
PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO ZAJĘĆ TECHNICZNYCH  

W KLASACH 4–6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
  

I. Wstęp 

 

W dzisiejszych czasach nauczanie zajęć technicznych okazuje się być zadaniem niełatwym 

i ważniejszym niż dotychczas. Wynika to głównie z szybkiego postępu technicznego oraz  

ze zmian zachodzących w polskim systemie edukacji. Nowoczesna szkoła ma uczyć 

praktycznie i skutecznie. Jej zadaniem jest stworzenie przestrzeni do indywidualnego 

i społecznego rozwoju młodzieży oraz ukształtowanie ludzi, którzy w przyszłości będą 

sprawnie funkcjonować w zmieniającym się świecie. Istotny cel współczesnego nauczania to 

przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rola szkoły polega 

zatem na stworzeniu warunków do nabywania oraz rozwijania przez nich umiejętności 

wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, a także 

stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zadania te powinny być 

realizowane w ramach wszystkich przedmiotów. 

W nowej reformie szkolnej została sformułowana koncepcja szkoły przyjaznej dla 

ucznia, a zarazem wymagającej. Zmieniła się też rola nauczyciela – z przekazującego wiedzę 

w sposób tradycyjny – w kreatora procesu nauczania. Ma on za zadanie prowadzić ucznia ku 

zdobywaniu potrzebnej wiedzy i niezbędnych umiejętności oraz wspierać jego aktywność 

i twórcze myślenie. 

Uczniowie szkoły podstawowej powinni stać się świadomymi uczestnikami kultury 

technicznej, aby umieli odnaleźć się w otaczającym ich świecie. Sprzyjają temu zajęcia 

techniczne, podczas których młodzi ludzie nabywają umiejętności analizowania najbliższego 

otoczenia od strony zastosowanych w nim rozwiązań technicznych, poznają je i zdobywają 

możliwość stosowania ich w codziennym życiu. 

Prezentowany program nauczania zajęć technicznych został przygotowany w taki 

sposób, aby działania dydaktyczne uwzględniały realizowanie zadań stawianych przed 

współczesną szkołą. Do istotnych celów programu należy również kształtowanie u uczniów 

umiejętności planowania i sprawne przeprowadzanie praktycznych działań technicznych. Są 

one rozumiane zarówno jako projektowanie i wykonywanie prostych przedmiotów, jak 

i opracowywanie zasad postępowania w trakcie określonych operacji czy planowanie 

przedsięwzięć. 

 

II. Ogólna charakterystyka programu 

 

Odniesienie do podstawy programowej 

Dokumentem zawierającym aktualne założenia programowe przedmiotu „zajęcia techniczne” 

na drugim etapie edukacyjnym jest Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (DzU z dnia 18 czerwca 2014 r., poz. 803  ). Wiadomości i umiejętności, które 

zdobywa uczeń, sformułowane są w języku wymagań ogólnych oraz szczegółowych. 

Wymagania ogólne to zasadnicze cele kształcenia. Natomiast wymagania szczegółowe 

zawierają zakres wiadomości i umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie całego 

etapu edukacyjnego. 

Poniżej przytoczono fragment Załącznika nr 2 dotyczący treści nauczania przedmiotu 

„zajęcia techniczne”. 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 



I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. 

II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu). 

III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
1. Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu. Uczeń: 

 1) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje; 

 2) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. 

2. Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych. Uczeń: 

1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa 

sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; 

określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności  

od właściwości; 

2) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice 

techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki 

techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi; 

3) konstruuje modele urządzeń  technicznych, posługując się gotowymi zestawami  

do montażu elektronicznego i mechanicznego. 

3. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych. Uczeń: 

1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; 

organizuje miejsce pracy; 

2) posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, 

cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu. 

4. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Uczeń: 

1) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole 

i przestrzeni publicznej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem 

instrukcje obsługi urządzeń; 

2) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta. 

5. Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego. Uczeń: 

1) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych 

materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła;  

2)opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi 

w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości. 

 

Koncepcja programu 

Koncepcja programu zakłada ścisłe powiązanie wiedzy z umiejętnościami praktycznymi. 

Ponieważ we współczesnej edukacji nastąpiło odejście od przekazywania wiedzy 

encyklopedycznej, a punkt ciężkości został przeniesiony na wyposażenie uczniów 

w umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanych wiadomości, w niniejszym 

programie zachęca się do analizowania środowiska technicznego, tak aby uczeń aktywnie 

współuczestniczył w procesie zdobywania informacji. Istotną rolę przyznano również 

samodzielnemu planowaniu oraz wykonywaniu praktycznych działań technicznych. 

Treści kształcenia związane z własnościami materiałów, budową prostych urządzeń 

i bezpieczeństwem ich użytkowania, a także czytaniem dokumentacji technicznej oraz 

bezpiecznym poruszaniem się po drogach pieszo i na rowerze zostały przedstawione 

w sposób bliski uczniom. Bazują na doświadczeniach młodych ludzi i zachęcają  

do samodzielnego wnioskowania, a co za tym idzie – aktywnego dochodzenia do wiedzy.  

Do przekazywania treści przedmiotowych proponuje się nauczycielom różnorodne sposoby 

przeprowadzania zajęć, w tym metody i techniki aktywizujące. 



Program realizuje zagadnienia zapisane w podstawie programowej. Zostały one 

uzupełnione wybranymi informacjami z przedmiotów przyrodniczych oraz dodatkowymi 

treściami z wiedzy ogólnej. Taka korelacja pozwoli uczniom lepiej zrozumieć otaczający ich 

świat i sprawnie w nim funkcjonować. 

 

Założenia dydaktyczne i wychowawcze 

Do głównych założeń dydaktycznych, na których opiera się koncepcja programu należy 

wpojenie podstawowych reguł rządzących światem techniki i uświadomienie uczniom jej roli 

w codziennym życiu. Istotnym założeniem programu jest również stworzenie okazji do 

planowania i podejmowania praktycznych działań technicznych, poprzez które młodzi ludzie 

będą mieli sposobność do kształcenia myślenia technicznego i konstrukcyjnego oraz do nauki 

zasad organizacji pracy. Ponadto uczniowie na zajęciach technicznych poznają właściwości 

różnych materiałów, zdobędą wiadomości na temat podstawowych technologii 

materiałowych, a także zaznajomią się z budową różnych narzędzi oraz prostych urządzeń. 

Wiedza ta znajdzie zastosowanie w działaniach praktycznych. Zasadniczym elementem 

procesu nauczania będzie wykształcenie umiejętności zapisywania rozwiązań technicznych 

w formie graficznej, czytania elementarnych przykładów dokumentacji technicznej, a także 

przygotowanie młodych ludzi do bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym jako 

pieszy, pasażer i rowerzysta. 

Treści zawarte w programie pozwalają ponadto stymulować rozwój motoryczny 

ucznia oraz ukształtować umiejętności interdyscyplinarne poprzez wykorzystywanie na 

zajęciach technicznych wiedzy zdobytej w szkole i poza nią. Uczniowie powinni zatem 

umieć: 

• uczyć się skutecznie, pozyskiwać i twórczo wykorzystywać informacje, 

• stawiać pytania, dociekać i rozumować. 

 Integralną częścią nauczania jest realizowanie celów wychowawczych. Zajęcia 

techniczne w klasach IV–VI szkoły podstawowej powinny zapewnić uczniom możliwość 

zharmonizowanego rozwoju różnych sfer osobowości i kształcenia właściwych postaw 

społecznych. W niniejszym programie w szczególności położono nacisk na założenia 

wychowawcze, które kształtują następujące postawy: 

• dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, 

• przewidywanie skutków swojego postępowania, 

• troska o środowisko poprzez efektywne i oszczędne gospodarowanie jego zasobami, 

• odpowiedzialność za własne działania i dbanie o ich jakość, 

• obiektywne ocenianie działań własnych i otoczenia. 

 Należy pamiętać, że w szkole podstawowej przede wszystkim zdobywa się 

elementarne wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszego, samodzielnego pogłębiania 

wiedzy. Na tym etapie edukacyjnym zadaniem nauczyciela jest także rozbudzenie ciekawości 

poznawczej i motywacji do kontynuowania nauki. Powinien on również czuwać nad 

rozwojem psychofizycznym dziecka – ułatwiać przejście od myślenia konkretnego  

do myślenia abstrakcyjnego, dbać o prawidłowy przebieg edukacji z uwzględnieniem różnego 

rodzaju zdolności i możliwości każdego ucznia oraz jego zainteresowań. 

