
Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika dla klasy V

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 dobryMateriałyi ich zastosowanie • rozróżnia materiały włókiennicze• wyjaśnia znaczenie symboliumieszczonych na metkachodzieżowych• wymienia nazwy przyborówkrawieckich• rozróżnia ściegi krawieckie• wykonuje próbki poszczególnychściegów• właściwie organizuje miejscepracy• prawidłowo posługuje sięprzyborami krawieckimi• dba o porządek i bezpieczeństwow miejscu pracy• posługuje się terminami: włóknaroślinne, surowce wtórne, papier,tektura, karton• wymienia nazwy narzędzi doobróbki papieru

• poprawnie posługuje sięterminami: włókno, tkanina,dzianina, ścieg, konserwacjaodzieży• określa pochodzenie włókien• omawia koniecznośćróżnicowania stroju w zależnościod okazji• projektuje ubiory na różne okazje• wymienia kolejność działań(operacji technologicznych)• wykonuje pracę wedługprzyjętych założeń• szacuje czas kolejnych działań(operacji technologicznych)• podaje nazwy surowcówwykorzystywanych do produkcjipapieru• omawia proces produkcji papieru• rozróżnia wytwory papiernicze

• omawia właściwościi zastosowanie różnychmateriałówwłókienniczych• przedstawiazastosowanie przyborówkrawieckich• określa wykorzystanieposzczególnych ściegówkrawieckich• wykonuje próbki ściegów• starannie i zgodnieze wzorem posługuje sięnarzędziamiz zachowaniem zasadbezpieczeństwa• przedstawiazastosowanie narzędzi doobróbki papieru• omawia budowę pnia

• podaje charakterystycznecechy wyrobówwykonanych z włókiennaturalnych i sztucznych• projektuje ubrania,wykazując siępomysłowością• wykonuje pracę w sposóbtwórczy• formułuje ocenę gotowejpracy• podaje, kto i kiedywynalazł papier• określa właściwościi zastosowanie różnychwytworów papierniczych• wyjaśnia, jak oszacowaćwiek drzewa• nazywa rodzaje tarcicy• określa właściwości



• posługuje się terminami: drewno,pień, tartak, trak, tarcica,materiały drewnopochodne• podaje nazwy narzędzi doobróbki drewna i materiałówdrewnopochodnych• rozróżnia wyroby wykonanez tworzyw sztucznych• podaje nazwy narzędzi doobróbki tworzyw• poprawnie posługuje sięterminami: metal, ruda, stop,niemetal, metale żelazne, metalenieżelazne• podaje nazwy narzędzi doobróbki metali• posługuje się terminami: odpady,recykling, surowce organiczne,surowce wtórne, segregacja• prawidłowo segreguje odpady

• tłumaczy, jak się otrzymujedrewno• nazywa rodzaje drzew• opisuje proces przetwarzaniadrewna• rozróżnia rodzaje materiałówdrewnopochodnych• omawia rodzaje tworzyw• charakteryzuje tworzywa zewzględu na ich właściwości• omawia, w jaki sposób otrzymujesię metale• określa rodzaje metali• bada właściwości metali• wymienia zastosowanie różnychmetali• omawia sposobyzagospodarowania odpadów• wyjaśnia znaczenie symboliekologicznych stosowanych naopakowaniach produktów• planuje działania zmierzające doograniczenia ilości śmiecigromadzonych w domu

drzewa• wymienia nazwygatunków drzewliściastych i iglastych• wymienia przykładyzastosowania drewnai materiałówdrewnopochodnych• przedstawiazastosowanie narzędzi doobróbki drewna• opisuje, w jaki sposóbotrzymuje się tworzywasztuczne• podaje przykładyprzedmiotów wykonanychz różnego rodzajutworzyw• przedstawiazastosowanie narzędzi doobróbki metali• wyjaśnia, w jaki sposóbkażdy człowiek możeprzyczynić się do ochronyśrodowiska naturalnego

drewna i materiałówdrewnopochodnych• określa właściwościtworzyw• przedstawiazastosowanie narzędzi doobróbki tworzywsztucznych• tłumaczy zagrożeniawynikającez niewłaściwegopostępowaniaz tworzywami sztucznymi• formułuje wnioskiz przeprowadzonychbadań na tematwłaściwości metali• określa rolę segregacjiodpadów• tłumaczy termin:elektrośmieci

