
1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z techniki.  

Treści nauczania, które zostały wyszczególnione w programie nauczania „Jak to działa?” i 
Planie pracy z techniki odzwierciedlają zapisy z podstawy programowej z 
ROZPORZĄDZENIAMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej oraz uwzględniają praktykę szkolną.  
Wiadomości i umiejętności, które zdobywa uczeń, sformułowane są w języku wymagań 

ogólnych oraz szczegółowych. Wymagania ogólne to zasadnicze cele kształcenia. Natomiast 

wymagania szczegółowe zawierają zakres wiadomości i umiejętności zdobywanych przez 

ucznia w trakcie całego etapu edukacyjnego. Poniżej przytoczono fragmenty podstawy 

programowej z przedmiotu technika.  

Treści nauczania – wymagania szczegółowe  
I. Kultura pracy. Uczeń:  

1) przestrzega regulaminu pracowni technicznej;  

2) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku;  

3) wyjaśnia znaczenie znaków bezpieczeństwa (piktogramów);  

4) dba o powierzone narzędzia i przybory;  

5) współpracuje i podejmuje różne role w pracy w zespole;  

6) posługuje się nazewnictwem technicznym;  

7) wykonuje prace z należytą starannością i dbałością;  

8) jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem wytworów techniki;  

9) śledzi postęp techniczny oraz dostrzega i poznaje zmiany zachodzące w technice wokół 

niego;  

10) ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście wyboru przyszłego kierunku 

kształcenia.  

II. Wychowanie komunikacyjne. Uczeń:  

1) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym, jako pieszy, pasażer i rowerzysta;  

2) interpretuje znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty;  

3) konserwuje i reguluje rower oraz przygotowuje go do jazdy z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa.  

III. Inżynieria materiałowa. Uczeń:  

1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne (papier, drewno i materiały drewnopochodne, metale, 

tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, materiały kompozytowe, materiały 

elektrotechniczne) oraz elementy elektroniczne (rezystory, diody, tranzystory, kondensatory, 

cewki itp.);  

2) określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i elementów elektronicznych;  

3) charakteryzuje materiały konstrukcyjne i elementy elektroniczne;  

4) stosuje odpowiednie metody konserwacji materiałów konstrukcyjnych;  

5) dokonuje wyboru materiału w zależności od charakteru pracy;  

6) dobiera zamienniki materiałowe, uwzględniając ich właściwości;  

7) racjonalnie gospodaruje różnorodnymi materiałami;  

8) rozróżnia i stosuje zasady segregowania i przetwarzania odpadów z różnych materiałów 

oraz elementów elektronicznych  

IV. Dokumentacja techniczna. Uczeń:  



1) rozróżnia rysunki techniczne (maszynowe, budowlane, elektryczne, krawieckie);  

2) wykonuje proste rysunki w postaci szkiców;  

3) przygotowuje dokumentację rysunkową (stosuje rzuty prostokątne i aksonometryczne);  

4) czyta rysunki wykonawcze i złożeniowe;  

5) analizuje rysunki zawarte w instrukcjach obsługi i katalogach;  

6) odczytuje i interpretuje informacje zamieszczone w instrukcjach obsługi urządzeń, na 

tabliczce znamionowej, opakowaniach żywności, metkach odzieżowych, elementach 

elektronicznych itp.;  

7) projektuje i konstruuje modele urządzeń technicznych, w tym elektryczno-elektronicznych.  

V. Mechatronika. Uczeń:  

1) wyjaśnia na przykładach prostych urządzeń zasady współdziałania elementów 

mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych;  

2) odpowiedzialnie i bezpiecznie posługuje się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i 

elektronicznym znajdującym się w domu, w tym urządzeniami oraz technologią służącą do 

inteligentnego zarządzania gospodarstwem domowym;  

3) konstruuje, m.in. z gotowych elementów, zabawki, roboty, modele mechaniczno-

elektroniczne, w tym programowalne. 

