
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie 

TECHNIKA/ZAJĘCIA TECHNICZNE
 KLASY IV-VIII

ROK SZKOLNY 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 

1. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami).

2.Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  10  czerwca  2015  r.  
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy w szkołach publicznych.

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z dnia 10 czerwca 2015r.
4.  Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Wło-
dzimierzowie.

  5.  Podstawę programową techniki i zajęć technicznych.

    Cele oceniania ucznia:

Ocena  osiągnięć  ucznia  polega  na  rozpoznaniu  stopnia  opanowania  przez  niego  wiadomości  
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Oce-
nianie służy zatem do sprawdzenia skuteczności procesu dydaktycznego i ma następujące cele:

• informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o postępach w tym zakresie,

• wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

• motywowanie do dalszych postępów w nauce,

• dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

• umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Założenia ogólne:

 Wszystkie oceny są jawne dla uczniów, przyjmuje się skalę przyjętą w Szkolnym Systemie Oce-
niania zgodnie ze Statutem Szkoły. 

 Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika lekcyjnego.

 Nauczyciel  informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i  zachowaniu ucznia,  
z własnej inicjatywy lub na prośbę wychowawcy.

 Uczeń jest informowany na bieżąco o otrzymywanych ocenach cząstkowych. Każda ocena jest
jawna. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą zapoznać się z oceną osiągnięć ucznia.

 Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

 Sprawdziany (pisemne i praktyczne) są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

 Prace sprawdzające są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
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 W przypadku 5-dniowej i dłuższej absencji chorobowej ucznia nauczyciel ma obowiązek umożli-
wić uczniowi uzupełnienie wiadomości i umiejętności w ciągu tygodnia i wstrzymać się od oce-
niania ucznia w tym okresie.

 Jeśli  z  przyczyn  uzasadnionych  uczeń  nie  był  obecny  na  sprawdzianie  to  ustala  
z nauczycielem termin, w którym będzie mógł go napisać.

 Na początku roku szkolnego, na pierwszych zajęciach lekcyjnych, uczniowie zapoznawani są  
z PSO i wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny. Rodzice o zasadach przedmiotowe-
go systemu oceniania są informowani na pierwszym zebraniu z wychowawcą.

 Uczniowie pracujący w dwuosobowych grupach wcale nie muszą otrzymać tej samej oceny, na
ostateczną ocenę będzie się składać nie tylko końcowy efekt, ale też ich indywidualny wkład  
w wykonywanie pracy.

 Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac pi-
semnych, oddawanie do oceny prac nienapisanych samodzielnie, plagiatów z Internetu równa się
ocenie niedostatecznej. 

 Prace pisemne napisane nieczytelnie lub rażąco nieestetyczne nie podlegają ocenianiu, jeśli uczeń
nie ma orzeczenia z  poradni o dysfunkcjach (ocena niedostateczna).

 Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są przekazywane do wglądu uczniowi i przechowywane
przez nauczyciela. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać je do wglądu w wybranym ter-
minie.

 Nauczyciel ma dwa tygodnie na sprawdzenie i oddanie uczniom sprawdzianów i prac klasowych,
a kartkówki oddaje w ciągu tygodnia.

 Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku.

 Poszczególne  oceny  cząstkowe  uczeń  może  poprawić  za  uzgodnieniem  z  nauczycielem  
w ciągu jednego tygodnia.

 Każda wystawiona ocena śródroczna lub roczna jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela. 

 W czasie pracy z uczniami uwzględnia się zawsze zalecenia Poradni Psychologiczno - Pedago-
gicznej a uczniowie mający orzeczenia otrzymują ćwiczenia o niższym stopniu trudności, mogą
liczyć na szczególną pomoc nauczyciela, mogą przeznaczyć na realizację zadań dłuższy odcinek
czasu.

 Pozostałe kwestie związane z ocenianiem są rozstrzygane zgodnie z WSO naszej szkoły.

Przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy: 

1. Sprawdziany wiadomości – praca pisemna w postaci testu lub zadań obejmująca materiał ujęty
w formie jednego lub kilku działów i jest poprzedzona lekcją powtórzeniową. Klasówka jest za-
powiadana z wyprzedzeniem przynajmniej tygodnia. Jeżeli w ustalonym terminie z przyczyn or-
ganizacyjnych nie było pracy klasowej (np. wycieczka, apel itp.) kolejnym obowiązującym termi-
nem są następne zajęcia z przedmiotu. Osoby nieobecne mają obowiązek zaliczyć prace klasowe
w ustalonym terminie, w przeciwnym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Otrzymują
zadania tej samej lub innej treści niż wykonujący prace w terminie. Termin poprawy pracy klaso-
wej na ocenę wyższą jest uzgadniany z zainteresowanymi uczniami z klasy. Uczeń ma prawo do
poprawy otrzymanej oceny niedostatecznej w terminie 10 dni nauki szkolnej od jej otrzymania.
Ocena otrzymana z poprawy wpisywana jest do dziennika obok wcześniej otrzymanej oceny nie-
dostatecznej.

2. „Kartkówka” – praca trwająca do 20 minut, dotyczy 3 ostatnich tematów, zagadnień i nie jest za-
powiadana. Kartkówki mogą mieć postać prac pisemnych: testu bądź zadań. 

2



3. Zadania, prace wytwórcze – ocenie podlega przestrzeganie zasad bhp głównie bezpieczne posłu-
giwanie  się  narzędziami  i  przyrządami  technicznymi  dostosowanymi  do możliwości  i  potrzeb
ucznia, ład i czystość na stanowisku pracy, planowanie pracy.

