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I. Podstawa prawna do opracowania zasad oceniania

1. Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562

z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych.

2. Rozporządzenie MEN z dnia 30. 04. 2013 r. ( Dz. U. 2013 poz. 532) w sprawie zasad

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach.

3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

4. Podstawa Programowa.

II. Szczegółowe cele zasad oceniania

1. Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych.

2. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu

do wymagań edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania.

3. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz

postępach w tym zakresie.

4. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

5. Motywowanie ucznia do dalszej, systematycznej pracy i postępów w nauce.

6. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce

i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

7. Wykorzystywanie osiągnięć uczniów do planowania pracy dydaktycznej nauczyciela.

III. Formy aktywności uczniów, które podlegają ocenie

1. Aktywność na lekcji.

2. Prace wykonywane na lekcji, ćwiczenia, sprawdziany.

3. Prace wytwórcze.

4. Odpowiedzi ustne.

5. Prace domowe.

6. Przygotowanie do zajęć.



7. Zeszyt ucznia.

8. Udział w konkursach.

9. Projekty grupowe.

W wypadku zajęć technicznych szczególnie uwzględniany jest przy ocenianiu

stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych.

Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka

wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

IV. Sprawdzanie osiągnięć uczniów

1. Prace klasowe

1) Praca klasowa przeprowadzana jest po zakończeniu działu i jest dla ucznia

obowiązkowa;

2) Każda praca klasowa poprzedzona jest zapowiedzią ustną na tydzień przed

i udokumentowanym wpisem w dzienniku;

3) Czas trwania pracy klasowej – jedna godzina lekcyjna;

4) Ocenę niedostateczną z pracy klasowej uczeń może poprawić pisemnie w terminie do

14 dni;

5) Każdą pracę klasową można poprawić tylko raz;

6) Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową, jest zobowiązany do napisania jej w terminie do

14 dni od dnia powrotu do szkoły.

2. Sprawdziany

1) Sprawdzian obejmuje mniejszą partię materiału niż dział programowy;

2) Sprawdzian jest poprzedzony zapowiedzią ustną na dwa dni przed jego

przeprowadzeniem;

3) Czas trwania sprawdzianu - do 30 minut;

3. Kartkówki

1) Kartkówki obejmują bieżące i podstawowe wiadomości z max trzech ostatnich lekcji;

2) Czas trwania kartkówek od 10 do 15 minut;

3) Kartkówka może być (ale nie musi być) poprzedzona zapowiedzią ustną.

4. Odpowiedzi ustne

1) Termin odpowiedzi nie jest podawany do wiadomości ucznia;

2) Uczeń ma czas na zastanowienie się, a jego odpowiedź trwa do 15 minut;

3) Dodatkowe pytania naprowadzające mogą skutkować obniżeniem oceny;

4) Ocenie ustnej podlega:



- zawartość rzeczowa, czy odpowiedź jest na temat (jasna, konkretna);

- w jakim stopniu uczeń potrafi posługiwać się językiem związanym z

przedmiotem;

- znajomość poznanych reguł i umiejętność ich stosowania.

5. Prace domowe

1) Prace domowe są obowiązkowe, służą utrwaleniu wiedzy i umiejętności ucznia bądź

stanowią przygotowanie do nowej lekcji;

2) Dla uczniów zdolnych mogą być zadawane dodatkowe zadania nadobowiązkowe o

podwyższonym stopniu trudności, które mają wpływ na wystawienie końcoworocznej

oceny.

6. Praca w grupach

1) Uczniowie mogą otrzymać ocenę za efektywną pracę w grupach lub zespołach;

2) Grupa uczniów za wspólnie wykonaną pracę otrzymuje taką samą ocenę;

3) W przypadku niezaangażowania się ucznia w pracę grupy, uczeń otrzymuje ocenę

adekwatną do jego wkładu.

7. Konkursy przedmiotowe

1) Za udział w I etapie konkursu przedmiotowego i lokatę w pierwszej trójce, uczeń

otrzymuje ocenę cząstkową – celującą;

2) Za zakwalifikowanie się do II etapu konkursu uczeń  może otrzymać  ocenę cząstkową

celującą;

3) Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

otrzymuje celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

8. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu lub pracy

klasowej należy ponownie uzgodnić z klasą termin, przy czym nie obowiązuje

jednotygodniowe wyprzedzenie.

