
Zdzisława Rzeczycka  

Przedmiotowy system oceniania z techniki/zajęć technicznych  w SP nr 6 w PILE 

Przedmiotowy system oceniania techniki/zajęć technicznych jest zgodny z 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Ocenie podlegają następujące obszary aktywności 

uczniów: wiedza i umiejętności uczniów; prace wytwórcze (indywidualne, zespołowe), ćwiczenia 

praktyczne; aktywność podczas lekcji; umiejętność pracy w grupie; obowiązkowość i 

systematyczność; udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego.  

Nauczanie techniki odbywa się na podstawie programu  

 Jak to działa? (reforma 2017 szkoła podstawowa klasy 4-8 / technika) autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka 

1. Sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 

 Sprawdziany (klasa 4) są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest 

zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności. 

Sprawdziany są obowiązkowe - uczeń opuszczający sprawdzian  ma obowiązek napisać ją  

w terminie 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły, jeżeli to był jeden dzień nieobecności pisze 

 na pierwszej lekcji techniki.  

 Kartkówki (z trzech ostatnich lekcji) nie muszą być zapowiadane. 

 Każdy sprawdzian można poprawić w terminie dwóch tygodni. Ocenę można poprawiać tylko raz, 

bierze się pod uwagę obie wystawione oceny. Pozostałe niesatysfakcjonujące ucznia oceny można 

poprawić tylko jeden w ustalonym przez nauczyciela terminie.  

 Po dłuższej nieobecności w szkole uczeń ma prawo nie być oceniany przez tydzień.( uczeń musi 

zgłosić, że chce z tego prawa skorzystać) Jednorazowa nieobecność nie zwalnia ucznia z 

przygotowania się do lekcji.  

 Uczeń ponosi konsekwencje, gdy ten łamie lub nie przestrzega regulaminu szkolnej pracowni 

technicznej (BHP).  

 Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji (np. 

brak zeszytu, brak zadania domowego, niegotowość do odpowiedzi, brak potrzebnych pomocy do 

lekcji). Po wykorzystaniu limitu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami. Za 5 zgromadzonych plusów uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą 

 Oceny są częste, jawne i systematyczne. W nauczaniu zajęć technicznych/techniki  ocenie mogą 

podlegać następujące formy pracy: test, sprawdzian, zadanie praktyczne, zadanie domowe, 

aktywność na lekcji, odpowiedź ustna, praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt), udział w pracach na 

rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego, umiejętność pracy w grupie, obowiązkowość i 

systematyczność. 

 Punkty z prac pisemnych przeliczane są na stopnie wg następującej skali procentowej: 

 100% - celujący;  

 86-99% - bardzo dobry; 

71-85% - dobry; 

50-70% - dostateczny; 

 40-49% - dopuszczający; 



  Prace domowe: materiał obejmujący zadanie domowe może być sprawdzony w formie pisemnej 

(kartkówka), ustnej jako przygotowanie do zajęć lub zadania praktycznego. 

2. Uczeń jest zobowiązany do: 

 posiadania podręcznika pt Jak to działa? (klasa 4) i zeszytu,  

 zestawu do wykonania zadań praktycznych - klasy 5 , 

 przyborów geometrycznych (linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz), gumka na lekcje z rysunku 

technicznego, 

 kredki, ołówek, klej, nożyczki i inne materiały podane przez nauczyciela do wykonania zadań 

praktycznych. 

3. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może nie być klasyfikowany z przedmiotu. 

 Na koniec semestru nie przewiduje się końcowego sprawdzianu zaliczeniowego. Przewidywaną 

ocenę można podwyższyć zgodnie z procedurą zawartą w Szkolnym Systemie Oceniania. 

4.  Uczeń posiadający opinię o dostosowaniu wymagań jest oceniany zgodnie z zaleceniami poradni. 