4. Odpowiedzi ustne 

 Uczeń odpowiada przy stanowisku roboczym.
 Ocenę za odpowiedź ustną można poprawić ustalając z nauczycielem termin i zakres materiału,

który uczeń chce zaliczyć.  

5. Aktywność 

 Za rozwiązanie problemów o większym stopniu trudności podczas lekcji będzie wystawiana 
ocena.

 W przypadku form aktywności obejmujących łatwy materiał lub o przeciętnym stopniu trudno-
ści uczeń otrzymuje „+”, za trzy takie plusy otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

 Za nieprzygotowanie do lekcji, brak pracy domowej uczeń otrzymuje „-”, za trzy minusy 
otrzymuje ocenę niedostateczną.

 Plusy i minusy zliczane są w każdym półroczu oddzielnie.

6. Samodzielność pracy w klasie i w domu 

Uczeń pracujący szybciej niż klasa może poprosić o rozwiązanie dodatkowych zadań. Za każdą taką
formę aktywności na lekcji lub w domu może uzyskać ocenę. W przypadku dłuższej nieobecności
usprawiedliwionej przez rodziców terminy sprawdzenia przerobionego materiału są uzgadniane z na-
uczycielem. Uczeń otrzymuje określony limit czasu na uzupełnienie braków. Uczeń nie może być
zwolniony z opanowania niektórych działów materiału. 

Ocena śródroczna i roczna 

Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych poszczególne oceny cząstkowe 
mają następujący udział wagowy:

Zadania wytwórcze – prace praktyczne – 40%

Sprawdziany wiadomości – 40%

Kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność na lekcji – 20%

Ocena śródroczna wystawiana jest zgodnie z poniższą tabelą po wyliczeniu średniej ocen cząstkowych
z uwzględnieniem udziału wagowego poszczególnych 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
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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 z uwzględnieniem udziału wago-
wego poszczególnych ocen.

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%                    

W wypadku ocen cząstkowych z techniki i zajęć technicznych uwzględnia się również stosunek ucznia
do wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór
materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

Ocena odzwierciedla również indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaan-
gażowanie w pracę.
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Wymagania programowe klasa 4

„Bądź bezpieczny na drodze”

Materiał 
nauczania 

Wymagania podstawowe (P)
na ocenę dostateczną

Wymagania rozszerzające
(R)

na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania dopełniające (D)
na ocenę bardzo dobrą

(P+R+D)

Zasady poruszania

się po drogach:

–bezpieczna droga 

do szkoły,

– przechodzenie 

przez jezdnie,

–przejazdy kolejowe

i tramwajowe, 

– z odblaskami  na 

drogach

Uczeń:

– zna zasady ruchu prawostronnego, 

szczególnej ostrożności 

i ograniczonego zaufania,

– wymienia rodzaje dróg i rozpoznaje 

ich elementy,

– rozumie potrzebę stosowania 

środków ostrożności podczas 

prowadzenia psów na drodze,

– wie, jakie znaki drogowe są 

szczególnie ważne dla pieszych,

– identyfikuje sygnały dawane przez 

policjanta kierującego ruchem,

– rozumie hierarchię ważności norm, 

znaków, sygnałów oraz poleceń 

w ruchu drogowym,

– zna rodzaje przejść przez jezdnie 

i ich oznakowania,

– zna zasady przechodzenia przez 

jezdnie w miejscach wyznaczonych 

i nieoznakowanych,

– zna znaki i sygnały drogowe 

związane z bezpieczeństwem na 

przejazdach tramwajowych 

i kolejowych,

– zna zasady przechodzenia przez 

skrzyżowania, przejazdy 

tramwajowe i kolejowe,

– rozpoznaje pojazdy uprzywilejowane

w ruchu drogowym,

– wie, co to znaczy być widzianym,

– zna zasady poruszania się po 

drogach przy złej widoczności,

– zna elementy odblaskowe i umie je 

stosować, 

– rozpoznaje znaki drogowe 

występujące w pobliżu przystanków 

komunikacji publicznej,

– odczytuje informacje z rozkładów 

jazdy 

na przystankach,

– zna zasady bezpiecznego 

oczekiwania na przystanku,

– wie o zagrożeniach mienia 

w środkach komunikacji publicznej,

– zna zasady właściwego wsiadania 

i wysiadania oraz bezpiecznego 

oddalania się z przystanku,

– wie, jakie prawa i obowiązki ma 

pasażer komunikacji publicznej oraz 

uczeń korzystający z autobusu 

Uczeń:

– uzasadnia potrzebę 

ustanowienia zasad w ruchu 

drogowym,

– stosuje w życiu codziennym 

zasadę ruchu prawostronnego,

– wskazuje miejsca 

i okoliczności, w których mają 

zastosowanie zasady 

szczególnej ostrożności 

i ograniczonego zaufania,

– charakteryzuje drogę w mieście

i na wsi,

– rozumie kod graficzny znaków 

drogowych (kolor i kształt),

– przewiduje skutki 

nieprzestrzegania hierarchii 

ważności norm, znaków, 

sygnałów oraz poleceń w ruchu

drogowym,

– klasyfikuje przejścia przez 

jezdnię w odniesieniu 

do bezpieczeństwa pieszych,

– rozpoznaje różne rodzaje 

skrzyżowań i ich oznakowania,

– poprawnie interpretuje i stosuje 

się do znaków i sygnałów na 

przejazdach tramwajowych 

i kolejowych,

– wyodrębnia elementy 

odróżniające pojazdy 

uprzywilejowane w ruchu od 

innych pojazdów,

– stosuje zasady bezpiecznego 

zachowania na drodze przy złej

widoczności,

– wyjaśnia, gdzie, kiedy, jak 

i dlaczego należy nosić 

elementy odblaskowe,

– posługuje się mapą 

komunikacyjną i planem 

miasta,

– umie zabezpieczyć własne 

mienie przed kradzieżą 

w czasie podróży,

– stosuje na co dzień zasady 

bezpiecznego i kulturalnego 

zachowania w miejscach 

publicznych,

– przewiduje zagrożenia 

wynikające z niewłaściwego 

Uczeń:

– wyjaśnia, jak należy rozumieć 

zasadę ograniczonego zaufania 

w ruchu drogowym,

– klasyfikuje niebezpieczne 

zachowania pieszych, mogące być 

przyczyną wypadków drogowych,

– planuje sposoby poprawy 

bezpieczeństwa pieszych 

na drodze,

– przewiduje zagrożenia i wybiera 

bezpieczne przejścia przez jezdnie,

– wskazuje i omawia przykłady 

stosowania zasady szczególnej 

ostrożności i ograniczonego 

zaufania 

przy przechodzeniu przez jezdnie,

– wyjaśnia konieczność ustępowania 

pierwszeństwa przejazdu pojazdom 

uprzywilejowanym w ruchu 

drogowym,

– planuje sposoby poprawy 

bezpieczeństwa pieszych 

na drodze w trudnych warunkach 

atmosferycznych i przy złej 

widoczności,

– planuje bezpieczną i najkrótszą 

trasę do wyznaczonego celu 

podróży,

– stosuje środki ostrożności 

w kontaktach z obcymi w miejscach

publicznych,

– w czasie podróży środkami 

komunikacji publicznej 

i indywidualnej klasyfikuje 

zachowania pieszych i kierowców 

w odniesieniu do zagrożenia 

bezpieczeństwa 
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Materiał 
nauczania 

Wymagania podstawowe (P)
na ocenę dostateczną

Wymagania rozszerzające
(R)

na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania dopełniające (D)
na ocenę bardzo dobrą

(P+R+D)

szkolnego,

– zna obowiązki pasażera samochodu 

osobowego,

– zna zasady właściwego wsiadania 

i wysiadania z samochodu,

– wymienia zachowania pasażera, 

które przeszkadzają kierującemu 

samochodem

wsiadania lub wysiadania 

z samochodu,

– wyjaśnia znaczenie stosowania

w pojazdach pasów 

bezpieczeństwa oraz fotelików 

ochronnych, 

– stosuje zasady bezpiecznego 

i kulturalnego zachowania 

w samochodzie

Podróżowanie, 

turystyka, 

wypoczynek:

Zasady korzystania 

z komunikacji 

zbiorowej 

i indywidualnej

– w środkach 

lokomocji i na 

przystankach,

– na szlakach 

górskich, nad wodą 

i na wodzie,

– sposoby 

wzywania pomocy, 

numery telefonów 

ratowniczych

Karta rowerowa:

–  oznakowanie 

dróg rowerowych 

i poruszanie się 

po nich,

– przejazdy dla 

rowerzystów,

– sztuka jazdy na 

rowerze,

– przygotowanie 

roweru do jazdy,

– rowerzysta 

uczestnikiem ruchu 

drogowego,

– manewry na 

drodze,

Uczeń:

– zna przeznaczenie rozkładów jazdy, 

– identyfikuje znaki turystyczne,

– czyta drogowskazy,

– zna zasady bezpiecznego 

zachowania na szlakach 

turystycznych,

– zna zasady bezpiecznego 

zachowania nad wodą i na wodzie,

– wie, w jaki sposób są oznaczone 

trasy narciarskie,

– zna telefony alarmowe i sposoby 

wzywania pomocy

Uczeń:

– zna ogólne zasady użytkowania 

roweru,

– rozpoznaje elementy 

obowiązkowego wyposażenia 

roweru,

– wykonuje proste czynności związane

z obsługą roweru,

– zna warunki uzyskania karty 

rowerowej,

– poprawnie wykonuje zadania 

praktyczne z techniki jazdy rowerem,

– zna znaczenie używania kasku 

rowerowego, odpowiedniego ubrania

i elementów odblaskowych,

– wymienia miejsca na drogach 

publicznych, wydzielone do jazdy 

rowerem,

– identyfikuje znaki i sygnały drogowe 

dla rowerzystów,

– zna zasady poruszania się po 

drogach rowerowych,

Uczeń:

– czyta rozkłady jazdy, rozumie 

oznaczenia i informacje 

podawane na szlakach 

turystycznych,

– czyta mapy i przewodniki 

turystyczne,

– stosuje zasady bezpieczeństwa

związane z turystyką,

– wyjaśnia skróty GOPR 

i WOPR,

– planuje podstawowe 

wyposażenie apteczki turysty,

– umie przedstawić algorytm 

postępowania w razie 

nieszczęśliwego wypadku

Uczeń:

– zna informacje zawarte 

w instrukcji obsługi roweru 

i umie z nich korzystać,

– rozumie działanie przekładni 

łańcuchowej,

– rozumie konieczność 

doskonalenia techniki jazdy 

rowerem,

– jeździ rowerem w kasku 

ochronnym,

– charakteryzuje drogi rowerowe,

zgodnie z ich oznakowaniami,

– stosuje wymaganą ostrożność 

na przejazdach 

dla rowerzystów,

– prezentuje właściwy sposób 

wykonania poszczególnych 

manewrów,

– rozróżnia rodzaje, kształty 

i barwy znaków drogowych,

– przyporządkowuje treść znaku 

Uczeń:

– proponuje, jak zachęcać do dbania 

o przystanki komunikacji zbiorowej 

oraz środki transportu publicznego,

– planuje bezpieczną trasę 

wycieczkową, dostosowaną do 

możliwości wszystkich jej 

uczestników,

– wyjaśnia, na czym polega praca 

służb ratowniczych,

– analizuje zachowania narciarzy 

mogące zagrażać bezpieczeństwu 

własnemu i innych miłośników tego 

sportu, 

– udziela pomocy w razie 

nieszczęśliwego wypadku

Uczeń:

– przewiduje zagrożenia wynikające 

z jazdy niesprawnym rowerem,

– planuje dodatkowe wyposażenie 

roweru i rowerzysty, zwiększające 

jego bezpieczeństwo na drodze,

– potrafi zaprojektować sposób 

doskonalenia jazdy rowerem 

i zachęca do tego innych,

– formułuje problem wspólnego 

korzystania z dróg rowerowych 

przez pieszych i rowerzystów,

– przewiduje zagrożenia wynikające 

z niewłaściwego wykonywania 

manewrów,

– selekcjonuje zachowania pieszych 

i rowerzystów zagrażające ich 

bezpieczeństwu w pobliżu 

przejazdów kolejowych 

i tramwajowych
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Materiał 
nauczania 

Wymagania podstawowe (P)
na ocenę dostateczną

Wymagania rozszerzające
(R)

na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania dopełniające (D)
na ocenę bardzo dobrą

(P+R+D)

– pierwszeństwo 

przejazdu,

– przygotowanie 

do uzyskania karty 

rowerowej

– wyjaśnia, na czym polegają 

poszczególne manewry,

– odczytuje znaki drogowe związane 

z wykonywaniem manewrów,

– zna sygnały i znaki drogowe ważne 

dla pieszych i rowerzystów,

– zna znaki pionowe i poziome 

związane z udzielaniem 

pierwszeństwa przejazdu,

– wie, kto ma pierwszeństwo na 

prostym odcinku drogi, 

– zna rodzaje skrzyżowań 

i obowiązujące na nich zasady 

pierwszeństwa przejazdu,

– rozpoznaje sygnały i znaki drogowe 

na przejazdach kolejowych 

i tramwajowych,

– zna przyczyny wypadków drogowych

spowodowanych przez rowerzystów.

do danej sytuacji drogowej,

– rozpatruje zasady 

pierwszeństwa przejazdu 

zgodnie z hierarchią 

postępowania w ruchu 

drogowym,

– przewiduje zagrożenia 

wynikające z niestosowania się 

do znaków drogowych,

– analizuje okoliczności i sytuacje

mogące zagrażać 

bezpieczeństwu rowerzystów 

oraz innych uczestników ruchu 

drogowego

Pierwsza pomoc:

– czynności 

możliwe 

do wykonania 

na miejscu 

wypadku,

– telefony 

alarmowe oraz 

prawidłowe 

wzywanie pomocy,

– udzielanie 

pierwszej pomocy

Uczeń:

– zna zasady postępowania w razie 

uczestnictwa w wypadku lub jego 

zauważenia,

– wie, co to są czynności 

natychmiastowe,

– wie, jak się zachować wobec osoby 

przytomnej 

lub nieprzytomnej, 

– wie, dlaczego stosuje się rękawiczki 

ochronne 

podczas udzielania pierwszej 

pomocy,

– zna numery telefonów alarmowych,

– umie wezwać pomoc i udzielić 

wyczerpujących informacji 

o zdarzeniu,

– zna podstawowe wyposażenie 

apteczki pierwszej pomocy,

– zna sposoby ochrony młodszych 

dzieci przed nieszczęśliwymi 

wypadkami

Uczeń:

– analizuje przyczyny wypadków 

i sposoby 

zapobiegania im,

– potrafi ocenić sytuację na 

miejscu wypadku 

i swoje możliwości udzielenia 

pomocy,

– umie zabezpieczyć miejsce 

wypadku,

– umie udzielić pierwszej pomocy

w drobnych urazach,

– umie wskazać zagrożenia 

bezpieczeństwa młodszych 

dzieci

Uczeń:

– poprawnie interpretuje znaczenie 

odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo własne i innych 

uczestników ruchu drogowego,

– podejmuje działania związane 

z niesieniem pomocy 

poszkodowanym,

– projektuje rozwiązania poprawy 

bezpieczeństwa młodszych dzieci 

w domu i na podwórku
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Wymagania programowe klasa 5

Przedmiotowe zasady oceniania

Moduł I. 
Ocena pracy indywidualnej ucznia

Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny

1 Podejmowanie 

i planowanie działań (zadań)

bardzo dobra jest inicjatorem działań, planuje samodzielnie, wprowadza nowe rozwiązania, wspiera 

swoich kolegów w działaniu

dobra podejmuje zadania, samodzielnie planuje prace

dostateczna wykonuje nieskomplikowane zadania, wymaga wsparcia nauczyciela, planuje i konsultuje 

z nauczycielem

dopuszczająca pracuje na polecenie nauczyciela, samodzielnie nie podejmuje żadnych działań, pracuje 

według narzuconego planu

2 Wykonanie podjętych zadań bardzo dobra wprowadza innowacyjne rozwiązania, jest kreatorem działań

dobra dobiera materiały, ustala samodzielnie tok postępowania i sposób realizacji

dostateczna dobiera materiały, ustala kolejność wykonania, realizuje, konsultuje z nauczycielem

dopuszczająca nie potrafi samodzielnie: dobrać materiałów oraz narzędzi, ustalać toku wykonania

