Wymagania na poszczególne oceny
z zajęć technicznych
w gimnazjum
Wymagania konieczne – K – dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących
swego rodzaju podstawę, powinien je zatem opanować każdy uczeń.

Wymagania podstawowe – P – to wymagania z poziomu K, wzbogacone
o typowe problemy, o niewielkim stopniu trudności.

Wymagania rozszerzające – R – to wymagania z poziomów K i P; dotyczą one
zagadnień bardziej złożonych i nieco trudniejszych.

Wymagania dopełniające – D – to wymagania z poziomów K, P i R; dotyczą one
zagadnień

problemowych,

trudniejszych,

przetwarzania przyswojonych informacji.

wymagających

umiejętności

Wymagania wykraczające – W – dotyczą zagadnień trudnych, nietypowych,
wykraczających poza obowiązkowy program nauczania.
Podział wymagań na poszczególne oceny szkolne:
ocena dopuszczająca
ocena dostateczna

–

–

wymagania z poziomu K,

wymagania z poziomów K i P,

ocena dobra

–

wymagania z poziomów: K, P i R,

ocena celująca

–

wymagania z poziomów: K, P, R, D i W.

ocena bardzo dobra

–

wymagania z poziomów: K, P, R i D,

1. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości
i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie
jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji
i wykonywać prostych zadań nawiązujących do sytuacji z życia codziennego.
Uczeń:
 wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni i stosuje je
w codziennej pracy,
 ma braki w opanowaniu koniecznej wiedzy określonej w podstawie
programowej zajęć technicznych,
 rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności,
 posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami,
 w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami
z najbliższego otoczenia,
 ma trudności ze zorganizowaniem pracy, wymaga kierowania,
 nie korzysta z żadnych źródeł informacji,
 prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie.
2. Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości
stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bez
których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki.
Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych):
 opanował podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy określonej
podstawie programowej zajęć technicznych,
 rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,
 poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami,
 poprawnie rozpoznaje materiały i określa ich podstawowe cechy,
 stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 mało efektywnie wykorzystuje czas pracy,
 rzadko korzysta z różnych źródeł informacji,
 systematycznie prowadzi dokumentację, jednak nie zawsze poprawnie.
3. Wymagania rozszerzające (na ocenę dobrą) obejmują wiadomości
i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych
poziomach kształcenia.
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Uczeń (oprócz spełniania wymagań koniecznych i podstawowych):
 nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania,
 rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne,
 dobrze wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela,
 sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne,
 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz je stosuje,
 poprawnie rozpoznaje materiały i określa ich cechy,
 poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,
 właściwie posługuje się urządzeniami z najbliższego otoczenia,
 czasami korzysta z różnych źródeł informacji,
 systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację.
4. Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) obejmują wiadomości
i umiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do
rozwiązywania zadań problemowych.
Uczeń (oprócz spełniania wymagań koniecznych, podstawowych
i rozszerzających):
 opanował pełny zakres wiedzy określonej w podstawie programowej
zajęć technicznych,
 rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne,
 prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć,
 potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji za dań zespołowych,
 ambitnie realizuje zadania indywidualne,
 bardzo chętnie i często przedstawia swoje zainteresowania techniczne,
 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz je stosuje,
 poprawnie rozpoznaje materiały i określa ich cechy,
 sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,
 charakteryzuje go systematyczność, konsekwencja działania,
 systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji,
 systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację,
 właściwie posługuje się urządzeniami najbliższego otoczenia,
 bierze udział w konkursach technicznych szkolnych lub pozaszkolnych.
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5.

Wymagania wykraczające (na ocenę celującą) – stosowanie znanych
wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych.
 biegle posługuje się nabytymi wiadomościami i umiejętnościami
w sytuacjach praktycznych,
 osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,
 systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji,
 twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 śledzi najnowsze osiągnięcia techniki i nauki,
 racjonalnie wykorzystuje swoje uzdolnienia na każdych zajęciach,
 stosuje rozwiązania nietypowe,
 biegle i właściwie posługuje się urządzeniami z najbliższego otoczenia,
 wykonuje dokumentację dotyczącą ciekawych rozwiązań technicznych.
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