
Wymagania edukacyjne z techniki dla kl. IV- VI 

Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Ferica w Ostrowie Wielkopolskim 

Wymagania edukacyjne z techniki są zgodne z: 

1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej.  

2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych. 

3. Statutem Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim 

 

I. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 

- odpowiedzi ustne, 

- kartkówki, 

- sprawdziany, 

- testy sprawdzające wiadomości z wychowania komunikacyjnego, 

- ocena na lekcji z wykonanej pracy, np. z rysunku technicznego, pisma 

technicznego, 

- aktywność na lekcji, 

- praca w grupach, 

- prace dodatkowe dla chętnych uczniów. 

 

Na ocenę ma wpływ estetyka, staranność wykonywanych prac oraz wysiłek w nie 

włożony oraz umiejętność pracy w zespole. 

 

II. Zasady sprawdzania osiągnięć uczniów nieobecnych w szkole przez dłuższy 

okres czasu. 

- uzupełnienie wszystkich prac z rysunku i pisma technicznego w zeszycie, 

- ustne lub pisemne odpowiedzi z testów z wychowania komunikacyjnego, 

- przyniesienie do szkoły wykonanej pracy w terminie ustalonym przez 

nauczyciela. 

 

III. Kryteria oceniania: 

100% - celujący 

99,99% - 99% - bardzo dobry plus 

98,99%- 90% - bardzo dobry 

89.99%- 89% - bardzo dobry minus 

88,99%- 88% - dobry plus 

87,99%- 70%- dobry 



69,99%- 69%- dobry minus 

68,99%- 68%- dostateczny plus 

67,99%- 50%- dostateczny 

49,99%- 49%- dostateczny minus 

48,99%- 48%- dopuszczający plus 

47,99%- 30%- dopuszczający 

29,99%- 28%- dopuszczający minus 

28,99%- 28%- niedostateczny plus 

27,99%- 0%- niedostateczny 

 

IV. Zasady poprawiania ocen: 

- uczeń ma możliwość poprawienia tylko oceny niedostatecznej, np. ze 

sprawdzianu, testu; 

- uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć raz w semestrze; 

- uczeń może wykonać zadanie dodatkowe z zakresu treści wykraczających 

poza podstawę programową przedmiotu, po wcześniejszej konsultacji z 

nauczycielem ( np. prezentacja multimedialna, plakat, referat, praca 

praktyczna). 

 

V. Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowana jest waga: 

Forma Waga 

 Praca klasowa, 

sprawdzian, test 

8 

Kartkówka 5 

Odpowiedź ustna, 

aktywność 

5 

Praca na lekcji 

indywidualna  

i grupowa; wytwór 

praktyczny 

5 

Zadanie domowe 3 

Zeszyt przedmiotowy, 

materiały ćwiczeniowe 

4 

Udział w konkursie 5 

Laureat konkursu 

szkolnego 

7 

Laureat konkursu 

międzyszkolnego 

8 

 

VI. Przy ocenianiu śródrocznym i końcowo rocznym średniej ważonej 

przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 

                             średnia                            ocena 

od 5,6                     celująca 

od 4,61do 5,59               bardzo dobra 



od 3,61 do 4,60                       dobra 

od 2,61 do 3,60                  dostateczna 

od 1,61 do 2,60                  dopuszczająca 

od 1,60 i poniżej                 niedostateczna 

 

VII. Średnia ważona może być zwiększona lub zmniejszona o 0,3. 

 

 


	Wymagania edukacyjne z techniki są zgodne z:
	2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
	3. Statutem Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim

