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PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z TECHNIKI/ZAJ ĘĆ TECHNICZNYCH 

 

Nauczyciel: Barbara Bobińska 

Klasy: IV - VI 

Obowiązkowe wyposażenie ucznia: zeszyt, podręcznik, przybory szkolne, materiały na zajęcia praktyczne. 

 

I. SPRAWDZANIE WIADOMO ŚCI I UMIEJ ĘTNOŚCI 

Poziom Forma sprawdzania Częstotliwość – I śródrocze Częstotliwość – 
 II śródrocze 

Główny 

Wiadomości: 
Kartkówka `1 - 4 1 - 4 

Odpowiedź ustna rzadko rzadko 

Praca na lekcji 
na każdych zajęciach (ale nie 
zawsze wszystkich uczniów 

jednocześnie) 

na każdych zajęciach (ale nie 
zawsze wszystkich uczniów 

jednocześnie) 

Umiejętności 
Zajęcia praktyczne Przy każdej pracy praktycznej Przy każdej pracy praktycznej 

Postawa 
Przygotowanie do zajęć 1 - 3 1 - 3 

Praca domowa 1 - 5 1 - 5 
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Uzupełniający Dodatkowe prace 

Nie są obowiązkowe, ale mogą 
wpłynąć a podwyższenie oceny. 

Uczeń może korzystać z tej formy 
oceniania pod warunkiem, że jego 

postawa na zajęciach była co 
najmniej dobra. 

 

Nie są obowiązkowe, ale mogą 
wpłynąć a podwyższenie oceny. 

Uczeń może korzystać z tej formy 
oceniania pod warunkiem, że jego 

postawa na zajęciach była co 
najmniej dobra. 

 
Sprawdzanie wiadomości i umiejętności na poziomie uzupełniającym może ulec zmianie w zależności od potrzeb 
indywidualnych ucznia. 

II.  OCENIANIE  
1. Główne zasady:  

A. Skala ocen 
• celujący – 6, 
• bardzo dobry – 5, 
• dobry – 4, 
• dostateczny – 3 
• dopuszczający -2, 
• niedostateczny – 1 

B. Procentowe przeliczenie punktów na ocenę: 
• Celujący – 100% – 96% 
• Bardzo dobry – 95% - 90% 
• Dobry – 89% - 71% 
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• Dostateczny – 70% - 50% 
• Dopuszczający – 49% - 30% 
• Niedostateczny – 29% - 0% 

C. Kategoria i waga ocen: 
• Kartkówka – 7 
• Odpowiedź ustna – 7 
• Praca domowa  - 5 
• Praca na lekcji – 5 
• Zajęcia praktyczne - 5 
• Praca dla chętnych – 7 
• Przygotowanie do zajęć - 5 

 
2. Kryteria oceniania na poszczególne oceny. 

• Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i 
poprawnie pod względem merytorycznym, uzyskuje celujące i bardzo dobre oceny z wiadomości, a podczas wykonywania 
praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy 
• Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania 
poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto uzyskuje co najmniej bardzo dobre i dobre oceny z wiadomości 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. Z wiadomości otrzymuje oceny dobre, 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 dostatecznym. Na stanowisku pracy 
zachowuje porządek.  
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• Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale 
podejmuje w tym kierunku starania. Z treści nauczania 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,  

.  
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.  

 
 

3. Zasady przeprowadzania i oceniania kartkówek: 
Kartkówki  obejmują wiadomości z ostatnich lekcji. Z 3 lekcji kartkówka jest zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, z 
ostatniej lekcji nie musi być zapowiadana.   Ocenianie zgodne z WO. 

4. Ocenianie prac domowych: 
Prace domowe są sprawdzane i oceniane. Brak pracy domowej odnotowywany jest w dzienniku oceną 1, przy czym nie jest to ocena 
wliczana do średniej oceny ucznia( jest oceną informującą o stosunku ucznia do przedmiotu). 

5. Ocenianie odpowiedzi ustnych: 
Odpowiedź ustna może być alternatywą dla kartkówek, przez odpowiedź ustną należy  również rozumieć aktywność na lekcji 
zgodną z tematem lekcji.   

6. Ocenianie aktywności: 
Jest równoznaczna z odpowiedzią ustną. 
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III.  WYKORZYSTANIE NIEPRZYGOTOWA Ń DO LEKCJI. 
Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji jeden raz w semestrze. Swoje nieprzygotowanie powinien zgłosić nauczycielowi przed 
lekcją. To nie zwalnia go jednak z udziału w lekcji (jeśli to konieczne, na lekcji powinni pomagać mu koledzy i nauczyciel).  

 
IV.  ZASADY POPRAWIANIA OCEN. 

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w trakcie dodatkowych zajęć poza lekcją (np. w godzinach, kiedy pracownia jest otwarta) 
lub w domu, jeśli jest taka możliwość i można wierzyć, że będzie pracować samodzielnie. Jeżeli uczeń nie pracował na lekcji i 
otrzymał ocenę niedostateczną, to nie podlega ona poprawie. Chęć poprawy uczeń zgłasza w dniu otrzymania oceny, a termin 
poprawy wyznacza nauczyciel. 

V.  NIEOBECNOŚĆ UCZNIA  NA LEKCJI . 
      Uczeń musi nadrobić istotne ćwiczenia i zadania wykonywane na opuszczonych lekcjach.  
 

VI.  BRAK PRACY NA LEKCJI  - uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 

VII.  ZASADY WYSTAWIANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH/ ROCZNYCH – zgodnie z WO. 

 
VIII.  DOSTOSOWANIE WYMAGA Ń -  zgodnie z zaleceniami PPP 

IX.  SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POST ĘPACH UCZNIÓW – platforma Librus, wpisy w zaszycie. 
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Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w PO rozstrzygane będą zgodnie z WO. 


