
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH  

SPOSOBY KONTROLI OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE 

 

Forma 

 

Czas trwania 

 

Częstotliwość 

 

Zakres treści 

 

Informacja o 

terminie 

 

Możliwość 

poprawy oceny 

Praca 

wytwórcza 

Wykonana 

podczas lekcji 

Według 

tematyki zajęć 

Bieżące tematy Termin ustalony 

na lekcji 

Tak, na kolejnej 

lekcji. Jeśli 

później, nie ma 

możliwości 

poprawy 

Odpowiedzi 

ustne 

Indywidualny 

zależny od 

potrzeb ucznia 

W zależności 

od potrzeb 

Trzy ostatnie 

tematy lekcyjne 

Bez uprzedzenia Nie ma 

możliwości 

poprawy 

Kartkówka Do 15 min. W zależności 

od potrzeb 

Trzy ostatnie 

tematy lekcyjne 

Zapowiedziane 

na poprzedniej 

lekcji lub 

niezapowiedzia

ne 

Nie ma 

możliwości 

poprawy 

Sprawdzian Do 40 min. Po zakończeniu 

działu  

Materiał 

dotyczący danego 

działu 

Co najmniej 

tydzień 

wcześniej 

W ciągu 14 dni 

od terminu 

oddania prac -

poprawiać 

można tylko 

ocenę ndst i dop  

Prace domowe Indywidualny Według 

potrzeb 

Związany z 

lekcją 

Termin ustalony 

na lekcji 

Tak, na kolejnej 

lekcji. Jeśli 

później, nie ma 

możliwości 

poprawy 

Praca 

dodatkowa 

Dla chętnych Dla chętnych Mogą to być 

dodatkowe 

zadania 

wykonane  w 

domu lub udział 

w konkursach 

przedmiotowych 

Konkretny 

termin, 

uzgodniony z 

uczniem 

 

 

 

 

 

 



MODEL OCENIANIA. IDEA OCENY KOŃCOWEJ. 

 

1.  Przyjmujemy skalę ocen zgodną z SSO tzn. celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), 

dopuszczający (2), niedostateczny (1). 

Do skali ocen  ustala się następujące kategorie oceny ważonej 

1)    sprawdzian  - waga 4; 

2)    kartkówka  - waga 2; 

3)    praca wytwórcza               -            waga 1, 2; 

4)    zadanie domowe  - waga 1; 

5)    odpowiedź ustna   - waga 2; 

6)    praca na lekcji               - waga 1; 

           7)   konkurs (etap szkolny, rejonowy, wojewódzki)- przejście do następnego etapu- waga 5, 6,7; 

 2.  Ocenie podlegają następujące osiągnięcia edukacyjne: znajomość i umiejętność korzystania z terminów 

oraz pojęć technicznych  do opisu budowy, działania urządzeń, zasad bezpiecznegoposługiwania się 

narzedziami i korzystania z urządzeń;  umiejętność odczytywania i korzystania z informacji w formie 

tekstu, tabeli, wykresu, rysunku, schematu, instrukcji obsługi i i fotografii oraz przetwarzania i 

interpretowania tych informacji., umiejętności stosowania zintegrowanej wiedzy do objaśniania zjawisk 

fizycznych,  wskazywania i analizowania współczesnych zagrożeń dla człowieka i środowiska, umiejętność 

stosowania zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów technicznych; wyszukiwanie zależności i 

wykorzystania podobnych rozwiązań  w praktyce. Szczególnej ocenie podlegają  prace wytwórcze – 

zgodność z tematem pracy, estetyka wykonania, samodzielność,  własna inwencja. 

3.  W przypadku dłuższej nieobecności ucznia na zajęciach, uczeń jest zobowiązany do zgłoszenia 

nauczycielowi tego faktu zaraz na pierwszej lekcji po okresie nieobecności, w celu uzgodnienia sposobu 

uzupełniania materiału lub zaliczania prac. 

 

4.  Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie, ale tylko raz w semestrze, w wyjątkowych 

sytuacjach. Wtedy nauczyciel zaznacza w dzienniku nieprzygotowanie do lekcji (np.) Przygotowanie do lekcji to 

oprócz wiedzy również obowiązek  przyniesienia na lekcję: zeszytu przedmiotowego, podręcznika do zajęć 

technicznych ( dotyczy uczniów szkoly podstawowej) oraz   niezbędnych materiałów  do wykonania pracy. 