 

Realizacja programu 

W niniejszym programie nauczania na realizację zajęć technicznych przewidziano łącznie 95 

godzin lekcyjnych w trzyletnim cyklu kształcenia. Jednak liczba jednostek tematycznych 

opracowanych w podręczniku zintegrowanym z programem nauczania „Jak to działa?” będzie 

mniejsza. Stopień złożoności poszczególnych zagadnień jest bowiem różny. Nauczyciel zyska 

zatem możliwość indywidualnego dostosowania czasu realizacji określonych treści do 

potrzeb konkretnego zespołu klasowego. 



III. Cele kształcenia i wychowania 

Jednym z głównych celów nauczania zajęć technicznych w klasach IV–VI szkoły 

podstawowej jest wykształcenie w uczniach umiejętności planowania i realizowania 

praktycznych działań technicznych. Poprzez ich wykonywanie młodzi ludzie nauczą się 

dostrzegać w swoim otoczeniu elementy środowiska technicznego i zdobędą wiedzę na temat 

ich funkcjonowania. W trakcie przeprowadzania tych działań powinni również wypracować 

umiejętność sprawnego i bezpiecznego posługiwania się sprzętem technicznym. Ważnym 

celem nauczania przedmiotu na tym etapie jest także umożliwienie uczniom zdobycia karty 

rowerowej i przygotowanie ich do bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. 

 

Szczegółowe cele kształcenia 
• Określanie właściwości podstawowych materiałów konstrukcyjnych. 

• Wskazywanie możliwości zastosowania w praktyce różnych materiałów. 

• Ocena rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych spotykanych w bliższym i dalszym 

otoczeniu. 

• Tworzenie dokumentacji technicznej w postaci odręcznych szkiców technicznych i prostych 

rysunków rzutowych. 

• Czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej spotykanej w katalogach i instrukcjach 

obsługi urządzeń. 

• Poznawanie zasad działania urządzeń technicznych znajdujących się w bliższym i dalszym 

otoczeniu. 

• Bezpieczna obsługa i regulacja podstawowych urządzeń technicznych. 

• Racjonalne planowanie praktycznych działań technicznych. 

• Organizowanie miejsca pracy. 

• Prawidłowe posługiwanie się narzędziami służącymi do obróbki materiałów 

konstrukcyjnych. 

• Bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych jako pieszy, pasażer komunikacji 

publicznej i rowerzysta. 

• Wskazywanie sposobów racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym 

i dalszym otoczeniu. 

 

Szczegółowe cele wychowania 
• Rozbudzanie myślenia technicznego. 

• Kształtowanie potrzeby eksperymentowania i stawiania pytań. 

• Rozwijanie zainteresowań technicznych. 

• Dostrzeganie problemów otaczającego świata i poszukiwanie ich rozwiązań. 

• Rozbudzanie ciekawości poznania świata. 

• Wdrażanie do współpracy z innymi. 

• Kształcenie wyobraźni przestrzennej. 

• Wdrażanie do precyzyjnego formułowania myśli, jasnego i logicznego wypowiadania się. 

• Wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji i umiejętności ich 

przetwarzania. 

•   Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

• Kształtowanie osobowości ucznia poprzez rozwijanie takich cech charakteru, jak: 

systematyczność, odpowiedzialność, pracowitość, kreatywność. 

• Poszerzanie świadomości ekologicznej. 

 

 

 

 



IV. Treści nauczania i przewidywane osiągnięcia ucznia 

Treści nauczania, które zostały wyszczególnione w programie nauczania „Jak to działa?”, 

odzwierciedlają zapisy z podstawy programowej z 30 maja 2014 r. oraz uwzględniają 

praktykę szkolną. Zagadnienia pogrupowano w siedem działów problemowych. 

Dzięki temu zarówno wiedza techniczna, jak i treści z zakresu wychowania 

komunikacyjnego mogą być przekazywane uczniom w usystematyzowany sposób. Układ 

działów został także powtórzony w podręczniku oraz dodatku. 

