
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

NA LEKCJACH TECHNIKI 

 

Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości 

i umiejętności rozwiązywania zadań technicznych w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej. Ocenianie służy zatem do sprawdzenia skuteczności 

procesu dydaktycznego i ma na celu:  

• informowanie ucznia o poziomie jego osiągnieć edukacyjnych i o postępach w tym zakresie, 

• wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

• motywowanie do dalszych postępów w nauce, 

• dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o trudnościach w nauce oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia, 

• umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

Kryteria oceniania 

Podczas oceniania osiągnięć uczniów zwracana będzie uwaga 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. 

 

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami będzie brana pod uwagę: 

• aktywność podczas lekcji, 

• zaangażowanie w wykonywane zadania, 

• umiejętność pracy w grupie, 

• obowiązkowość i systematyczność, 

• udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego. 

 

Ponadto uwzględniany będzie stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: 

pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa. Ocena odzwierciedla indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację 

i zaangażowanie w pracę. 

 



Metody sprawdzania osiągnięć 

W nauczaniu techniki ocenie podlegać będą następujące formy pracy: 

• test, 

• sprawdzian, 

• zadanie praktyczne, 

• zadanie domowe, 

• aktywność na lekcji, 

• przygotowanie do zajęć, 

• praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt). 

 

Zasady oceniania uczniów 

1) Prace pisemne ocenianie są w systemie punktowym z przeliczeniem procentowym: 

Ocena:    ndst – 0% - 35% 

dop –  36% - 50% 

dst  –  51% - 70% 

                       db   –  71% - 90% 

                                                bdb – 91% – 97% 

                       cel – 98% – 100% 

2) Uczeń nieobecny na pracy  pisemnej  pisze  ją  w  ciągu  dwóch  następnych  tygodni  lub w 

innym uzgodnionym terminie z nauczycielem. 

3) Uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do wykonania zadania praktycznego w domu 

i przedstawienia jej do oceny w przeciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły lub w innym 

uzgodnionym terminie z nauczycielem. 

4) Prace pisemne uczniów przechowywane są w szkole przez nauczyciela do końca roku 

szkolnego. Udostępniane są uczniom oraz ich rodzicom na terenie szkoły (na wyraźną prośbę 

rodzica) a następnie wracają do nauczyciela przedmiotu. Prace praktyczne po dokonaniu 

oceny przez nauczyciela mogą zostać umieszczona na wystawie klasowej lub szkolnej. 

5) W przypadku nauki zdalnej prace pisemne uczniów przechowywane są w aplikacji Teams 

przez nauczyciela do końca roku szkolnego. Prace ocenione wraz z komentarzem do 

odpowiedzi błędnych udostępniane są uczniom oraz ich rodzicom poprzez w/w aplikację. 



6) Uzyskane oceny szkolne stanowią podstawę oceny półrocznej lub końcoworocznej z różną 

wagą. Pod uwagę  bierze  się  ogólne  kryteria  stopni  zawarte  w  Statucie  Szkoły  

Podstawowej  w Czerniewie oraz szczegółowe kryteria zawarte w wymaganiach 

edukacyjnych na poszczególne oceny z matematyki. Ocena półroczna i roczna nie jest średnią 

arytmetyczną, ani średnią ważoną. 

 

7) Ocena półroczna lub końcoworoczna może zostać obniżona w przypadku, gdy uczeń: 

- nie uzupełnia braków powstałych w wyniku nieobecności w szkole, 

- lekceważy przedmiot przez częste nieodrabianie zadań domowych lub przychodzenie na lekcje 

bez zeszytu ćwiczeń, podręcznika, zeszytu przedmiotowego lub innych przyborów szkolnych 

(kątomierz, cyrkiel, linijka, ekierka, ołówek) 

- nie poprawia ocen niedostatecznych 

 

8) Podczas poprawy ocen ucznia brane są pod uwagę następujące aspekty: 

a)   Możliwości – według wymagań poziomych na poszczególne oceny. 

b) Termin – uzgodniony wspólnie w relacji uczeń – nauczyciel, co najmniej dwa tygodnie przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

c) Zakres – uzgadniamy tematy lub hasła programowe, których uczeń nie opanował w takim stopniu, 

który odpowiadałby oczekiwanej przez niego ocenie. 



d) W przypadku gdy uczeń nadal nie zgadza się z oceną wystawioną przez nauczyciela ma prawo 

do złożenia podania o egzamin sprawdzający do Dyrektora Szkoły, który będzie przeprowadzony 

zgodnie ze statutem szkoły. 

 

9) Uczeń ma prawo do poprawiania oceny niedostatecznej lub dopuszczającej na bieżąco w ciągu 

trwania roku szkolnego w terminie uzgodnionym z  nauczycielem, jednak nie później niż po upływie 

dwóch tygodni od jej otrzymania.  

10) Poprawie nie podlegają oceny z kartkówek, prac domowych oraz pracy podczas zajęć. 

 

11) Uczeń ma: 

- prawo do zgłoszenia nieprzygotowania trzy razy w  półroczu bez podania przyczyny 

(w dzienniku oznaczone zostanie to za pomocą minusa) 

- obowiązek uzupełnienia braków wynikających z absencji lub nieprzygotowania 

- obowiązek przynoszenia potrzebnych przyborów szkolnych 

- obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych 

- obowiązek starannego prowadzenia zeszytu przedmiotowego  

-  obowiązek przestrzegania ustalonych zasad na lekcjach oraz BHP podczas zajęć 

praktycznych. 

 

  Elżbieta Jasiak 


