
TECHNIKA KLASA 6  

I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  z podziałem 

na półrocza.   

Temat Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 
Ocena dostateczna 

Uczeń: 
Ocena dobra 

Uczeń: 
Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 
Ocena celująca 

Uczeń: 

I półrocze 
1. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU 

1. Na osiedlu  rozpoznaje obiekty na 
planie osiedla  

 wymienia nazwy 
instalacji osiedlowych 

 rozpoznaje obiekty na 
planie osiedla  

 współpracuje z grupą i 
podejmuje różne zadania 
w zespole  

 wymienia nazwy instalacji 
osiedlowych 

 

 rozpoznaje obiekty na planie 
osiedla 

 współpracuje z grupą i 
podejmuje różne zadania w 
zespole 

 świadomie i odpowiedzialnie 
używa wytworów 
technicznych 

 wymienia nazwy instalacji 
osiedlowych 
 

• rozpoznaje obiekty na planie 
osiedla 

• współpracuje z grupą 
podejmuje różne zadania w 
zespole 

• świadomie i odpowiedzialnie 
używa wytworów technicznych 

• wymienia nazwy instalacji 
osiedlowych 

• przyporządkowuje urządzenia 
do instalacji, których są częścią 

 rozpoznaje obiekty na planie 
osiedla  

 współpracuje z grupą i 
podejmuje różne zadania w 
zespole  

 świadomie i odpowiedzialnie 
używa wytworów technicznych  

 wymienia nazwy instalacji 
osiedlowych  

 przyporządkowuje urządzenia 
do instalacji, których są częścią  

 planuje działania prowadzące 
do udoskonalenia osiedla 
mieszkalnego  

 projektuje idealne osiedle i 
uzasadnia swoją propozycję 

 
2. Dom bez 
tajemnic 

 rozpoznaje osiągnięcia 
techniczne, które 
przysłużyły się 
rozwojowi postępu 
technicznego i 
komfortowi życia 

 rozpoznaje osiągnięcia 
techniczne, które 
przysłużyły się 
rozwojowi postępu 
technicznego i 
komfortowi życia  

 klasyfikuje budowlane 

elementy techniczne  

 rozpoznaje osiągnięcia 
techniczne, które przysłużyły 
się rozwojowi postępu 
technicznego i komfortowi 
życia  

 klasyfikuje budowlane 

elementy techniczne  

 posługuje się słownictwem 

 rozpoznaje osiągnięcia 
techniczne, które przysłużyły 
się rozwojowi postępu 
technicznego i komfortowi 
życia  

 klasyfikuje budowlane 

elementy techniczne  

 posługuje się słownictwem 

 rozpoznaje osiągnięcia 
techniczne, które przysłużyły się 
rozwojowi postępu 
technicznego i komfortowi życia  

 klasyfikuje budowlane 

elementy techniczne  

 posługuje się słownictwem 

technicznym  



 posługuje się 

słownictwem 

technicznym  

 posługuje się rysunkiem 

technicznym 

budowlanym  

 

technicznym  

 posługuje się rysunkiem 

technicznym budowlanym  

 wymienia nazwy elementów 
konstrukcyjnych budynków 
mieszkalnych  
 

technicznym  

 posługuje się rysunkiem 

technicznym budowlanym  

 wymienia nazwy elementów 
konstrukcyjnych budynków 
mieszkalnych  

 omawia zalety inteligentnego 

domu  

 wskazuje zalety i wady 
poszczególnych rodzajów 
budynków mieszkalnych  

 omawia kolejne etapy 

budowy domu  

 

 posługuje się rysunkiem 

technicznym budowlanym  

 wymienia nazwy elementów 
konstrukcyjnych budynków 
mieszkalnych  

 omawia zalety inteligentnego 

domu  

 wskazuje zalety i wady 
poszczególnych rodzajów 
budynków mieszkalnych  

 omawia kolejne etapy budowy 

domu  

 podaje nazwy zawodów 

związanych z budową domów  

3. W pokoju 
nastolatka 

 omawia zasady 
funkcjonalnego 
urządzenia pokoju 

 omawia zasady 
funkcjonalnego 
urządzenia pokoju  

 rysuje plan swojego 

pokoju  

 

 omawia zasady 
funkcjonalnego urządzenia 
pokoju  

 rysuje plan swojego pokoju  

 planuje kolejność działań  

 

 omawia zasady 
funkcjonalnego urządzenia 
pokoju  

 rysuje plan swojego pokoju  

 planuje kolejność działań  

 właściwie dobiera narzędzia 
do obróbki drewna  

 sprawnie posługuje się 
podstawowymi narzędziami 
do obróbki ręcznej 

 omawia zasady funkcjonalnego 

urządzenia pokoju  

 rysuje plan swojego pokoju  

 planuje kolejność działań  

 właściwie dobiera narzędzia do 

obróbki drewna  

 sprawnie posługuje się 
podstawowymi narzędziami do 
obróbki ręcznej  

 wyróżnia w pokoju strefy do 
nauki, wypoczynku i zabawy  

 dostosowuje wysokość biurka i 
krzesła do swojego wzrostu  

 projektuje wnętrze pokoju 
swoich marzeń 

4. To takie proste! - 
Kokarda na Święto 
Niepodległości 

 dba o porządek i 
bezpieczeństwo w 
miejscu pracy  

 

 prawidłowo organizuje 
stanowisko pracy  

 dokonuje montażu 
poszczególnych 
elementów w całość  

 dba o porządek i 

 prawidłowo organizuje 

stanowisko pracy  

 wypisuje kolejność działań i 
szacuje czas ich trwania  

 dokonuje montażu 
poszczególnych elementów w 

 prawidłowo organizuje 

stanowisko pracy  

 wypisuje kolejność działań i 
szacuje czas ich trwania  

 właściwie dobiera narzędzia 
do obróbki papieru i tkanin  

 prawidłowo organizuje 

stanowisko pracy  

 wypisuje kolejność działań i 

szacuje czas ich trwania  

 właściwie dobiera narzędzia do 



bezpieczeństwo w 
miejscu pracy 

 

całość  

 dba o porządek i 
bezpieczeństwo w miejscu 
pracy 

 wykonuje prace z należytą 
starannością i dbałością  

 dokonuje montażu 
poszczególnych elementów w 
całość  

 dba o porządek i 
bezpieczeństwo w miejscu 
pracy  

 formułuje i uzasadnia ocenę 
gotowej pracy 

 

obróbki papieru i tkanin  

 wykonuje prace z należytą 

starannością i dbałością  

 dokonuje montażu 
poszczególnych elementów w 
całość  

 dba o porządek i 

bezpieczeństwo w miejscu 

pracy  

 formułuje i uzasadnia ocenę 

gotowej pracy  

 ocenia swoje predyspozycje 
techniczne w kontekście 
wyboru przyszłego kierunku 
kształcenia  

 rozwija zainteresowania 
techniczne 

5. Instalacje i opłaty 
domowe 

 zna terminy: 
instalacja, 
elektrownia, tablica 
rozdzielcza, 
bezpieczniki,  
ergonomia  

 

 wymienia nazwy 
elementów 
poszczególnych 
instalacji  

 omawia zasady 
działania różnych 
instalacji  

 rozpoznaje rodzaje 

liczników  

 prawidłowo odczytuje 

wskazania liczników  

 wymienia nazwy elementów 
poszczególnych instalacji  

 omawia zasady działania 
różnych instalacji  

 rozpoznaje rodzaje liczników  

 prawidłowo odczytuje 

wskazania liczników  

 podaje praktyczne sposoby 
zmniejszenia zużycia prądu, 
gazu i wody  

 nazywa elementy obwodów 
elektrycznych  

 rozróżnia symbole 

 elementów obwodów 

elektrycznych 

 wymienia nazwy elementów 
poszczególnych instalacji  

 omawia zasady działania 
różnych instalacji  

 rozpoznaje rodzaje liczników  

 prawidłowo odczytuje 

wskazania liczników  

 podaje praktyczne sposoby 

zmniejszenia zużycia prądu, 

gazu i wody  

 oblicza koszt zużycia 

poszczególnych zasobów  

 dokonuje pomiaru zużycia 

prądu, wody i gazu w 

określonym przedziale 

czasowym 

 nazywa elementy obwodów 

 nazywa elementy obwodów 

elektrycznych  

 rozróżnia symbole elementów 

obwodów elektrycznych  

 konstruuje z gotowych 

elementów elektrotechnicznych 

obwód elektryczny według 

schematu  

 określa funkcję poszczególnych 

instalacji występujących w 

budynku  

 wykrywa, ocenia i usuwa 

nieprawidłowości w  

działaniu instalacji 



elektrycznych 

 rozróżnia symbole 

elementów obwodów 

elektrycznych 

6. To takie proste! - 
Dekoracyjna kula 
świetlna 

 dba o porządek i 
bezpieczeństwo w 
miejscu pracy  

 