9. Sprawdzone, ocenione i opatrzone komentarzem prace pisemne uczniowie otrzymują do

wglądu w ciągu dwóch tygodni od daty ich napisania. Termin udostępnienia prac może

ulec przesunięciu ze względu na nieobecność nauczyciela, zmianę planu zajęć klasy lub

okres ferii szkolnych.

10. Uczeń może przystąpić tylko raz do poprawy/zaliczenia w terminie dwóch tygodni od

otrzymania informacji o ustalonej ocenie lub powrotu do szkoły (w szczególnie

uzasadnionych przypadkach losowych, wynikających z absencji nauczyciela lub ucznia,

termin może ulec zmianie) w dzienniku lekcyjnym obok ustalonej oceny z prac



pisemnych wpisuje się ocenę z poprawy, przy czym obie oceny brane są pod uwagę przy

ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

11. Brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń może być

podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej.

12. Za wykonanie dodatkowych prac nauczyciel może wystawić bieżącą ocenę: celującą,

bardzo dobrą lub dobrą, ale nie niższą

13. Uczeń, który podczas prac pisemnych, korzysta ze źródeł nieustalonych przez nauczyciela

otrzymuje 0 punktów i traci możliwość poprawy tej pracy.

14. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć dwa razy w ciągu semestru:

1) wskutek wypadków losowych;

2) z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni;

3) po powrocie z sanatorium, szpitala lub uzdrowiska.

15. Używa się umownych symboli, które mają na celu danie szansy na poprawę

i uzupełnienie braków lub oznaczają nieobecność na sprawdzianie, kartkówce, pracy

klasowej czy nieprzygotowanie do lekcji lub informują o różnorodnej aktywności ucznia:

1) znak „ - „ oznacza każdy brak uczniowskiego wyposażenia (zeszytów, książek,

ćwiczeń, przyborów) oraz prac domowych;

2) trzy minusy są podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej;

3) znak „+” oznacza aktywność ucznia na lekcji;

4) trzy plusy są podstawą do wystawienia oceny bardzo dobrej.

16. Kartkówki, prace klasowe, sprawdziany, karty pracy i wszelkie prace, które można ocenić

punktowo są oceniane według zasady:

0 % - 35% - ocena niedostateczna

36% - 50% - ocena dopuszczająca

51% - 75% - ocena dostateczna

76% - 90% - ocena dobra

91% - 97% - ocena bardzo dobra

98% - 100% - ocena celująca.



V. Kryteria oceniania

1. Stopień celujący – otrzymuje uczeń, który:

· opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania
· biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, używając właściwej dla techniki

terminologii, oraz proponuje rozwiązania nietypowe
· wykazuje się inwencją twórczą
· osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do finału

na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne
porównywalne osiągnięcia

· umiejętnie podchodzi do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych,
cechuje się oryginalnością rozwiązań

· samodzielnie poszukuje wiedzy, korzysta z wielu źródeł, śledzi najnowsze osiągnięcia
nauki i techniki

· twórczo rozwija zainteresowania
· wpływa na aktywność innych uczniów
· zgłasza cenne uwagi
· pomaga koleżankom i kolegom
· pracuje systematycznie

2. Stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który:

· opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania
· sprawnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności w praktyce
· jest samodzielny w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
· potrafi wyciągać wnioski i dokonywać całościowej analizy poruszanego zagadnienia
· stosuje prawidłową terminologię w zakresie nazewnictwa materiałów, procesów,

zjawisk, narzędzi i urządzeń technicznych
· sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami
· poprawnie rozpoznaje materiały i określa ich cechy
· właściwie organizuje stanowisko pracy
· bierze czynny udział w lekcji, wyróżnia się zaangażowaniem  i aktywnością, jest

zawsze do zajęć przygotowany
· prowadzi estetycznie, dokładnie i czytelnie dokumentację techniczną
· racjonalnie gospodaruje materiałami i czasem
· zna i stosuje zasady bhp
· bierze udział w konkursach przedmiotowych

3. Stopień dobry – otrzymuje uczeń, który:

· nie w pełni opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania
· poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie

typowe zadania teoretyczne i praktyczne
· wykazuje dużą samodzielność w korzystaniu z różnych źródeł wiedzy
· na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela



· prawidłowo i bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami
i sprzętem technicznym

