
Przedmiotowy system oceniania – TECHNIKA kl. IV 
 

Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i 

umiejętności rozwiązywania zadań technicznych w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej. Ocenianie służy zatem do sprawdzenia skuteczności 

procesu dydaktycznego i ma na celu:  

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

 wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

 motywowanie do dalszych postępów w nauce, 

 dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o trudnościach w nauce oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia, 

 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
 

Kryteria oceniania 

Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na: 

 rozumienie zjawisk technicznych, 

 umiejętność wnioskowania, 

 czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej, 

 czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,  

 umiejętność organizacji miejsca pracy, 

 właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych, 

 przestrzeganie zasad BHP, 

 dokładność i staranność wykonywania zadań. 
Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów odnoszących się do 

sześciostopniowej skali ocen. 

 Stopień celujący otrzymuje uczeń, który 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. 

 Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który 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. 

 Stopień dobry uzyskuje uczeń, który 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. 

 Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas 

realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści 

nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. 
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas 

lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. 

 Na sprawdzianach osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest 

nieprzygotowany do lekcji. 

 Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych 

do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest 

nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. 
Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami należy wziąć pod uwagę: 



 aktywność podczas lekcji, 

 zaangażowanie w wykonywane zadania, 

 umiejętność pracy w grupie, 

 obowiązkowość i systematyczność, 

 udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego. 
W wypadku techniki trzeba ponadto uwzględnić stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. Istotne są 

też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa. Ocena powinna przede wszystkim odzwierciedlać indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego 

motywację i zaangażowanie w pracę. 

Metody sprawdzania osiągnięć 

Ocena osiągnięć jest integralną częścią całego procesu nauczania. Najpełniejszy obraz wyników ucznia można 

uzyskać wówczas, gdy ocenianie będzie systematyczne i oparte na różnorodnych sposobach weryfikowania wiedzy 

oraz umiejętności. W nauczaniu techniki ocenie mogą podlegać następujące formy pracy: 

 test, 

 sprawdzian, 

 zadanie praktyczne, 

 zadanie domowe, 

 aktywność na lekcji, 

 odpowiedź ustna, 

 praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt). 
W ocenianiu szkolnym dąży się do spełnienia wymogów obiektywności poprzez jasność kryteriów i procedur oceny. 

Należy informować uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania i wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, a także o sposobie sprawdzania osiągnięć młodych 

ludzi. Jawna i dobrze uzasadniona ocena jest bowiem dla ucznia źródłem informacji wspierających jego rozwój i może 

być zachętą do podejmowania działań technicznych. 

Wymagania na poszczególne oceny 

I BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE 

Niedostateczny  
Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności z I działu, nie potrafi organizować sobie pracy, nie 

wykonuje żadnych prac, lekceważy powierzone mu zadania, brak zeszytu przedmiotowego.  

 

Dopuszczający  
Uczeń:  

• wie jak zachować się w pracowni technicznej;  

•zna grupy i rodzaje znaków bezpieczeństwa;  

• zna ogólne zasady korzystania z dróg, rozumie pojęcia: droga i uczestnik ruchu  i nazywa elementy drogi;  

• porusza się po pewnych obszarach drogi;  

• wymaga nadzoru w ruchu drogowym  

• rozumie pojęcia: pieszy, przejście dla pieszych;  

• zna i czyta znaki drogowe dotyczące pieszych;  

• stosuje zasady ruchu drogowego dotyczące pieszych w życiu codziennym;  

• zna i rozumie pojęcia: pasażer i przystanek,  zna i rozumie oznakowania przystanków;  

• bezpiecznie dochodzi na przystanek;  

• zna i rozumie podstawowe pojęcia: pierwsza pomoc przedmedyczna, apteczka pierwszej pomocy;  

• zna numery alarmowe;  

• zna zasady składania  

• meldunku o zdarzeniu;  

• zna skład apteczki pierwszej pomocy ; 



 

Dostateczny  
Uczeń opanował materiał jak na ocenę dopuszczającą oraz:  

• rozumie pojęcia: droga twarda, obszar zabudowany, strefa zamieszkania;  

• zna zasady poruszania się po wyżej wymienionych obszarach;  

• klasyfikuje drogi i odczytuje znaki drogowe dotyczące tych dróg; jest samodzielnym uczestnikiem ruchu 

drogowego  

• zna pojęcia i zasady poruszania się w kolumnie pieszych;  

• zna podstawowe  znaki bhp;  

• wie co to jest „droga ewakuacyjna”;  

