
Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika dla klasy IV

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia1. Odpowiedzi ustne (ocena zgodnie z wymaganiami).2. Testy (poniżej 30% - niedostateczny, 30-50% - dopuszczający, 51-70% - dostateczny, 71-90% - dobry, 91-99% - bardzo dobry, 100% - celujący).3. Notatki w zeszycie przedmiotowym (ocenie podlega: wartość merytoryczna, kompletność, staranność).4. Zadania praktyczne (ocenie podlegają wytwory ucznia).5. Aktywność ucznia (ocenie podlega: przygotowanie do lekcji, zainteresowanie tematem, udział w dyskusji, kreatywność na lekcji, udział w konkursach).

Wymagania na poszczególne stopnie
Rozdział Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowydopuszczający dostateczny dobry bardzo dobryBezpiecznie w szkolei na drodze • przestrzega regulaminu pracownitechnicznej• określa przebieg drogiewakuacyjnej w szkole• rozróżnia znaki bezpieczeństwa• wymienia rodzaje znakówdrogowych i opisuje ich kolor orazkształt• stosuje się do informacjiprzekazywanych przez znakidrogowe• właściwie organizuje miejscepracy• posługuje się narzędziami doobróbki papieru zgodnie z ichprzeznaczeniem• dba o porządek i bezpieczeństwow miejscu pracy• posługuje się terminami: przejściedla pieszych, sygnalizator• przedstawia zasadę działania

• wyjaśnia, jak zapobiegaćwypadkom w szkole• wymienia zasady bezpiecznego• używania narzędzi i urządzeńw pracowni technicznej• posługuje się terminami: droga,chodnik, droga rowerowa,jezdnia, torowisko, pas ruchu,autostrada, droga ekspresowai ogólnodostępna, droga twardai gruntowa• nazywa części drogi• wymienia kolejność działań(operacji technologicznych)• wykonuje pracę wedługprzyjętych założeń• szacuje czas kolejnych działań(operacji technologicznych)• opisuje sposób przechodzeniaprzez jezdnię na przejściach dlapieszych z sygnalizacją świetlną

• uzasadnia, dlaczegonależy stosować się doregulaminu podczasprzebywania w pracownitechnicznej• opisuje różne rodzajedróg• wymienia zasadyobowiązujące naposzczególnychrodzajach dróg• wykonuje pracę w sposóbtwórczy• formułuje regułybezpiecznegoprzechodzenia przezjezdnię• wskazuje różnice międzydrogą w obszarzezabudowanymi niezabudowanym

• planuje przebieg drogiewakuacyjnej w szkole• określa rozmieszczenie• poszczególnych grupznaków bezpieczeństwa• wyjaśnia i uzasadnia,które znaki drogowe sąszczególnie ważne dlapieszych• formułuje ocenę gotowejpracy• ocenia bezpieczeństwopieszego w różnychsytuacjach• analizuje, jak noszenieodblasków wpływa nawidoczność pieszychna drodze• wykazuje siękreatywnością,projektując element



sygnalizatorów na przejściach dlapieszych• określa sposób poruszania się podrogach w obszarzeniezabudowanym• wskazuje, na jakich częściachubrania pieszego należy umieścićodblaski, aby był on widoczny pozmroku na drodze• posługuje się terminami: środkikomunikacji publicznej,piktogram, rozkład jazdy• wyjaśnia znaczenie piktogramów• podaje przykłady właściwegozachowania w środkachkomunikacji miejskiej• czyta ze zrozumieniem rozkładjazdy• wymienia kolejność działań(operacji technologicznych)• podaje najczęstsze przyczynywypadków powodowanych przezpieszych• określa, jak bezpiecznie przejśćprzez tory kolejowe z zaporamii bez zapór oraz przez torowiskotramwajowe z sygnalizacjąświetlną i bez niej• wymienia numery telefonówalarmowych

