
Wymagania edukacyjne z techniki na poszczególne oceny 
 
1. Stopień niedostateczny: 

a) uczeń posiada braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności z obowiązującego zakresu materiału 
uniemoŜliwiające mu zdobywanie wiedzy i umiejętności w klasie programowo wyŜszej, 

b) nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązywać standardowych zadań z zakresu 
zrealizowanego materiału, 

c) uczeń nie przejawia chęci i inicjatywy w kierunku nadrobienia braków, 
d) nie prowadzi zeszytu przedmiotowego. 
 

2. Stopień dopuszczający: 
a) uczeń posiada braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu realizowanego materiału, 

jednak braki te nie uniemoŜliwiają zdobywania wiedzy i umiejętności w klasie programowo 
wyŜszej, 

b) zna podstawowe fakty i przy pomocy nauczyciela udziela zasadniczych odpowiedzi na 
postawione pytania, 

c) w wypowiedziach moŜe popełniać liczne błędy, zarówno w zakresie wiedzy jak i sposobie jej 
prezentowania, 

d) prowadzi zeszyt przedmiotowy, lecz nieestetycznie, nieczytelnie, 
e) ma braki notatek z lekcji.   
 

3. Stopień dostateczny: 
a) uczeń opanował wiadomości i umiejętności w ramach realizowanego programu,           
b) zna wiedzę podstawową i potrafi ją zinterpretować, 
c) odpowiada przy niewielkim ukierunkowywaniu przez nauczyciela, 
d) w wypowiedziach popełnia nieliczne błędy rzeczowe i językowe, 
e) prowadzi zeszyt z uchybieniami w estetyce i czytelności. 
 

4. Stopień dobry: 
a)  uczeń dobrze opanował zakres materiału realizowany w ramach lekcji, 

       b)  zasadniczo odpowiada samodzielnie, jego odpowiedź zawiera większość wymaganych treści,                             
 c) odpowiada poprawnie pod względem językowym, dopuszczone są jednak nieliczne błędy,                                        

całościowo nie wyczerpuje zagadnienia, 
d) prowadzi kompletne notatki z nielicznymi uchybieniami w estetyce i czytelności. 

 
5. Stopień bardzo dobry: 

a) uczeń w pełni opanował zakres materiału realizowany w ramach zajęć, 
      b)   udziela odpowiedzi na pytania, które zawierają własne przemyślenia i opinie, 
      c)   wypowiada się wyczerpująco na dany temat, 

        d)    swobodnie operuje faktami, dostrzega związki między nimi i wyciąga wnioski. 
e) dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami w ramach zajęć szkolnych, 
f) jest aktywny na lekcjach, przejawia inicjatywę w rozwiązywaniu problemów,  
g) prowadzi kompletne notatki, czytelnie i estetycznie. 

 
6. Stopień celujący: 

a) uczeń swoją wiedzą i umiejętnościami znacząco wykracza poza obowiązujący materiał szkolny, 
    b)   w wypowiedziach zawiera treści zaczerpnięte z dostępnej literatury popularnonaukowej oraz 

własne oryginalne przemyślenia i oceny, 
       c)   swoją wiedzą dzieli się z innymi uczniami w ramach zajęć pozalekcyjnych, 

d) potrafi w sposób twórczy rozwijać swoją wiedzę (np. opracowanie ciekawych referatów), 
e) zajmuje wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, 
f) prowadzi kompletne notatki, czytelnie i estetycznie. 
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