
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KL. II GIMNAZJUM 
rok szkolny 2011/2012 

 OCENA ZASADY BHP; RYSUNEK TECHNICZNY; PLANOWANIE PRACY. PROCES 
TECHNOLOGICZNY; KRAWIECTWO. 

1 DOPUSZCZAJĄCA Uczeń powinien: 
- znać zasady bhp w pracowni i w szkole, 
- znać instrukcję ppoż.,                                                                                                                                           
- prowadzić zeszyt przedmiotowy, 
- znać podstawowe pojęcia z rysunku technicznego, 
- sporządzić model prostej bryły na podstawie rzutu, 
- znać wzory liter i cyfr, 
- umieć narysować przekrój, 
- umieć dobrać odpowiednie narzędzia do operacji technologicznej,  
- umieć wykorzystać narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem, 
- umieć omówić sposób konserwacji odzieży,  
- znać rodzaje materiałów włókienniczych, 
- zdjąć wymiar z figury, 

1+2 DOSTATECZNA Uczeń powinien: 
- umieć narysować rzut prostokątny na trzy płaszczyzny, 
- zna rodzaje przekrojów, 
- znać pojęcia: spoina, lutowanie miękkie i twarde, 
- znać rodzaje lutownic, 
- podać przykład produkcji ciągłej, potokowej i seryjnej,                                                                                            
- znać pochodzenie włókien i podać ich zastosowanie,                                                                                                                                                                     
- rozróżnić wątek i osnowę oraz oczko prawe i lewe,                                                                                    
- potrafi wykonać wykrój prostych modeli ubrań, 

1+2+3 DOBRA Uczeń powinien: 
- umieć korzystać z terminologii technicznej, 
- znać zasady wymiarowania, 
- umieć opisać różnicę pomiędzy rysunkiem poglądowym, złożeniowym i  wykonawczym,  
- znać zasady rysowania brył w izometrii i dimetrii, 
- znać zasady wykonywania przekroju, 
- umieć posługiwać się urządzeniami stosowanymi w czasie obróbki produktów,                                                                 
- umieć scharakteryzować rodzaje połączeń,                                                                                                                 
- wykazać się wiedzą dotyczącą właściwości włókien, 
- znać symbole umieszczone na metkach,                                                                                                                    
- szyć ściegami ręcznymi  

1+2+3+4 BARDZO DOBRA Uczeń powinien: 
- umieć udzielić pierwszej pomocy, 
- znać zasady normalizacji w rysunku technicznym, 
- umieć sporządzić dokumentację techniczną, 
- opracować proces technologiczny powstawania dowolnego przedmiotu,                                                                                                                                                                         
- umieć dokonać pomiaru suwmiarką i mikrometrem, 
- umieć omówić ogólną budowę działania lutownicy 
- umieć omówić budowę żelazka, 
- znać budowę maszyny do szycia, 
- szyć ściegami maszynowymi,                                                                                                                                  
- umieć omówić etapy powstawania włókien, 
- umieć wykonać dzianinę,                                                                                                                                          
- umieć odczytać skład tkaniny na podstawie oznaczeń nitek, 

1+2+3+4+5 CELUJĄCA Uczeń powinien opanować pełny zakres wiedzy określony programem, który jest wyszczególniony na ocenę 
5 oraz posiada wiedzę wykraczającą poza program. Wykorzystuje posiadaną wiedzę do działań 
wyszczególnionych na ocenę5, ponadto biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami. Śledzi najnowsze 
osiągnięcia nauki i techniki. Osiąga sukcesy w konkursach oraz na wystawach twórczości technicznej. 
Wykonuje pomoce dydaktyczne. 

 
 


