
 
 

Wymagania edukacyjne  - technika, klasa VI 
 

 
 

Ocena dopuszczająca  
 na ogólne zasady Brd 

 rozumie znaczenie ochrony środowiska, 

 potrafi określid źródła zanieczyszczenia środowiska, 

  rozumie znaczenie segregacji śmieci 

 wymienia rodzaje odpadów, 

 czyta i odwzorowuje proste rysunki techniczne,  

 odwzorowuje wielkie i małe litery pisma technicznego,  

 rozpoznaje linie rysunkowe, 

 wie jakie składniki dostarcza pożywienie 

 rozpoznaje symbole graficzne wybranych elementów elektrycznych i mechanicznych 

 rozpoznaje podstawowe narzędzia do obróbki metali, 

 poprawnie rozpoznaje rodzaje linii rysunkowych, rodzaje rzutów prostokątnych, 
aksonometrycznych, 

 rozróżnia wyroby wykonane z metalu, 

 wie jak otrzymuje się metale, 

 potrafi czyta plan osiedla, 

 potrafi wymienid instalacje w budynku-mieszkaniu, 

 zna sprzęt gospodarstwa domowego, 

 zna składniki pokarmowe, 

 musi byd nakłaniany i mobilizowany do pracy przez n-la,  

 rysunki, prace wytwórcze wykonuje niestarannie, zawierają błędy merytoryczne  

 sam nie podejmuje się rozwiązania nawet prostych zadao technologicznych, 
wytwórczych czy rysunkowych, 

 do zasad bhp i ppoż stosuje się nakłaniany przez nauczyciela. 
 

Ocena dostateczna 
 zna zasady poruszania się po drodze, zna znaki drogowe, 

 potrafi segregowad odpady, 

 potrafi wymienid surowce wtórne, które można odzyskad w gospodarstwie 
domowym, 

 wie jak ograniczyd „produkcje śmieci”  

 rozumie sens racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, gazu.,wody, 

 potrafi odczytad ze zrozumieniem instrukcje obsługi danego urządzenia, 

 potrafi narysowad i wymiarowad wybrane przedmioty płaskie,  

 potrafi narysowad rzuty prostokątne wybranych figur przestrzennych , 

 zna podstawowe zasady wymiarowania, rodzaje linii rysunkowych, wybrane znaki 
wymiarowe, zasady tworzenia rzutów prostokątnych,  

 zna i rozróżnia rzuty aksonometryczne, 



 zna wielkości charakterystyczne pisma technicznego,  

 zna pochodzenie i rodzaje metali, 

 potrafi wymienid zastosowanie metali zgodnie z ich właściwościami, 

 zna podstawowe narzędzia do obróbki metali, 

 zna instytucje i obiekty na osiedlu, 

 zna etapy budowy domów, 

 wie jak wyposażyd pokój nastolatka, 

 zna budowę instalacji w budynku 

 wymienia elementy obwodu elektrycznego, 

 wie jakie są opłaty domowe, 
 potrafi odczytad stany liczników, 
 potrafi czytad instrukcję sprzętu gospodarstwa domowego, 
 potrafi wymienid nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego, 
 zna rodzaje aktywności fizycznej, 
 potrafi wymienid podział witamin, 
 zna zasady kulturalnego podawania i spożywania posiłków, 
 potrafi samodzielnie przygotowad prosty posiłek. 
 wymaga pomocy i mobilizacji do pracy ze strony n-la,  

 ma w wykonywanych przez siebie pracach czy rysunkach niedociągnięcia i błędy 
dotyczące poprawności wykonania oraz estetyki  

 mało efektywnie wykorzystuje czas pracy , 

 nie potrafi organizowad stanowiska pracy dostosowuje się do zasad bhp i ppoż, 
obowiązujących w pracowni.  