 prawidłowo organizuje 
stanowisko pracy  

 dokonuje montażu 
poszczególnych 
elementów w całość  

 dba o porządek i 
bezpieczeństwo w 
miejscu pracy 

 prawidłowo organizuje 

stanowisko pracy  

 wypisuje kolejność działań i 
szacuje czas ich trwania  

 właściwie dobiera narzędzia  

 dokonuje montażu 
poszczególnych elementów w 
całość  

 dba o porządek i 
bezpieczeństwo w miejscu 
pracy 

 prawidłowo organizuje 

stanowisko pracy  

 wypisuje kolejność działań i 
szacuje czas ich trwania  

 właściwie dobiera narzędzia  

 sprawnie posługuje się 
podstawowymi narzędziami 
do obróbki ręcznej  

 wykonuje prace z należytą 
starannością i dbałością  

 dokonuje montażu 
poszczególnych elementów w 
całość  

 dba o porządek i 
bezpieczeństwo w miejscu 
pracy 

 prawidłowo organizuje 

stanowisko pracy  

 wypisuje kolejność działań i 

szacuje czas ich trwania  

 właściwie dobiera narzędzia  

 sprawnie posługuje się 
podstawowymi narzędziami do 
obróbki ręcznej  

 wykonuje prace z należytą 

starannością i dbałością  

 dokonuje montażu 
poszczególnych elementów w 
całość  

 dba o porządek i 

bezpieczeństwo w miejscu 

pracy  

 formułuje i uzasadnia ocenę 

gotowej pracy  

 ocenia swoje predyspozycje 

techniczne w kontekście 

wyboru przyszłego kierunku 

kształcenia 



7. Domowe 
urządzenia 
elektryczne 

 określa funkcje 
urządzeń domowych 

 określa funkcje 
urządzeń domowych  

 czyta ze zrozumieniem 
instrukcje obsługi i 
bezpiecznego 
użytkowania wybranych 
sprzętów gospodarstwa 
domowego  

 określa funkcje urządzeń 

domowych  

 czyta ze zrozumieniem 
instrukcje obsługi i 
bezpiecznego użytkowania 
wybranych sprzętów 
gospodarstwa domowego  

 wyszukuje i interpretuje 
informacje techniczne na 
urządzeniach i opakowaniach  

 wyjaśnia zasady działania 
wskazanych urządzeń  

 

 określa funkcje urządzeń 

domowych  

 czyta ze zrozumieniem 
instrukcje obsługi i 
bezpiecznego użytkowania 
wybranych sprzętów 
gospodarstwa domowego  

 wyszukuje i interpretuje 
informacje techniczne na 
urządzeniach i opakowaniach  

 wyjaśnia zasady działania 
wskazanych urządzeń  

 omawia budowę wybranych 

urządzeń 

 wymienia zagrożenia 

związane z eksploatacją 

sprzętu AGD 

 określa funkcje urządzeń 

domowych  

 czyta ze zrozumieniem 
instrukcje obsługi i 
bezpiecznego użytkowania 
wybranych sprzętów 
gospodarstwa domowego  

 wyszukuje i interpretuje 
informacje techniczne na 
urządzeniach i opakowaniach  

 wyjaśnia zasady działania 

wskazanych urządzeń  

 omawia budowę wybranych 

urządzeń  

 wymienia zagrożenia związane z 
eksploatacją sprzętu AGD  

 reguluje sprzęt gospodarstwa 
domowego sprawnie i 
bezpiecznie posługuje się 
urządzeniami elektrycznymi 