• odczytuje informacje z piktogramów, umieszczonych na dworcach;  

• korzysta z tych informacji  

• poszerza słownictwo w zakresie pomocy przedmedycznej o pojęcia: pomoc doraźna,  

obrażenia, wypadki; klasyfikuje urazy;  

• prawidłowo składa meldunek o zdarzeniach, zapewniając sobie pomoc osoby dorosłej; kompletuje 

apteczkę pierwszej pomocy;  

• rozsądnie zachowuje się na miejscu zdarzenia  

• prawidłowo organizuje miejsce pracy; 

 

Dobry  

Uczeń opanował materiał jak na ocenę dostateczną oraz:  

• odczytuje oznaczenia szlaków drogowych z tablic informacyjnych;  

• wymienia kolejność działań i czas trwania czynności technologicznych; 

• porusza się po drogach samodzielnie, określa niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić na określonych 

drogach;  

• zna podstawowe pojęcia dotyczące środowiska,  

• propaguje postawy ekologiczne  

• przewiduje zagrożenia mogące wystąpić w podróży;  

• jest bezpiecznym, kulturalnym i odpowiedzialnym pasażerem  

• stosuje fachową terminologię w komunikowaniu się w zakresie pomocy przedmedycznej;  

• opatruje otarcia, skaleczenia; 

 

Bardzo dobry  
Uczeń opanował materiał jak na ocenę dobrą oraz:  

• planuje pracę i czynności technologiczne; 

• zna zasady ruchu na drogach;  

• swobodnie i ze zrozumieniem używa słownictwa związanego z tematem;  

• nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym;  

• zwraca uwagę innym uczestnikom ruchu na zachowania bezpieczne w ruchu;  

• przewiduje zagrożenia mogące wystąpić na wycieczce;  

• omawia te zagrożenia i sposoby przeciwdziałania z innymi uczestnikami;  

• jest wzorem do naśladowania w ruchu drogowym i turystycznym  

• zwraca uwagę na zagrożenia występujące podczas przejazdu;  

• przestrzega o nich innych współpasażerów;  

• swobodnie posługuje się słownictwem fachowym w zakresie ratownictwa;  

 

Celujący  
Uczeń posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza materiał nauczania  

w danej klasie, charakterystyczne dla uczniów o indywidualnych zainteresowaniach a ponadto:  

• opanowuje wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,  

• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

• proponuje i bierze czynny udział w szkoleniach sanitarnych; 

• potrafi współpracować w grupie -  stosuje rozwiązania nietypowe,  



• propaguje profilaktykę zagrożeń;  

• dostosowuje środki opatrunkowe do urazów; 

• bierze udział w konkursie  przedmiotowym lub konkursie BRD. 

II ROWERZYSTA NA DRODZE 

Niedostateczny  
Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności z II działu, nie potrafi organizować sobie pracy, nie 

wykonuje żadnych prac, lekceważy powierzone mu zadania, brak zeszytu przedmiotowego.  

 

Dopuszczający  
Uczeń:  

• zna rodzaje rowerów;  

•wie jakie są warunki zdobycia „karty rowerowej”;  

• zna ogólną budowę roweru;  

• zna obowiązkowe wyposażenie roweru;  

• opisuje właściwy sposób poruszania się rowerem;  

• wymaga pomocy przy omawianiu poszczególnych układów w rowerze;  

• wie do czego służą przerzutki;  

• czyta wybrane znaki drogowe;  

• wymienia najczęstsze przyczyny wypadków ; 

 

Dostateczny  
Uczeń opanował materiał jak na ocenę dopuszczającą oraz:  

• zna poszczególne układy w rowerze;  

• potrafi wymienić obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie roweru;  

• omawia zastosowanie przerzutek 

• zna zasady poruszania się w kolumnie rowerów;  

• zna podstawowe  gesty regulującego ruchem;  

• wie co to jest „włączanie się do ruchu”;  

• zna rodzaje skrzyżowań;  

• podaje zasady zapewniające bezpieczeństwo rowerzysty na drodze i rolę konserwacji roweru;  

• rozsądnie zachowuje się na drodze;  

• prawidłowo organizuje miejsce pracy; 

 

Dobry  

Uczeń opanował materiał jak na ocenę dostateczną oraz:  

• wyjaśnia zasady działania i funkcje poszczególnych układów w rowerze;  

• wymienia kolejność działań i czas trwania czynności technologicznych; 

opisuje w jaki sposób przygotować rower do jazdy;  

• określa w jaki sposób kierowany jest ruch na skrzyżowaniu;  

