
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI – KLASA IV 
 
POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY  

PIESZO I ROWEREM 
1. Temat: Uczeń w szkolnej pracowni. 

– wymienia swoje prawa i obowiązki 
wynikające z regulaminu szkolnej 
pracowni, 
– zna numery telefonów policji, straży 
pożarnej i pogotowia ratunkowego, 
– wymienia niezbędne środki opatrunkowe 
znajdujące się w apteczce pierwszej 
pomocy, 
– zna kryteria wymagań programowych 
dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, 

– dobiera odpowiedni środek opatrunkowy 
do rodzaju kontuzji (skaleczenie, 
oparzenie, zwichnięcie), 
– wykonuje opatrunek skaleczonej ręki 
lub zakłada chustę trójkątną na 
przedramię, 
– interpretuje podstawowe znaki BHP 
i przeciwpożarowe, które znajdują się 
w jego otoczeniu. 
 

2. Temat: Wypadek drogowy. 
– wymienia zagrożenia w ruchu drogowym 
dla rowerzysty i pieszego, 
– zna numery telefonów pogotowia 
ratunkowego i policji, 
– podaje przykładowy tekst dotyczący 
lokalizacji wypadku, liczby ofiar oraz 
miejsca wypadku, 
 

– wymienia czynności, które uczeń może 
wykonać w razie wypadku, 
– podejmuje działania celem niesienia 
pomocy poszkodowanemu. 
 

3. Temat: Droga ucznia do i ze szkoły w mieście. 
– wymienia zagrożenia, z którymi może 
spotkać się w drodze do i ze szkoły, 
– rozróżnia znaki i sygnały spotykane na 
drodze do i ze szkoły, 
– przechodzi przez ulice w miejscach 
oznaczonych, nieoznaczonych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
 

 

4.Temat: Droga do i ze szkoły ucznia mieszkającego poza miastem lub na wsi. 

– omawia zasady poruszania się po 
jezdni z jednym chodnikiem, 
– wyjaśnia sposób poruszania się 
w terenie niezabudowanym, 
 

– wymienia niebezpieczeństwa związane 
z nieprawidłowym sposobem poruszania 
się pieszych, 
– uzasadnia potrzebę noszenia elementów 
odblaskowych. 
 

5. Temat: Przyczyny wypadków z udziałem pieszych. 

– wymienia przyczyny wypadków 
drogowych z udziałem pieszych, 
 

– przewiduje skutki lekkomyślnego 
zachowania się, szczególnie podczas 
zabaw z rówieśnikami. 
 



6. Temat: Rola znaków drogowych. 

– dokonuje podziału i opisu wybranych 
znaków pionowych, 
– określa kolejność ważności znaków, 
sygnałów, poleceń oraz przepisów. 
 

– wymienia znaki o szczególnych 
kształtach i uzasadnia ich odmienność, 
 

7. Temat: Prawa i obowiązki pieszego. 
– wymienia prawa pieszego, 
– określa obowiązki pieszego, 
 

– wyjaśnia potrzebę stosowania się do 
zakazów w ruchu drogowym, 
– poprawnie interpretuje prawa i                       
obowiązki pieszego. 
 

8. Temat: Zrób to sam – znaki drogowe. 

– dobiera odpowiedni materiał, 
– dobiera odpowiednie narzędzia do operacji 
technologicznych, 
– prawidłowo posługuje się narzędziami 
 

– odczytuje dane z rysunku, 
– planuje kolejność wykonywanych 
czynności, 
– organizuje swoje stanowisko pracy. 
 

9. Temat: Bezpieczna jazda z kartą rowerowa. 
– wymienia warunki, które musi spełnić, 
aby uzyskać kartę rowerową, 
– wypełnia arkusz zaliczeń jako dokument-  
   wniosek, 

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

10. Temat: Rower jako środek lokomocji przyjazny ludziom. 

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

– wymienia korzyści dla zdrowia 
i środowiska wynikające z jazdy na 
rowerze, 
– określa zmiany w konstrukcji roweru, 
poczynając od bicykla po rower 
współczesny. 
 

11. Temat: Rower moim sprzymierzeńcem. 
– wymienia i wskazuje główne części 
i podstawowe mechanizmy roweru 
mające wpływ na bezpieczną jazdę 
(hamulec, układ napędowy), 
– sprawdza funkcjonowanie układu 
hamulcowego i zna okoliczności jego 
zastosowania, 
 

– omawia zasadę działania mechanizmu 
przekładni łańcuchowej oraz instalacji 
elektrycznej, 
– odczytuje symbole graficzne na 
schematach, 
– korzysta z instrukcji obsługi roweru. 
 