8. Nowoczesny 
sprzęt na co 
dzień 

 czyta i interpretuje 
informacje 
zamieszczone w 
instrukcjach obsługi 
urządzeń 

 potrafi 
sklasyfikować 
nowoczesny 
sprzęt elektryczny  

 czyta i 
interpretuje 
informacje 
zamieszczone w 
instrukcjach 
obsługi urządzeń  

 omawia 
zastosowanie 
wybranych 
urządzeń 
elektronicznych  

 

 potrafi sklasyfikować 
nowoczesny sprzęt elektryczny  

 czyta i interpretuje 
informacje zamieszczone w 
instrukcjach obsługi urządzeń  

 omawia zastosowanie 
wybranych urządzeń 
elektronicznych  

 reguluje urządzenia 
techniczne  

 omawia zasady obsługi 
wybranych urządzeń  

 wyszukuje informacje na 
temat nowoczesnego sprzętu 
domowego  

 śledzi postęp techniczny 

 potrafi sklasyfikować 
nowoczesny sprzęt 
elektryczny  

 czyta i interpretuje 
informacje zamieszczone w 
instrukcjach obsługi urządzeń  

 omawia zastosowanie 
wybranych urządzeń 
elektronicznych  

 reguluje urządzenia 

techniczne  

 omawia zasady obsługi 
wybranych urządzeń  

 wyszukuje informacje na 
temat nowoczesnego sprzętu 

 potrafi sklasyfikować 

nowoczesny sprzęt elektryczny  

 czyta i interpretuje informacje 
zamieszczone w instrukcjach 
obsługi urządzeń  

 omawia zastosowanie 
wybranych urządzeń 
elektronicznych  

 reguluje urządzenia techniczne  

 omawia zasady obsługi 

wybranych urządzeń  

 wyszukuje informacje na temat 
nowoczesnego sprzętu 
domowego  

 śledzi postęp techniczny  



domowego  

 śledzi postęp techniczny  

 interpretuje informacje 
dotyczące bezpiecznej 
eksploatacji urządzeń 
technicznych i ich 
bezawaryjności  

 wie, jak postępować ze 
zużytymi urządzeniami 
elektrycznymi  

 rozpoznaje osiągnięcia 
techniczne, które przysłużyły 
się rozwojowi postępu 
technicznego, a tym samym 
człowiekowi 

 interpretuje informacje 
dotyczące bezpiecznej 
eksploatacji urządzeń 
technicznych i ich 
bezawaryjności  

 wie, jak postępować ze 
zużytymi urządzeniami 
elektrycznymi  

 rozpoznaje osiągnięcia 
techniczne, które przysłużyły się 
rozwojowi postępu 
technicznego, a tym samym 
człowiekowi  

 charakteryzuje budowę 
określonego sprzętu 
audiowizualnego  

II półrocze 

II. RYSUNEK TECHNICZNY 

9.  Rodzaje 
rysunków 
technicznych 

 zna rodzaje rysunków 
technicznych 

 zna zastosowanie 
dokumentacji technicznej 

 rozróżnia rysunek techniczny 
wykonawczy i złożeniowy 

 rozróżnia rysunek techniczny 
wykonawczy i złożeniowy  

 zna zastosowanie 
dokumentacji technicznej  

 rozróżnia rysunek techniczny 
wykonawczy i złożeniowy  

 zna zastosowanie dokumentacji 
technicznej rozumie potrzebę 
przygotowania dokumentacji 
technicznej 

10. Rzuty 
prostokątne 

 zna terminy: 
rzutowanie 
prostokątne, rzutnia, 
rzut główny, rzut 
boczny, rzut z góry 

