
Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych na poszczególne oceny kl. III gimnazjum 

I-półrocze –wymagania oznaczone kursywą 

Roczne- wymagania oznaczone podkreśleniem 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 wymienia czynniki, od których zależy działanie prądu elektrycznego na organizm  człowieka  

 opisuje zasady udzielania pierwszej pomocy porażonemu prądem elektrycznym 

  wymienia rodzaje prądu elektrycznego (stały, przemienny, zmienny) 

  wymienia elementy obwodu elektrycznego 

  wymienia wielkości fizyczne związane z przepływem prądu elektrycznego w obwodzie oraz  

jednostki, w których się je podaje 

  wyjaśnia rolę rezystora w obwodzie prądu elektrycznego  

 opisuje budowę zwojnicy  

 wymienia elementy budowy silnika elektrycznego 

  charakteryzuje przewodniki, izolatory, półprzewodniki 

 wyjaśnia zasadę działania bezpiecznika  

 wymienia elementy budowy instalacji elektrycznej 

  wymienia domowe urządzenia, które najbardziej wpływają na zużycie energii  elektrycznej 

  wymienia elektryczne źródła światła  

 wymienia systemy zapisywania, odtwarzania dźwięków  

 wymienia sposoby przesyłania rozmów telefonicznych  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

  wyjaśnia, w jaki sposób utworzono nazwy jednostek podstawowych wielkości elektrycznych     

   do urządzenia technicznego 

  wymienia rodzaje ogniw elektrochemicznych  

 opisuje budowę, zasadę działania ogniwa elektrochemicznego 

  wymienia sposoby wytwarzania energii elektrycznej, w tym sposoby ekologiczne 

  buduje obwód elektryczny z miernikiem na podstawie schematu  

 wymienia rodzaje rezystorów  

  wymienia rodzaje kondensatorów  

 wyjaśnia rolę kondensatora w obwodzie prądu elektrycznego  

 wymienia rodzaje diod  

 wymienia rodzaje zwojnic  



 wyjaśnia, dlaczego rdzeń zwojnicy wykonany jest ze stali magnetycznie miękkiej  

 montuje obwód elektryczny na podstawie schematu 

  wymienia nazwy elementów elektronicznych na podstawie ich wyglądu zewnętrznego 

  wymienia nazwy urządzeń, w których znalazły zastosowanie elementy elektroniczne  

 wymienia zawody związane z elektroniką 

 wymienia urządzenia, w których znalazł zastosowanie transformator  

  odczytuje parametry bezpiecznika 

  dobiera środki gaśnicze do gaszenia instalacji elektrycznej 

  przyporządkowuje symbole graficzne elementów instalacji elektrycznej do nazwy  

 odczytuje ze schematu radioodbiornika nazwy jego elementów 

  wymienia rodzaje telewizorów 

  wymienia urządzenia, z którymi może współpracować telewizor  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

  charakteryzuje osiągnięcia najważniejszych wynalazców w dziedzinie elektrotechniki elektroniki  

 wyjaśnia, na czym polega postęp techniczny  

 rozpoznaje rodzaj elektrowni, analizując jej zalety i wady 

  wyjaśnia, w jaki sposób odbywa się przesyłanie energii elektrycznej do odbiorców  

 wyjaśnia, na czym polega przepływ prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym  

 analizuje schematy szeregowe, równoległe, szeregowo-równoległe  

 rysuje schematy szeregowe, równoległe, szeregowo-równoległe  

 rysuje schemat obwodu elektrycznego z odbiornikiem, na którego podstawie można zmierzyć napięcie elektryczne  

 rysuje symbole graficzne rezystorów, termistora, fotorezystora  

 odczytuje wartości rezystancji w oznaczeniu cyfrowo-literowym, kodem barwnym 

  rysuje symbole graficzne kondensatorów  

 rysuje symbole diod  

 odczytuje parametry diody w oznaczeniu literowo-cyfrowym 

 rysuje schemat obwodu ze zwojnicą  

 rozpoznaje elementy elektroniczne na podstawie symboli graficznych 

  wyjaśnia zasadę działania transformatora  

 określa pojęcie: prąd znamionowy 

  wyjaśnia rolę bezpiecznika w sytuacjach nadmiernego wzrostu prądu, zwarcia 

  wyjaśnia, na czym polega nadawanie, odbieranie fal radiowych  



 wyjaśnia różnicę między radioodbiornikiem a tunerem  

 wyjaśnia, na czym polega łączność przewodowa i bezprzewodowa 

 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

  wyjaśnia, co to jest nanotechnika i podaje przykłady jej zastosowania  

 wyjaśnia, w jaki sposób odbywa się przesyłanie energii elektrycznej do odbiorców  

 wyjaśnia związek między ładowaniem baterii, akumulatorów, oszczędzaniem energii 

 elektrycznej a zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego 

  rysuje, analizuje schemat obwodu z rezystorem  

 odczytuje parametry kondensatora w oznaczeniu cyfrowo-literowym  

 wyjaśnia, na czym polega katalogowanie diod  

 wyjaśnia zasadę działania silnika elektrycznego  

 rysuje schemat elektryczny wybranego pomieszczenia w mieszkaniu  

 wyjaśnia zasadę działania różnego rodzaju telewizorów  

 wyjaśnia zasadę działania odtwarzacza CD, DVD 

  odczytuje informacje zamieszczone na obudowie odtwarzacza CD, DVD 

  wyjaśnia, w jaki sposób można zwalczać piractwo  

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

  biegle posługuje się wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych  

 oraz wiedzą znacznie wykraczającą poza program nauczania, 

  potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych,  

 śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i prezentuje je na zajęciach; 

  proponuje lub stosuje rozwiązania nowatorskie  