  

VI. Technologia wytwarzania. Uczeń:  

1) rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów;  

2) dostosowuje rodzaj obróbki do przewidzianego efektu końcowego;  

3) dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki;  

4) bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami;  

5) opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy;  

6) reguluje urządzenia techniczne;  

7) dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego;  

8) dokonuje montażu poszczególnych części w całość;  

9) stosuje różne rodzaje połączeń (rozłączne i nierozłączne, pośrednie i bezpośrednie, 

spoczynkowe i ruchowe).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na technice 
w kl. IV - VI 

Realizacja celów kształcenia i wychowania podczas zajęć TECHNIKI wymaga stosowania 
określonych metod nauczania. Według definicji Wincentego Okonia metoda nauczania to 
„[...] systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniem, umożliwiający 
uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnościami stosowania jej w praktyce, jak 
również rozwijania zdolności i zainteresowań umysłowych”.  
Do podstawowych zasad dydaktycznych należą: 

• świadome i aktywne uczestnictwo uczniów w procesie nauczania oraz uczenia się, 
• łączenie teorii z praktyką, 
• nauczanie poglądowe, 
• przystępność nauczania, 
• trwałość wiedzy uczniów, 
• systematyczność i ustawiczność kształcenia. 

Natomiast główne zasady odnoszące się do nauczania przedmiotu „zajęcia techniczne” to: 
• personalizacja procesu dydaktycznego, zgodnie z którą nauczyciel odwołuje się do 
doświadczeń ucznia i uświadamia mu w ten sposób, że jest on uczestnikiem życia 
społecznego i ekonomicznego, co w następstwie ułatwia młodemu człowiekowi 
obranie odpowiedniej orientacji zawodowej; 
• kształcenie poprzez działania praktyczne, dzięki którym uczeń nie tylko ma 
możliwość poznania rzeczywistości, lecz także zyskuje szansę na to, by skutecznie na 
nią oddziaływać. 

Aby metody ustalone przez nauczyciela były efektywne, należy również wziąć pod uwagę 
możliwości percepcyjne uczniów. Wybór powinien bowiem być podyktowany troską 
zarówno o uczniów lepiej posługujących się pamięcią wzrokową i słuchową, jak i tych, którzy 
uczą się poprzez przeżywanie, aktywność czy też ruch. 
Metody asymilacji wiedzy (podające) – nauczyciel przekazuje wiedzę uczniom lub poleca im 
odszukać informacje w różnych źródłach. Do metod podających należą m.in. pogadanka i 
praca z książką. 
Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowe) – uczeń analizuje sytuację 
problemową nakreśloną przez nauczyciela, a następnie samodzielnie ją rozwiązuje. 
Metodami problemowymi są np.: giełda pomysłów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza 
SWOT, metaplan, portfolio. 
Metody waloryzacyjne (eksponujące) – uczniowie stają się uczestnikami sytuacji, która 
wywołuje w nich głębokie przeżycia, lub samodzielnie wytwarzają taką sytuację. Metody 
waloryzacyjne to m.in. drama i wycieczka. 
Metody praktyczne – na podstawie posiadanej wiedzy oraz opanowanych umiejętności 
uczniowie samodzielnie wykonują różnorodne zadania. Do metod praktycznych należą 
przede wszystkim: ćwiczenie, zadanie wytwórcze, projekt. 
Metody asymilacji wiedzy 
Pogadanka polega na rozmowie nauczyciela z uczniami. Jej celem jest przygotowanie do 
pracy na lekcji, przedstawienie nowych wiadomości lub uporządkowanie wiedzy. Metoda ta 
pobudza procesy myślowe uczniów, rozwija umiejętność wyciągania wniosków oraz 
analizowania informacji. Może być wykorzystana do omówienia takich zagadnień, jak: 
• technika jazdy rowerem, 
• manewry na drodze, 
• pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie, 



