonalizatorskie,  
 ściśle stosuje się do regulaminu pracowni i zasad bhp w niej obowiązujących oraz kon-

traktu,  
 zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z dróg publicznych jako pieszy i rowerzysta,  

 potrafi zabezpieczyć miejsce wypadku i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. 
 
Dokumentacja 

Uczeń:  
 starannie i bezbłędnie wypełnia dokumentację wszystkich podprojektów. 

 
Wytwory praktycznej działalności  

Uczeń:  
 proponuje własne rozwiązania projektowe,  
 zna zastosowanie nowych materiałów,  
 przedstawia pomysłowe rozwiązania,  
 czynności technologiczne wykonuje szybko, sprawnie i bezbłędnie,  
 proponuje rozwiązania mające na celu oszczędność materiałów,  
 wykonane prace cechuje perfekcja wykonania i wzorowa estetyka 

 często pełni rolę asystenta nauczyciela. 
 
 



Ocena bardzo dobra 

  
Wiadomości 

Uczeń:  
 opanował pełny zakres wiedzy określonej rozkładem nauczania,  
 swobodnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, wyciąga słuszne wnioski,  

 rozwiązuje samodzielnie problemy techniczne w zakresie teorii,  

 stosuje prawidłową terminologię techniczną,  
 rozumie większość relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu. 

 
Umiejętności 

Uczeń:  
 sprawnie i poprawnie rozpoznaje właściwe materiały,  
 zna zgodnie z wymaganiami programowymi konstrukcję i zasady działania narzę-

dzi pracy, urządzeń, przyrządów i maszyn,  
 sprawnie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami technicznymi,  
 prawidłowo wykonuje czynności technologiczne, 
 dobrze współpracuje z partnerem. 

 
Organizacja i bezpieczeństwo 

Uczeń:  
 bardzo dobrze organizuje miejsce pracy,  
 sprawnie i samodzielnie wykonuje realizowane zadania,  
 przejawia dużo inicjatywy w wykonywaniu danej czynności,  
 stosuje się do regulaminu pracowni i zasad bhp,  
 zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach jako pieszy i rowerzysta,  
 potrafi zabezpieczyć miejsce wypadku. 

 
Dokumentacja 

Uczeń:  
 -starannie i prawidłowo wykonuje większość dokumentacji technicznej,  
 bez zastrzeżeń czyta i umie stosować w praktyce dokumentację urządzeń technicznych,  

 
 
Wytwory praktycznej działalności 

Uczeń:  
 przejawia dużą inicjatywę w wykonywaniu danej czynności,  
 prace wykonuje w przewidzianym czasie,  
 jakość wykonanych prac nie budzi zastrzeżeń pod względem zgodności z projektem, es-

tetyki wykonania oraz oryginalności rozwiązań,  
 przestrzega zasad ekonomii w procesie wytwórczym. 

 

Ocena dobra 
  
Wiadomości 

Uczeń:  
 nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania,  
 rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne,  
 rozumie większość relacji pomiędzy elementami wiedzy technicznej,  
 ogólnie orientuje się w zagadnieniach wiedzy technicznej i potrafi uzasadnić je na podstawie 

literatury,  

 potrafi poprawnie operować wiadomościami i stosować je w nowych sytuacjach technicz-
nych,  



 samodzielnie rozwiązuje średnio trudne zadania praktyczne,  
 popełnia nieznaczne błędy w wypowiedziach oraz w terminologii technicznej. 

 
Umiejętności 

Uczeń:  
 poprawnie posługuje się urządzeniami technicznymi i narzędziami, popełniając błędy w gra-

nicach tolerancji, 

 poprawnie opanował umiejętności technologiczne,  
 potrafi według instrukcji zmontować urządzenia oraz wykonać poszczególne elementy w 

podprojektach z niewielkimi błędami. 
 
Organizacja i bezpieczeństwo 

Uczeń:  
 stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy,  
 wykorzystuje czas pracy zaplanowany przez nauczyciela, 
 nie zawsze przestrzega zasad eksploatacji narzędzi i urządzeń,  
 realizuje zadania zgodnie z założonym harmonogramem,  
 zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z dróg publicznych jako pieszy i rowerzysta. 

 
Dokumentacja 

Uczeń:  
 poprawnie wykonuje dokumentację techniczną – nie zawsze starannie,  
 poprawnie interpretuje proste dokumentacje techniczne. 

 

Wytwory praktycznej działalności 

Uczeń:  
 wykonuje zgodnie z projektem,  
 sprawia, że wytwory są funkcjonalne,  
 wykonuje prace tak, że dokładność wykonania mieści się w granicach tolerancji,  
 nie w pełni ekonomicznie wykorzystuje materiały,  
 jego prace posiadają drobne uchybienia w estetyce wykonania. 

 
 

Ocena dostateczna 
  
Wiadomości 

Uczeń:  
 nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania,  

 nie potrafi uchwycić spraw najistotniejszych w danym zagadnieniu,  

 ma trudności w logicznym operowaniu wiadomościami,  
 ma trudności w interpretacji zagadnień technicznych na podstawie wskazanej literatury,  
 zna zagadnienia jedynie w niezbędnym zakresie umożliwiającym wykonanie zadań prak-

tycznych,  
 ma trudności w posługiwaniu się terminologią techniczną, 
 rozwiązuje z pomocą nauczyciela lub asystenta nauczyciela zadania o średnim stopniu trud-

ności,  
 nie przejawia inicjatywy w zdobywaniu wiadomości. 

