
KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU TECHNIKA 

KLASA IVSP

 

Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: 

- opanował umiejętności i wiadomości wykraczające poza te, które są przewidziane dla danej klasy, 

- osiąga sukcesy w konkursach lub wystawach prac wytwórczych, 

- proponuje oryginalne rozwiązania, 

- twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 

- potrafi rozwiązywać zadania techniczne, 

- osiąga sukcesy w konkursach z BRD, 

 

Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy: 

- potrafi omówić historyczny przebieg rozwoju roweru, 

- określa jaki jest wpływ wymaganego wyposażenia roweru na bezpieczeństwo, 

- potrafi zawsze zachować się na drodze w związku z określonym znakiem drogowym, 

- zna zasady ruchu na drogach i potrafi je zastosować, 

- zna zasady wykonywania poszczególnych czynności przy wykonywaniu manewrów, 

- nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

- zwraca uwagę innym uczestnikom ruchu na zachowania bezpieczne w ruchu, 

- potrafi udzielić pierwszej pomocy przy skaleczeniu, złamaniu, krwotoku z nosa, 

- potrafi prawidłowo i bezpiecznie jeździć rowerem – zdobywa kartę rowerową, 

   

Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy: 

- szanuje infrastrukturę dróg, 

- czyta i posługuje się mapami komunikacyjnymi,  

- dostosowuje środki opatrunkowe do urazów, 

- zna i stosuje zasady łańcucha ratowniczego, 

- potrafi przewidzieć niebezpieczne sytuacje związane z czekaniem na przyjazd środków 

komunikacji, 

- wie jakie są sposoby poprawy widoczności pieszych na drodze, 

- wie jakie należy spełnić warunki, wymagania , aby otrzymać kartę rowerową,  

- potrafi wymienić wymagane i dodatkowe wyposażenie roweru, 

- wie jak powinien być przygotowany rower do bezpiecznej jazdy, 

- potrafi przyporządkować treść znaku do danej sytuacji, 

- potrafi zastosować się do obowiązującej hierarchii ważności norm, znaków, sygnałów i poleceń, 

- potrafi rozróżnić rodzaje skrzyżowań, 

- wie, które pojazdy są uprzywilejowane, 

- potrafi prawidłowo sygnalizować i prawidłowo wykonać podstawowe manewry na drodze, 

- potrafi stosować się do zasad dotyczących pieszych i kierujących pojazdami na przejazdach 

kolejowych i tramwajowych, 

 

Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy: 

- potrafi opisać elementy drogi, 

- zna zasady poruszania się po wyżej wymienionych obszarach,  

- klasyfikuje drogi i odczytuje znaki drogowe dotyczące tych dróg, 

- dobiera właściwy ubiór i obuwie, 

- zna numery alarmowe, 

- klasyfikuje urazy, 

- prawidłowo składa meldunek o zdarzeniach, zapewniając sobie pomoc osoby dorosłej, 

- kompletuje apteczkę pierwszej pomocy, 

- potrafi odczytać znaki drogowe wyznaczające miejsce przystanków, 

- wie jakie znaki i sygnały świetlne związane są z ruchem pieszych, 

- potrafi omówić zalety i wady jazdy na rowerze, 

- rozróżnia części składowe roweru, 

- zna znaki drogowe dotyczące pieszych i rowerzystów, 

- potrafi włączyć się do ruchu, 

- potrafi prawidłowo sygnalizować i prawidłowo wykonać podstawowe  

manewry na drodze, 

 

Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy:  

- rozumie pojęcia: droga, uczestnik ruchu, pasażer i przystanek, 

- rozróżnia i nazywa elementy drogi, 

- zna ogólne zasady korzystania z dróg, 

- czyta wybrane znaki drogowe, 

- wymaga nadzoru w ruchu drogowym, 

- zna i rozumie podstawowe pojęcia: pierwsza pomoc przedmedyczna, apteczka pierwszej pomocy, 

- zna numery alarmowe, 

- potrafi wykonać proste czynności obsługowe w rowerze, 

- wie jakie sytuacje sprzyjają wypadkom, 

- potrafi bezpiecznie zachować się na drodze jako pieszy i rowerzysta, 

 

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy:  

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi zrealizować prostych zadań wytwórczych,  

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego oraz dokumentacji technicznej, 

- nie potrafi posługiwać się najprostszymi narzędziami, 

- nie wykazuje żadnego zaangażowania do jakiejkolwiek pracy na lekcjach, 

- nie zachowuje zasad bhp,

- wie jak się zachować gdy się jest uczestnikiem lub świadkiem wypadku drogowego, 
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