12. Temat: Obsługa techniczna i konserwacja roweru – ćwiczenia. 

– przygotowuje rower do jazdy, 
– dostosowuje rower do potrzeb swojej 
sylwetki, 
– przeprowadza podstawową konserwację 
(czyszczenie, oliwienie), 

– sprawdza funkcjonowanie układu 
kierowniczego, hamulcowego, napędowego 
oraz instalacji elektrycznej, 
– posługuje się instrukcją obsługi roweru. 



13. Temat: Rowerzysta uczestnikiem ruchu drogowego. 
– wymienia obowiązkowe wyposażenie 
roweru, 
– wymienia i uzasadnia zakazy stosowane 
wobec rowerzystów 
 

– zna zasady przewożenia osób i bagażu 
na rowerze, 
– wyjaśnia konsekwencje jazdy 
niesprawnym 
rowerem, 
– interpretuje prawa i obowiązki 
rowerzysty. 
 

14. Temat: Rowerem do szkoły. 

– wymienia podstawowe manewry 
w ruchu drogowym, 
– demonstruje podstawowe manewry 
jako rowerzysta, 
 

– wyjaśnia, na czym polegają poszczególne 
manewry, 
– przewiduje zagrożenia, które mogą 
wystąpić podczas wykonywania 
manewrów. 
 

15. Temat: Zasady ruchu na skrzyżowaniu. 

– wymienia zagrożenia podczas 
przejeżdżania przez skrzyżowanie, 
– poprawnie sygnalizuje zmianę pasa 
ruchu, 
– zna prawidłowy sposób zachowania się 
rowerzysty na przejściu dla pieszych, 
– wyjaśnia znaczenie znaków i sygnałów 
na skrzyżowaniach, 
– określa pierwszeństwo przejazdu 
pojazdów na skrzyżowaniu i rozwiązuje 
na planszy różne sytuacje, 
– stosuje zasadę ograniczonego zaufania, 
 

– określa zasady przejazdu na 
skrzyżowaniach 
równorzędnych, podporządkowanych, 
z sygnalizacji świetlnych oraz 
na rondzie (policjant), 
– charakteryzuje poszczególne rodzaje 
skrzyżowań drogowych. 
 

16. Temat: Technika jazdy rowerem – ćwiczenia w terenie. 
– wykonuje podstawowe manewry, 
– wykazuje podzielność uwagi (obserwuje 
innych uczestników ruchu), 
– sprawnie porusza się rowerem, 
– dostosowuje prędkość jazdy do 
warunków drogowych, 

– przewiduje sytuacje niebezpieczne, 
– przewiduje zachowania pieszych 
i innych uczestników ruchu drogowego, 
– uzasadnia potrzebę stosowania kasku 
ochronnego. 
– zna zasadę ograniczonego zaufania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI – KLASA V 
 
POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY  

TECHNIKA WOKÓŁ CIEBIE  
1. Temat: Uczeń w szkolnej pracowni technicznej. 

– wymienia swoje prawa i obowiązki 
wynikające z regulaminu pracowni 
technicznej 
– wymienia kryteria wymagań 
programowych na poziom podstawowy 
i rozszerzony 
– wymienia środki opatrunkowe znajdujące 
się w apteczce pierwszej pomocy 

– dobiera odpowiedni ośrodek opatrunkowy 
do rodzaju kontuzji 
(skaleczenie, oparzenie, zwichnięcie) 
– potrafi wykonać opatrunek skaleczonej 
ręki lub zawinąć chustę trójkątną na 
przedramię 
– omawia podstawowe znaki BHP 
i przeciwpożarowe, które znajdują się w jego 
otoczeniu 

2. Temat: Przyczyny wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów. 
– wymienia najczęstsze przyczyny 
wypadków drogowych z udziałem pieszych  
i rowerzystów 
– wyjaśnia zasadę przechodzenia                           
i przejeżdżania rowerem przez przejazd 
kolejowy 
– rozpoznaje znaki dotyczące przejazdów 
kolejowych 

 

3. Temat: Zasady korzystania z publicznych środków komunikacji.. 
– wymienia środki transportu pasażerów 
– stosuje zasady kulturalnego zachowania         
w pojazdach 
– omawia sposób wsiadania i wysiadania 
z pojazdów 

– przewiduje zagrożenia wynikające 
z niewłaściwego zachowania na 
przystankach 

4.Temat: Materiały włókiennicze i ich właściwości. 

