
Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika dla klasy VI

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 dobryTechnikaw najbliższymotoczeniu

• rozpoznaje obiekty na planieosiedla• określa, jakie obiekty i instytucjepowinny znaleźć się na osiedlu• określa typ zabudowyprzeważający w okolicy jegomiejsca zamieszkania• podaje nazwy zawodówzwiązanych z budową domu• omawia kolejne etapy budowydomu• właściwie organizuje miejscepracy• prawidłowo posługuje sięnarzędziami do obróbki drewna• dba o porządek i bezpieczeństwow miejscu pracy• omawia, jakie funkcje pełni pokójnastolatka• dostosowuje wysokość biurkai krzesła do swojego wzrostu

• wymienia nazwy instalacjiosiedlowych• projektuje idealne osiedle• wymienia rodzaje budynkówmieszkalnych i je charakteryzuje• wymienia nazwy elementówkonstrukcyjnych budynkówmieszkalnych• wymienia kolejność działań(operacji technologicznych)• wykonuje pracę wedługprzyjętych założeń• szacuje czas kolejnych działań(operacji technologicznych)• rysuje plan własnego pokoju• projektuje wnętrze pokoju swoichmarzeń• tworzy kosztorys wyposażeniapokoju nastolatka• określa funkcje instalacjiwystępujących w budynku

• omawia funkcjonalnośćosiedla• przyporządkowujeurządzenia do instalacji,których są częścią• wskazuje wady i zaletyposzczególnych rodzajówbudynków mieszkalnych• tłumaczy koniecznośćstosowania jednolitejzabudowy• posługuje się narzędziamiz zachowaniem zasadbezpieczeństwa• wymienia zasadyfunkcjonalnegourządzania pokoju• wyróżnia w pokoju strefydo nauki, wypoczynkui zabawy• rozróżnia symbole

• planuje działaniaprowadzące doudoskonalenia osiedlamieszkaniowego• określa, jakimi symbolamioznacza sięposzczególne obiektyosiedlowe• określa, czym zajmują sięosoby pracującew zawodach związanychz budową domu• podaje znaczenieelementówkonstrukcyjnychbudynków mieszkalnych• wykonuje pracę w sposóbtwórczy• formułuje ocenę gotowejpracy• wykazuje się



• posługuje się terminami:instalacja, elektrownia, tablicarozdzielcza, bezpieczniki• wymienia nazwy poszczególnychelementów instalacji• nazywa elementy obwodówelektrycznych• wymienia instalacje znajdującesię w domu• prawidłowo odczytuje wskazanialiczników• określa funkcje urządzeńdomowych• omawia budowę wybranychurządzeń AGD• wymienia zagrożenia związanez nieodpowiednią eksploatacjąsprzętu gospodarstwa domowego• posługuje się terminem: sprzętaudio-wideo• określa zastosowanie urządzeńaudio-wideo w domu

• omawia rodzaje elektrownii tłumaczy, co jest w nich źródłemzasilania• buduje obwód elektryczny wedługschematu• rozpoznaje rodzaje liczników• przeprowadza pomiary zużyciaprądu, wody i gazu w określonymczasie• odczytuje ze zrozumienieminstrukcje obsługi wybranychsprzętów gospodarstwadomowego• rozpoznaje oznaczeniaumieszczane na artykułachgospodarstwa domowego,określające ich klasęenergetyczną• przedstawia budowęposzczególnych sprzętówaudiowizualnych

poszczególnychelementów obwodówelektrycznych• wskazuje miejscaw domu, w którychznajdują się licznikiwchodzące w składposzczególnych instalacji• odnajduje w instrukcjiobsługi potrzebneinformacje• przedstawia regułykorzystania z kartygwarancyjnej• omawia zasadybezpiecznej obsługiwybranych urządzeń• wymienia nazwyzawodów związanychz obróbką dźwiękui wyjaśnia, czym zajmująsię wykonujące je osoby

pomysłowościąi starannością, projektującwnętrze pokoju swoichmarzeń• uzasadnia potrzebępozyskiwania energiielektrycznej z naturalnychźródeł• podaje praktycznesposoby zmniejszeniazużycia prądu, gazui wody• oblicza koszt zużyciaposzczególnych zasobów• wyjaśnia zasady działaniawskazanych urządzeń• wyjaśnia pojęcie klasyenergetycznej sprzętu• wykazuje się znajomościąnowych technologiistosowanych w produkcjiurządzeń audio-wideoRysunek techniczny • posługuje się terminami:rzutowanie prostokątne, rzutnia,rzut główny, rzut boczny, rzutz góry• rozróżnia poszczególne rzuty:główny, boczny i z góry• wymienia nazwy rodzajów rzutówaksonometrycznych• uzupełnia rysunki brył w izometriii dimetrii ukośnej• wykonuje rzuty izometrycznei dimetryczne ukośne brył• przedstawia wskazaneprzedmioty w izometrii i dimetriukośnej• nazywa elementyzwymiarowanego rysunkutechnicznego• zapisuje liczby wymiarowe

• stosuje odpowiednie linie dozaznaczania konturówrzutowanych brył• wykonuje rzutowanie prostychbrył geometrycznych, posługującsię układem osi• rozpoznaje prawidłowonarysowane rzuty prostokątneokreślonych brył• posługuje się terminami:rzutowanie aksonometryczne,izometria, dimetria ukośnai prostokątna• omawia kolejne etapyprzedstawiania brył w rzutachaksonometrycznych• odróżnia rzuty izometryczne odrzutów w dimetrii ukośnej• kreśli rzuty aksonometryczne

• omawia etapy i zasadyrzutowania• zachowuje odpowiedniąkolejność działań podczaswykonywania rzutówprostokątnych• omawia kolejne etapy• przedstawiania bryłw rzutachaksonometrycznych• omawia sposobywymiarowania rysunkutechnicznego

• wyjaśnia, na czym polegarzutowanie prostokątne• starannie wykonujerysunki• określa, na czym polegarzutowanieaksonometryczne• wskazuje różnicępomiędzy rzutamiizometrycznymia dimetrycznymi• wykonuje rysunkistarannie i zgodniez zasadamiwymiarowania



zgodnie z zasadami• rysuje i wymiaruje wskazanyprzedmiot
bryły na podstawie jej rzutówprostokątnych• prawidłowo stosuje linie, znakii liczby wymiarowe• wymiaruje rysunki brył

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