3 Organizacja 

i bezpieczeństwo pracy

bardzo dobra zwraca uwagę na ergonomię stanowiska pracy i bezpieczne metody pracy

dobra samodzielnie organizuje stanowisko pracy, zwraca uwagę na zachowanie zasad bhp

dostateczna organizuje stanowisko pod kierunkiem nauczyciela, stara się pracować bezpiecznie

dopuszczająca stanowisko pracy organizuje nauczyciel i czuwa nad bezpieczeństwem ucznia podczas 

pracy
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Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny

4 Wyniki pracy bardzo dobra wzbogacona o własne rozwiązania racjonalizatorskie, estetyczna, wykonana wzorcowo

dobra praca zgodna z projektem, estetyczna, terminowo wykonana

dostateczna uchybienia projektowe; praca wykonana poprawnie, terminowo

dopuszczająca praca niezgodna z projektem, mało estetyczna, wykonana nieterminowo

Ocena pracy grupowej uczniów

Lp
.

Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny

1 Organizacja pracy bardzo dobra podejmują rolę zgodnie z osobistymi predyspozycjami, pracują bezkonfliktowo

dobra samodzielnie rozdzielają role, starają się wywiązywać z powierzonych funkcji

dostateczna role przydziela nauczyciel, uczniowie identyfikują się z przydzielonymi rolami

dopuszczająca brak akceptacji powierzonych ról w grupie, podział został narzucony przez nauczyciela

2 Komunikacja w grupie bardzo dobra rozumieją się, wyciągają wnioski, dochodzą do konsensusu

dobra argumentują swoje stanowiska, dbają o jedność grupy, starają się sami rozwiązać konflikty

dostateczna stosują aluzje i dygresje, wymagają ingerencji nauczyciela

dopuszczająca wywiązują się konflikty, które łagodzi nauczyciel

3 Wkład w pracę grupy bardzo dobra pracują samodzielnie, konsultują się z liderem grupy

dobra równomiernie rozdzielają zadania, pracują samodzielnie

dostateczna przydzielają zadania samodzielnie, ale proszą o akceptację nauczyciela
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dopuszczająca nie potrafią samodzielnie rozdzielić pracy wśród członków grupy

4 Przedstawienie rezultatów pracy bardzo dobra prezentację wzbogacają o reklamę pracy swojej grupy

dobra samodzielną prezentację popierają argumentami

dostateczna wyniki swojej pracy prezentują samodzielnie po konsultacji z nauczycielem

dopuszczająca przygotowują prezentację pod kierunkiem nauczyciela

Ocena wypowiedzi ustnej ucznia

Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny

1 Rzeczowość odpowiedzi bardzo dobra odpowiedź wzbogacona o informacje uzyskane na podstawie własnych poszukiwań

dobra odpowiedź płynna, poprawna merytorycznie, wyczerpująca

dostateczna podstawowy zakres wiedzy

dopuszczająca błędy rzeczowe w zakresie tematyki wypowiedzi

2 Uzasadnienie odpowiedzi bardzo dobra odpowiedź rozwinięta o własne zainteresowania i uargumentowana

dobra odpowiedź poparta własnymi przemyśleniami

dostateczna interpretuje posiadaną wiedzę i uzasadnia odpowiedź

dopuszczająca nie potrafi uzasadnić wypowiedzi

3 Język wypowiedzi bardzo dobra wzbogacony o duży zasób słów

dobra odpowiedź swobodna; uczeń zna i poprawnie stosuje słownictwo techniczne

dostateczna odpowiedź krótkimi, prostymi zdaniami, samodzielna
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dopuszczająca odpowiedź złożona z pojedynczych słów, wymaga dodatkowych pytań nauczyciela

4 Sposób prezentacji bardzo dobra ciekawy, interesujący, poszerzony o opracowane własnoręcznie pomoce

dobra płynny, wzbogacony o rysunki schematyczne, wykresy

dostateczna uporządkowany, krótki

dopuszczająca chaotyczny, monotonny

Ocena pracy wytwórczej

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 
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Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny

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

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

Kryteria ocen w zakresie Modułu II

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 

Uczeń potrafi:

• wyjaśnić, jak powinno być oświe-

tlone miejsce do pracy;

• w bezpieczny sposób posługiwać

Uczeń potrafi:

• wyjaśnić pojęcia: ciąg komunikacyjny, 

rzut poziomy mieszkania, ściana nośna, 

ściana działowa, trzon kominowy,

Uczeń potrafi:

• wyjaśnić, jaki wpływ na samopoczucie 

człowieka mają: kształt i ustawienie me-

bli, zastosowane kolory, oświetlenie itp.,

Uczeń potrafi:

• zaplanować kolorystykę wyposażenia miesz-

kania zgodnie z potrzebami mieszkańców;

• racjonalnie rozplanować rozmieszczenie po-
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Ocena
Oceniana tematyka

Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

mieszkania się podstawowymi narzędziami 

do obróbki papieru

• odczytać rzut poziomy mieszkania, 

• w prawidłowy, bezpieczny sposób posłu-

giwać się podstawowymi narzędziami 

do obróbki papieru

• zaprojektować umeblowanie mieszkania 

zgodnie z zasadami ergonomii,

• prawidłowo ciąć, zaginać i sklejać karton

mieszczeń dla poszczególnych członków ro-

dziny

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 nauczy-

ciela,

• prawidłowo rozmieścić produkty żywno-

ściowe w chłodziarce

Uczeń potrafi:

• samodzielnie zaprojektować ciąg roboczy,

• wskazać odpowiednie miejsce na usta-

wienia 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 elemen-

ty 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 we-

dług 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:

• prawidłowo zareagować, gdy zo-

stanie uszkodzona instalacja wo-

dociągowa,

• prawidłowo zareagować, gdy zo-

stanie uszkodzona instalacja ka-

nalizacyjna

Uczeń potrafi:

• podjąć działania mające na celu oszczę-

dzanie wody

Uczeń potrafi:

• odczytać schemat instalacji wodno-

kanalizacyjnej,

• wyjaśnić znaczenie oszczędzania wody

Uczeń potrafi wyjaśnić:

• jak dostarczano wodę do domów w czasach, 

gdy nie było wodociągów,

• 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
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Ocena
Oceniana tematyka

Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

• 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 elek-

tryczne,

• odczytać schemat instalacji elektrycznej,

• narysować i zmontować obwód szere-

gowy 

Uczeń potrafi:

• wyjaśnić, co to jest prąd elektryczny,

• wyjaśnić, co to jest natężenie i napięcie 

prądu,

• narysować i zmontować obwód równole-

gły,

• wyjaśnić, jaka jest różnica między obwo-

dem szeregowym i równoległym

Uczeń potrafi:

• wyjaśnić, co to jest moc urządzeń elektrycz-

nych,

• wyjaśnić, od czego zależy ilość zużytej energii

elektrycznej,

• wyjaśnić, w jaki sposób można oszczędzać 

energię elektryczną,

• zdiagnozować, dlaczego w obwodzie nie pły-

nie prąd

Bezpieczne korzystanie 

z urządzeń gazowych

Uczeń potrafi:

• wskazać miejsca, które może  

sam obsługiwać,

• wyjaśnić, jak należy postąpić, 

gdy w pomieszczeniu czuć za-

pach 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 umiesz-

czane na zewnątrz budynków

Realizacja projektu Uczeń wykonuje z pomocą kolegów

powierzone mu zadania

Uczeń samodzielnie wykonuje powierzone

mu zadania

Uczeń potrafi  wspólnie z innymi:

• podejmować decyzję dotyczącą formy 

opracowania projektu,

• opracować plan pracy i jej podział mię-

dzy członków grupy

Uczeń potrafi:

• podjąć decyzję dotyczącą wyboru tematu,

• dopilnować prawidłowego przebiegu pracy,

• w sposób uporządkowany, interesujący prze-

prowadzić prezentację

Kryteria ocen w zakresie Modułu III.
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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 we-

dług wykonywanej pracy 

Uczeń potrafi:

• przeprowadzić klasyfikację urządzeń 

technicznych według wykonywanej pra-

cy i ich konstrukcji

Uczeń potrafi wyjaśnić:

• czym różnią się urządzenia mechanicz-

ne od elektromechanicznych,

• do czego służą i jak działają przekładnie

Uczeń potrafi:

• wyróżnić w urządzeniach zespół napędo-

wy, 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 la-

tach 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 niezawod-

ność działania urządzeń,

• jak działają regulatory temperatury

Zasady bezpiecznego 

korzystania z urządzeń 

technicznych

Uczeń potrafi:

• wymienić dokumenty, w których należy  

szukać potrzebnych informacji, dotyczą-

cych obsługi urządzeń,

• wymienić działania zabronione w czasie 

korzystania z urządzeń technicznych

Uczeń potrafi:

• wyszukiwać w instrukcji potrzebne in-

formacje na temat obsługi urządzenia

Uczeń potrafi:

• korzystać z informacji na temat obsługi i 

konserwacji urządzenia zawartych w in-

strukcji i karcie gwarancyjnej urządzenia

Uczeń potrafi:

• wymienić informacje, które powinny się 

znajdować w instrukcji obsługi,

• wyjaśnić zasady bezpiecznego korzysta-

nia z urządzeń technicznych

Urządzenia grzewcze Uczeń potrafi 

• wymienić urządzenia grzewcze stosowa-

ne w domu

Uczeń potrafi 

• wyjaśnić zasady bezpiecznego korzy-

stania z urządzeń grzewczych

Uczeń potrafi 

• wyjaśnić, co może być elementem grzej-

nym w urządzeniach

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• jakie zadanie w urządzeniu realizują: ele-

ment grzejny, śmigło i termostat

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 urządze-

niami,

• jakie niebezpieczeństwa wiążą się 

z korzystaniem z kuchenki mikrofalowej

Uczeń potrafi:

• dobrać naczynia, które mogą być uży-

wane w kuchence mikrofalowej,

• wybrać odpowiedni program,

• przygotować potrawy do obróbki ter-

micznej w kuchence mikrofalowej

Uczeń potrafi:

• wyjaśnić, jakie informacje są istotne dla 

użytkowników kuchenki mikrofalowej,

• opisać wady i zalety poszczególnych 

urządzeń,

• wyjaśnić zasadę działania systemu cen-

Uczeń potrafi:

• opisać wady i zalety poszczególnych urzą-

dzeń do obróbki termicznej produktów 

spożywczych,

• wyjaśnić, jak działa kuchenka mikrofalowa,

• wyjaśnić, jakie informacje są istotne dla 

15



Ocena
Oceniana tematyka

Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

tralnego odkurzania użytkowników zmywarki,

• uzasadnić przewagę nowoczesnych urzą-

dzeń do usuwania kurzu nad tradycyjnym 

odkurzaczem

Wymagania programowe klasa 6
„Jak to działa?”