V. Procedury osiągania celów 

Realizacja celów kształcenia i wychowania podczas zajęć technicznych wymaga stosowania 

określonych metod nauczania. Według definicji Wincentego Okonia metoda nauczania to 

„[...] systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniem, umożliwiający uczniom 

opanowanie wiedzy wraz z umiejętnościami stosowania jej w praktyce, jak również 

rozwijania zdolności i zainteresowań umysłowych”1. W celu osiągnięcia zaplanowanych 

efektów dydaktycznych każdy nauczyciel wybiera odpowiednią metodę. Określa ona 

czynności nauczyciela i uczniów. Przy wyborze metody trzeba uwzględnić podstawowe 

zasady dydaktyczne, a także reguły odnoszące się do nauczania przedmiotu „zajęcia 

techniczne”. 

Do podstawowych zasad dydaktycznych należą: 

• świadome i aktywne uczestnictwo uczniów w procesie nauczania oraz uczenia się, 

• łączenie teorii z praktyką, 

• nauczanie poglądowe, 

• przystępność nauczania, 

• trwałość wiedzy uczniów, 

• systematyczność i ustawiczność kształcenia. 

Natomiast główne zasady odnoszące się do nauczania przedmiotu „zajęcia techniczne” 

to: 

• personalizacja procesu dydaktycznego, zgodnie z którą nauczyciel odwołuje się do 

doświadczeń ucznia i uświadamia mu w ten sposób, że jest on uczestnikiem życia 

społecznego i ekonomicznego, co w następstwie ułatwia młodemu człowiekowi obranie 

odpowiedniej orientacji zawodowej; 

• kształcenie poprzez działania praktyczne, dzięki którym uczeń nie tylko ma możliwość 

poznania rzeczywistości, lecz także zyskuje szansę na to, by skutecznie na nią oddziaływać. 

Aby metody ustalone przez nauczyciela były efektywne, należy również wziąć pod 

uwagę możliwości percepcyjne uczniów. Wybór powinien bowiem być podyktowany troską 

zarówno o uczniów lepiej posługujących się pamięcią wzrokową i słuchową, jak i tych, 

którzy uczą się poprzez przeżywanie, aktywność czy też ruch. 

  

Klasyfikacja metod kształcenia 

Metody asymilacji wiedzy (podające) – nauczyciel przekazuje wiedzę uczniom lub poleca 

im odszukać informacje w różnych źródłach. Do metod podających należą m.in. pogadanka  

i praca z książką. 

Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowe) – uczeń analizuje sytuację 

problemową nakreśloną przez nauczyciela, a następnie samodzielnie ją rozwiązuje. Metodami 

problemowymi są np.: giełda pomysłów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza SWOT, 

metaplan, portfolio. 

Metody waloryzacyjne (eksponujące) – uczniowie stają się uczestnikami sytuacji, która 

wywołuje w nich głębokie przeżycia, lub samodzielnie wytwarzają taką sytuację. Metody 

waloryzacyjne to m.in. drama i wycieczka. 

                                                 
1 W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998, s. 34. 



Metody praktyczne – na podstawie posiadanej wiedzy oraz opanowanych umiejętności 

uczniowie samodzielnie wykonują różnorodne zadania. Do metod praktycznych należą przede 

wszystkim: ćwiczenie, zadanie wytwórcze, projekt. 

 

Metody asymilacji wiedzy 

Pogadanka polega na rozmowie nauczyciela z uczniami. Jej celem jest przygotowanie  

do pracy na lekcji, przedstawienie nowych wiadomości lub uporządkowanie wiedzy. Metoda 

ta pobudza procesy myślowe uczniów, rozwija umiejętność wyciągania wniosków oraz 

analizowania informacji. Może być wykorzystana do omówienia takich zagadnień, jak: 

• bezpieczeństwo w pracowni technicznej, 

• zasady korzystania ze środków komunikacji publicznej, 

• zasady poruszania się rowerzysty po ścieżce rowerowej, chodniku i drodze, 

• instalacje w budynku mieszkalnym. 

Praca z książką to metoda polegająca na samodzielnym uczeniu się, np. z podręcznika.  

W ten sposób uczniowie zdobywają nowe wiadomości, uczą się korzystania z materiałów 

źródłowych, kształcą nabyte wcześniej umiejętności lub utrwalają posiadaną wiedzę. Praca  

z książką usprawnia myślenie techniczne oraz rozwija zdolność do samodzielnego 

przetwarzania informacji. Metoda może być wykorzystana do omówienia następujących 

zagadnień: 

• konserwacja roweru, 

• posługiwanie się pismem technicznym, 

• zasady rzutowania przedmiotów na płaszczyznę. 