· poprawnie rozpoznaje materiały i określa ich cechy
· dokładnie i zgodnie z dokumentacją wykonuje wszystkie prace i zadania wytwórcze
· poprawnie prowadzi dokumentację
· czynnie uczestniczy w zajęciach i najczęściej jest do nich przygotowany
· sporadycznie prezentuje swe zainteresowania techniczne
· stara się oszczędnie gospodarować materiałami i czasem
· niekiedy korzysta z różnych źródeł informacji
· zna i stosuje zasady bhp

4. Stopień dostateczny – otrzymuje uczeń, który:

· nie w pełni opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania
· poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie

typowe zadania teoretyczne i praktyczne
· wykazuje dużą samodzielność w korzystaniu z różnych źródeł wiedzy
· na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela
· prawidłowo i bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami

i sprzętem technicznym
· poprawnie rozpoznaje materiały i określa ich cechy
· dokładnie i zgodnie z dokumentacją wykonuje wszystkie prace i zadania wytwórcze
· poprawnie prowadzi dokumentację
· czynnie uczestniczy w zajęciach i najczęściej jest do nich przygotowany
· sporadycznie prezentuje swe zainteresowania techniczne
· stara się oszczędnie gospodarować materiałami i czasem
· niekiedy korzysta z różnych źródeł informacji
· zna i stosuje zasady bhp

5. Stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń, który:

· posiada duże braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności
· ma problemy z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce
· ma trudności z organizacją własnej pracy
· wykonuje prace wytwórcze z licznymi odstępstwami od projektu, niedokładnie i

nieestetycznie
· rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności
· potrafi bezpiecznie posługiwać się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym
· prowadzi dokumentację niestarannie i niesystematycznie
· często jest nieprzygotowany do lekcji
· mało uwagi poświęca oszczędnemu gospodarowaniu materiałami i czasem
· pracuje zgodnie z przepisami bhp, choć czasem je lekceważy

6. Stopień niedostateczny – otrzymuje uczeń, który:

· nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia



· w trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do
zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.

VI. Sposoby postępowania z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce

1. Wobec uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych na podstawie opinii lub

orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nauczyciel dostosowuje wymagania

edukacyjne do możliwości uczniów.

2. W zależności od stwierdzonych dysfunkcji wymagania edukacyjne dopasowane są do

możliwości edukacyjnych ucznia na podstawie opinii poradni, zaleceń pedagoga

szkolnego oraz obserwacji własnej ucznia.

3. Zakres wymagań każdorazowo jest dostosowywany do możliwości ucznia.

4. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcje zastosowane zostaną

zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy

i doceniania małych sukcesów.

5. Dokument zawierający szczegółowe metody, formy i sposoby pracy z uczniem

posiadającym opinię/orzeczenie znajduje się w teczce pedagoga.

VII. Dokumentowanie osiągnięć uczniów

1. Podstawą dokumentowania osiągnięć ucznia są oceny wpisywane do dziennika, przy

czym oceny z prac klasowych, sprawdzianów semestralnych, rocznych wpisywane są

kolorem czerwonym.

2. Nauczyciel ma obowiązek przechowywania prac pisemnych przez 1 rok.

3. Prace klasowe są udostępniane rodzicom do wglądu w obecności nauczyciela.

4. Analizę osiągnięć uczniów nauczyciel przeprowadza na lekcji przy wystawianiu ocen

semestralnych i końcoworocznych. Analiza ta służyć ma ukierunkowaniu pracy ucznia i

jego motywowaniu do dalszej nauki.



VIII. Sposób informowania rodziców i uczniów o postępach i osiągnięciach

1. Informacji o ocenach bieżących i klasyfikacyjnych udziela rodzicom wychowawca klasy,

a w uzasadnionych przypadkach inny nauczyciel uczący ucznia.

2. Wychowawca klasy na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami przedstawia

harmonogram zebrań na bieżący rok szkolny oraz informuje rodziców o obowiązku

uczestniczenia w w/w zebraniach.

3. Powiadamianie rodziców o osiągnięciach ich dzieci odbywa się poprzez:

1) zebrania ogólne z rodzicami ( wywiadówki);

2) konsultacje indywidualne z nauczycielem w czasie zebrań ogólnych;

3) rozmowy indywidualne z rodzicami;

4) wpisanie uwagi do zeszytu ucznia;

5) wpisanie informacji w e-dzienniku;

6) pisemne poinformowanie o szczególnych osiągnięciach ucznia;

7) listy pochwalne dla rodziców;

8) kontakt listowny lub telefoniczny;

9) pisemne poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych;

10) ustna informacja o poziomie umiejętności i brakach;

11) prezentacja osiągnięć dzieci – apel, gazetka szkolna, strona internetowa;

12) świadectwo szkolne.