 wyjaśnia, na czym 
polega rzutowanie 
prostokątne  

 stosuje odpowiednie 
linie do zaznaczania 
konturów rzutowanych 
brył  

 wyjaśnia, na czym polega 
rzutowanie prostokątne  

 omawia etapy i zasady 

rzutowania  

 stosuje odpowiednie linie do 
zaznaczania konturów 
rzutowanych brył  

 wykonuje rzutowanie 
prostych brył 
geometrycznych, posługując 

 wyjaśnia, na czym polega 
rzutowanie prostokątne  

 omawia etapy i zasady 

rzutowania  

 stosuje odpowiednie linie do 
zaznaczania konturów 
rzutowanych brył  

 wykonuje rzutowanie 
prostych brył 
geometrycznych, posługując 

 wyjaśnia, na czym polega 

rzutowanie prostokątne  

 omawia etapy i zasady 

rzutowania  

 stosuje odpowiednie linie do 
zaznaczania konturów 
rzutowanych brył  

 wykonuje rzutowanie prostych 
brył geometrycznych, 
posługując się układem osi  



się układem osi się układem osi  

 rozpoznaje prawidłowo 
narysowane rzuty 
prostokątne określonych brył  

 przygotowuje dokumentację 
rysunkową w rzutach 

 rozpoznaje prawidłowo 
narysowane rzuty prostokątne 
określonych brył  

 przygotowuje dokumentację 

rysunkową w rzutach  

 rozróżnia poszczególne rzuty: 
główny, boczny i z góry 

11. Rzuty aksono- 
metryczne 

 zna terminy: 
rzutowanie 
aksonometryczne, 
izometria 

 określa, na czym polega 
rzutowanie 
aksonometryczne 

 wymienia nazwy 
rodzajów rzutów 
aksonometrycznych 

 określa, na czym polega 
rzutowanie aksonometryczne  

 wymienia nazwy rodzajów 
rzutów aksonometrycznych  

 omawia kolejne etapy 
przedstawiania brył w 
rzutach aksonometrycznych  

 odróżnia rzuty izometryczne 
od rzutów w dimetrii ukośnej 

 określa, na czym polega 
rzutowanie aksonometryczne  

 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 
dimetrii ukośnej 

 określa, na czym polega 
rzutowanie aksonometryczne  

 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 
dimetrii ukośnej  

 kreśli rzuty aksonometryczne 
bryły przedstawionej w rzutach 
prostokątnych 

12. Wymiarowanie 
rysunków 
technicznych 

 nazywa wszystkie 
elementy 
zwymiarowanego 
rysunku technicznego 

 nazywa wszystkie 
elementy 

zwymiarowanego rysunku 
technicznego  

 prawidłowo stosuje linie 
znaki i liczby wymiarowe 

 nazywa wszystkie elementy 
zwymiarowanego rysunku 
technicznego  

 prawidłowo stosuje linie, 
znaki i liczby wymiarowe  

 rysuje i wymiaruje rysunki 
brył 

 
 
 

 nazywa wszystkie elementy 
zwymiarowanego rysunku 
technicznego  

 prawidłowo stosuje linie, znaki 
i liczby wymiarowe  

 rysuje i wymiaruje rysunki brył  

 rysuje i wymiaruje wskazany 
przedmiot 

 nazywa wszystkie elementy 
zwymiarowanego rysunku 
technicznego  

 prawidłowo stosuje linie, znaki i 
liczby wymiarowe  

 rysuje i wymiaruje rysunki brył  

 rysuje i wymiaruje wskazany 
przedmiot  

 czyta rysunki wykonawcze i 
złożeniowe  



  przygotowuje dokumentację 
rysunkową 

III. ABC WSPÓŁCZESNEJ TECHNIKI 

13. Elementy 
elektroniki 

 podaje przykłady 
elementów 
elektronicznych  

 rozpoznaje elementy 
elektroniczne (rezystory, 
diody, tranzystory, 
kondensatory, cewki)  
 

 rozpoznaje elementy 
elektroniczne (rezystory, diody, 
tranzystory, kondensatory, 
cewki)  

 określa właściwości 
elementów elektronicznych  

 

 rozpoznaje elementy 
elektroniczne (rezystory, diody, 
tranzystory, kondensatory, 
cewki)  

 określa właściwości 
elementów elektronicznych  

 zna zasady segregowania i 
przetwarzania odpadów oraz 
materiałów 
elektrotechnicznych 
 

 rozpoznaje elementy 
elektroniczne (rezystory, diody, 
tranzystory, kondensatory, 
cewki)  

 określa właściwości elementów 
elektronicznych  

 zna zasady segregowania i 
przetwarzania odpadów oraz 
materiałów elektrotechnicznych  

 wyszukuje w okolicy punkty 
prowadzące zbiórkę zużytego 
sprzętu elektronicznego 

14. To takie proste! 
- Sekrety 
elektroniki 

 czyta rysunki 
schematyczne i 
instrukcje montażowe 

 dobiera uzgodniony w 
zespole zestaw 
konstrukcyjny zgodnie z 
zainteresowaniami  

 współpracuje z grupą i 
podejmuje różne role w 
zespole  

 czyta rysunki 
schematyczne i 
instrukcje  
montażowe 

 

 dobiera uzgodniony w 
zespole zestaw konstrukcyjny 
zgodnie z zainteresowaniami  

 współpracuje z grupą i 
podejmuje różne role w 
zespole  

 czyta rysunki schematyczne i 
instrukcje montażowe  

 rozpoznaje materiały 
elektrotechniczne oraz 
elektroniczne (rezystory, 
diody, tranzystory, 
kondensatory, cewki)  

