
Wymagania edukacyjne 
Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 
Klasy II i III gimnazjalne przy ZSH

I. WYMAGANIA OGÓLNE

Uczeń otrzymuje oceny za:
• kartkówki, 
• odpowiedzi ustne, 
• aktywność: udział w konkursach, referaty, przygotowanie pomocy na zajęcia, gazetki przedmiotowej, 
• ćwiczenia praktyczne,
• prace wytwórcze,
• przygotowanie do zajęć.

Podczas dokonywania oceny zwraca się  uwagę na (biorąc pod uwagę indywidualne uzdolnienia ucznia, jego operatywność, sprawność 
intelektualną oraz jego praktyczne działanie): 

 wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu;
 celowość, dokładność i staranność wykonywanego zadania; 
 przestrzeganie zasad dobrej organizacji pracy;
 właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych;
 rozumienie zjawisk technicznych;
 umiejętność wyciągania wniosków;
 czytanie ze zrozumieniem wszelkiego rodzaju instrukcji.

Kryterium to uwzględnia zarówno osiągnięcia poznawcze (wiadomości i umiejętności), osiągnięcia psychomotoryczne (nawyki ruchowe), 
jak i osiągnięcia emocjonalne (zainteresowania i postawy uczniów)
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WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE

Wymagania szczegółowe
Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
-Z pomocą nauczyciela wymienia 
sposoby zabezpieczeń 
przeciwpożarowych zna rodzaje 
sprzętu przeciwpożarowego. 
- wie,  jak należy ostrzegać w 
przypadkach zagrożenia

- poznaje podstawowe przyczyni 
powstawania pożarów , potrafi  
określić je  i nazwać

To co na ocenę dopuszczającą 
plus:
-Rozumie pojęcie -,,zagrożenie  
przeciwpożarowe,, wymienia 
rodzaje sygnałów alarmowych - 
zna zasady zachowania się w 
przypadku zagrożenia 

- zna podstawowe przyczyny 
zagrożeń pożarowych  potrafi 
wskazać przyczyny  powstania 
pożaru – rozróżnia podstawowy 
sprzęt
gaśniczy 

To co na ocenę dostateczną plus:
-Rozróżnia  i zna informacje zawarte na
opakowaniach substancji zagrażających
bezpieczeństwu człowieka

- dobiera właściwy sprzęt i 
odpowiednie środki gaśnicze do rodzaju
pożaru 

To co na ocenę dobrą plus:
-Rozróżnia środki i sprzęt gaśniczy , który potrafi 
także nazwać .  
Zna większość symboli graficznych
Sygnałów alarmowych 

-samodzielnie stosuje odpowiedni sprzęt 
przeciwpożarowy i gaśniczy i potrafi go nazwać

Rysunek techniczny
-Zna przybory i narzędzia 
techniczne, pamięta o normach w 
piśmie technicznym

- posiada  podstawową wiedzę na 
temat powstawania rzutów, z 
pomocą nauczyciela wykonuje 
rysunek techniczny i konstrukcyjny

To co na ocenę dopuszczającą 
plus:
-Zna normy i przybory techniczne, 
wykonuje proste ćwiczenia 
techniczne
- wie, że istnieją instrukcje obsługi 
sprzętu technicznego 

- z niewielką pomocą nauczyciela 
wykonuje rysunek, zna zasady 
rzutowania.

To co na ocenę dostateczną plus:
-Stosuje normy i przybory potrzebne w 
rysunku technicznym.
- rozumienie informacje zawarte w 
instrukcji obsługi .

- posiada elementarne wiadomości o 
sposobach powstawaniu rzutów, zna 
etapy wykonania rysunku

To co na ocenę dobrą plus:

-Prace są bardzo dokładne, estetyczne, stosuje 
normy.  
- odczytuje informacje z instrukcji obsługi sprzętu

- analizuje etapy powstawania prac. 

Planowanie pracy. Proces technologiczny
-   rozumie znaczenie metali  w 
rozwoju cywilizacji 

- wie, w jaki sposób pozyskiwano 
metale dawniej, a jak obecnie

To co na ocenę dostateczną plus: To co na ocenę dobrą plus:
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- zna pojęcie „ruda" 
 
- wymienia właściwości stali 
konstrukcyjnej, węglowej 
- potrafi rozpoznać przedmioty 
metalowe
- umie wymienić podstawowe 
narzędzia 
i określić ich przeznaczenie 
- wymienia zasady bezpiecznego 
posługiwania się narzędziami 

-  umie określić zastosowanie 
narzędzi, przyrządów 
pomiarowych
- zna sposoby łączenia metali 
(lutowanie, spawanie, nitowanie, 
klejenie, skręcanie)