– wymienia surowce do wyrobu tkanin                   
i dzianin oraz przynajmniej po dwie tkaniny 
pochodzenia naturalnego i sztucznego 
– podaje przykłady odzieży wykonanej 
z tkaniny i dzianiny 
– odczytuje informacje podane przez 
producenta na metkach wyrobów 
włókienniczych 

– określa właściwości tkanin i dzianin 
pochodzenia naturalnego i sztucznego 
– uzasadnia potrzebę łączenia w tkaninach 
i dzianinach włókien pochodzenia 
naturalnego i sztucznego 

5. Temat: Drewno i materiały drewnopochodne. 

– wymienia najczęściej spotykane gatunki 
drewna i przynajmniej 
trzy rodzaje materiałów drewnopochodnych 
– wyjaśnia różnice między drzewem 
a drewnem 

– odróżnia drewno od materiałów 
drewnopochodnych 
– wyjaśnia potrzebę racjonalnego 
gospodarowania zasobami leśnymi 
– rozpoznaje przynajmniej dwa gatunki 



– wymienia wady i zalety drewna drewna i dwa materiały drewnopochodne 

6. Temat: Świat tworzyw sztucznych. 

– wymienia surowce do produkcji tworzyw 
sztucznych 
– odczytuje znaki i symbole na wyrobach          
z tworzyw sztucznych 
– wymienia przykładowe wyroby z tworzyw 
sztucznych 

– dokonuje podziału tworzyw sztucznych 
– rozpoznaje tworzywa sztuczne po 
symbolach, np. PP, PCV 
– wyjaśnia zagrożenia oraz skutki 
ekologiczne wynikające ze stosowania 
tworzyw sztucznych 

7. Temat: Metale w środowisku ucznia. 
– wymienia przedmioty znajdujące się w 
domu wykonane z metalu  
– uzasadnia potrzebę zbierania złomu 

– wymienia właściwości metali i zalety 
wyrobów metalowych 
– rozpoznaje podstawowe metale żelazne          
i nieżelazne 

8. Temat: W warsztacie majsterkowicza. 

– poprawnie nazywa narzędzia 
– określa ich przeznaczenie 
– przestrzega zasad BHP, posługując się 
narzędziami i urządzeniami 

– dobiera odpowiednie narzędzie do 
określonej operacji technologicznej 
– potrafi zorganizować stanowisko pracy 

9. Temat: W zakładzie krawieckim. 

– nazywa poprawnie narzędzia i przybory 
krawieckie 
– przestrzega zasad BHP, posługując się 
podstawowymi narzędziami i urządzeniami 
do szycia 
– wymienia zawody związane z produkcją 
odzieży 

– wymienia etapy szycia odzieży 

10. Temat: Odpady i sposoby ich zagospodarowania. 

– wymienia korzyści ekonomiczne związane 
z wykorzystaniem surowców wtórnych 
– wymienia przykłady działań ekologicznych 
– wyjaśnia, na czym polega utylizacja i 
recykling 
 

– wyjaśnia potrzebę segregacji śmieci 
– proponuje sposoby zagospodarowania 
różnych odpadów materiałowych 

11. Temat: Porozumiewamy się poprzez rysunek techniczny. 

– wyjaśnia znaczenie normalizacji 
– podaje przykłady normalizacji w życiu 
codziennym 
– odróżnia rysunek wykonany w rzutach 
prostokątnych od rysunku schematycznego 
(ideowego) 
 

– odczytuje i analizuje prostą dokumentację 
techniczną 
– określa potrzebę stosowania symboli 
rysunkowych oraz linii rysunkowych o 
różnej grubości i kształcie 
 

12. Temat: Rysowanie przedmiotów w rzutach prostokątnych. 



– rozróżnia i nazywa rodzaje rzutów 
prostokątnych 
– rysuje prosty przedmiot w rzutach 
– stosuje odpowiednie linie rysunkowe 
oraz symbole 

– opisuje zasadę rzutowania 

13. Temat: Wymiarowanie rysunków technicznych. 
– omawia zasady wymiarowania 
– stosuje odpowiednie rodzaje linii 
w wykonywanym rysunku technicznym 

– stosuje poznane zasady wymiarowania 
w wykonywanych rysunkach 

14. Zadanie wytwórcze. 

– określa przeznaczenie przedmiotu 
– stosuje odpowiednie narzędzia i przybory 
– przestrzega przepisów BHP 

– opracowuje założenia projektowo-
konstrukcyjne i technologiczne 
– planuje pracę i organizuje stanowisko 
pracy 