i bez niej• wskazuje sytuacje zagrażającebezpieczeństwu pieszego naprzejściu dla pieszych• posługuje się terminami: obszarzabudowany i niezabudowany• uzasadnia konieczność noszenia• odblasków• projektuje element odblaskowyprzypinany do plecaka• wybiera na podstawie rozkładujazdy najdogodniejsze połączeniemiędzy miejscowościami• planuje cel wycieczki i dobieraodpowiedni środek transportu,korzystając z rozkładu jazdy• projektuje własny piktogram napodstawie gotowych wzorów• prawidłowo posługuje sięnarzędziami do obróbki papieru• wykonuje pracę zgodniez założeniami• odczytuje informacjeprzekazywane przez znakispotykane na terenie kąpieliska• ustala, jak należy zachować sięw określonych sytuacjach nadrodze, aby nie doszło dowypadku• przedstawia, jak prawidłowowezwać służby ratownicze namiejsce wypadku• zakłada opatrunekna skaleczenie

• ocenia, z jakimizagrożeniami na drodzemogą się zetknąćpiesi w obszarzeniezabudowanym• formułuje zasadywłaściwego zachowaniasię w środkachkomunikacji miejskiej• wyjaśnia, dlaczegopiktogramy sąuniwersalne• odnajduje w rozkładziejazdy dogodne połączeniez przesiadką• posługuje się narzędziamiz zachowaniem zasadbezpieczeństwa• planuje trasę wycieczki,uwzględniając atrakcjeturystyczne• objaśnia oznaczeniaszlaków turystycznych• formułuje regułybezpiecznegozachowania się pieszychna drodze i w jej pobliżu• omawia zasadyprzechodzenia przez torykolejowe z zaporami i bezzapór oraz przeztorowisko tramwajowez sygnalizacją świetlnąi bez niej

odblaskowy• wyznacza trasę wycieczkii prowadzi ją przez dwielub więcej miejscowości• wybiera dogodnepołączenie środkamikomunikacji publicznej• projektuje piktogram,wykazując siępomysłowością• wykonuje pracę w sposóbtwórczy• podaje w przewodnikuinformacje o każdymz miejsc wartychodwiedzenia w najbliższejokolicy• określa, jakie zagrożenianiesie ze sobąkorzystaniez niestrzeżonychkąpielisk• wskazuje, jak należyzachować się na miejscuwypadku• usztywnia złamanąkończynę



Rowerzystana drodze • opisuje właściwy sposóbporuszania się rowerem• wymienia warunki niezbędne dozdobycia karty rowerowej• wymienia układy w rowerze• wylicza elementy obowiązkowegowyposażenia roweru• opisuje, w jaki sposób należyprzygotować rower do jazdy• prawidłowo posługuje sięterminami: znaki drogowepionowe (ostrzegawcze, zakazu,nakazu, informacyjne) i poziome• rozróżnia poszczególne rodzajeznaków drogowych i podaje ichcechy charakterystyczne• tłumaczy znaczenie wybranychznaków drogowych• właściwie organizuje miejscepracy• prawidłowo posługuje sięnarzędziami do obróbki papieru• dba o porządek i bezpieczeństwo• w miejscu pracy• określa, jak jest oznaczona drogadla rowerów i kto ma prawo siępo niej poruszać• prawidłowo posługuje sięterminami: włączanie się doruchu, skręcanie, wymijanie,omijanie, wyprzedzanie,zawracanie• wymienia kolejne czynnościrowerzysty włączającego się doruchu• wykonuje manewry wymijania,omijania, wyprzedzaniai zawracania• posługuje się terminami: pojazduprzywilejowany, skrzyżowanierównorzędne, skrzyżowanie

