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Wymagania edukacyjne 

i sposoby sprawdzania  osiągnięć 

uczniów 

 

 

Technika 



S p o s o b y  s p r a w d z a n i a  o s i ą g n i ę ć  e d u k a c y j n y c h  i  w a g i  o c e n  

L.p. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności Waga 

1.  

Sprawdzian 

- wypowiedź pisemna, która obejmuje określony przez nauczyciela 

zakres materiału, zapowiedziana z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem 

 

5 

2.  

Aktywność poza lekcjami 

- aktywny udział w rozwijaniu swoich wiadomości i umiejętności,  

-udział w konkursach przedmiotowych i zawodach, 
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3.  

Zadania, ćwiczenia, umiejętności praktyczne na lekcjach 

- prace wytwórcze, 

- dokumentacja techniczna,  

- wykonywanie prac wytwórczych zgodnie z planem, 

 

5 

4.  

Kartkówka 

- wypowiedź pisemna, która obejmuje zakres nowego materiału z co 

najwyżej 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana 
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5.  

Wypowiedź pisemna 

- redagowanie form wypowiedzi na lekcji, 
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6.  

Wypowiedź ustna 

- referaty, debaty, 
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7.  

Projekty grupowe i indywidualne 

Plakaty, modele, przeprowadzenie ankiet, albumy, broszurki, 

prezentacje multimedialne. 
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8.  

Aktywność na lekcji 

- prezentacja wiedzy technicznej, 

- nowinki techniczne, 
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9.  

Odpowiedź 

- odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień poruszanych na lekcji 

- kartkówka z „teorii” 
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10.  
Czytanie 

- ciche czytanie ze zrozumieniem (praca z tekstem), 
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11.  

Zadanie domowe 

- prace wykonywane w domu obejmujące zagadnienia omawiane na 

lekcji poprzedzającej 

 

1 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV  

TECHNIKA 

 

Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni.  

 

WYMAGANIA/ZAKRES 

KONIECZNE 

dopuszczający 

PODSTAWOWE 

dostateczny 

ROZSZERZONE 

 dobry 

DOPEŁNIAJĄCE 

bardzo dobry 

WYKRACZAJĄCE 

celujący 

UCZEŃ: 

1. Przestrzega regulamin 

pracowni technicznej, 

2. rozpoznaje symbole 
graficzne wybranych 
elementów mechanicznych i 
elektrycznych, 
3. rozpoznaje znaki bhp i 
ppoż oraz znaki drogowe, 
4. dostosowuje się do 
znaków drogowych oraz 
sygnałów świetlnych 
nadawanych przez kierującego 
ruchem drogowym.  
5. omawia sposób poruszania 
się rowerzysty po chodniku i 

1. Potrafi stosować się do 
treści znaków drogowych 
dotyczących pieszych i 
rowerzystów, 
2. prawidłowo określa 
pierwszeństwa przejazdu,  
3. wymienia najczęstsze 
przyczyny wypadków 
powodowanych przez 
pieszych i rowerzystów, 
4. umie dostosować 
elementy roweru do 
bezpiecznej i wygodnej jazdy, 
5. zna znaczenie 
odblasków, 
6. rozróżnia typy rowerów, 

1. Czyta proste schematy 
mechaniczne i elektryczne, 
2. prawidłowo nazywa 
układy w rowerze ich 
elementy, 
3. wyjaśnia zasady 
pierwszeństwa obowiązujące 
na drogach dla rowerów, 
4. zna znaki występujące na 
kąpieliskach, 
5. określa, które elementy 
należą do dodatkowego 
wyposażenia roweru 
6. zna znaczenie 
poszczególnych gestów 
osoby kierującej ruchem, 

1. Wyjaśnia jak 
zapobiegać wypadkom w 
szkole, 
2. wylicza nazwy 
elementów wyposażenia 
roweru zwiększającego 
bezpieczeństwo na drodze, 
3. prezentuje jak 
powinien zachować się 
rowerzysta w określonych 
sytuacjach na 
skrzyżowaniu, 

4. umie oszczędnie 

gospodarować 

materiałami, 

1. Umiejętnie analizuje 
zdobyte wiadomości, 
2. podczas realizacji 
zadań technicznych 
stosuje nowatorskie 
rozwiązania,  
3. wykazuje znajomość 
korelacji między znakami, 
a stosowaniem ich w 
sytuacjach drogowych, 
4.  prezentuje szeroki 
zakres wiedzy technicznej 
posługując się nią,  
5. dostrzega i uzasadnia 
potrzebę ochrony 
środowiska,  
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jezdni, 
6. dzieli materiał 
odpowiednimi narzędziami, 
7. konserwuje elementy 
roweru, 
8. rozpoznaje wybrane 
piktogramy, podporządkowując 
nazwę do symbolu,  
9. nazywa elementy roweru i 
jego wyposażenie , 
10. rozpoznaje wybrane znaki 
drogowe i sygnały świetlne 
dotyczące pieszych,  
11. zna podstawowe zasady 
poruszania się po drodze 
dotyczące pieszych i 
rowerzystów, 
12. musi być nakłaniany i 
mobilizowany do pracy przez 
nauczyciela, 
13. sam nie podejmuje się 
rozwiązania nawet prostych 
zadań rysunkowych czy 
technicznych,  
14. rysunki, prace wytwórcze, 
zawierają błędy merytoryczne , 
15. do zasad bhp i ppoż 
stosuje się nakłaniany przez 
nauczyciela,  

 

7. wymienia numery 
telefonów alarmowych, 
8. rozpoznaje symbole 
graficzne przekładni, 
9. zna podstawowe zasady 
korzystania z dróg , 
10. wymienia pojazdy 
uprzywilejowane w ruchu, 
11. zna zasady ustawienia 
wysokości siodełka i 
kierownicy, 
12. wymaga pomocy i 
mobilizacji do pracy ze strony 
n-la,  
13. ma w wykonywanych 
przez siebie pracach czy 
rysunkach niedociągnięcia i 
błędy dotyczące poprawności 
wykonania oraz estetyki , 
14. mało efektywnie 
wykorzystuje czas pracy,  
15. dostosowuje się do zasad 
bhp i ppoż, obowiązujących w 
pracowni , 
 

7. zna rodzaje manewrów na 
drodze, 
8. wie jak zachować się w 
czasie wypadku, 
9. uzasadnia konieczność 
noszenia odblasków, 
10. czyta ze zrozumieniem 
rozkłady jazdy, 
11. racjonalnie 
wykorzystuje czas pracy, 
12. sam podejmuje próby 
rozwiązywania niektórych 
zadań,  
13. podejmuje próby 
samooceny, 
14. dość starannie 
wykonuje prace wytwórcze, 
operacje technologiczne i 
rysunki, 
 

5. planuje pracę 
wytwórczą z 
uwzględnieniem kolejności 
operacji technologicznych,  
6. dobiera materiał do 
wykonywanego wyrobu,  
7. diagnozuje i naprawia 
instalację elektryczną 
roweru,  
8. potrafi wyznaczyć i 
zaplanować pieszą i 
rowerową wycieczkę, 
9. wyjaśnia działanie 
instalacji elektrycznej 
roweru ,  
10. potrafi zastosować 
narzędzia do obrabianego 
materiału, 
11. prowadzi pełną 
dokumentację 
samodzielnie i starannie,  
12. racjonalnie 
wykorzystuje czas pracy,  
13. jest zaangażowany 
samodzielny przy 
rozwiązywaniu zadań 
problemowych,  
14. kształtuje właściwe 
nawyki i postawy 
uczestnika ruchu 
drogowego , 
 

6. zna kryteria i warunki 
uzyskania karty 
rowerowej, 
7. zaangażowany 
emocjonalnie,  
8. samodzielny w 
poszukiwaniu rozwiązań 
technicznych i poszerzaniu 
zakresu swojej wiedzy,  
9. motywuje uczestników 
zajęć do racjonalnego 
wykorzystania czasu pracy, 
stosowania regulaminu 
pracowni, zasad bhp oraz 
ppoż , 
10. kształtuje właściwe 
nawyki i postawy 
uczestnika ruchu 
drogowego, 
11. bierze udział w 
konkursach 
przedmiotowych. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE V  

TECHNIKA 

 

Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni.  