• oszczędne gospodarowanie wodą, gazem i energią elektryczną. 
Analiza SWOT umożliwia kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji poprzez 
zbadanie i ocenę danego 
wydarzenia lub problemu. Uczniowie pracują w czterech zespołach. Jedna grupa zapisuje na 
arkuszu papieru mocne strony danego zjawiska, druga – jego słabe strony, trzecia wynikające 
z niego korzyści, szanse i możliwości, a czwarta – związane z nim zagrożenia. Następnie 
drużyny przedstawiają swoje notatki na forum klasy. Na zakończenie uczniowie wspólnie 
wybierają najistotniejsze informacje. Metoda ta pozwala na szczegółową analizę problemu i 
ocenę możliwości zastosowania nowych rozwiązań. Może być wykorzystana do zrealizowania 
następujących 
zagadnień: 
• pakowanie plecaka, 
• zdrowe żywienie, 
• recykling. 
Portfolio to teczka zawierająca materiały na określony temat, gromadzone samodzielnie 
przez uczniów w wyznaczonym czasie. Poza umiejętnością selekcjonowania i segregowania 
informacji praca metodą portfolio kształci sprawność w zdobywaniu wiadomości na 
podstawie różnych źródeł. Uczy również krytycznej oceny zdobytej wiedzy, a ponadto 
przygotowuje do publicznych wystąpień. Metoda ta może być wykorzystana do 
zrealizowania 
następujących zagadnień: 
• rodzaje dróg, 
• piktogramy na dworcach i lotniskach, 
• znaki obowiązujące na kąpieliskach, 
• konserwacja odzieży, 
• etapy budowy domu, 
• rodzaje sprzętu audiowizualnego. 
Metody waloryzacyjne 
Drama jest metodą opartą na spontanicznym, improwizowanym działaniu. 
Nauczyciel dobiera uczestników inscenizacji i przydziela im określone role. Uczniowie 
wcielają się w postacie bez wcześniejszego przygotowania. Praca tą metodą wpływa na 
wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości uczniów poprzez przeżywanie, 
doświadczenie oraz zabawę. Uczy samodzielnego myślenia i działania. Ponadto 
rozwija wyobraźnię, aktywność oraz zmysł obserwacji. Kształci także umiejętność pracy w 
grupie. Drama może być wykorzystana do omówienia następujących zagadnień: 
• przechodzenie przez jezdnię na przejściach dla pieszych, 
• poruszanie się po drodze bez chodnika, 
• powiadamianie służb ratowniczych o wypadku. 
Wycieczka to metoda, która na zajęciach technicznych może posłużyć do wzbudzenia w 
uczniach zainteresowania współczesnymi technologiami. Podczas wycieczek młodzież z 
łatwością przyswaja wiedzę oraz kształci umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków. 
Metoda może być wykorzystana do omówienia następujących zagadnień: 
• droga ewakuacji w szkole, 
• etapy przetwarzania drewna, 
• rodzaje, zastosowanie i właściwości materiałów drewnopochodnych, 
• otrzymywanie metali. 
Metody praktyczne 



