
 Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 

 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 

2. Programu nauczania techniki,  

3. Podstawy programowej kształcenia ogólnego z techniki na poziomie szkoły 

podstawowej.  

4. Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania;  

5. Statutu Szkoły. 

 

Cele oceniania:  

1.  Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 

2.  Pomoc uczniowi w planowaniu swojego rozwoju. 

3.  Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

4.  Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

i uzdolnieniach ucznia. 

5. Porównanie wiedzy i umiejętności ucznia z wymaganiami edukacyjnymi, zawartymi 

w podstawie programowej.   

6. Dokonanie klasyfikacji ucznia i sprawdzenie jego stopnia przygotowania do dalszego 

etapu kształcenia. 

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 
  

I.  Obszary i formy aktywności uczniów podlegające ocenianiu: 
  

       Obszary:  

 wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; 

  wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy 

programowej nauczania techniki; 

 zaangażowanie ucznia w realizację powierzonych zadań;  

 aktywność i systematyczność. 

Formy aktywności:  

  
    1.  Praca na lekcji:  

  ćwiczenia praktyczne, prace wytwórcze; 

  odpowiedzi ustne (znajomość danych zagadnień, posługiwanie się 

terminami i pojęciami technicznymi); 

 prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień; 

 aktywność, systematyczność oraz jakość pracy; 

 współpraca w grupie; 



 stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz 

higieny na stanowisku. 

2. Kartkówki. 

3. Prace domowe. 

4. Prace podejmowane z własnej inicjatywy np.: referaty, prezentacje, plansze 

poglądowe itp. 

5. Prace długoterminowe. 

6. Wykonane prace dodatkowe. 

7. Udział w konkursach. 

 

     II. Kryteria oceny poszczególnych form aktywności:      

  

Formy 

aktywności 

Kryteria oceny 

 

ćwiczenia 

praktyczne, 

prace wytwórcze  

Przy ocenianiu brane będą pod uwagę:  

 zaangażowanie ucznia w wykonywaną pracę, 

  przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad BHP, 

  organizacja pracy, 

 ład i porządek na stanowisku pracy,  

 sprawność w posługiwaniu się narzędziami, 

 oszczędne gospodarowanie materiałami, 

 estetyka wykonanej pracy, 

 samodzielność pracy,  

 

 

 

kartkówki, 

praca domowa 

Przy ocenie brane będą pod uwagę: 

 prawidłowe wykonanie zadania, 

 estetyka wykonanych rysunków,  

 posługiwanie się pojęciami oraz prawidłową terminologią 

techniczną, 

 prawidłowe odpowiedzi, 

prace 

długoterminowe 

 Przy ocenianiu brane będą pod uwagę: 

 zrozumienie zadania, 

  zaangażowanie, 

  zaplanowanie i realizacja rozwiązań, 

 prezentacja poszczególnych wyników, 

praca w grupie   Przy ocenianiu brane będą pod uwagę: 

  akceptowanie ustalonych zasad pracy w grupie, 

  planowanie wspólnych działań, 

 współudział w podejmowaniu decyzji, 

 udział w dyskusji i słuchanie innych, 



 prezentowanie rezultatów pracy grupy, 

udział   

w konkursach  

Przy ocenianiu brane będą pod uwagę:                                            - 

udział i wysokie wyniki w konkursach technicznych i pokrewnych 

(np. bezpieczeństwa ruchu drogowego, wiedzy pożarniczej) 

prace dodatkowe  Przy ocenianiu brane będą pod uwagę:  

 pomysłowość, inwencja twórcza i nowatorstwo, 

  samodzielność i zaangażowanie oraz ilość włożonej pracy - 

zastosowanych materiałów i technik, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrakt między nauczycielem techniki a uczniem.  

 

1.  Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu szkolnej pracowni.  

2.  Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

3.  Ocenie podlegają: 

o praca na lekcji:  

 ćwiczenia praktyczne; 

 odpowiedzi ustne; 

 prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień; 

 aktywność, systematyczność oraz jakość pracy; 

 współpraca w grupie; 

 stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz 

higieny na stanowisku. 

o kartkówki, 

o prace domowe, 

o prace podejmowane z własnej inicjatywy np. referaty, prezentacje, plansze 

poglądowe itp., 

o wykonane prace dodatkowe, 

o udział w konkursach, turniejach 

     4.  Uczeń ma prawo raz zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, które jest zgłaszane na 

początku zajęć.  

     5.  Każde kolejne nieprzygotowanie do zajęć (tzn. brak zeszytu, zadania domowego, 

potrzebnych 

           materiałów) odnotowana jest za pomocą (-). 

     6.   Prace kontrolne są obowiązkowe. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek 

zaliczenia 

          pracy w terminie umówionym z nauczycielem, nieprzekraczającym dwóch tygodni od 

momentu 

          przyjścia do szkoły.  

    7.   Uczeń ma jednorazową możliwość poprawy każdej oceny w terminie dwóch tygodni od 

jej 

          otrzymania. 

    8.   Na koniec semestru nie przewiduje się poprawy ocen cząstkowych i zaliczania 

poszczególnych 



          partii materiału. 

   9.   Za aktywną pracę na lekcji uczeń może otrzymać (+). 

 10.   Za ewidentny i celowy brak pracy na lekcji oraz odmowę wykonania polecenia 

nauczyciela, 

         uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną. 

 11.   Za szczególne osiągnięcia na lekcji, innowacyjne pomysły, pomoc kolegom uczeń może 

otrzymać 

         ocenę bardzo dobrą lub celującą. 

 12.   Obowiązkowe materiały na lekcji to: podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory 

kreślarskie oraz 

         materiały, narzędzia i przybory wynikające z planowanego zadania praktycznego. 

 13.   Rodzic ma prawo wglądu w pisemne prace ucznia. 

  

o cztery +                  ocena 5 

o trzy +, jeden -         ocena 4  

o dwa +, dwa -           ocena 3 

o jeden +, trzy -         ocena 2 

o cztery -                    ocena 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kryteria oceniania 

Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na: 

 rozumienie zjawisk technicznych, 

 umiejętność wnioskowania, 

 czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej, 

 czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,  

 umiejętność organizacji miejsca pracy, 

 właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych, 

 przestrzeganie zasad BHP, 

 dokładność i staranność wykonywania zadań. 

Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych 

kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen. 

 Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie 

zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. 

Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na 

lekcji, a podczas wykonywania praktycznych zadań przestrzega zasad BHP, 

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 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. W czasie wykonywania prac 

praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku 

pracy. 

 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 niższym niż dostateczny. 

 Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania 

zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. 

Na sprawdzianach 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. 

 