IX. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna ocena

klasyfikacyjna

1. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować w formie pisemnej do

nauczyciela o podwyższenie oceny ucznia o jeden stopień z obowiązkowych lub

dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania

informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć

edukacyjnych.

2. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły.

3. Z wnioskiem o podwyższenie oceny mogą wystąpić rodzice (prawni opiekunowie) jeśli

uczeń spełnia następujące warunki:

1) ma wysoką frekwencję (co najmniej 90%) na zajęciach szkolnych, w

szczególności na zajęciach, z których wnioskuje o podwyższenie oceny;



2) ma usprawiedliwione wszystkie godziny;

3) jest obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzenia wiedzy i

umiejętności bądź w przypadku usprawiedliwionej nieobecności zaliczył materiał

objęty kontrolą zgodnie z obowiązującym trybem;

4) brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach lub turniejach

z tego przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy

wnioskowania o ocenę najwyższą);

5) zaistniały inne ważne okoliczności umożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż

przewidywana przez nauczyciela.

4. Jeżeli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony

negatywnie.

5. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia musi zawierać uzasadnienie.

Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

6. We wniosku rodzice (prawni opiekunowie) ucznia określają ocenę, o jaką uczeń się

ubiega.

7. W przypadku uznania zasadności wniosku, wnioskujący o podwyższenie oceny

rocznej przystępuje do wewnętrznego egzaminu podwyższającego ocenę z materiału

określonego przez nauczyciela, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia

wniosku. Egzamin nie może odbyć się później niż na tydzień przed posiedzeniem rady

pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej.

8. Podczas wewnętrznego egzaminu podwyższającego ocenę obowiązują wymagania

edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z

wymaganiami określonymi w podstawie programowej tych zajęć, a także

uwzględniają kryteria na poszczególne oceny (od 1 do 6).

9. Pisemny egzamin podwyższający ocenę przeprowadza i ocenia nauczyciel

przedmiotu, ustaloną ocenę w wyniku egzaminu potwierdza drugi nauczyciel tego

samego lub pokrewnego przedmiotu, a w szczególnych okolicznościach dyrektor

szkoły.

10. Protokół przechowuje się w teczce, w dokumentacji wychowawcy.

11. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

ustalona w wyniku egzaminu podwyższającego ocenę może być niższa niż

przewidywana, jeśli wynik egzaminu podwyższającego ocenę wykaże, że uczeń nie

opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie



programowej danego przedmiotu. Ocena z egzaminu podwyższającego ocenę jest

brana pod uwagę przy wystawianiu oceny rocznej.

X. Kryteria oceny z zajęć technicznych.

Przedmiot oceny Kryteria oceny

wiadomości

zakres wiadomości
jakość (stopień rozumienia)
samodzielność w odtwarzaniu i stosowaniu wiadomości
(operatywność)

umiejętności
poprawność danego działania
biegłość w jego wykonaniu
samodzielność w stosowaniu danej umiejętności

postawy wobec pracy i
techniki

gospodarność
dyscyplina pracy
współpraca i współodpowiedzialność

wytwory działalności
praktycznej (wykonane
w pracowni)

funkcjonalność
zgodność z projektem
estetyka wykonania
oryginalność rozwiązania (jeśli wytwór projektuje uczeń)

zeszyt przedmiotowy,
dokumentacja techniczna

kompletność i poprawność, estetyka

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z techniki
w klasie czwartej

Ocena „dopuszczający”

Uczeń:

« zna swoje miejsce pracy,
« umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać,
« zna drogę ewakuacyjną z pracowni i szkoły,
« potrafi odpowiednio postępować w razie ogłoszenia alarmu wymagającego ewakuacji z

pracowni i szkoły,
« rozumie znaczenie umieszczania znaków bezpieczeństwa na terenie obiektu użyteczności

publicznej,
« zna podstawowe kształty znaków,
« rozumie znaczenie ochrony środowiska,
« potrafi określić źródła zanieczyszczenia środowiska,
« rozumie znaczenie segregacji śmieci,
« wie, co to są przepisy ruchu drogowego,
« zna skutki nieprawidłowego zachowania się na drodze,
« zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze indywidualnie,



