
WYMAGANIA EDYKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH   
OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

V klasa szkoły podstawowej 
 

DOPUSZCZAJĄCY (2) DOSTATECZNY (3) DOBRY (4) BARDZO DOBRY (5) CELUJĄCY (6) 
ROWEREM PRZEZ ŚWIAT 

Uczeń prawidłowo 
 wymienia prawa i obowiązki 

wynikające z regulaminu szkolnej 
pracowni, 

 wymienia zasady bezpiecznego 
używania narzędzi i urządzeń w 
pracowni technicznej, 

 zna numery telefonów 
alarmowych, 

 wymienia czynności, które uczeń 
może wykonać w czasie 
wypadku, 

 ustala, jak należy zachować się w 
określonych sytuacjach na 
drodze, aby nie doszło do 
wypadku, 

 wymienia zagrożenia, z którymi 
może spotkać się w drodze do i 
ze szkoły, 

 przechodzi przez ulicę w 
miejscach oznaczonych i 
nieoznaczonych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

 wyjaśnia sposób poruszania się 
w terenie niezabudowanym, 

 uzasadnia potrzebę noszenia 
elementów odblaskowych, 

 posługuje się podstawowymi 
pojęciami, związanymi z 
terminologią kodeksu ruchu 
drogowego, 

 rozróżnia rodzaje znaków 
drogowych, 

 wyjaśnia konsekwencje jazdy 
niesprawnym rowerem, 

 wymienia podstawowe manewry 
w ruchu drogowym, 

 charakteryzuje poszczególne 
rodzaje skrzyżowań w ruchu 
drogowym, 

 wykonuje podstawowe manewry, 
 uzasadnia potrzebę stosowania 

kasku ochronnego, 
 wymienia warunki, które musi 

spełniać, aby uzyskać kartę 
rowerową, 

 przygotowuje rower do jazdy, 
 posługuje się instrukcją obsługi 

Dodatkowo uczeń prawidłowo: 
 wymienia niezbędne środki 

opatrunkowe, znajdujące się w 
apteczce pierwszej pomocy, 

 wymienia zagrożenia w ruchu 
drogowym dla rowerzysty i 
pieszego, 

 określa przebieg drogi 
ewakuacyjnej w szkole, 

 rozróżnia znaki bezpieczeństwa, 
 przedstawia, jak prawidłowo 

wezwać służby ratownicze na 
miejsce wypadku, 

 rozróżnia znaki i sygnały 
spotykane w drodze do i ze 
szkoły, 

 omawia zasady poruszania się po 
jezdni z jednym chodnikiem, 

 wymienia znaki o szczególnych 
kształtach i uzasadnia ich 
odmienność, 

 wymienia niebezpieczeństwa 
związane z nieprawidłowym 
sposobem poruszania się 
pieszych, 

 nazywa części drogi, 
 wyjaśnia znaczenie piktogramów, 
 wymienia obowiązkowe 

wyposażenie roweru, 
 wyjaśnia znaczenie znaków i 

sygnałów na skrzyżowaniach, 
 określa pierwszeństwo przejazdu 

pojazdów na skrzyżowaniu i 
rozwiązuje na planszy różne 
sytuacje, 

 uzasadnia, dlaczego powinien 
posiadać kartę rowerową, i wie, 
jak o nią dbać, 

 dostosowuje rower do potrzeb 
swojej sylwetki, 

 przeprowadza podstawową 
konserwację roweru 
(czyszczenie, oliwienie). 

Dodatkowo uczeń prawidłowo: 
 dobiera odpowiedni środek 

opatrunkowy do rodzaju kontuzji 
(skaleczenie, oparzenie, 
zwichnięcie), 

 interpretuje podstawowe znaki 
BHP i przeciwpożarowe, które 
znajdują się w jego otoczeniu, 

 wymienia przyczyny wypadków 
drogowych z udziałem pieszych, 

 dokonuje podziału i opisu 
wybranych znaków pionowych, 

 wyjaśnia potrzebę stosowania się 
do znaków w ruchu drogowym, 

 opisuje różne rodzaje dróg, 
 wymienia zasady obowiązujące 

na różnych rodzajach dróg, 
 formułuje reguły bezpiecznego 

przechodzenia przez drogę, 
 opisuje, z jakimi zagrożeniami na 

drodze mogą spotkać się piesi, 
 wyjaśnia, dlaczego piktogramy są 

uniwersalne. 
 wymienia i uzasadnia zakazy 

stosowane wobec rowerzystów, 
 demonstruje podstawowe 

manewry jako rowerzysta, 
 sygnalizuje zmianę pasa ruchu, 
 określa zasady przejazdu na 