- zna proces otrzymywania stali  
-  rozumie problemy ekologiczne 
związane z wydobyciem rud i jej 
przeróbką 
-  rozumie niebezpieczeństwo jakie 
niesie za sobą korozja konstrukcji 
metalowych 

-  zna pojęcie „stop", „stal",  żeliwo" 
- zna podstawowe stopy i ich zastosowanie  
- wymienia zastosowanie metali
 -  zna procesy obróbki cieplnej stali 
- zna sposoby zabezpieczania konstrukcji 
metalowych przed korozją 
 

Elektrotechnika

-Z pomocą nauczyciela rozróżnia i 
potrafi nazwać podstawowy sprzęt 
techniczny i jego zastosowanie 

-nauczyciel naprowadza ucznia jak 
ma prawidłowo przygotować 
posiłek (higiena, estetyka 
wykonania, podawania posiłku, 
kultura ich spożywania). 

To co na ocenę dopuszczającą 
plus:
-Korzysta z wskazówek 
nauczyciela, rozróżnia 
podstawowy sprzęt techniczny i 
elektryczny

- stara się pamiętać o: 
prawidłowym przygotowaniu 
posiłku (higiena, estetyka 
wykonania, podawania posiłku, 
kultura ich spożywania).

To co na ocenę dostateczną plus:

-Rozróżnia podstawowy sprzęt 
techniczny i elektryczny 
- potrafi wskazać sposoby 
zastosowania.
- zna zasady prawidłowego 
zastosowania i użytkowania sprzętu

-zna zasady organizacji pracy, pracuje 
w zespole, estetycznie
 

To co na ocenę dobrą plus:

-Wymienia rodzaje sprzętu technicznego i 
elektrycznego
  -poprawnie potrafi nazwać i zastosować sprzęt do 
działań praktyczno - technicznych 

-zna zasady obsługi sprzętu. 
- zna działanie urządzeń technicznych i 
elektrycznych

Prace wytwórcze
Uczeń potrafi:
- skompletować niezbędne 
materiały;
- dokonać poprawnej organizacji 
stanowiska pracy;
- angażować się w realizację 
zadania technicznego.

To co na ocenę dopuszczającą 
plus:
Uczeń potrafi:
- bezpiecznie posługiwać się 
narzędziami ręcznymi.

To co na ocenę dostateczną plus:
Uczeń potrafi: 
- całościowo wykonać zadanie.

To co na ocenę dobrą plus:

Uczeń:
- estetycznie wykonuje zadanie;
- modyfikuje pracę, poprawia funkcjonalność.

Podstawowe informacje o ruchu drogowym
Zna podstawowe zasady 
bezpieczeństwa w ruchu 

To co na ocenę dopuszczającą 
plus:

To co na ocenę dostateczną plus: To co na ocenę dobrą plus:
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drogowym.

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje 
znaki ich znaczenie i zastosowanie 
na drodze i w ruchu drogowym

Stosuje zasady bezpieczeństwa  w 
ruchu drogowym odczytuje znaki 
drogowe i BHP

Z pomocą nauczyciela nazywa i 
rozpoznaje znaki i sygnały 
drogowe
- zna elementy mające istotny 
wpływ na bezpieczeństwo jazdy 
rowerem . w ruchu drogowym

Stosuje zasady bezpieczeństwa w ruchu
drogowym odczytuje znaki 
informacyjnej i BHP

Zna znaki drogowe i sygnały drogowe , 
rozróżnia hierarchie ważności znaków.
- potrafi zadbać o stan techniczny 
roweru.

Zna znaczenie znaków drogowych i poleceń, w 
praktyce stosuje zdobytą wiedzę.

Ochrona środowiska naturalnego
- wie, w jaki sposób jest 
pozyskiwana woda pitna w jego 
miejscowości 
- potrafi wymienić elementy 
domowej instalacji wodno-
kanalizacyjnej

To co na ocenę dopuszczającą 
plus:
- rozumie pojęcia oczyszczana i 
uzdatniana wody 
- wie w jaki sposób dociera woda 
do naszych mieszkań

To co na ocenę dostateczną plus:

- rozumie znaczenie syfonów w 
domowej instalacji kanalizacyjnej 
- zna zasadę działania licznika na wodę 
- rozumie znaczenie oszczędnego 
zużywania wody 
- potrafi wskazać praktyczne sposoby 
oszczędzania wody 

To co na ocenę dobrą plus:

- rozumie znaczenie oczyszczalni ścieków dla 
środowiska 
- wie, jakich płynów nie należy wylewać do 
ścieków 
- rozumie przyczyny obumierania życia w rzekach i
jeziorach

Ocenę celującą – otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania wynikające z realizowanego programu nauczania.
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