 

Metody problemowe 

Giełda pomysłów, zwana także burzą mózgów, jest metodą, którą z łatwością można 

zastosować w każdym zespole klasowym. Nauczyciel formułuje problem, natomiast 

uczniowie zgłaszają jego rozwiązania. Wszystkie pomysły są zapisywane. Następnie klasa 

wybiera najlepsze spośród podanych propozycji. Zaletą giełdy pomysłów jest rozwijanie 

aktywności uczniów oraz angażowanie ich w rozwiązywanie sytuacji problemowych. Metoda 

pobudza wyobraźnię i kreatywność. Może być wykorzystana do opracowania następujących 

zagadnień: 

• piesza wycieczka, 

• zastosowanie tworzyw sztucznych, 

• przyczyny wypadków powodowanych przez rowerzystów, 

• znaczenie drewna dla człowieka. 

Dyskusja jest jedną z najbardziej znanych i lubianych przez uczniów metod aktywizujących. 

Może być prowadzona między nauczycielem a uczniami lub tylko między uczniami. 

Najczęściej dyskusją kieruje nauczyciel. Metoda ta służy do wspólnego rozwiązywania 

problemów oraz kształtowania postaw młodzieży. Rozwija wiele umiejętności, takich jak 

wnioskowanie, argumentowanie i analizowanie. Wpływa na kształtowanie pozytywnych 

postaw, m.in. szacunku i tolerancji dla poglądów innych osób, ułatwia także przezwyciężanie 

nieśmiałości. Może być wykorzystana do omówienia następujących zagadnień: 

• przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych, 

• rower jako środek transportu, 

• segregacja odpadów, 

• zasady funkcjonalnego urządzania mieszkania. 

Gry dydaktyczne występują w wielu odmianach, ale ich wspólną cechą jest element zabawy. 

Wśród typów gier można wyróżnić m.in. gry symulacyjne (polegające na odtworzeniu 

sytuacji problemowej), decyzyjne (podczas których uczniowie przedstawiają swoje 

stanowisko na dany temat) i specjalistyczne (różnego rodzaju łamigłówki, gry planszowe, 



krzyżówki). Metoda ta skutecznie przyczynia się do rozwijania spostrzegawczości, wyobraźni 

oraz pamięci uczniów. Ponadto pozwala ćwiczyć koncentrację, a także umożliwia 

wykorzystanie w praktyce zdobytych wiadomości. Gry dydaktyczne poprzez swoją 

atrakcyjność w znaczący sposób podnoszą efektywność procesu nauczania i motywują 

uczniów do pogłębiania wiedzy. Mogą być wykorzystane do omówienia następujących 

zagadnień: 

• udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach, 

• technika jazdy rowerem, 

• manewry na drodze, 

• pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie, 

• oszczędne gospodarowanie wodą, gazem i energią elektryczną. 

 

Analiza SWOT umożliwia kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji poprzez 

zbadanie i ocenę danego wydarzenia lub problemu. Uczniowie pracują w czterech zespołach. 

Jedna grupa zapisuje na arkuszu papieru mocne strony danego zjawiska, druga – jego słabe 

strony, trzecia – wynikające z niego korzyści, szanse i możliwości, a czwarta – związane  

z nim zagrożenia. Następnie drużyny przedstawiają swoje notatki na forum klasy.  

Na zakończenie uczniowie wspólnie wybierają najistotniejsze informacje. Metoda ta pozwala 

na szczegółową analizę problemu i ocenę możliwości zastosowania nowych rozwiązań. Może 

być wykorzystana do zrealizowania następujących zagadnień: 

• pakowanie plecaka, 

• zdrowe żywienie, 

• recykling. 

 

Metaplan polega na tworzeniu graficznego odzwierciedlenia etapów analizy danego 

problemu. Uczniowie podzieleni na niewielkie zespoły zapisują na arkuszu papieru 

odpowiedzi na pytania: „Jak jest?”, „Jak powinno być?”, „Dlaczego nie jest tak, jak być 

powinno?”. Na koniec formułują wnioski, biorąc pod uwagę proponowane rozwiązania. Aby 

praca tą metodą była skuteczna, należy właściwie dobrać zagadnienia do przeanalizowania. 