skrzyżowaniach równorzędnych, 
podporządkowanych, z 
sygnalizacją świetlną oraz z 
ruchem kierowanym, 

 wymienia zagrożenia, które mogą 
spotkać rowerzystę w mieście 
oraz w terenie niezabudowanym, 

 sprawdza funkcjonowanie układu 
hamulcowego i zna okoliczności 
jego zastosowania. 
 

Dodatkowo uczeń prawidłowo: 
 wykonuje opatrunek skaleczonej 

ręki lub zakłada chustę trójkątną 
na przedramię 

 formułuje reguły bezpiecznego 
zachowania się pieszych na 
drodze i w jej pobliżu, 

 określa kolejność ważności 
znaków, sygnałów, poleceń, 
przepisów, 

 poprawnie interpretuje obowiązki 
i prawa pieszego, 

 zna zasady przewożenia osób i 
bagażu na rowerze, 

 przewiduje zagrożenia, które 
mogą wystąpić podczas 
wykonywania manewrów, 

 zna prawidłowy sposób 
zachowania się rowerzysty na 
przejściu dla pieszych 

 wymienia korzyści dla zdrowia i 
środowiska, wynikające z jazdy 
na rowerze, 

 wymienia i wskazuje główne 
części i podstawowe mechanizmy 
roweru, mające wpływ na 
bezpieczna jazdę (hamulec, 
układ napędowy). 

Dodatkowo uczeń: 
 podejmuje działania celem  
 niesienia pomocy 

poszkodowanemu, 
 przewiduje skutki lekkomyślnego 

zachowania się, szczególnie 
podczas zabaw z rówieśnikami 

 dba o bezpieczeństwo swoje i 
kolegów 

 interpretuje prawa i obowiązki 
rowerzysty, 

 stosuje zasadę ograniczonego 
zaufania, 

 wykazuje podzielność uwagi – 
obserwuje innych uczestników 
ruchu 

 określa zmiany w konstrukcji 
roweru, poczynając od bicykla aż 
po rower współczesny, 

 sprawdza funkcjonowanie układu 
kierowniczego, hamulcowego, 
napędowego oraz instalacji 
elektrycznej. 



roweru. 
MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 

Uczeń prawidłowo : 
 posługuje się terminami: włókno, 

tkanina, dzianina, ścieg, 
konserwacja odzieży, 

 określa pochodzenie włókien, 
 podaje przykłady surowców do 

wyrobu tkanin i dzianin, 
 podaje przykłady odzieży 

wykonanej z tkaniny i dzianiny, 
 wyjaśnia różnicę między 

drzewem a drewnem, 
 rozróżnia wyroby wykonane z 

tworzyw sztucznych, 
 poprawnie posługuje się 

terminami: metal, ruda, stop, 
niemetal, metale nieżelazne, 

 omawia, w jaki sposób otrzymuje 
się metale, 

  posługuje  się terminami: 
odpady, recykling, surowce 
organiczne, wtórne, segregacja, 

 Omawia sposoby 
zagospodarowania odpadów, 

 właściwie organizuje miejsce 
pracy, wymienia kolejność 
działań (operacji 
technologicznych). 

Dodatkowo uczeń prawidłowo: 
 rozróżnia materiały włókiennicze, 
 omawia proces produkcji papieru, 
 rozróżnia wytwory papiernicze, 
 nazywa rodzaje drzew, 
 opisuje proces przetwarzania 

drewna, 
 rozróżnia rodzaje materiałów 

drewnopochodnych, 
 omawia rodzaje tworzyw 

sztucznych, 
 określa rodzaje metali, bada ich 

właściwości, 
 wymienia zastosowanie różnych 

metali, 
 segreguje odpady, 
 wyjaśnia znaczenie symboli 

ekologicznych stosowanych na 
opakowaniach produktów, 

 prawidłowo posługuje się 
narzędziami do obróbki różnego 
rodzaju materiałów. 