Temat
Wymagania podstawowe (ocena dopuszczająca i dostateczna)

Uczeń:
Wymagania ponadpodstawowe (ocena dobra i bardzo dobra)

Uczeń:
1. Na osiedlu • rozpoznaje obiekty na planie osiedla

• określa, jakie obiekty i instytucje powinny znaleźć się na osiedlu
• wymienia nazwy instalacji osiedlowych
• projektuje idealne osiedle

• omawia funkcjonalność osiedla
• przyporządkowuje urządzenia 
do instalacji, których są częścią
• planuje działania prowadzące 
do udoskonalenia osiedla mieszkaniowego
• określa, jakimi symbolami oznacza się poszczególne obiekty osie-
dlowe

2. Dom bez 
tajemnic

• wymienia rodzaje budynków mieszkalnych i je charakteryzuje
• określa typ zabudowy przeważający
w okolicy jego miejsca zamieszkania
• podaje nazwy zawodów związanych
z budową domu
• omawia kolejne etapy budowy domu
• wymienia nazwy elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych

• wskazuje wady i zalety poszczególnych rodzajów budynków 
mieszkalnych
• tłumaczy konieczność stosowania jednolitej zabudowy
• określa, czym zajmują się osoby pracujące w zawodach związa-
nych
z budową domu
• podaje znaczenie elementów konstrukcyjnych budynków miesz-
kalnych

3. To takie pro-
ste! – Mostek
dla chomika

• właściwie organizuje miejsce pracy
• wymienia kolejność działań (operacji technologicznych)
• prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki drewna
• wykonuje pracę według przyjętych założeń
• dba o porządek i bezpieczeństwo

• posługuje się narzędziami
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
• wykonuje pracę w sposób twórczy
• formułuje ocenę gotowej pracy
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w miejscu pracy
• szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych)

4. W pokoju 
nastolatka

• omawia, jakie funkcje pełni pokój nastolatka
• dostosowuje wysokość biurka i krzesła do swojego wzrostu
• rysuje plan własnego pokoju
• projektuje wnętrze pokoju swoich marzeń
• tworzy kosztorys wyposażenia pokoju
nastolatka

• wymienia zasady funkcjonalnego urządzania pokoju
• wyróżnia w pokoju strefy do nauki, wypoczynku i zabawy
• wykazuje się pomysłowością
i starannością, projektując wnętrze pokoju swoich marzeń

5. To takie pro-
ste! – Koloro-
wy
kalendarz

• właściwie organizuje miejsce pracy
• wymienia kolejność działań (operacji technologicznych)
• prawidłowo posługuje się narzędziami do obróbki papieru
• wykonuje pracę według przyjętych założeń
• dba o porządek i bezpieczeństwo
w miejscu pracy
• szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych)

• posługuje się narzędziami
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
• wykonuje pracę w sposób twórczy
• formułuje ocenę gotowej pracy

6. Instalacje
w mieszkaniu

• posługuje się terminami: instalacja, elektrownia, tablica rozdzielcza, bezpieczniki
• określa funkcje instalacji występujących w budynku
• wymienia nazwy poszczególnych elementów instalacji
• omawia rodzaje elektrowni i tłumaczy, co jest w nich źródłem zasilania
• nazywa elementy obwodów elektrycznych
• buduje obwód elektryczny według schematu

• omawia zasady działania różnych instalacji w budynku mieszkal-
nym
• opisuje, jak podłączone są poszczególne instalacje w domu
• uzasadnia potrzebę pozyskiwania energii elektrycznej z natural-
nych źródeł
• rozróżnia symbole poszczególnych elementów obwodów elek-
trycznych

7. Opłaty do-
mowe

• wymienia instalacje znajdujące się
w domu
• rozpoznaje rodzaje liczników
• prawidłowo odczytuje wskazania liczników
• przeprowadza pomiary zużycia prądu, wody i gazu w określonym czasie

• wskazuje miejsca w domu,
w których znajdują się liczniki wchodzące w skład poszczególnych 
instalacji
• podaje praktyczne sposoby zmniejszenia zużycia prądu, gazu
i wody
• oblicza koszt zużycia poszczególnych zasobów

8. Domowe 
urządzenia 
elektryczne

• określa funkcje urządzeń domowych
• odczytuje ze zrozumieniem instrukcje obsługi wybranych sprzętów gospodarstwa do-
mowego
• omawia budowę wybranych urządzeń AGD
• wymienia zagrożenia związane
z nieodpowiednią eksploatacją sprzętu gospodarstwa domowego
• rozpoznaje oznaczenia umieszczane na artykułach gospodarstwa domowego, określa-
jące ich klasę energetyczną

• odnajduje w instrukcji obsługi potrzebne informacje
• przedstawia reguły korzystania
z karty gwarancyjnej
• wyjaśnia zasady działania wskazanych urządzeń
• wyjaśnia pojęcie klasy energetycznej sprzętu

9. Nowocze-
sny sprzęt na 
co dzień

• posługuje się terminem: sprzęt audio-
-wideo
• określa zastosowanie urządzeń audio-     -wideo w domu