Metaplan pomaga kształcić umiejętność rozpatrywania sytuacji problemowych oraz 

podsumowania rozważań. Podczas tworzenia metaplanu uczniowie pogłębiają swoją 

kreatywność. Natomiast publiczne przedstawianie wyników pracy sprzyja przełamywaniu 

nieśmiałości. Metoda może być wykorzystana do omówienia następujących zagadnień: 

• plan urbanistyczny osiedla, 

• urządzanie pokoju ucznia. 

 

Portfolio to teczka zawierająca materiały na określony temat, gromadzone samodzielnie 

przez uczniów w wyznaczonym czasie. Poza umiejętnością selekcjonowania i segregowania 

informacji praca metodą portfolio kształci sprawność w zdobywaniu wiadomości na 

podstawie różnych źródeł. Uczy również krytycznej oceny zdobytej wiedzy, a ponadto 

przygotowuje do publicznych wystąpień. Metoda ta może być wykorzystana do zrealizowania 

następujących zagadnień: 

• rodzaje dróg, 

• piktogramy na dworcach i lotniskach, 

• znaki obowiązujące na kąpieliskach, 

• konserwacja odzieży, 

• etapy budowy domu, 

• rodzaje sprzętu audiowizualnego. 

 

Metody waloryzacyjne 



Drama jest metodą opartą na spontanicznym, improwizowanym działaniu. 

Nauczyciel dobiera uczestników inscenizacji i przydziela im określone role. Uczniowie 

wcielają się w postacie bez wcześniejszego przygotowania. Praca tą metodą wpływa na 

wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości uczniów poprzez przeżywanie, 

doświadczenie oraz zabawę. Uczy samodzielnego myślenia i działania. Ponadto rozwija 

wyobraźnię, aktywność oraz zmysł obserwacji. Kształci także umiejętność pracy w grupie. 

Drama może być wykorzystana do omówienia następujących zagadnień: 

• przechodzenie przez jezdnię na przejściach dla pieszych, 

• poruszanie się po drodze bez chodnika, 

• powiadamianie służb ratowniczych o wypadku. 

Wycieczka to metoda, która na zajęciach technicznych może posłużyć do wzbudzenia  

w uczniach zainteresowania współczesnymi technologiami. Podczas wycieczek młodzież  

z łatwością przyswaja wiedzę oraz kształci umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków. 

Metoda może być wykorzystana do omówienia następujących zagadnień: 

• droga ewakuacji w szkole, 

• etapy przetwarzania drewna, 

• rodzaje, zastosowanie i właściwości materiałów drewnopochodnych, 

• otrzymywanie metali. 

 

Metody praktyczne 

Metoda ćwiczeń praktycznych polega na samodzielnym wykonywaniu przez uczniów zadań 

przygotowujących do rozwiązania problemów natury technicznej, a także do podejmowania 

działań technicznych. Umożliwia praktyczne wykorzystanie wiedzy. Pozwala rozwijać 

sprawność manualną i pomysłowość konstrukcyjną, a także uczy właściwego doboru 

materiałów. Dzięki tej metodzie uczniowie kształcą zmysł estetyczny oraz umiejętność 

samooceny. Mają także okazję  poznać w praktyce zasady prawidłowej organizacji miejsca 

pracy i reguły bezpieczeństwa w pracowni technicznej. Metoda może być wykorzystana do 

omówienia następujących zagadnień: 

• odczytywanie wskazań liczników w gospodarstwie domowym, 

• wymiarowanie rysunków technicznych, 

• rzutowanie aksonometryczne. 

Zadanie wytwórcze jest metodą niezwykle istotną w organizowaniu procesu nauczania zajęć 

technicznych. Polega w głównej mierze na realizowaniu prac użytkowych z różnorodnych 

materiałów. Uczniowie wykonują czynności według ustalonego toku. Obejmuje on 

następujące etapy: 

• określenie przez uczniów celu pracy oraz jej efektu końcowego, 

• opracowanie modelu pracy oraz harmonogramu działań, 

• przygotowanie materiałów i narzędzi, 

• wykonywanie pracy, 

• samokontrola i ocena gotowego wyrobu. 

Dzięki systematycznie podejmowanym działaniom uczniowie poznają teoretyczne podstawy 

wykonywanej pracy, zwracają uwagę na konieczność sumiennego jej zrealizowania  

i zachowania stałej samokontroli. Metoda może być wykorzystana do wykonania 

następujących prac: 

• Pan Stop, 

• album z podróży, 

• drogowe koło fortuny, 

• makieta skrzyżowania, 

• pokrowiec na telefon, 

• kolorowa postać, 



• mostek dla chomika, 

• kolorowy kalendarz. 

