
PRZEDMIOTOWE ZASADY  OCENIANIA- TECHNIKA 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

KLASY V-VI 

Przedmiotowe zasady oceniania zostały skonstruowane w oparciu o następujące dokumenty: 

Przedmiotowe zasady oceniania zostały skonstruowane w oparciu o następujące dokumenty: 

1. Statut Szkoły Podstawowej w Łęgajnach. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,   

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

(Dz. U. z 2017r. poz. 356 z późniejszymi zmianami). 

3.Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019r. 

poz.373). 

4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148, 1078, 1287, 

1680 i 1681). 

Spis treści: 

I. Podstawa programowa z techniki. 

II. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

III. Zasady wystawiania i poprawiania ocen. 

IV. Wymagania ogólne i szczegółowe na poszczególne oceny. 

PODSTAWA PROGRAMOWA 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. 

II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu). 

III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym 

IV. Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka 

i poszanowania jego godności. 

V. Rozwijanie kreatywności technicznej. 

VI. Przyjmowanie postawy proekologicznej. 

 

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 I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

1. Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania.        

 Informowanie ucznia o poziomie spełniania wymagań programowych ( wiedza, 

umiejętności manualne, poprawny sposób postępowania w określonych  sytuacjach). 

 Wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju ( rozwijanie 

zainteresowań technicznych). 

 Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 

 Dostarczenie uczniowi, prawnym opiekunom, innym nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach i osiągnięciach 

technicznych. 

 Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji metod pracy dydaktycznej oraz 

opracowywania modułowych programów nauczania i ich ewaluacji. 

Podczas oceniania prac pisemnych (sprawdziany, testy) stosowana jest zasada przeliczania 

punktów na ocenę według następującej skali procentowej:  

96%- 100%- ocena celująca 

85%- 95%- ocena bardzo dobra 

70%-84%- ocena dobra 

50%- 69%- ocena dostateczna 

31%- 49%- ocena dopuszczająca 

0%- 30%- ocena niedostateczna 

2. Obszar aktywności ucznia , które będą podlegać ocenie: 

 wiedza określona programem nauczania, 

 umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce, 

 przedsiębiorczość w planowaniu działań, 

 umiejętność znalezienia rozwiązania w sytuacjach nowych, 

 obowiązkowość i systematyczność, 

 zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę, 

 aktywność podczas lekcji, 

 kreatywność , pomysłowość konstrukcyjna (inwencja twórcza), 

 estetyka wykonania prac, 



 właściwy dobór materiałów, 

 umiejętność pracy w grupie, 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

3. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia: 

 przygotowanie do zajęć  

 aktywność na lekcji, 

 zadania praktyczne, 

 zadania domowe,  

 prowadzenie zeszytu, 

 prace pozalekcyjne (dodatkowe), 

 kartkówki, sprawdziany 

 inne osiągnięcia ucznia np. udział w konkursach technicznych. 

ZASADY WYSTAWIANIA I POPRAWIANIA OCEN 

1. Uczeń jest zobowiązany zaliczyć wszystkie prace wytwórcze. 

2. Brak pracy domowej, brak materiałów uniemożliwiający aktywne uczestnictwo   

w lekcji będzie odnotowane znakiem „np” ( nieprzygotowanie). Przy ocenie 

pojawi się wpis „bz” (informacja , że uczeń nie ma oceny z danego zakresu).Jeżeli 

uczeń uzupełni brak w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły lub zgłoszenia „np.”, 

to „bz” zostanie zamienione na stopień. Jeżeli uczeń nie uzupełni braków i nie 

umówi się z nauczycielem co do innego terminu „bz” zostanie zamienione na 

ocenę niedostateczną. W przypadkach losowych terminy zaliczeń ustala się 

indywidualnie. 

3. Jeżeli dziecko nie zgłosi „np” nauczycielowi na początku lekcji, a praca będzie 

sprawdzana , uczeń otrzyma ocenę niedostateczną. 

4. Za 3 „ np” uczeń otrzyma ocenę niedostateczną. 

5. Za 3 (+) za aktywność- ocenę bardzo dobrą. 

6. W przypadku , gdy kartkówka obejmuje wiadomości z ostatniej lekcji nauczyciel 

nie ma obowiązku informowania ucznia o zaplanowanej kartkówce. 

7. Sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według 

zasady podanej w WO zawartym w Statucie Szkoły. 

8. Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen za udział w konkursach, 

przygotowanie referatu (prezentacji) na określony temat lub za wykonanie pracy 

według własnego projektu (po uzgodnieniu z nauczycielem)- praca pozalekcyjna. 