• omawia zasady bezpiecznej obsługi wybranych urządzeń
• wymienia nazwy zawodów związanych z obróbką dźwięku
i wyjaśnia, czym zajmują się wykonujące je osoby
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• przedstawia budowę poszczególnych sprzętów audiowizualnych • wykazuje się znajomością nowych technologii stosowanych
w produkcji urządzeń audio-wideo

10. To 
umiem! – 
Podsumowa-
nie rozdziału 
IV

• nazywa instalacje zasilające poszczególne urządzenia
• przyporządkowuje urządzenia do poszczególnych instalacji
• wyjaśnia, do czego służy określony sprzęt audio-wideo

• omawia zastosowanie instalacji znajdujących się na terenie osie-
dla
i w pojedynczych budynkach

1. Rzuty
prostokątne

• posługuje się terminami: rzutowanie prostokątne, rzutnia, rzut główny, rzut boczny, 
rzut z góry
• rozróżnia poszczególne rzuty: główny, boczny i z góry
• stosuje odpowiednie linie do zaznaczania konturów rzutowanych brył
• wykonuje rzutowanie prostych brył geometrycznych, posługując się układem osi
• rozpoznaje prawidłowo narysowane rzuty prostokątne określonych brył

• wyjaśnia, na czym polega rzutowanie prostokątne
• omawia etapy i zasady rzutowania
• zachowuje odpowiednią kolejność działań podczas wykonywania 
rzutów prostokątnych
• starannie wykonuje rysunki

2. Rzuty ak-
sonometrycz-
ne

• posługuje się terminami: rzutowanie aksonometryczne, izometria, dimetria ukośna i 
prostokątna
• wymienia nazwy rodzajów rzutów aksonometrycznych
• omawia kolejne etapy przedstawiania brył w rzutach aksonometrycznych
• odróżnia rzuty izometryczne od rzutów w dimetrii ukośnej
• uzupełnia rysunki brył w izometrii
i dimetrii ukośnej
• wykonuje rzuty izometryczne
 i dimetryczne ukośne brył
• przedstawia wskazane przedmioty
w izometrii i dimetri ukośnej
• kreśli rzuty aksonometryczne bryły 
na podstawie jej rzutów prostokątnych

• określa, na czym polega rzutowanie aksonometryczne
• omawia kolejne etapy przedstawiania brył w rzutach aksonome-
trycznych
• wskazuje różnicę pomiędzy rzutami izometrycznymi
a dimetrycznymi

3. Wymiaro-
wanie rysun-
ków technicz-
nych

• nazywa elementy zwymiarowanego rysunku technicznego
• zapisuje liczby wymiarowe zgodnie
z zasadami
• prawidłowo stosuje linie, znaki i liczby wymiarowe
• wymiaruje rysunki brył
• rysuje i wymiaruje wskazany przedmiot

• omawia sposoby wymiarowania rysunku technicznego
• wykonuje rysunki starannie
i zgodnie z zasadami wymiarowania

1. Żyj aktyw-
nie

• posługuje się terminem: aktywność fizyczna
• wymienia przykłady działań zaliczanych do dużej i umiarkowanej aktywności fizycz-
nej
• wyjaśnia, jaki wpływ na organizm człowieka ma aktywność fizyczna
• opracowuje poradnik, w którym zachęca rówieśników do aktywności fizycznej

• podaje przykłady aktywności fizycznej odpowiedniej dla osób
w jego wieku
• omawia wpływ aktywności fizycznej na organizm człowieka
• formułuje sposoby na zachowanie zdrowia

2. Zdrowie na
talerzu

• posługuje się terminami: składniki odżywcze, piramida zdrowego żywienia
• wymienia nazwy produktów dostarczających odpowiednich składników odżywczych
• określa wartość odżywczą wybranych produktów na podstawie informacji zamiesz-
czonych na opakowaniach

• określa znaczenie poszczególnych składników odżywczych dla 
prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka
• omawia zawartość piramidy zdrowego żywienia
• układa menu o określonej wartości kalorycznej z zachowaniem 
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• przedstawia zasady właściwego odżywiania według piramidy zdrowego żywienia
• ustala, które produkty powinny być podstawą diety
• układa menu, zachowując wytyczne dotyczące wartości kalorycznej
• omawia wpływ wysiłku fizycznego 
na funkcjonowanie człowieka
• odczytuje z opakowań produktów spożywczych informacje o ich kaloryczności

zasad racjonalnego żywienia
• oblicza czas trwania danej aktywności fizycznej, konieczny do zu-
żytkowania kilokalorii zawartych w określonym produkcie spożyw-
czym

3. Sprawdź, 
co jesz

• wyjaśnia, czym różni się żywność przetworzona od nieprzetworzonej
• wymienia nazwy substancji dodawanych do żywności i omawia, jak są one oznaczo-
ne
• odczytuje z opakowań produktów informacje o dodatkach chemicznych

• wskazuje zdrowsze zamienniki produktów zawierających dodatki 
chemiczne
• omawia pojęcie żywności ekologicznej

4. Jak przygo-
tować zdrowy
posiłek?

• wymienia urządzenia elektryczne służące do przygotowywania posiłków
• omawia etapy obróbki wstępnej żywności
• podaje nazwy metod obróbki cieplnej żywności
• przedstawia sposoby konserwacji żywności

• odróżnia żywność przetworzoną 
od nieprzetworzonej
• charakteryzuje sposoby konserwacji żywności

Opracowała: Karolina Sarleja
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