 

Dodatkowo uczeń prawidłowo: 
 wyjaśnia znaczenie symboli 

umieszczonych na metkach 
odzieżowych, 

 rozróżnia ściegi krawieckie, 
 podaje charakterystyczne cechy 

wyrobów wykonanych z włókien 
naturalnych i sztucznych, 

 określa właściwości i 
zastosowanie różnych wytworów 
papierniczych, 

 omawia budowę pnia drzewa, 
 wymienia nazwy gatunków drzew 

liściastych i iglastych, 
 wyjaśnia, jak oszacować wiek 

drzewa, 
 opisuje, jak otrzymuje się 

tworzywa sztuczne, 
 podaje przykłady przedmiotów, 

wykonanych z różnego rodzaju 
tworzyw, 

 dobiera odpowiednie narzędzia 
do operacji technologicznej, 

 wykonuje prace według 
przyjętych założeń, 

 dba o porządek i bezpieczeństwo 
na miejscu pracy. 

Dodatkowo uczeń prawidłowo: 
 charakteryzuje tworzywa 

sztuczne ze względu na ich 
właściwości, 

 określa właściwości drewna, 
materiałów drewnopochodnych i 
metali, 

 tłumaczy zagrożenia wynikające 
z niewłaściwego postępowania z 
tworzywami sztucznymi, 

 proponuje zagospodarowanie 
różnych odpadów materiałowych, 

 posługuje się narzędziami z 
zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa, 

 prace wytwórcze wykonuje 
staranni i czysto. 

 

Dodatkowo uczeń prawidłowo: 
 uzasadnia potrzebę łączenia w 

tkaninach i dzianinach włókien 
pochodzenia naturalnego i 
sztucznego, 

 rozpoznaje podstawowe gatunki 
drewna i materiałów 
drewnopodobnych, 

 rozpoznaje podstawowe metale 
żelazne i nieżelazne. 

 wykonuje pracę w sposób twórczy. 

RYSUNEK TECHNICZNY 
Uczeń prawidłowo 
 rozpoznaje pismo techniczne i 

wie do czego służy, 
 dostrzega różnice pomiędzy 

pismem zwykłym a technicznym, 
 wyjaśnia do czego wykorzystuje 

się rysunek techniczny, 
 rozpoznaje poszczególne 

narzędzia kreślarskie i 
pomiarowe oraz prawidłowo się 
nimi posługuje. 

Dodatkowo uczeń prawidłowo: 
 pisze pojedyncze znaki pismem 

technicznym, 
 wie, co to jest arkusz papieru 

formatu A4, 
 posługuje się terminem 

normalizacja, 
 rozróżnia linie rysunkowe i 

wymiarowe, 
 sporządza rysunek w danej 

podziałce. 

Dodatkowo uczeń prawidłowo: 
 pisze wyrazy pismem 

technicznym, 
 podaje wysokość i szerokość 

znaków pisma technicznego, 
 wyznacza osie symetrii 

narysowanych figur, 
 poprawnie wykonuje szkic 

techniczny, 
 wykonuje tabliczkę rysunkową. 

Dodatkowo uczeń prawidłowo: 
 zna grubość linii konturowej 

przedmiotu, linii przerywanej, osi 
symetrii, 

 wskazuje i rysuje linie wymiarowe i 
pomocnicze, 

 dba o estetykę i poprawność 
wykonywanego rysunku 
technicznego. 

Dodatkowo uczeń: 
 potrafi za pomocą przyrządów do 

rysowania stworzyć szkic 
techniczny przedmiotu z 
zachowaniem odpowiedniej 
kolejności działań. 

TO TAKIE PROSTE! – ZADANIA WYTWÓRCZE 
Uczeń prawidłowo: 
 dobiera odpowiedni materiał. 

Dodatkowo uczeń prawidłowo: 
 dobiera odpowiednie narzędzia 

do operacji technologicznych. 

Dodatkowo uczeń prawidłowo: 
 prawidłowo posługuje się 

narzędziami, 

Dodatkowo uczeń prawidłowo: 
 odczytuje dane z rysunku, 

organizuje swoje stanowisko 
pracy. 

Dodatkowo uczeń prawidłowo: 
 planuje kolejność wykonywanych 

czynności. 

 
Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności wystarczających do otrzymania oceny dopuszczającej. 
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