 Ocena uczniów z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej:  

1. W ocenie uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni:  

 wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,  

 możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze, 

 branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a 

nie jego walorów estetycznych, 

 możliwość zamiany pracy pisemnej na ustną, 

 obniżenie wymagań dotyczących estetyki wykonywanych prac i zapisów w 

zeszycie.  



 

WYMAGANIA  OGÓLNE  I SZCZEGOŁOWE  NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: opanował treści podstawy programowej w pełnym 

zakresie. Samodzielnie i w twórczy sposób rozwiązuje zadane problemy. Biegle posługuje się 

zdobytymi wiadomościami. Wykorzystuje wiedzę  z techniki na innych przedmiotach oraz 

wykorzystuje ją w praktyce. Proponuje rozwiązania nietypowe. Wiedzę z zakresu wychowania 

komunikacyjnego opanował w pełnym stopniu. W szczególności: 

 - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach  

praktycznych, 

 - wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania, 

 - osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,  

 - systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji, 

 - twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 - śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, 

 - swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach, 

 - stosuje rozwiązania nietypowe, racjonalizatorskie, 

 - biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu, 

 - wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych.  

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który:  opanował wiedzę i umiejętności określone w 

podstawie programowej z poziomu dopełniającego. Samodzielnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach. Prawidłowo rozwiązuje praktyczne zadania techniczne. Wiedzę z zakresu 

wychowania komunikacyjnego opanował w pełnym stopniu. W szczególności: 

 , - opanował zakres wiedzy określonej w poziomie dopełniającym, 

 - rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne, 

 - prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć, 

 - potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych, 

 - ambitnie realizuje zadania indywidualne, 

 - bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne, 

 - jest świadomy zasad bhp podczas pracy, 

 - poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy 

 - sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, 

 - cechuje się systematycznością, konsekwencją działania, 

 - systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji, 

 - systematycznie, poprawnie i estetycznie dokumentację, 

 - właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu, 

 - bierze udział w konkursach przedmiotowych. 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który:  przyswoił większość treści z podstawy programowej. 

Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne. Estetycznie wykonuje rysunki i prace. Wiedzę z wychowania komunikacyjnego 

opanował teoretycznie ma problemy z praktyczną jazdą na rowerze. W szczególności: 



 - nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym, 

 - rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne,  

 - wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela, 

 - sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne, 

 - zna i stosuje zasady bhp, 

 - poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy, 

 - poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, 

 - właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu, 

 - czasami korzysta z różnych źródeł informacji, 

 - systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację.  

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: nie opanował w pełni określonych treści 

wynikających z podstawy programowej. Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne                          

i praktyczne o średnim stopniu trudności. Stosuje się do zasad obowiązujących na lekcjach 

techniki. W zakresie wychowania komunikacyjnego opanował wiedzę teoretyczną nie radzi sobie 

z zajęciami praktycznej jazdy. W szczególności: 

 - rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, 

 - poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami, 

 - poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy, 

 - stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy, 

 - mało efektywnie wykorzystuje czas pracy,  

 - rzadko korzysta z różnych źródeł informacji, 

 - systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: ma problemy z opanowaniem wiedzy                   

i umiejętności   z podstawy programowej. Wykazuje brak samodzielności podczas 

rozwiązywania problemów. Nie wykonuje zadań zgodnie z ustalonymi zasadami. Z zakresu 

wychowania komunikacyjnego nie opanował w pełni wiedzy teoretycznej jak i praktycznej.        

W szczególności: 

 - dysponuje wiedzą i umiejętnościami z poziomu koniecznego,  

 - rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności,  

 - posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami,  

 - w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia, 

 - posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu, 

 - wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania, 

 - nie korzysta z żadnych źródeł informacji,  

 - prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie.  

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który: nie opanował wiadomości określonych 

podstawą programową, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze 

zdobywanie wiedzy   z tego przedmiotu. Nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadań                   

o niewielkim stopniu trudności. W szczególności: 

 - nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań, 

 - nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów, 

 - posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu, 



 - nie potrafi organizować pracy, 

 - jest niesamodzielny, 

 - nie korzysta z żadnych źródeł informacji,  

 - nie prowadzi dokumentacji 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA                                                               

TECHNIKA (WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE) 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

Klasa IV 

 

Przedmiotowe zasady oceniania zostały skonstruowane w oparciu o następujące dokumenty: 

1. Statut Szkoły Podstawowej w Łęgajnach. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w 

tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

(Dz. U. z 2017r. poz. 356 z późniejszymi zmianami). 