 

WYMAGANIA/ZAKRES 

KONIECZNE 

dopuszczający 

PODSTAWOWE 

dostateczny 

ROZSZERZONE 

 dobry 

DOPEŁNIAJĄCE 

bardzo dobry 

WYKRACZAJĄCE 

celujący 

UCZEŃ: 

1. Czyta i odwzorowuje 
proste rysunki techniczne,  
2. odwzorowuje wielkie i 
małe litery pisma technicznego,  
3. rozpoznaje linie 
rysunkowe, 
4. rozpoznaje symbole 
graficzne wybranych 
elementów elektrycznych i 
mechanicznych oraz oznaczenia 
na wyrobach włókienniczych, 
5. rozpoznaje podstawowe 
narzędzia majsterkowicza,  
6. poprawnie rozpoznaje 
rodzaje linii rysunkowych, 
rodzaje rzutów prostokątnych, 

1. Zna zasady poruszania się 

po drodze, zna znaki drogowe, 

2. potrafi segregować 

odpady, 

3. potrafi narysować i 
wymiarować wybrane 
przedmioty płaskie,  

4. potrafi narysować rzuty 
prostokątne wybranych figur 
przestrzennych , 
5. zna podstawowe zasady 
wymiarowania, rodzaje linii 
rysunkowych, wybrane znaki 
wymiarowe, zasady tworzenia 
rzutów prostokątnych,  
6. umie zastosować 
wiertarkę ręczną i dobrać 

1. Uzasadnia celowość 
stosowania materiałów 
drewnopochodnych, 

2. pisze pismem 

technicznym stosując 

wielkości charakterystyczne 

pisma technicznego, 

3. potrafi narysować i 

wymiarować wybrane 

przedmioty płaskie i rzuty 

prostokątne figur 

przestrzennych,  

4. zna podstawowe 

zasady 

wymiarowania,wybrane 

1. Umie dobrać materiał 
uwzględniając 
przeznaczenie i rodzaj 
wyrobu, 
2. umie oszczędnie 
gospodarować 
materiałami,  
3. zna znaczenie 
recyklingu i celowość 
segregacji odpadów, 
4. wymienia rodzaje 
papieru jako produktu 
przemysłu celulozowego,  
5. dostrzega i uzasadnia 
potrzebę ochrony lasów, 
6. planuje pracę 

1. Umiejętnie analizuje 
zdobyte wiadomości, 
2. podczas realizacji 
zadań technicznych 
stosuje nowatorskie 
rozwiązania,   

3. wykazuje znajomość 
korelacji między znakami, 
a stosowaniem ich w 
sytuacjach drogowych, 
4. prezentuje szeroki 
zakres wiedzy technicznej 
posługując się nią,  
5. zaangażowany 
emocjonalnie,  
6. samodzielny w 
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7. podporządkowując nazwę 
do symbolu wymienia niektóre 
włókna naturalne i źródła ich 
pochodzenia , 
8. wymienia rodzaje 
odpadów, 
9. rozróżnia wyroby 
wykonane z tworzyw 
sztucznych i papieru, 
10. wymienia podstawowe 
gatunki drewna oraz jego 
zastosowania, 
11. wymienia podstawowe 
narzędzia do obróbki drewna i 
materiałów drewnopochodnych 
12. zna podstawowe cechy 
tkanin i dzianin, 
13. wymienia niektóre 
tworzywa sztuczne i przykłady 
ich zastosowania, 
14. zna zasady konserwacji 
odzieży,  
15. wymienia podstawowe 
wymiary niezbędne przy 
zakupie odzieży  
16. musi być nakłaniany i 
mobilizowany do pracy przez n-
la,  
17. rysunki, prace wytwórcze 
wykonuje niestarannie, 
zawierają błędy merytoryczne  
18. sam nie podejmuje się 
rozwiązania nawet prostych 
zadań technologicznych, 
wytwórczych czy rysunkowych  

średnicę wiertła, 
7. czyta i charakteryzuje 
wybrane oznaczenia na 
wyrobach włókienniczych,  
8. omawia proces produkcji 
papieru, 
9. zna gatunki papieru, 
10. określa wady i zalety 
włókien naturalnych i 
chemicznych , 
11. rozpoznaje asortymenty 
drewna zna przerób drewna i 
zastosowanie, 
12. rozpoznaje materiały 
drewnopochodne, 
13. zna wielkości 
charakterystyczne wielkiej i 
małej litery pisma 
technicznego, cyfry,  