Metoda projektu umożliwia samodzielne zdobywanie przez uczniów informacji, które 

następnie są opracowywane i przedstawiane w formie pisemnej, ustnej, graficznej lub działań 

plastycznych. Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Czas oraz sposób jego realizacji 

(indywidualnie lub zespołowo) wyznacza nauczyciel. Określa on także ogólne ramy, cel  

i formę prezentacji. Metoda ta uczy odpowiedzialności za wykonane zadanie, samodzielności 

i zdyscyplinowania. Kształci również umiejętność oceny, czy dany pomysł jest możliwy do 

zrealizowania. Dobrze przygotowany projekt pełni także funkcję integracyjną. Może być 

wykorzystany do omówienia następujących zagadnień: 

• akcja popularyzująca racjonalne gospodarowanie surowcami wtórnymi, 

• przygotowanie wycieczki rowerowej. 

 

VI. Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów 

Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej. Ocenianie służy zatem do sprawdzenia skuteczności procesu dydaktycznego  

i ma następujące cele: 

• informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o postępach w tym zakresie, 

• wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

• motywowanie do dalszych postępów w nauce, 

• dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

• umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

-wychowawczej. 

Z punktu widzenia nauczyciela ocenianie jest istotnym elementem procesu 

dydaktycznego, ponieważ umożliwia: 

• kontrolowanie postępów ucznia, 

• ocenę skuteczności metod dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć, 

• ocenę trafności stawianych wymagań edukacyjnych, 

• doskonalenie sposobów realizacji przyjętego programu nauczania. 

Natomiast z perspektywy ucznia ocenianie stwarza okazję do: 

• pogłębiania samokontroli, 

• motywowania do systematyzowania wiedzy i doskonalenia umiejętności, 

• odczuwania satysfakcji z własnych osiągnięć. 

Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych 

kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen. 

• Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie 

zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. 

Opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe, uzyskuje bardzo dobre oceny 

ze sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się 

narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. Ponadto bierze udział w konkursach 

przedmiotowych, np. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

• Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły 

samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto 

uzyskuje co najmniej dobre oceny ze sprawdzianów i wykonuje działania techniczne  

w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem podstawowych zasad 

bezpieczeństwa. 

• Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej 

pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Ze sprawdzianów otrzymuje co najmniej oceny 



dostateczne, a podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia  

i utrzymuje porządek na swoim stanowisku. 

• Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale 

podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób,  

a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. Na stanowisku pracy nie 

zachowuje porządku. 

• Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane 

do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Ze sprawdzianów 

osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest 

nieprzygotowany do lekcji. 

• Stopień niedostateczny uzyskuje 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. 

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami należy wziąć pod 

uwagę: 

• aktywność podczas lekcji, 

• umiejętność pracy w grupie, 

• obowiązkowość i systematyczność, 

• udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego. 

W wypadku zajęć technicznych trzeba ponadto uwzględnić stosunek ucznia do wykonywania 

działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór 

materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena powinna 

również odzwierciedlać indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację  

i zaangażowanie w pracę. 

Ocena osiągnięć jest integralną częścią całego procesu nauczania. Najpełniejszy obraz 

wyników ucznia można uzyskać wówczas, gdy ocenianie będzie systematyczne i oparte na 

różnorodnych sposobach weryfikowania wiedzy oraz umiejętności. W nauczaniu zajęć 

technicznych ocenie mogą podlegać następujące formy pracy: 

• test, 

• sprawdzian, 

• zadanie praktyczne, 

• zadanie domowe, 

• aktywność na lekcji, 

• odpowiedź ustna, 

• praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt). 

W ocenianiu szkolnym dąży się do spełnienia wymogów obiektywności poprzez 

jasność kryteriów i procedur oceny. Należy informować uczniów oraz rodziców (prawnych 

opiekunów) o zasadach oceniania i wymaganiach edukacyjnych wynikających  

z realizowanego programu nauczania, a także o sposobie sprawdzania osiągnięć młodych 

ludzi. Jawna i dobrze uzasadniona ocena jest bowiem dla ucznia źródłem informacji 

wspierających jego rozwój i może być zachętą do podejmowania działań w tym kierunku. 