« rozumie konieczność wprowadzenia odpowiedniego wieku i wyposażenia roweru w celu
dopuszczenia do ruchu drogowego rowerzystów,

« rozumie konieczność znajomości przepisów ruchu drogowego dotyczących rowerzysty,
« rozróżnia poszczególne manewry na drodze,
« potrafi opisać budowę roweru,
« potrafi omówić przeznaczenie poszczególnych elementów w rowerze,
« rozumie konieczność przeprowadzenia czynności obsługi technicznej roweru,
« rozumie niebezpieczeństwo związane z nieprawidłowym przygotowaniem roweru do

jazdy,
« rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta,
« rozumie znaczenie znaków dotyczących rowerzystów,
« rozumie pojęcie „skrzyżowanie”,
« zna czynniki wpływające na zatrzymanie pojazdu,
« potrafi prawidłowo zachować się w miejscu wypadku,
« rozumie konieczność przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
« potrafi poruszać się rowerem na placu,

Ocena „dostateczny”

Ocenę „dostateczny” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dopuszczający” i
ponadto:

« zna zasady wydawania i korzystania z narzędzi w pracowni,
« wie, gdzie znajduje się apteczka i sprzęt ppoż.,
« umie czytać informacje umieszczoną na wybranych znakach bezpieczeństwa,
« potrafi wymienić surowce wtórne, które można odzyskać w gospodarstwie domowym,
« wie, w jaki sposób ograniczyć „produkcję” śmieci w swoim gospodarstwie domowym,
« rozumie sens racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, gazu, wody,
« zna historię roweru,
« zna obowiązkowe wyposażenie roweru,
« potrafi wymienić elementy elektryczne roweru,
« potrafi wykonać podstawowe czynności związane z obsługą elektryczną roweru,
« potrafi ze zrozumieniem odczytać instrukcję obsługi roweru,
« zna podstawowe pojęcia kodeksu drogowego,
« wie, z jakich elementów składa się droga,
« rozumie międzynarodowe znaczenie oznakowania dróg,
« potrafi bezpiecznie korzystać ze środków komunikacji publicznej,
« zna znaczenie wybranych znaków drogowych dotyczących pieszego,
« rozumie konieczność posiadania karty rowerowej,
« zna warunki, jakie musi spełniać rowerzysta, aby mógł być dopuszczony do ruchu

drogowego,
« zna hierarchię ważności norm, znaków i sygnałów oraz poleceń,
« potrafi prawidłowo omówić poszczególne manewry,
« wie, kiedy rowerzysta staje się pieszym,
« zna poszczególne grupy znaków drogowych,
« zna zasady obowiązujące na skrzyżowaniach zarówno oznaczonych jak i nie oznaczonych,
« rozumie pojęcie „bezpieczna prędkość”,
« zna numery alarmowe,
« potrafi wymienić przyczyny powstawania wypadków drogowych,
« potrafi prawidłowo poruszać się rowerem na placu lub w miasteczku ruchu drogowego.

Ocena „dobry”



Ocenę „dobry” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dostateczny”
i ponadto:

« potrafi odpowiednio postępować w razie skaleczenia i wypadku,
« potrafi udzielić pomocy koledze w razie skaleczenia,
« potrafi wskazać oznaczenie drogi ewakuacyjnej w szkole, sklepie,
« umie odczytać informacje umieszczoną na znakach bezpieczeństwa umieszczonych w

pracowni, szkole,
« potrafi odczytać symbole recyklingu na opakowaniach,
« zna przyczyny powstawania dziury ozonowej i efektu cieplarnianego,
« zna odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska i miejsca ich składowania,
« rozumie zasadę przekazywania napędu za pomocą przekładni,
« rozumie znaczenie poruszania się rowerem jako ekologicznym środkiem transportu,
« potrafi z pomocą osoby dorosłej wykonać obsługę techniczną roweru zgodnie z