14. wie jak powstaje 
dzianinach i tkanina, 

15. omawia w jaki sposób 
otrzymuje się tworzywa 
sztuczne, 
16. wymaga pomocy i 
mobilizacji do pracy ze strony 
n-la,  

17. ma w wykonywanych 
przez siebie pracach czy 
rysunkach niedociągnięcia i 
błędy dotyczące poprawności 
wykonania oraz estetyki , 
18. mało efektywnie 
wykorzystuje czas pracy , 

19. nie potrafi organizować 

znaki wymiarowe,  

5. zna zasady tworzenia 

rzutów prostokątnych , 

6. na narzędzia 

stosowane przez 

majsterkowicza oraz 

przyrządy pomiarowe, 

7. omawia budowę 

drewna, 

8. rozpoznaje tkaniny lub 

dzianiny,  

9. zna celowość 

stosowania konserwacji 

odzieży, 

10. określa właściwości 

tworzyw sztucznych, 

11. podaje nazwy i 

zastosowanie narzędzi do 

obróbki tworzyw sztucznych, 

12. zna właściwości 

włókien naturalnych i 

chemicznych,  
13. umie zdjąć z figury 
wymiary niezbędne przy 
zakupie odzieży,  

14. dobiera narzędzia do 

operacji technologicznej, 

15. racjonalnie 

wykorzystuje czas pracy , 

16. organizuje własne 

stanowisko pracy,  

17. sam podejmuje próby 

wytwórczą z 
uwzględnieniem kolejności 
operacji technologicznych,  
7. uzasadnia potrzebę 
stosowania pisma 
technicznego, pisze 
zgodnie z wymiarami, 
8. zna budowę tkaniny i 
dzianiny,  
9. zna rodzaje materiałów 
włókienniczych, 
10. zna symbole i 
zastosowanie tworzyw 
sztucznych, 
11. zna zasady poruszania 
się na drodze w grupie, 
12. prowadzi pełną 
dokumentację 
samodzielnie i starannie  
13. racjonalnie 
wykorzystuje czas pracy, 
14. jest zaangażowany w 
pracy, 
15. samodzielny przy 
rozwiązywaniu zadań 
problemowych ,organizacji 
stanowiska pracy , 
16. kształtuje właściwe 
nawyki i postawy 
uczestnika ruchu 
drogowego, 
 

poszukiwaniu rozwiązań 
technicznych i poszerzaniu 
zakresu swojej wiedzy,  
7. motywuje uczestników 
zajęć do racjonalnego 
wykorzystania czasu 
pracy , stosowania 
regulaminu pracowni, 
zasad bhp i ppoż, 
8. bierze udział w 
konkursach. 

 
 



- 7 - 
 

19. do zasad bhp i ppoż 
stosuje się nakłaniany przez 
nauczyciela. 

 

stanowiska pracy dostosowuje 
się do zasad bhp i ppoż, 
obowiązujących w pracowni 

rozwiązywania niektórych 

zadań,  

18. podejmuje próby 

samooceny, 
19. dość starannie 
wykonuje prace wytwórcze, 
operacje technologiczne, 
rysunki. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE VI  

TECHNIKA 

Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni.  

 

WYMAGANIA/ZAKRES 

KONIECZNE 

dopuszczający 

PODSTAWOWE 

dostateczny 

ROZSZERZONE 

 dobry 

DOPEŁNIAJĄCE 

bardzo dobry 

WYKRACZAJĄCE 

celujący 

UCZEŃ: 

1. Zna ogólne zasady Brd 
dotyczące pieszych i 
rowerzystów, 
2. rozumie znaczenie ochrony 
środowiska, 
3. potrafi określić źródła 
zanieczyszczenia środowiska, 
4.  rozumie znaczenie 
segregacji śmieci 
5. wymienia rodzaje 
odpadów, 
6. czyta i odwzorowuje proste 
rysunki techniczne,  
7. odwzorowuje wielkie i 
małe litery pisma technicznego,  
8. rozpoznaje linie 
rysunkowe, 
9. wie jakie składniki 