 

Ocena dobra 
 

 pisze pismem technicznym stosując wielkości charakterystyczne pisma technicznego, 
 potrafi narysowad i wymiarowad wybrane przedmioty płaskie i rzuty prostokątne 

figur przestrzennych,  
 zna podstawowe zasady wymiarowania, wybrane znaki wymiarowe,  
 zna zasady tworzenia rzutów prostokątnych , 
 zna instalacje na osiedlu, 

 zna właściwości metali, 

 podaje nazwy i zastosowanie narzędzi do obróbki metalu, 
 zna symbole stosowane w obwodach elektrycznych, 
 zna budowę instalacji i wymienia jej elementy, 
 wie jak zmierzyd pobór wody, gazu, prądu, 
 zna budowę kuchenki elektrycznej i gazowej, 
 zna zasadę dziania i obsługę nowoczesnego sprzętu 
 dobiera narzędzia do operacji technologicznej, 
 zna zapotrzebowanie energetyczne organizmu, 
 docenia znaczenie warzyw i owoców w żywieniu 
 potrafi odczytad informacje na gotowych produktach spożywczych 
 potrafi ułożyd jadłospis dla siebie na jeden dzieo, 
 wie od czego zależny dobowa norma energetyczna, 
 racjonalnie wykorzystuje czas pracy , 



 organizuje własne stanowisko pracy,  

 sam podejmuje próby rozwiązywania niektórych zadao,  
 podejmuje próby samooceny, 
 dośd starannie wykonuje prace wytwórcze, operacje technologiczne, rysunki. 

 

Ocena bardzo dobra 
 umie dobrad materiał uwzględniając przeznaczenie i rodzaj wyrobu, 

 umie oszczędnie gospodarowad materiałami,  

 zna znaczenie recyklingu i celowośd segregacji odpadów, 
 zna budowę instalacji i zasadę ich działania, 

 wie skąd się bierze energia w organizmie i jak możemy ją spożytkowad, 

 potrafi ułożyd jadłospis, 

 zna metody konserwacji żywności, potrafi je omówid, 

 rozumie piramidę żywności, 

 planuje pracę wytwórczą z uwzględnieniem kolejności operacji technologicznych,  

 uzasadnia potrzebę stosowania pisma technicznego, pisze zgodnie z wymiarami, 

 potrafi wyjaśnid pojęcie urzeczenie energooszczędne, 

 wie w jaki sposób dociera prąd do naszych mieszkao, 

 rozumie problem odzyskiwania, składowania i likwidacji baterii i akumulatorów, 

 potrafi wyjaśnid pojęcie zdrowa żywnośd 

 zna podstawowe witaminy i składniki mineralne oraz ich rolę w organizmie, 

 potrafi obliczyd wartośd energetyczną przygotowanej potrawy, 

 zna skutki nieprawidłowego odżywiania się, 

 potrafi wyjaśnid pojęcie dieta, 

 zna zasady poruszania się na drodze w grupie, 

 prowadzi pełną dokumentację samodzielnie i starannie  

 racjonalnie wykorzystuje czas pracy, 

 jest zaangażowany w pracy, 

 samodzielny przy rozwiązywaniu zadao problemowych, organizacji stanowiska pracy , 

 kształtuje właściwe nawyki i postawy uczestnika ruchu drogowego, 
 

 
Ocena celującą 

 wykonuje dodatkowe prace ( jedna na miesiąc) uzgodnione z nauczycielem, 

samodzielnie lub bierze udział w turniejach lub konkursach, 
oceną wyjściową na pierwszy lub drugi semestr jest ocena bardzo dobra z Techniki.  

 

Wskazówki do pracy z uczniem z  ZESPOŁEM ASPERGERA 

 

 

 zachowywanie schematu pracy na lekcjach i stałości działań (np. zajmowanie tej 

samej ławki lub stolika podczas zajęć);  



 trzymanie się tego, co jest przewidziane do realizacji.  

 eliminowanie bodźców rozpraszających (wzrokowych, słuchowych);  

 zwrócenie uwagi (diagnoza) na możliwą nadwrażliwość ucznia na niektóre bodźce i 

odpowiednie reagowanie (np. nadwrażliwość słuchowa - zniżanie tonu głosu podczas 

rozmowy, wzrokowa - tworzenie stonowanych dekoracji w klasie itp.); 

 kierowanie poleceń indywidualnie do ucznia, zwracanie się do niego po imieniu;  

 robienie przerw między wypowiadanymi zdaniami, tak by dać uczniowi możliwość 

ich przetworzenia;  

 powtarzanie polecenia, sprawdzanie stopnia jego zrozumienia;  

 zachęcanie ucznia, by w razie potrzeby prosił o powtórzenie, uproszczenie czy 

zapisanie polecenia;  

 

 

 
 