 dobiera uzgodniony w 
zespole zestaw konstrukcyjny 
zgodnie z zainteresowaniami  

 współpracuje z grupą i 
podejmuje różne role w 
zespole  

 czyta rysunki schematyczne i 
instrukcje montażowe  

 rozpoznaje materiały 
elektrotechniczne oraz 
elektroniczne (rezystory, 
diody, tranzystory, 
kondensatory, cewki)  

 projektuje i konstruuje 
modele urządzeń 
technicznych  

 wybiera i dostosowuje 
narzędzia do montażu modeli  

 stosuje różnorodne sposoby 
połączeń 

 dobiera uzgodniony w zespole 
zestaw konstrukcyjny zgodnie z 
zainteresowaniami  

 współpracuje z grupą i 
podejmuje różne role w zespole  

 czyta rysunki schematyczne i 
instrukcje montażowe  

 rozpoznaje materiały 
elektrotechniczne oraz 
elektroniczne (rezystory, diody, 
tranzystory, kondensatory, 
cewki)  

 projektuje i konstruuje modele 
urządzeń technicznych  

 wybiera i dostosowuje 
narzędzia do montażu modeli  

 stosuje różnorodne sposoby 
połączeń  

 dokonuje montażu 
poszczególnych części w całość 



 

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, szczegółowo opisane.  

1.W szkole obowiązuje 6-stopniowa skala ocen (od 1 do 6).  

2. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:  

1) prace pisemne przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu 

danego działu.  

a) prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu,  

b) przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy,  

ocenia swoje predyspozycje 
techniczne w kontekście 
wyboru przyszłego kierunku 
kształcenia 

 
15. Nowoczesny 

świat techniki 
 postrzega środowisko 

techniczne jako dobro 
materialne stworzone 
przez człowieka 

 postrzega środowisko 
techniczne jako dobro 
materialne stworzone 
przez człowieka  

 identyfikuje elementy 
techniczne w otoczeniu  

 rozpoznaje osiągnięcia 
człowieka 

 postrzega środowisko 
techniczne jako dobro 
materialne stworzone przez 
człowieka  

 identyfikuje elementy 
techniczne w otoczeniu  

 rozpoznaje osiągnięcia 
techniczne, które przysłużyły 
się człowiekowi 

 wyjaśnia zasady 
współdziałania elementów 
mechanicznych, 
elektrycznych i 
elektronicznych 

 postrzega środowisko 
techniczne jako dobro 
materialne stworzone przez 
człowieka  

 identyfikuje elementy 
techniczne w otoczeniu  

 rozpoznaje osiągnięcia 
techniczne, które przysłużyły 
się człowiekowi 

 wyjaśnia zasady 
współdziałania elementów 
mechanicznych, 
elektrycznych i 
elektronicznych 

 charakteryzuje współczesne 
zagrożenia cywilizacji 
spowodowane postępem 
technicznym 

 postrzega środowisko 
techniczne jako dobro 
materialne stworzone przez 
człowieka  

 identyfikuje elementy 
techniczne w otoczeniu  

 rozpoznaje osiągnięcia 
techniczne, które przysłużyły się 
człowiekowi 

 charakteryzuje współczesne 
zagrożenia cywilizacji 
spowodowane postępem 
technicznym 

 zna różne przykłady 
zastosowania mechatroniki w 
życiu codziennym 

 zna zasady bezpiecznego 
posługiwania się dronem 



c) każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze 

zagadnienia z danego działu.  

2) kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu 

programowego maksymalnie z 3 ostatnich jednostek lekcyjnych.  

a) nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki,  

b) kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.  

3) odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze 

pod uwagę:  

a) zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,  

b) prawidłowe posługiwanie się pojęciami,  

c) zawartość merytoryczną wypowiedzi,  

d) sposób formułowania wypowiedzi.  

      4) praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia 

podczas lekcji. a) pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez nauczyciela,  

b) przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność wykonania i włożony 

wysiłek.  

      5) aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów (+).   

a) uczeń może uzyskać „plus” m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką, prawidłową odpowiedź ustną, 

aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do zajęć,  

b) uczeń decyduje, jaką liczbę zdobytych „plusów” chce zamienić na ocenę bieżącą: 6 „plusów”= ocena celująca, 5 „plusów”- bardzo 

dobra, 4 - „plusy”- dobra.   