23. Zna zasady poruszania się 
po drodze, zna znaki drogowe, 
24. potrafi segregować 
odpady, 
25. potrafi wymienić surowce 
wtórne, które można odzyskać 
w gospodarstwie domowym, 
26. wie jak ograniczyć 
„produkcje śmieci”  
27. rozumie sens 
racjonalnego korzystania z 
energii elektrycznej, 
gazu.,wody, 
28. potrafi odczytać ze 
zrozumieniem instrukcje 
obsługi danego urządzenia, 
29. potrafi narysować i 
wymiarować wybrane 

1. Pisze pismem 

technicznym stosując 

wielkości charakterystyczne 

pisma technicznego, 

2. potrafi narysować i 

wymiarować wybrane 

przedmioty płaskie i rzuty 

prostokątne figur 

przestrzennych,  

3. zna podstawowe zasady 

wymiarowania,wybrane 

znaki wymiarowe,  

4. zna zasady tworzenia 

rzutów prostokątnych , 

5. zna instalacje na osiedlu, 
6. zna właściwości metali, 

7. podaje nazwy i 

1. Umie dobrać materiał 
uwzględniając 
przeznaczenie i rodzaj 
wyrobu, 
2. umie oszczędnie 
gospodarować 
materiałami,  
3. zna znaczenie 
recyklingu i celowość 
segregacji odpadów, 

4. zna budowę instalacji i 

zasadę ich działania, 
5. wie skąd się bierze 
energia w organizmie i jak 
możemy ją spożytkować, 
6. potrafi ułożyć 
jadłospis, 
7. zna metody 

1. Umiejętnie analizuje 
zdobyte wiadomości, 
2. podczas realizacji 
zadań technicznych 
stosuje nowatorskie 
rozwiązania,   
3. wykazuje znajomość 
korelacji między znakami, 
a stosowaniem ich w 
sytuacjach drogowych, 
4. potrafi wyjaśnić 
pojęcie konserwanty, 
polepszacze, 
5. potrafi omówić 
sposoby konserwacji 
żywności, 
6. potrafi wskazać błędy 
w rzutowaniu i 
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dostarcza pożywienie 
10. rozpoznaje symbole 
graficzne wybranych 
elementów elektrycznych i 
mechanicznych 
11. rozpoznaje podstawowe 
narzędzia do obróbki metali, 
12. poprawnie rozpoznaje 
rodzaje linii rysunkowych, 
rodzaje rzutów prostokątnych, 
aksonometrycznych, 
13. rozróżnia wyroby 
wykonane z metalu, 
14. wie jak otrzymuje się 
metale, 
15. potrafi czyta plan osiedla, 
16. potrafi wymienić instalacje 
w budynku-mieszkaniu, 
17. zna sprzęt gospodarstwa 
domowego, 
18. zna składniki pokarmowe, 
19. musi być nakłaniany i 
mobilizowany do pracy przez n-
la,  
20. rysunki, prace wytwórcze 
wykonuje niestarannie, 
zawierają błędy merytoryczne  
21. sam nie podejmuje się 
rozwiązania nawet prostych 
zadań technologicznych, 
wytwórczych czy rysunkowych, 
22. do zasad bhp i ppoż stosuje 
się nakłaniany przez 
nauczyciela. 

 

przedmioty płaskie,  
30. potrafi narysować rzuty 
prostokątne wybranych figur 
przestrzennych , 
31. zna podstawowe zasady 
wymiarowania, rodzaje linii 
rysunkowych, wybrane znaki 
wymiarowe, zasady tworzenia 
rzutów prostokątnych,  
32. zna i rozróżnia rzuty 
aksonometryczne, 
33. zna wielkości 
charakterystyczne pisma 
technicznego,  
34. zna pochodzenie i rodzaje 
metali, 
35. potrafi wymienić 
zastosowanie metali zgodnie z 
ich właściwościami, 
36. zna podstawowe 
narzędzia do obróbki metali, 
37. zna instytucje i obiekty na 
osiedlu, 
38. zna etapy budowy 
domów, 
39. wie jak wyposażyć pokój 
nastolatka, 
40. zna budowę instalacji w 
budynku 
41. wymienia elementy 
obwodu elektrycznego, 
42. wie jakie są opłaty 
domowe, 

