
Technika 

 

Celujący- otrzymuje uczeń, który: 

-  pracuje systematycznie,  

-  wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod  

   względem merytorycznym, 

- opanował wiedzę określoną przez  wymagania programowe,  

- doskonale zna zasady uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszy i rowerzysta,  

- zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,  

- uzyskuje bardzo dobre oceny ze sprawdzianów, 

- prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy,  

- jest zawsze przygotowany do zajęć, 

- wykonuje starannie wszystkie prace praktyczne,  

- bezpiecznie posługuje się narzędziami , 

- dba o właściwą organizację miejsca pracy, 

- bierze udział w konkursach przedmiotowych np. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu  

  drogowym. 

 

Bardzo dobry- otrzymuje uczeń, który: 

- pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie, 

- wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym, 

- uzyskuje co najmniej dobre oceny ze sprawdzianów, 

- bardzo dobrze zna zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszy i  

   rowerzysta, 

- bardzo dobrze zna zasady pierwszej pomocy przedmedycznej, 

- wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i z  

  zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, 

- jest zawsze przygotowany do zajęć,  

- prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy.  

 

Dobry – uzyskuje uczeń, który: 

- podczas pracy na  lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i  

  kolegów, 



- zna dobrze zasady uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszy i rowerzysta,  

- potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, 

- ze sprawdzianów otrzymuje oceny co najmniej dostateczne,  

- stara się poprawnie wykonywać prace praktyczne, 

- dba o porządek na stanowisku pracy i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

- posiada  zeszyt przedmiotowy, który regularnie prowadzi. 

 

Dostateczny-  uzyskuje uczeń, który: 

- pracuje systematycznie,  

- podczas realizowanych zadań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych  

  osób, 

- treści nauczania opanował na poziomie dostatecznym,  

- otrzymuje ze sprawdzianów oceny co najmniej dostateczne,  

- prace praktyczne wykonuje niestarannie,  

- na stanowisku pracy nie zachowuje porządku,  

- posiada nieuzupełniony zeszyt przedmiotowy,  

- ma trudności w opanowaniu zasad ruchu drogowego, które umożliwiają mu poruszanie  

  się po drodze jako pieszy i rowerzysta. 

 

Dopuszczający- otrzymuje uczeń, który: 

- z trudem wykonuje zaplanowane działania podczas lekcji, ale podejmuje starania w  

  w tym kierunku, 

- ze sprawdzianów uzyskuje oceny poniżej dostatecznych,  

- pracuje niesystematycznie,  

- zeszyt przedmiotowy ma duże braki, 

- często jest nieprzygotowany do lekcji,  

- ma duże trudności w opanowaniu zasad bezpiecznego poruszania się po drodze jako 

  pieszy i rowerzysta. 

 

 

 Niedostateczny- otrzymuje uczeń, który: 

- nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia, 



- w trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, 

- ma lekceważący stosunek do przedmiotu,  

- jest często nieprzygotowany do zajęć,  

- nie zna zasad ruchu pieszych i rowerzystów, 

- często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, 

- nie posiada zeszytu przedmiotowego lub ma go z bardzo dużymi brakami, 

- ze sprawdzianów uzyskuje oceny dopuszczające i niedostateczne. 

 


