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Przedmiotowy System Oceniania 

z techniki 

 
Dostosowanie wymagań 

Przy ustalaniu oceny z techniki nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

Wymagania dostosowuje do indywidualnych potrzeb i możliwości percepcyjnych 

ucznia. Bierze pod uwagę pomysłowość konstrukcyjną, właściwy dobór materiałów, 

estetykę wykonania, staranne wykonanie zadania, postawa ucznia i przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa, itp. 

 
Obszary aktywności podlegające ocenie 

Na zajęciach z techniki, uczeń oceniany jest w następujących obszarach: 

• aktywność w czasie zajęć – gotowość do wykonywania ćwiczeń i 

zadań zleconych w trakcie zajęć przez nauczyciela, 

• stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy 

programowej nauczania techniki oraz wymagań programowych, 

• stosowanie przez ucznia języka technicznego, 

• przygotowanie do zajęć- zeszyt przedmiotowy, książka, potrzebne materiały /możliwe 

dwa nieprzygotowania w semestrze/, 

• udział w konkursach i turniejach technicznych organizowanych przez szkołę lub inne 

podmioty, 

• samodzielne prace ucznia – prace domowe, itp., 

• umiejętność pracy w zespole – gotowość do pomocy innym, sposób komunikowania się 

w grupie. 

Ocena uzyskana za:                                   waga oceny 

 

1. Odpowiedź ustna przy tablicy                            1 

2. Kartkówka z trzech ostatnich tematów              1 

3. Zadanie domowe                                               1  

4. Aktywność na lekcji                                           1 

5. Praca w grupach                                               1 

6. Sprawdzian                                                       2 

7. Test                                                                   3 

8. Osiągnięcia w konkursach                                3 

9. Praca długoterminowa                                      3 

10. Prace wytwórcze                                             2 
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Podstawy ustalania oceny 

• Oceny osiągnięć uczniów w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie: 

o wyników bieżących sprawdzianów teoretycznych i praktycznych, 

o odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem, 

o obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć, 

o analizy przedstawionych do oceny samodzielnie wykonywanych prac praktycznych, 

• Nauczyciel przy odbiorze pracy może zadać jeszcze kilka dodatkowych kontrolnych 

pytań uczniom lub zlecić powtórzenie pewnej czynności. 

• Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać 

wykonując i przygotowując referat lub prezentację na temat określony przez 

nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem). 
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Założenia ogólne 

• Prace praktyczne są obowiązkowe. 

• Uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych pisze go 

w terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie później, niz 2 tygodnie po powrocie 

do szkoły. 

• Niedostateczna ocena uzyskana z pracy praktycznej lub sprawdzianu może być przez 

ucznia poprawiona w terminie i na zasadach ustalonych wcześniej z nauczycielem, 

jednak nie później, jak 2 tygodnie po oddanym sprawdzianie. 

• Bardzo ważną rolę przy wystawianiu oceny odgrywa prawidłowe wykonywanie czynności 

technologicznych podczas zadań praktycznych. 

• Nauczyciel może wyciągnąć wobec ucznia konsekwencje, gdy ten łamie lub nie przestrzega 

regulaminu szkolnej pracowni technicznej (obniżenie oceny z zachowania). 

• Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

• Sprawdziany są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika 

klasowego. 

• W przypadku dłuższych zadań uczniowie mogą kontynuować zadanie na kolejnych 

zajęciach. 

 
Kryteria oceny 

• Stopień celujący 

otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie,  

a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wiedzę 

wykraczającą    poza    wymagania    programowe,    uzyskuje     bardzo     dobre     oceny  

ze sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się 

narzędziami  i  dba   o   właściwą   organizację   miejsca   pracy.   Ponadto   bierze   udział   

w konkursach przedmiotowych, np. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

• Stopień bardzo dobry 

przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje 

zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto uzyskuje co najmniej dobre 

oceny ze sprawdzianów 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.  Ze  sprawdzianów  otrzymuje  co  najmniej  oceny  dostateczne, 

a podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje 

porządek na swoim stanowisku. 
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• 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. Na stanowisku pracy nie zachowuje 

porządku. 

• Stopień dopuszczający 

otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas 

lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Ze sprawdzianów 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. 