instrukcją,
« potrafi korzystać z kodeksu drogowego,
« potrafi omówić najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z udziałem pieszych,
« zna obowiązkowe wyposażenie roweru,
« zna przepisy dotyczące rowerzysty,
« zna definicje poszczególnych manewrów,
« wie, w jakich miejscach zabronione jest wykonywanie poszczególnych manewrów,
« zna zasady korzystania przez rowerzystów z chodnika,
« zna przepisy zabraniające korzystania przez rowerzystów z chodnika,
« zna wybrane znaki drogowe poziome i pionowe dotyczące rowerzysty,
« wie, jak się zachować wobec pojazdów uprzywilejowanych,
« zna hierarchię znaków i sygnałów drogowych,
« zna czynniki mające wpływ na czas reakcji,
« potrafi prawidłowo powiadomić służby ratunkowe o miejscu wypadku i stanie

poszkodowanych,
« zna obowiązujące prędkości poruszania się pojazdów,
« odnajduje w rozkładzie jazdy dogodne połączenie z przesiadką
« potrafi przygotować rower do jazdy (sprawdzić jego stan techniczny, wyregulować

wysokość siodełka do wzrostu osoby jadącej).

Ocena „bardzo dobry”

Ocenę „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „dobry”
i ponadto:

« wzorowo organizuje swoje stanowisko pracy,
« potrafi obsługiwać sprzęt przeciwpożarowy (gaśnica),
« umie odczytać informację umieszczoną na większości znaków bezpieczeństwa,
« potrafi znaleźć informacje o znakach bezpieczeństwa w Polskich Normach, oraz

Internecie,
« potrafi wytłumaczyć związek między produkcją, np. prądu elektrycznego, a

zanieczyszczeniem środowiska,
« potrafi opisać elementy poszczególnych układów w rowerze, precyzyjnie opisać ich rolę,
« zna ścieżki rowerowe w najbliższej okolicy,
« potrafi samodzielnie wykonać obsługę techniczną roweru zgodnie z instrukcją,
« wie, w jakie elementy nie może być wyposażony rower,
« zna zasady przewożenia bagażu rowerem,



« potrafi prawidłowo wykonać poszczególne manewry na rowerze w miasteczku ruchu
drogowego, na placu,

« zna zasady przewożenia osób rowerem,
« zna wszystkie znaki drogowe poziome i pionowe dotyczące rowerzysty,
« prawidłowo przejeżdża przez skrzyżowania na placu lub w miasteczku ruchu drogowego,
« potrafi zmierzyć swój czas reakcji,
« potrafi udzielić pierwszej pomocy,
« potrafi odczytać informację z opakowania leków dotyczące prowadzenia pojazdów po ich

zażyciu,
« uzyskał kartę rowerową,
« posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
« wybiera dogodne połączenie środkami komunikacji publicznej,
« projektuje piktogram, wykazując się pomysłowością.

Ocena „celujący”

Ocenę „celujący” otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę „bardzo dobry” i
ponadto:

« jest członkiem drużyny harcerskiej,
« reprezentuje szkołę na zawodach, np. BRD,
« potrafi samodzielnie wykonać projekt znaku bezpieczeństwa zgodnie z zasadami

zawartymi w Polskich Normach,
« czynnie uczestniczy w akcjach zbiórki baterii, opakowań aluminiowych, makulatury
« bierze udział w konkursach poświęconych ekologii,
« potrafi omówić konstrukcję rowerów wyścigowych (dojazdy terenowej, do jazdy na czas

na torze wyścigowym i na szosie),
« potrafi zaplanować klasową wycieczkę rowerową,
« potrafi samodzielnie wykonać drobne naprawy roweru (wymiana żarówki, regulacja

hamulców, regulacja przerzutek),
« wykonuje pracę w sposób twórczy
« potrafi omówić zasady: ograniczonego zaufania, szczególnej ostrożności,
« zna zasady bezpiecznego poruszania się kolumn pieszych po drodze,
« zna warunki dopuszczenia rowerzysty i roweru do ruchu drogowego w krajach Unii

Europejskiej,
« zna przepisy dotyczące poruszania się kolumn rowerowych,
« potrafi omówić nieprawidłowości przy wykonywaniu manewrów na rowerze przez

kolegów,
« zna dozwoloną prędkość, z jaką rowerzysta może poruszać się po chodniku,
« potrafi kierować ruchem drogowym na skrzyżowaniu, na placu lub w miasteczku ruchu

drogowego,
« potrafi zdiagnozować w rowerze stan ogumienia i stan hamulców,
« potrafi prawidłowo pokierować grupą sanitarną w miejscu wypadku na placu lub w

miasteczku ruchu drogowego,
« potrafi przedstawić wnioski, co należy zrobić, aby wypadków było mniej,
« formułuje ocenę gotowej pracy.


