
TECHNIKA
Wymagania na poszczególne stopnie w klasie V

1. ŻYWIENIE
Wymagania na stopień bardzo dobry:

• uczeń potrafi wymienić składniki pokarmowe, określić ich rolę i występowanie  
• uczeń potrafi wymienić mikroelementy i makroelementy, określić ich rolę

 i występowanie  
• uczeń potrafi wymienić witaminy, określić ich rolę i występowanie  
• uczeń przygotowuje posiłki w sposób estetyczny

      Wymagania na stopień dobry:
• uczeń nie opanował do końca wymagać na stopień bardzo dobry

Wymagania na stopień dostateczny:
• uczeń potrafi wymienić składniki pokarmowe
• uczeń potrafi wymienić mikroelementy i makroelementy
• uczeń potrafi wymienić witaminy
• uczeń przygotowuje posiłki w sposób mało estetyczny 

       Wymagania na stopień dopuszczający:
• uczeń nie opanował do końca wymagań na stopień dostateczny

2. MATERIAŁY WŁOKIENNICZE
Wymagania na stopień bardzo dobry:

• uczeń wymienia i rozróżnia surowce włókiennicze
• uczeń potrafi wymienić materiały włókiennicze i opisać proces ich wytwarzania
• uczeń potrafi na podstawie symboli opisać proces konserwacji materiałów 

włókienniczych
• uczeń w sposób estetyczny wykonuje prace praktyczne, wykazuje się własną 

inwencją
Wymagania na stopień dobry:

• uczeń nie opanował do końca wymagań na stopień bardzo dobry
Wymagania na stopień dostateczny:

• uczeń rozróżnia surowce włókiennicze
• uczeń potrafi wymienić materiały włókiennicze
• uczeń z pomocą nauczyciela opisuje, na podstawie symboli, proces konserwacji 

materiałów włókienniczych
• uczeń w sposób mało estetyczny wykonuje prace praktyczne        

       Wymagania na stopień dopuszczający:
• uczeń nie opanował do końca wymagań na stopień dostateczny



3. RYSUNEK TECHNICZNY
Wymagania na stopień bardzo dobry:

• uczeń opanował sztukę pisma technicznego w sposób umożliwiający samodzielne 
tworzenie dokumentacji technicznej

• uczeń opanował zasady wymiarowania i rzutowania, potrafi samodzielnie 
przeprowadzić rzutowanie i wymiarowanie

Wymagania na stopień dobry:
• uczeń nie opanował do końca wymagań na stopień bardzo dobry

Wymagania na stopień dostateczny:
• uczeń opanował sztukę pisma technicznego korzystając z wzorów liter 
• uczeń opanował podstawy zasad wymiarowania i rzutowania, potrafi rozwiązać 

sytuacje techniczne z pomocą nauczyciela
      Wymagania na stopień dopuszczający:

• uczeń nie opanował do końca wymagań na stopień dostateczny

4. MECHANIKA
Wymagania na stopień bardzo dobry:

• uczeń potrafi wymienić podstawowe połączenia w mechanice i opisać zasadę ich 
działania

• uczeń potrafi wymienić rodzaje przekładni mechanicznych i opisać zasadę ich 
działania

• uczeń potrafi samodzielnie zmontować przekładnie mechaniczne z gotowego 
zestawu

Wymagania na stopień dobry:
• uczeń nie opanował do końca wymagań na stopień bardzo dobry

Wymagania na stopień dostateczny:
• uczeń potrafi wymienić podstawowe połączenia w mechanice
• uczeń potrafi wymienić rodzaje przekładni mechanicznych
• uczeń potrafi z pomocą nauczyciela zmontować przekładnie mechaniczne z 

gotowego zestawu
Wymagania na stopień dopuszczający:

• uczeń nie opanował do końca wymagań na stopień dostateczny

5. WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE
Wymagania na stopień bardzo dobry:

• uczeń opanował biegle przepisy ruchu drogowego dla rowerzystów
• uczeń potrafi zanalizować nietypowe sytuacje drogowe
• uczeń pokonuje trudne przeszkody na rowerowym torze przeszkód

Wymagania na stopień dobry:
• uczeń nie opanował do końca wymagań na stopień bardzo dobry

Wymagania na stopień dostateczny:
• uczeń opanował podstawy ruchu drogowego dla rowerzystów
• uczeń potrafi zanalizować typowe sytuacje drogowe
• uczeń pokonuje proste przeszkody na rowerowym torze przeszkód 

       Wymagania na stopień dopuszczający:
• uczeń nie opanował do końca wymagań na stopień dostateczny
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