43. potrafi odczytać stany 

liczników, 

zastosowanie narzędzi do 

obróbki metalu, 

8. zna symbole stosowane 

w obwodach elektrycznych, 

9. zna budowę instalacji i 

wymienia jej elementy, 

10. wie jak zmierzyć pobór 

wody, gazu, prądu, 

11. zna budowę kuchenki 

elektrycznej i gazowej, 

12. zna zasadę dziania i 

obsługę nowoczesnego 

sprzętu 

13. dobiera narzędzia do 

operacji technologicznej, 

14. zna zapotrzebowanie 

energetyczne organizmu, 

15. docenia znaczenie 

warzyw i owoców w 

żywieniu 

16. potrafi odczytać 

informacje na gotowych 

produktach spożywczych 

17. potrafi ułożyć jadłospis 

dla siebie na jeden dzień, 

18. wie od czego zależny 

dobowa norma 

energetyczna, 

19. racjonalnie wykorzystuje 

czas pracy , 

20. organizuje własne 

stanowisko pracy,  

konserwacji 
żywności,potrafi je omówić 
8. rozumie piramidę 
żywności 
9. planuje pracę 
wytwórczą z 
uwzględnieniem kolejności 
operacji technologicznych,  
10. uzasadnia potrzebę 
stosowania pisma 
technicznego, pisze 
zgodnie z wymiarami, 
11. potrafi wyjaśnić 
pojęcie urzeczenie 
energooszczędne, 
12. wie w jaki sposób 
dociera prąd do naszych 
mieszkań, 
13. rozumie problem 
odzyskiwania, składowania 
i likwidacji baterii i 
akumulatorów, 
14. potrafi wyjaśnić 
pojęcie zdrowa żywność 
15. zna podstawowe 
witaminy i składniki 
mineralne oraz ich rolę w 
organizmie, 
16. potrafi obliczyć 
wartość energetyczną 
przygotowanej potrawy, 
17. zna skutki 
nieprawidłowego 
odżywiania się, 
18. potrafi wyjaśnić 

wymiarowaniu 
7. prezentuje szeroki 
zakres wiedzy technicznej 
posługując się nią,  
8. zaangażowany 
emocjonalnie,  
9. samodzielny w 
poszukiwaniu rozwiązań 
technicznych i poszerzaniu 
zakresu swojej wiedzy,  
10. motywuje uczestników 
zajęć do racjonalnego 
wykorzystania czasu pracy, 
stosowania regulaminu 
pracowni, zasad bhp i 
ppoż, 
11. bierze udział w 
konkursach. 
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44. potrafi czytać instrukcję 

sprzętu gospodarstwa 

domowego, 

45. potrafi wymienić 

nowoczesny sprzęt 

gospodarstwa domowego, 

46. zna rodzaje aktywności 

fizycznej, 

47. potrafi wymienić podział 

witamin, 

48. zna zasady kulturalnego 

podawania i spożywania 

posiłków, 

49. potrafi samodzielnie 

przygotować prosty posiłek. 
50. wymaga pomocy i 
mobilizacji do pracy ze strony 
n-la,  
51. ma w wykonywanych 
przez siebie pracach czy 
rysunkach niedociągnięcia i 
błędy dotyczące poprawności 
wykonania oraz estetyki  

52. mało efektywnie 
wykorzystuje czas pracy , 
53. nie potrafi organizować 
stanowiska pracy dostosowuje 
się do zasad bhp i ppoż, 
obowiązujących w pracown 

21. sam podejmuje próby 

rozwiązywania niektórych 

zadań,  

22. podejmuje próby 

samooceny, 
23. dość starannie wykonuje 
prace wytwórcze, operacje 
technologiczne, rysunki. 
 

pojęcie dieta, 
19. zna zasady poruszania 
się na drodze w grupie, 
20. prowadzi pełną 
dokumentację 
samodzielnie i starannie  
21. racjonalnie 
wykorzystuje czas pracy, 
22. jest zaangażowany w 
pracy, 
23. samodzielny przy 
rozwiązywaniu zadań 
problemowych, organizacji 
stanowiska pracy , 
24. kształtuje właściwe 
nawyki i postawy 
uczestnika ruchu 
drogowego, 
 

 