• określa, jakie znaczenie dlaśrodowiska ma poruszanie sięrowerem• rozróżnia typy rowerów• nazywa części wchodzącew skład poszczególnych układów• omawia zastosowanie przerzutek• określa, co należy dododatkowego wyposażeniapojazdu• sprawdza, czy dętka jestpoprawnie napompowanai szczelna• wyjaśnia, jak załatać dziurawądętkę• przeprowadza konserwacjęroweru• wskazuje odpowiedniki znaków• poziomych wśród znakówpionowych• wymienia kolejność działań(operacji technologicznych)• wykonuje pracę zgodniez założeniami• szacuje czas kolejnych działań(operacji technologicznych)• wymienia sytuacje, w którychrowerzysta może korzystaćz chodnika i jezdni• opisuje, w jaki sposób powinnizachować się uczestnicy ruchuw określonych sytuacjachna drodze• omawia właściwy sposóbwykonywania skrętu w lewo orazw prawo na skrzyżowaniu najezdni jedno i dwukierunkowej• określa, w jaki sposób kierowanyjest ruch na skrzyżowaniu• odczytuje gesty osoby kierującejruchem

• omawia właściwościposzczególnych typówrowerów• przedstawia sposóbdziałania przerzutek• omawia sposobykonserwacjiposzczególnychelementów roweru• określa, od czego zależyczęstotliwośćprzeprowadzaniakonserwacji roweru• podaje przykłady znakówdrogowych z każdej grupy• tłumaczy znaczeniepoziomych znakówdrogowych• posługuje się narzędziamiz zachowaniem zasadbezpieczeństwa• wyjaśnia zasadypierwszeństwaobowiązujące na drogachdla rowerów i przejazdachdla rowerów• omawia sposóbporuszania się rowerzystypo chodniku i jezdni• wyjaśnia koniecznośćzachowaniabezpieczeństwa podczaswykonywania manewrówna drodze• określa, kiedy uczestnikruchu jest włączającymsię do ruchu• określa, które pojazdynazywa sięuprzywilejowanymi• przedstawia hierarchię

• prezentuje argumentyzwolenników jazdyrowerem• wyjaśnia zasady działaniai funkcjonowaniaposzczególnych układóww rowerze• odnajduje w różnychźródłach informacje natemat naprawynajczęstszych usterekw rowerze• wyjaśnia, o czyminformują określone znakii stosuje się do nich• wykonuje pracę w sposóbtwórczy• formułuje ocenę gotowejpracy• wymienia zasadyobowiązującerowerzystów, gdyprzemieszczają się oniw kolumnie rowerowej• omawia właściwy sposóbwykonania manewrówwymijania, omijania,wyprzedzaniai zawracania• wymienia miejscai sytuacje, w którychobowiązuje zakaz• wyprzedzaniai zawracania• wyjaśnia znaczenie• poszczególnych gestówosoby kierującej ruchem• wymienia, kto możekierować ruchem• stosuje w praktycezasady obowiązujące na



z drogą z pierwszeństwemprzejazdu, skrzyżowanie o ruchukierowanym sygnalizacjąświetlną, skrzyżowanie o ruchuokrężnym• wyjaśnia, na czym polega zasadaograniczonego zaufania• przedstawia czynnościniedozwolone dla rowerzystów

• podaje zasady pierwszeństwaprzejazdu na różnychskrzyżowaniach• wymienia zasady zapewniającerowerzyście bezpieczeństwo nadrodze• wymienia najczęstsze przyczynywypadków z udziałemrowerzystów• podaje nazwy elementówwyposażenia rowerzysty,zwiększających jegobezpieczeństwo na drodze

poleceń i sygnałówspotykanych naskrzyżowaniach• opisuje sposóbzachowania rowerzystyw określonych sytuacjachdrogowych• wypowiada się na tematzasady ograniczonegozaufania

różnych skrzyżowaniach• uzasadnia koniecznośćużywania elementówzwiększającychbezpieczeństworowerzysty na drodze

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych na ocenę dopuszczającą w wymaganiach edukacyjnych.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotu technika w klasie czwartej, bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.