3.Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019r. 

poz.373). 

4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148, 1078, 1287, 

1680 i 1681). 

Spis treści: 

1. Podstawa programowa z techniki. 

2. Obszary aktywności oceniane na lekcjach wychowania komunikacyjnego. 

3. Zasady wystawiania i poprawiania ocen. 

4. Wymagania ogólne i szczegółowe na poszczególne oceny. 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

VII. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. 

VIII. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu). 

IX. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym 

X. Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka 

i poszanowania jego godności. 

XI. Rozwijanie kreatywności technicznej. 

XII. Przyjmowanie postawy proekologicznej. 

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). 

 Celem zajęć z wychowania komunikacyjnego jest:  

1. Wdrażanie do:  

- zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań 

na drodze,  

- kształtowanie postaw zgodnych z kryteriami kultury ruchu drogowego i społecznego stosunku 

do urządzeń 

dróg publicznych.  

2. Poszerzenie i utrwalenie podstawowych wiadomości w zakresie przepisów i zasad 

dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniów jako pieszych i pasażerów środków 

komunikacji.  

3. Nauka przepisów o ruchu rowerów: poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego.  

4. Wzbogacanie zasobu podstawowych pojęć z dziedziny ruchu drogowego, szczególnie w 

zakresie ruchu pojazdów.  

5. Wdrażanie uczniów do samodzielnego korzystania z materiałów o tematyce ruchu drogowego.  

6. Poznanie sposobu postępowania kierującego rowerem w razie przybycia na miejsce wypadku.  

7. Przygotowanie uczniów do uzyskania uprawnień na kartę rowerową.  

Uczeń:  

zna  

- podstawowe pojęcia obowiązujące w ruchu drogowym,  

- zasady ruchu drogowego,  

- sygnały i znaki drogowe,  

- podstawowe manewry,  

- obowiązkowe wyposażenie roweru,  

- sposób postępowania w razie przybycia na miejsce wypadku.  

umie  

- definiować pojęcia i zasady obowiązujące w ruchu drogowym,  

- prawidłowo odczytywać sygnały i znaki drogowe,  

- rozróżniać podstawowe manewry,  

- wyodrębnić podstawowe części roweru,  

- opisać najważniejsze czynności na miejscu zdarzenia.  

potrafi  

- dostrzegać zależności pomiędzy przestrzeganiem przez kierującego rowerem zasad ruchu 

drogowego a ich wpływem na bezpieczną jazdę,  

- oceniać zagrożenia bezpieczeństwa na drodze,  

- poprawnie wykonywać podstawowe manewry,  

- właściwie obsługiwać i eksploatować rower,  

- będąc na miejscu wypadku – powiadomić osoby dorosłe (gdy ich brak) lub/i pogotowie 

ratunkowe, lub/i straż pożarną, lub/i policję.  

 

 



Obszar aktywności ucznia , które będą podlegać ocenie: 

 wiedza określona programem nauczania, 

 umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce, 

 przedsiębiorczość w planowaniu działań, 

 umiejętność znalezienia rozwiązania w sytuacjach nowych, 

 obowiązkowość i systematyczność, 

 zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę, 

 aktywność podczas lekcji, 

 kreatywność , pomysłowość konstrukcyjna (inwencja twórcza), 

 estetyka wykonania prac, 

 jazda rowerem 

 znajomość znaków drogowych, 

 znajomość przepisów ruchu drogowego obowiązujących kierujących rowerem, 

 umiejętność pracy w grupie, 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia: 

 przygotowanie do zajęć  

 aktywność na lekcji, 

 zadania praktyczne, 

 zadania domowe,  

 prowadzenie zeszytu, 

 prace pozalekcyjne (dodatkowe), 

 kartkówki, sprawdziany (testy), 

 inne osiągnięcia ucznia np. udział w konkursach technicznych. 

Zasady wystawiania i poprawiania ocen. 