Rysunek techniczny • rozpoznaje poszczególne• narzędzia kreślarskie• i pomiarowe• wykonuje proste rysunkiz użyciem wskazanych narzędzi• odwzorowuje pismem• technicznym poszczególne• litery i cyfry• stosuje pismo techniczne• do zapisania określonych• wyrazów• określa format zeszytu• przedmiotowego• rozróżnia linie rysunkowe• i wymiarowe• wykonuje tabliczkę

• wyjaśnia, do czego• wykorzystuje się rysunek• techniczny• prawidłowo posługuje się• przyborami do kreślenia• i pomiaru• wyjaśnia, do czego używa się• pisma technicznego• podaje wysokość i szerokość• znaków pisma technicznego• posługuje się terminem:• normalizacja• oblicza wielkość formatów• rysunkowych w odniesieniu• do formatu A4• sporządza rysunek w podanej

• tłumaczy, dlaczegorysunek• techniczny opisuje się za• pomocą uniwersalnegojęzyka• technicznego• określa funkcję narzędzi• kreślarskich ipomiarowych• omawia znaczeniestosowania• pisma technicznego• przedstawiazastosowanie• poszczególnych linii• i prawidłowo posługuje się

• starannie wykreśla prosterysunki• dba o estetykę tekstów• zapisanych pismemtechnicznym• omawia pojęcienormalizacji• w rysunku technicznym• dba o estetykę ipoprawność• wykonywanego rysunku• wykonuje szkictechniczny• przedmiotu zzachowaniem• odpowiedniej kolejności



• rysunkową• uzupełnia i samodzielniewykonuje proste szkicetechniczne
• podziałce• wyznacza osie symetrii• narysowanych figur• poprawnie wykonuje szkic• techniczny

nimi na rysunku• omawia kolejne etapyszkicowania
działań

ABC zdrowego życia • posługuje się terminem:aktywność fizyczna• wyjaśnia, jaki wpływ na organizmczłowieka ma aktywność fizyczna• posługuje się terminami: składnikiodżywcze, piramida zdrowegożywienia• przedstawia zasady właściwegoodżywiania według piramidyzdrowego żywienia• ustala, które produkty powinnybyć podstawą diety• omawia wpływ wysiłku fizycznegona funkcjonowanie człowieka• wyjaśnia, czym różni się żywność• przetworzona odnieprzetworzonej• wymienia urządzenia elektrycznesłużące do przygotowywaniaposiłków• omawia etapy obróbki wstępnejżywności• podaje nazwy metod obróbkicieplnej żywności

• wymienia przykłady działańzaliczanych do dużeji umiarkowanej aktywnościfizycznej• opracowuje poradnik, w którymzachęca rówieśników doaktywności fizycznej• wymienia nazwy produktówdostarczających odpowiednichskładników odżywczych• określa wartość odżywcząwybranych produktów napodstawie informacjizamieszczonych naopakowaniach• układa menu, zachowującwytyczne dotyczące wartościkalorycznej• odczytuje z opakowań produktówspożywczych informacje o ichkaloryczności• wymienia nazwy substancjidodawanych do żywnościi omawia, jak są one oznaczone• odczytuje z opakowań produktówinformacje o dodatkachchemicznych• przedstawia sposoby konserwacjiżywności

• podaje przykładyaktywności fizycznejodpowiedniej dla osóbw jego wieku• określa znaczenieposzczególnychskładników odżywczychdla prawidłowegofunkcjonowaniaorganizmu człowieka• omawia zawartośćpiramidy zdrowegożywienia• wskazuje zdrowszezamienniki produktówzawierających dodatkichemiczne

• omawia wpływaktywności fizycznej naorganizm człowieka• formułuje sposoby nazachowanie zdrowia• układa menu o określonejwartości kalorycznejz zachowaniem zasadracjonalnego żywienia• oblicza czas trwaniadanej aktywnościfizycznej, konieczny dozużytkowania kilokaloriizawartych w określonymprodukcie spożywczym• omawia pojęcie żywnościekologicznej

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 techniki w klasie piątej, bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.


