Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie VI
Stopień celujący otrzyma uczeń, który:
•
•
•
•
•

zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania;
biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych;
racjonalnie wykorzystuje swoje uzdolnienia na każdych zajęciach;
proponuje nowatorskie rozwiązania;
posiada kartę rowerową.

Stopień bardzo dobry otrzyma uczeń, który:
•
•
•
•
•

opanował w pełni treści programowe, samodzielnie wyjaśnia zjawiska i procesy, rozumie
zależności;
w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań problemowych;
właściwie organizuje stanowisko pracy, przestrzega zasad bhp;
sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonuje operacje technologiczne;
potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych.

Stopień dobry otrzyma uczeń, który:
•
•
•
•

opanował w stopniu zadowalającym wiadomości określone programem nauczania;
umie wykorzystywać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych
i
praktycznych;
stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje czas
pracy;
poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu zadowalającym opanował
umiejętności technologiczne.

Stopień dostateczny otrzyma uczeń, który:
•
•
•
•
•

opanował wiadomości na poziomie podstaw programowych;
umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań teoretycznych i
praktycznych o średnim stopniu trudności;
przeważnie stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy;
mało efektywnie wykorzystuje czas pracy;
popełnia błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, w stopniu średnim opanował
operacje technologiczne.

Stopień dopuszczający otrzyma uczeń, który:
•
•
•
•

ma braki w wiedzy na poziomie podstaw programowych;
rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności;
posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami, z pomocą nauczyciela wykonuje proste
operacje technologiczne.

Stopień niedostateczny powinien otrzymać uczeń, który:
•
•
•
•
•

nie opanował wiadomości określonych programem nauczania;
nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych i praktycznych o znikomym stopniu trudności;
nie potrafi zorganizować stanowiska pracy;
nie przestrzega zasad bhp;
nie posiadł umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami i przyborami.