• opisuje i omawia poszczególne manewry na drodze (omijanie, wymijanie, wyprzedzanie, włączanie się do 

ruchu , skręt w prawo i w lewo) 

• wymienia jakie uszkodzenia mogą pojawić się w rowerze;  

• zna zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ; 

• opisuje zasady zachowania się rowerzysty na drodze w typowych sytuacjach;  

• opatruje otarcia, skaleczenia; 

 

Bardzo dobry  
Uczeń opanował materiał jak na ocenę dobrą oraz:  

• planuje pracę i czynności technologiczne; 

• zna zasady ruchu na drogach;  

• wymienia części poszczególnych układów w rowerze;;  

• nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym;  

• zwraca uwagę innym uczestnikom ruchu na zachowania bezpieczne w ruchu na skrzyżowaniach;  



• przedstawia prawidłową kolejność  przejazdu poszczególnych pojazdów  przez skrzyżowania różnego 

typu; 

• przestrzega o nich innych współpasażerów;  

• swobodnie posługuje się słownictwem fachowym w zakresie ratownictwa;  

 

Celujący  
Uczeń posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza materiał nauczania  

w danej klasie, charakterystyczne dla uczniów o indywidualnych zainteresowaniach a ponadto:  

• opanowuje wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,  

• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

•  przedstawia prawidłową kolejność  przejazdu poszczególnych pojazdów  przez skrzyżowania różnego 

typu z torami tramwajowymi; 

• samodzielnie potrafi zdiagnozować i naprawić poszczególne uszkodzenia i usterki roweru;  

 

III ABC EKOLOGII I PODRÓŻOWANIA 

Niedostateczny  
Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności z III działu, nie potrafi organizować sobie pracy, nie 

wykonuje żadnych prac, lekceważy powierzone mu zadania, brak zeszytu przedmiotowego.  

 

Dopuszczający  
Uczeń:  

• wie w jakim celu segregujemy odpady;  

•zna znaczenie symboli ekologicznych na opakowaniu;  

• zna i czyta wybrane znaki ekologiczne i tablice;  

• formułuje zasady bezpiecznego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej; 

 

Dostateczny  
Uczeń opanował materiał jak na ocenę dopuszczającą oraz:  

• omawia, w jaki sposób człowiek może przyczynić się do dbania o środowisko naturalne;  

• zna zasady poruszania się po wyżej wymienionych obszarach;  

• analizuje rozkłady jazdy  

• zna pojęcia i zasady poruszania się w kolumnie pieszych;  

• zna podstawowe  piktogramy na dworcach i lotniskach;  

• odczytuje informacje z piktogramów, umieszczonych na dworcach;  

• korzysta z tych informacji ; 

• wyznacza trasę pieszej wycieczki;  

• prawidłowo organizuje miejsce pracy; 

 

Dobry  

Uczeń opanował materiał jak na ocenę dostateczną oraz:  

• odczytuje oznaczenia szlaków drogowych z tablic informacyjnych;  

• wymienia kolejność działań i czas trwania czynności technologicznych; 

• porusza się po drogach samodzielnie, planuje cel i czas wycieczki; 

• zna podstawowe pojęcia dotyczące środowiska; 

• propaguje postawy ekologiczne ; 

• przewiduje zagrożenia mogące wystąpić w podróży;  

• jest bezpiecznym, kulturalnym i odpowiedzialnym pasażerem ; 

 

Bardzo dobry  
Uczeń opanował materiał jak na ocenę dobrą oraz:  

• planuje pracę i czynności technologiczne; 

• określa rolę segregacji i prawidłowo segreguje odpady;  



• planuje wycieczkę z wykorzystaniem różnych środków transportu;  

• nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym;  

• potrafi wymienić atrakcje turystyczne w swoim regionie;  

• przewiduje zagrożenia mogące wystąpić na wycieczce;  

• odczytuje znaki spotykane na kąpieliskach;  

• jest wzorem do naśladowania w ruchu turystycznym ; 

• zwraca uwagę na zagrożenia występujące podczas przejazdu;  

• przestrzega o nich innych współpasażerów;  

 

Celujący  
Uczeń posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza materiał nauczania  

w danej klasie, charakterystyczne dla uczniów o indywidualnych zainteresowaniach a ponadto:  

• opanowuje wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; 

• samodzielnie i twórczo potrafi przedstawić atrakcje swojego regionu; 

• samodzielnie i racjonalnie pakuje plecak; 

• potrafi współpracować w grupie ; 

 