15. Temat: Przekrój poziomy i pionowy budynku mieszkalnego. 

– objaśnia symbole stosowane na przekroju 
w rysunku budowlanym 
– odróżnia przekrój pionowy od poziomego 
– rozpoznaje na przekrojach pomieszczenia, 
drzwi i okna 
 

– odczytuje instalacje zaznaczone na 
rysunkach oraz elementy instalacji 
elektrycznej znajdujące się na przekroju 
poziomym 

16. Temat: Jak i z czego zbudowany jest dom. 
– wymienia podstawowe materiały 
budowlane 
– wymienia elementy konstrukcyjne 
budynku mieszkalnego 
– wymienia zawody związane z 
budownictwem 

– wyjaśnia znaczenie elementów 
konstrukcyjnych stosowanych w budynkach 
– rozróżnia formy architektoniczne 
budynków mieszkalnych 
– określa właściwości materiałów 
budowlanych 
 

17. Temat: Instalacje w budynku mieszkalnym 
– wymienia instalacje znajdujące sie 
w budynku mieszkalnym 
– wyjaśnia, na czym polega racjonalne 
gospodarowanie nośnikami energii 
– odczytuje dane z liczników 
 

– odczytuje na rysunku schematycznym 
urządzenia przynależne do danej instalacji 
– określa zagrożenia wynikające z 
użytkowania niesprawnych instalacji 

18. Temat: Dom moich marzeń. 
– odczytuje projekty domów, mieszkań 
– dokonuje podziału poszczególnych 
pomieszczeń zgodnie z zasadą 
funkcjonalności (ciągi komunikacyjne) 
– proponuje sposób wykończenia wnętrza 
 

– planuje wyposażenie wnętrz zgodnie               
z zasadami ergonomii 
– dobiera odpowiedni projekt pokoju 
dostosowany do swoich potrzeb 

19. Temat: Urządzenia techniczne w domu. 



– wymienia urządzenia techniczne 
znajdujące się w jego otoczeniu 
– odczytuje dane techniczne znajdujące się 
na tabliczce znamionowej urządzenia 
– przestrzega przepisów BHP oraz 
zasad opisanych w instrukcji obsługi, 
posługując się wybranymi urządzeniami 
technicznymi 

– dokonuje podstawowej konserwacji 
wybranych urządzeń 
– omawia zasadę użytkowania wybranych 
urządzeń domowych 

20. Temat: Planowanie wydatków związanych z domem. 
– wymienia stałe opłaty miesięczne 
– odczytuje na etykietach produktów 
i wyrobach dane dotyczące terminów 
ważności oraz składników 

– zarządza swoim budżetem 
(kieszonkowym) 
– odczytuje dane zawarte na paragonach 
i fakturach 
– planuje kupno produktów trwałych i na 
bieżący użytek 
– planuje wydatki związane z wyżywieniem 
i inne 

21. Temat: Przechowywanie i konserwowanie żywności. 
– wyjaśnia podstawowe sposoby 
przechowywania żywności 
– określa warunki, w jakich powinno 
przechowywać sie żywność 
– wymienia pomieszczenia oraz sprzęt 
do przechowywania żywności 

– wymienia podstawowe metody utrwalające 
i przedłużające trwałość produktów 
żywnościowych 
– objaśnia wpływ środków konserwujących 
na jakość żywności 

22. Temat: Żywienie a zdrowie. 
– wymienia podstawowe grupy składników 
pokarmowych 
– układa dzienny i tygodniowy jadłospis dla 
swojej rodziny 

– określa wypływ składników pokarmowych 
na funkcjonowanie organizmu 
– dobiera odpowiednie normy żywieniowe 
– uzasadnia potrzebę racjonalnego 
odżywiania 

23. Temat: Wybieramy się na pieszą wycieczkę klasową. 

– wymienia i przewiduje zagrożenia 
podczas poruszania się w grupie 
– wymienia zakazy stosowane wobec 
kolumn pieszych 
– wyjaśnia zasady poruszania się grupy 
pieszych na chodniku oraz poza obszarem 
zabudowanym 

– wyjaśnia i rozumie potrzebę 
odpowiedniego oświetlenia i oznakowania 
kolumn 

24. Temat: Wybieramy się na wycieczkę rowerową. 
– przygotuje rower do wyjazdu 
– wyjaśnia określenie „trudne  warunki 
drogowe, atmosferyczne” 
– dobiera odpowiedni ubiór, elementy 
odblaskowe 

– określa zasady poruszania się rowerem             
w grupie i kolumnie 
– przewiduje zagrożenia dla rowerzysty 
podczas jazdy 

 
 
 
 



 