1. Uczeń jest zobowiązany zaliczyć wszystkie prace wytwórcze. 

2. Brak pracy domowej, brak materiałów uniemożliwiający aktywne uczestnictwo w lekcji 

będzie odnotowane znakiem „np” ( nieprzygotowanie). Przy ocenie pojawi się wpis „bz” 

(informacja , że uczeń nie ma oceny z danego zakresu).Jeżeli uczeń uzupełni brak w ciągu 

2 tygodni od powrotu do szkoły lub zgłoszenia „np.”, to „bz” zostanie zamienione na 

stopień. Jeżeli uczeń nie uzupełni braków i nie umówi się z nauczycielem co do innego 

terminu „bz” zostanie zamienione na ocenę niedostateczną. W przypadkach losowych 

terminy zaliczeń ustala się indywidualnie. 

3. Jeżeli dziecko nie zgłosi „np” nauczycielowi na początku lekcji, a praca będzie 

sprawdzana , uczeń otrzyma ocenę niedostateczną. 

4. Za 3 „ np” uczeń otrzyma ocenę niedostateczną. 

5. Za 3 (+) za aktywność- ocenę bardzo dobrą. 

6. W przypadku , gdy kartkówka obejmuje wiadomości z ostatniej lekcji nauczyciel nie ma 

obowiązku informowania ucznia o zaplanowanej kartkówce. 

7. Sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według zasady 

podanej   w WO zawartym w Statucie Szkoły. 

96%- 100%- ocena celująca 



85%- 95%- ocena bardzo dobra 

70%-84%- ocena dobra 

50%- 69%- ocena dostateczna 

31%- 49%- ocena dopuszczająca 

0%- 30%- ocena niedostateczna 

Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen za udział w konkursach, 

przygotowanie referatu (prezentacji) na określony temat lub za wykonanie pracy 

według własnego projektu (po uzgodnieniu z nauczycielem)- praca pozalekcyjna. 

Ocena uczniów z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej:  

Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia,          

u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem, opinią poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub opinią lekarza specjalisty. 

W ocenie uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni:  

 wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,  

 możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze, 

 branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia,     

a nie jego walorów estetycznych, 

 możliwość zamiany pracy pisemnej na ustną, 

 obniżenie wymagań dotyczących estetyki wykonywanych prac i zapisów  

w zeszycie.  

Wymagania ogólne i szczegółowe na poszczególne oceny 

OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który wykracza poza wiedzę na temat zasad ruchu 

drogowego,  bardzo dobrze zna wszystkie znaki i potrafi określić ich zastosowanie w 

konkretnych sytuacjach, celująco rozwiązuje zadania dotyczące zachowań na skrzyżowaniach, 

czynnie uczestniczy w lekcjach, jest zawsze przygotowany do zajęć, stosuje ciekawe i 

nowatorskie rozwiązania w swoich pracach i wypowiedziach, starannie prowadzi zeszyt 

przedmiotowy. 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który bardzo dobrze opanował wiedzę na temat 

zasad ruchu drogowego, zna wszystkie znaki i potrafi określić ich zastosowanie w konkretnych 

sytuacjach, bardzo dobrze rozwiązuje zadania dotyczące zachowań na skrzyżowaniach, czynnie 

uczestniczy w lekcjach, jest zawsze przygotowany do zajęć, starannie prowadzi zeszyt 

przedmiotowy.  

OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował w dużym zakresie zasady ruchu drogowego, 

zna większość znaków drogowych, potrafi podać kolejność przejazdu w większości 

przykładowych skrzyżowań, aktywnie uczestniczy w lekcjach, chce uzupełnić braki, 

systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, jest zawsze przygotowany do zajęć.  

OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który ma duże braki w opanowaniu materiału z 

zakresu ruchu drogowego, zna niektóre znaki drogowe, kolejność przejazdu przez skrzyżowanie 



rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, w większości przygotowany do zajęć, ma braki w zeszycie 

przedmiotowym.  

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który ma duże braki w opanowaniu wiadomości 

dotyczących zasad ruchu drogowego, zna tylko podstawowe znaki drogowe, nie potrafi 

zastosować wiadomości w zadaniach praktycznych, często nieprzygotowany do zajęć, bierny 

podczas zajęć, zeszyt prowadzi niestarannie, ma w nim duże braki.  

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie opanował zasad ruchu, nie zna 

znaków drogowych, rzadko przygotowany do lekcji, nie wykazuje chęci do pracy i pokonania 

trudności, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, nie 

opanował podstawowych wiadomości przewidzianych w klasie czwartej, bierny w czasie lekcji.  

Na końcową ocenę ucznia wpływ mają wszystkie uzyskane oceny cząstkowe, jednak nie             

w jednakowym stopniu. 

                                                                                          Renata Kołosowska 

                                                                                                             



  

 


