
KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE  
 
Przedmiot: zajęcia techniczne  
 
Klasa: 5 
 

OCENA CELUJĄCA 

 

Uczeń: 

 zwraca uwagę innym uczestnikom ruchu na zachowania bezpieczne w ruchu; 

 samodzielnie wyznacza trasę podróży posługując się mapami samochodowymi, dobiera optymalne połączenia; 

 przewiduje zagrożenia mogące wystąpić na wycieczce i podaje sposoby przeciwdziałania; 

 wymienia różne formy płatności za przejazd komunikacją publiczną; 

 wymienia zasady związane z turystyką kwalifikowaną; 

 swobodnie posługuje się słownictwem fachowym z zakresie ratownictwa; 

 wykonuje oryginalne prace wytwórcze na lekcjach oraz na konkursy. 
 

OCENA BARDZO DOBRA 

 

Uczeń: 

 zna zasady ruchu na drogach; 

 omawia  zagrożenia mogące wystąpić na wyciecze;  

 wymienia zagrożenia występujące podczas przejazdu komunikacją publiczną; 

 wymienia niebezpieczeństwa podczas uprawiania turystyki; 

 posługuje się fachowymi terminami używanymi w turystyce; 

 zna zasady łańcucha ratowniczego; 

 wykonuje prace wytwórcze według wzoru. 
 

OCENA DOBRA 

 

Uczeń: 

 odczytuje oznaczenia szlaków drogowych z tablic informacyjnych; 

 rozumie ich znaczenie; 



 czyta samodzielnie mapy samochodowe, wyodrębniając poszczególne odcinki; 

 zna podstawowe pojęcia dotyczące środowiska, rozumie je; 

 zna znaki, tablice występujące na szlakach turystycznych, odczytuje informacje w nich zawarte; 

 propaguje postawy ekologiczne; 

 przewiduje zagrożenia mogące wystąpić w podróży; 

 jest bezpiecznym i kulturalnym, odpowiedzialnym pasażerem; 

 propaguje rower jako ekologiczny środek transportu; 

 potrafi zawiadomić służby specjalistyczne o zagrożeniach na szlakach turystycznych i kąpieliskach; 

 czyta mapy turystyczne; 

 dostosowuje środki opatrunkowe do urazów; 

 wykonuje prace wytwórcze według wzoru, czasami potrzebuje pomocy nauczyciela. 
 

OCENA DOSTATECZNA 

 

Uczeń: 

 rozumie pojęcia: droga twarda, obszar zabudowany, strefa zamieszkania; 

 zna zasady poruszania się po wyżej wymienionych obszarach; 

 klasyfikuje drogi i odczytuje znaki drogowe dotyczące tych dróg; 

 zna pojęcia i zasady poruszania się w kolumnie pieszych; 

 zna znaki i odczytuje informacje zawarte w znakach ekologicznych i tablicach zamieszczanych na obszarach leśnych; 

 czyta rozkłady jazdy; 

 odczytuje informacje umieszczone na dworcach; 

 zna i rozumie pojęcia: WOPR, GOPR, TOPR; 

 zna numery alarmowe; 

 zna zasady i stosuje się do nich, jadąc w kolumnie rowerowej; 

 zna zasady po szlakach górskich; 

 poszerza słownictwo w zakresie pomocy przedmedycznej o pojęcia: pomoc doraźna, obrażenia, wypadki; 

 wykonuje prace wytwórcze według wzoru, często potrzebuje pomocy nauczyciela. 
 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

 

Uczeń: 

 rozumie pojęcia: droga i uczestnik ruchu; 

 rozróżnia i nazywa elementy drogi; 



 zna ogólne zasady korzystania z dróg; 

 czyta wybrane znaki drogowe; 

 rozumie pojęcia: pieszy, przejście dla pieszych; 

 zna i czyta znaki drogowe dotyczące pieszych; 

 stosuje zasady ruchu drogowego dotyczące pieszych w życiu codziennym; 

 zna i rozumie pojęcia: pasażer i przystanek; 

 zna i rozumie oznakowania przystanków; 

 zna i rozumie podstawowe pojęcia: wycieczka, turystyka, szlak turystyczny; 

 na zasady poruszania się rowerem w ruchu drogowym; 

 zna znaki dotyczące rowerzystów;  

 zna i czysta wybrane oznaczenia na szlakach górskich i na kąpieliskach; 

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

 zna numery alarmowe; 

 zna zasady składania meldunku o zdarzeniu. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 
 

Uczeń: 

 nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej dla klasy czwartej; 

 mimo pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać prostych zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim stopniu trudności. 
 

 

Przygotowała pani Agnieszka Więcka (nauczyciel zajęć technicznych). 