      6) ćwiczenia praktyczne obejmują zadania, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:  

    a) wartość merytoryczną,  

b) dokładność wykonania polecenia,  

c) staranność,  

d) w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia.  



    7) prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie 

lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji itp. Oceniając ten rodzaj pracy, 

nauczyciel bierze pod uwagę np.: a) wartość merytoryczną pracy,  

b) estetykę wykonania,  

c) wkład pracy ucznia,  

d) sposób prezentacji,  

e) oryginalność i pomysłowość pracy.  

  

Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki uczniowie piszą długopisem nieścieralnym.  

 

  

  

3. Skala oceniania prac klasowych  

  

ocena  Prace pisemne  

celująca  100% - 98%  

bardzo dobra  97% - 91%  

dobra  90% - 75%  

dostateczna  74% - 50%  

dopuszczająca  49% - 30%  

niedostateczna  29% - 0%  

 



4. Nieprzygotowania  

  

W ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia 1 nieprzygotowania do lekcji bez ponoszenia konsekwencji (nie dotyczy zapowiedzianych 

prac pisemnych). Nieprzygotowanie może dotyczyć braku pracy domowej, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego, przyborów i 

pomocy szkolnych. Każde następne nieprzygotowanie zostanie odnotowane za pomocą „minusa”. Zebranie 3 minusów skutkuje 

otrzymaniem oceny niedostatecznej. Za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje również ocenę niedostateczną.  

  

5. Informowanie uczniów o sprawdzianach  

  

Prace klasowe, sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane do dwóch tygodni (sprawdziany 

zewnętrzne i próbne egzaminacyjne – do trzech tygodni) W jednym dniu może odbyć się tylko jeden sprawdzian/praca klasowa, w 

tygodniu – trzy.  

  

6. Poprawa ocen  

  

Uczeń może poprawić daną ocenę w ciągu 2 tygodni od jej wystawienia. Dopuszcza się jedną możliwość poprawy oceny. Formę poprawy 

ustala nauczyciel. Przy wystawianiu ocen  brana jest  pod uwagę jedynie ocena wyższa.  

  

  

7. Obowiązek uzupełnienia wiedzy w przypadku nieobecności ucznia  

Uczeń nieobecny na zajęciach jest zobowiązany do uzupełnienia wiedzy z zajęć oraz braków w zeszycie przedmiotowym/ćwiczeniówce 

powstałych w trakcie jego nieobecności – w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

  

 III.  Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.  

  

1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa 

uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.  



2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;  

2) skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym-konsultacji indywidualnych;  

3) zaistnienie innych ważnych okoliczności uniemożliwiających uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana przez nauczyciela (np. 

długotrwała choroba, sytuacja rodzinna).  

3. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny składają pisemny wniosek z uzasadnieniem do nauczyciela 

przedmiotu, w ciągu 3 dni od wystawienia przewidywanych ocen   rocznych.  

4. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków, nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.  

5. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, wniosek zostaje odrzucony, a nauczyciel odnotowuje na nim przyczynę jego 

odrzucenia. O zaistniałym fakcie informuje ucznia i rodziców/prawnych opiekunów.  

6. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na tydzień dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do 

przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu;  

7. O formie i terminie nauczyciel przedmiotu informuje na piśmie osoby zainteresowane;  

8. Sprawdzian może mieć formę:  

1) pisemną  

2) ustną  

3) praktyczną ( w przypadku muzyki, plastyki, zajęć technicznych i zajęć komputerowych, wychowania fizycznego)  

 

9. Sprawdzian obejmuje wymagania edukacyjne na stopień, o który ubiega się uczeń.  

10. Sprawdzian przeprowadza i ocenia nauczyciel, który wystawił ocenę przewidywaną. Podczas sprawdzianu może być obecny 

wychowawca lub inny nauczyciel tego samego przedmiotu.  

11. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji nauczyciela przedmiotu.  

12. Poprawa oceny rocznej może nastąpić tylko o jeden stopień i jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą 

ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. Wystawiona ocena jest ostateczna.  

13. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił 

uczeń w ramach poprawy.  



14. Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w wyznaczonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci prawo do ubiegania się o 

podwyższenie oceny.  

15. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej, nauczyciel wyznacza dodatkowy termin poprawy z uwzględnieniem czasu, o którym 

mowa w ust. 7.  

16. Jedynie niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu, może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

 