 
Umiejętności 

Uczeń:  
 ma trudności w poprawnym posługiwaniu się narzędziami, urządzeniami i przyrządami,  
 opanował umiejętności technologiczne o średnim stopniu trudności,  
 popełnia błędy podczas montażu poszczególnych elementów. 

 

 

Organizacja i bezpieczeństwo 



Uczeń:  
 stosuje zasady bezpieczeństwa pracy,  
 organizacja jego pracy indywidualnej i zespołowej ma charakter nieskoordynowany,  
 mało efektywnie wykorzystuje czas pracy, 

 zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z dróg publicznych jako pieszy i rowerzysta. 
 
Dokumentacja 

Uczeń:  
 wykonuje podstawową dokumentację podprojektów lecz często jest ona niestaranna i za-

wiera drobne błędy,  
 opanował czytanie dokumentacji urządzeń w zakresie minimum wymagań. 

 
 
Wytwory praktycznej działalności 

Uczeń:  
 wykonuje prace poszczególnych podprojektów w sposób odbiegający w znacznym stopniu 

od projektu,  
 wykonuje te prace niedbale i mało estetycznie, 

 nie poświęca właściwej uwagi ekonomicznemu wykorzystaniu materiałów,  

 nie przejawia inicjatywy w celu lepszego wykonania czynności. 

 

Ocena dopuszczająca 
  
Wiadomości 

Uczeń:  
 opanował w bardzo ograniczonym zakresie podstawowe wiadomości,  
 zna typowe zagadnienia w minimalnym zakresie, 

 nie potrafi logicznie operować posiadanymi wiadomościami,  

 z ograniczeniami rozumie zapamiętane wiadomości,  

 nie opanował terminologii technicznej,  
 rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności jedynie według ścisłej instrukcji i pod 

bezpośrednim nadzorem nauczyciela,  
 nie podejmuje żadnych wysiłków w celu uzupełnienia braków w wiadomościach. 

 
Umiejętności 

Uczeń:  
 posługuje się prostymi przyrządami, narzędziami i przyborami często myląc ich przeznacze-

nie, 

 ma trudności w poprawnym wykonywaniu operacji technologicznych (myli kolejność wy-
konywania czynności),  

 w minimalnym zakresie opanował zasady działania i obsługi typowych narzędzi, urządzeń i 
przyrządów,  

 do wykonywania zadań praktycznych jest mu niezbędna pomoc nauczyciela lub asystenta 
nauczyciela czy kolegi z ławki. 

 
Organizacja i bezpieczeństwo 

Uczeń:  
 bezpieczeństwo i higiena jego pracy wymagają stałego nadzoru, 
 nie potrafi zorganizować swojego stanowiska pracy (panuje na nim nieład),  
 nie potrafi pracować w zespole, 
 w bardzo ograniczonym zakresie zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z dróg pu-

blicznych jako pieszy i rowerzysta. 
 
Dokumentacja 



Uczeń:  
 nie potrafi samodzielnie wykonać jakiejkolwiek dokumentacji technicznej, 
 dokumentacja wykonana pod nadzorem nauczyciela jest mało czytelna i zawiera poważne 

błędy. 
 
Wytwory praktycznej działalności 

Uczeń:  
 wykonuje prace często niezgodne z projektem,  
 bardzo często nie kończy rozpoczętych zadań,  
 cechuje go brak troski o oszczędne wykorzystanie materiałów,  
 prace charakteryzują się brakiem staranności i estetyki wykonania. 

 
 

Ocena niedostateczna 
  
Wiadomości 

Uczeń:  
 nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości, mimo dużej pomocy 

nauczyciela i innych uczniów, 
 braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z 

danego przedmiotu,  
 nie rozumie wiadomości, myli je i zniekształca,  
 nie zna i nie rozumie terminologii technicznej,  
 nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o elementar-

nym stopniu trudności,  
 cechuje go zdecydowanie lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 
Umiejętności 

Uczeń:  
 nie przejawia chęci w zdobywaniu jakichkolwiek umiejętności technicznych,  

 nie potrafi posługiwać się narzędziami i urządzeniami technicznymi,  
 nie umie wykonać prostych operacji technologicznych pomimo pomocy innych 

uczniów i nauczyciela,  

 unika podejmowania jakiejkolwiek aktywności w celu nabycia określonych umie-
jętności. 

 
Organizacja i bezpieczeństwo 

Uczeń:  
 nie zna i nie stosuje żadnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  
 jego działania w trakcie zajęć wymagają stałego nadzoru,  
 nie potrafi sobie zorganizować stanowiska pracy,  
 nie potrafi pracować w zespole, a jego działania dezorganizują pracę innych uczniów,  

 nie zna zasad bezpiecznego korzystania z dróg publicznych nawet jako pieszy. 
 
Dokumentacja 

Uczeń:  
 nie potrafi wykonać jakiejkolwiek dokumentacji podprojektu. 

 
Wytwory praktycznej działalności 

Uczeń:  
 przejawia brak zainteresowania w wykonywaniu jakiejkolwiek pracy,  
 nie wykonał żadnego zadania wytwórczego. 

 
 

 

 



 

 

Opracowała   Karolina  Sarleja





 