Metoda ćwiczeń praktycznych polega na samodzielnym wykonywaniu przez uczniów zadań 
przygotowujących do rozwiązania problemów natury technicznej, a także do podejmowania 
działań technicznych. Umożliwia praktyczne wykorzystanie wiedzy. Pozwala rozwijać 
sprawność manualną i pomysłowość konstrukcyjną, a także uczy właściwego doboru 
materiałów. Dzięki tej metodzie uczniowie kształcą zmysł estetyczny oraz umiejętność 
samooceny. Mają także okazję poznać w praktyce zasady prawidłowej organizacji miejsca 
pracy i reguły bezpieczeństwa w pracowni technicznej. Metoda może być wykorzystana do 
omówienia następujących zagadnień: 
• odczytywanie wskazań liczników w gospodarstwie domowym, 
• wymiarowanie rysunków technicznych, 
• rzutowanie aksonometryczne. 
Zadanie wytwórcze jest metodą niezwykle istotną w organizowaniu procesu nauczania zajęć 
technicznych. Polega w głównej mierze na realizowaniu prac użytkowych z różnorodnych 
materiałów. Uczniowie wykonują czynności według ustalonego toku. Obejmuje on 
następujące etapy: 
• określenie przez uczniów celu pracy oraz jej efektu końcowego, 
• opracowanie modelu pracy oraz harmonogramu działań, 
• przygotowanie materiałów i narzędzi, 
• wykonywanie pracy, 
• samokontrola i ocena gotowego wyrobu. 
Dzięki systematycznie podejmowanym działaniom uczniowie poznają teoretyczne podstawy 
wykonywanej 
pracy, zwracają uwagę na konieczność sumiennego jej zrealizowania i zachowania stałej 
samokontroli. Metoda 
może być wykorzystana do wykonania następujących prac: 
• Pan Stop, 
• album z podróży, 
• drogowe koło fortuny, 
• makieta skrzyżowania, 
• pokrowiec na telefon, 
• kolorowa postać, 
• mostek dla chomika, 
• kolorowy kalendarz. 
Metoda projektu umożliwia samodzielne zdobywanie przez uczniów informacji, które 
następnie są opracowywane i przedstawiane w formie pisemnej, ustnej, graficznej lub 
działań plastycznych. Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Czas oraz sposób jego 
realizacji (indywidualnie lub zespołowo) wyznacza nauczyciel. Określa on także ogólne ramy, 
cel i formę prezentacji. Metoda ta uczy odpowiedzialności za wykonane zadanie, 
samodzielności i zdyscyplinowania. Kształci również umiejętność oceny, czy dany pomysł jest 
możliwy do zrealizowania. Dobrze przygotowany projekt pełni także funkcję integracyjną. 
Może być wykorzystany do omówienia następujących zagadnień: 
• akcja popularyzująca racjonalne gospodarowanie surowcami wtórnymi, 
• przygotowanie wycieczki rowerowej. 
 

 

 

 



Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i 
umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. 
Ocenianie 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. 
 
Ocenę osiągnięć ucznia jest sformułowana z wykorzystaniem 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 wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe, uzyskuje bardzo dobre oceny 
ze sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje 
się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. Ponadto bierze udział w 
konkursach przedmiotowych, np. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
• Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły 
samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto 
uzyskuje co najmniej dobre oceny ze sprawdzianów i wykonuje działania techniczne w 
odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem podstawowych zasad 
Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy 
nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Ze sprawdzianów otrzymuje co najmniej oceny 
dostateczne, a podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i 
utrzymuje porządek na swoim stanowisku. 
• 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. Na stanowisku pracy nie 
zachowuje porządku. 
• Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane 
do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Ze sprawdzianów 
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 pod uwagę brana 
będzie: 
• aktywność podczas lekcji, 
• umiejętność pracy w grupie, 
• obowiązkowość i systematyczność, 



• udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego 

 trzeba ponadto uwzględnić stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. 
Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka 
wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena będzie również 
odzwierciedlać indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie 
w pracę. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z techniki 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z prośbą o ustalenie wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny z techniki. 

1) prośba powinna być skierowana na piśmie do dyrektora szkoły w terminie do 

następnego dnia od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z 

techniki. 

2. Nauczyciel dokonuje analizy zasadności wniosku w terminie 2 dni. 

1) nauczyciel dokonuje analiz w/w wniosku w oparciu o: 

a) udokumentowane realizowanie obowiązków ucznia określonych w statucie; 

b) wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z techniki; 

c) zaangażowanie ucznia na zajęciach, aktywność, przygotowanie do zajęć, jego postawę 

na zajęciach. 

3. Nauczyciel może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać sprawdzenia wiedzy i 

umiejętności ucznia w obszarze uznanym przez niego za konieczny. 

4. Forma sprawdzenia wiedzy obejmuje metody oceny osiągnięć określone w „Sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na technice w kl. IV – VI”. 

5. O terminie i formie sprawdzenia wiedzy nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców. 

6. Ustalona w ten sposób ocena przez nauczyciela jest ostateczna w tym trybie 

postępowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