 

5. W przypadku notorycznego i celowego unikania przez ucznia pisemnych zapowiedzianych form 

sprawdzania wiedzy, nauczyciel ma prawo zlecić uczniowi pisanie pracy w terminie wybranym przez siebie, 

bez porozumienia z uczniem. 

 

6.  Wystawiając  ocenę śródroczną oraz końcoworoczną nauczyciel bierze  pod uwagę wyżej wymienione 

wiadomości i umiejętności oraz wkład pracy ucznia, jego zaangażowanie i  możliwości., udział w zajęciach 

pozalekcyjnych, udział w konkursach przedmiotowych.. Uczeń otrzymuje klasyfikację z przedmiotu, gdy 

ma co najmniej 50 % obecności. 

 

7.  Hierarchia ważności wykonywanych przez ucznia prac: zaangażowanie i praca na lekcji, prace 

wytwórcze, sprawdzian, kartkówka, odpowiedź ustna, zeszyt i  praca domowa. 

  



WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 posiada wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania 

 jest zainteresowany sztuką, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 uczestniczy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

 prace wykonuje estetycznie i starannie, jego rozwiązania techniczne cechuje 
oryginalność 

 osiąga sukcesy pozaszkolne w dziedzinie techniki 

 posiada wiedzę na temat aktualnych nowinek technicznych i wynalazków 

 zna przepisy ruchu drogowego, stosuje je w praktyce, potrafi wyjaśnić ich celowość  
  

ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:    

 wykazuje się pełnym przyswojeniem wiadomości objętych programem 

 aktywnie,  zaangażowaniem rozwiązuje problemy techniczne, wykonuje ćwiczenia, 
polecenia 

 posługuje się językiem technicznym 

 planuje pracę  własna i innych 

 dba o bezpieczeństwo swoje i innych 

 potrafi porządkować własną wiedzę – kojarzy fakty i dostrzega analogie 

 estetycznie i starannie wykonuje prace, poszukuje oryginalnych rozwiązań 
technicznych 

 efekt końcowy jego pracy twórczej zawsze jest zgodny z jej założonym tematem 

 wykazuje się poczuciem odpowiedzialności za działania własne i grupowe 

 zna przepisy ruchu drogowego i je stosuje 
 

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

  zawsze jest przygotowany do lekcji: posiada wymagane materiały do działań  
technicznych, zeszyt 

 posiada wiedzę z zakresu objętego programem nauczania – jego luki w 
wiadomościach mają charakter szczegółowy 

 formułuje poprawne wnioski, kojarzy fakty i dostrzega analogie 

 wykazuje się zaangażowaniem w działalność twórczą, systematycznie i starannie 
wykonuje prace i ćwiczenia techniczne 

 efekt końcowy jego pracy nie zawsze jest zgodny z założeniami i tematem 

 zna przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów, stosuje je w 
praktyce 
 

ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 najczęściej jest przygotowany do lekcji: posiada wymagane materiały, zeszyt 

 posiada niepełna wiedzę z zakresu objętego programem nauczania 



 ma problemy z formułowaniem poprawnych wniosków, kojarzeniem faktów i 
dostrzeganiem analogii 

 ma trudności z właściwym stosowaniem słownictwa technicznego 

 poprawnie wykonuje ćwiczenia, ale nie wykazuje się systematycznością i 
zaangażowaniem 

 nie zawsze dba o estetykę i staranność pracy 

 wystarczająco zna przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów, żeby 
zdać pozytywnie egzamin i otrzymać kartę rowerową 

ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 często nie posiada wymaganych materiałów, zeszytu 

 wykazuje minimalne zaangażowanie w działania plastyczne  

 posiada fragmentaryczną wiedzę z zakresu wiadomości objętych programem 

 ćwiczenia i prace wykonuje rzadko , niestarannie i niezgodnie z tematem 

 niewystarczająco zna przepisy ruchu drogowego, żeby uzyskać  kartę rowerową, 
wystarczająco zna przepisy dotyczące pieszych, żeby mógł być uczestnikiem ruchu 
drogowego 

 nie wykazuje woli poprawy oceny 
 

ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 najczęściej  nie posiada wymaganych materiałów do prac technicznych, zeszytu 

 nie wykazuje minimalnego  zaangażowania w działania techniczne  na lekcji 

 nie posiada  wiadomości objętych programem i uzyskuje oceny niedostateczne z 
pisemnych form sprawdzania wiedzy 

 nie wykonuje ćwiczeń i prac technicznych 

 nie zna przepisów ruchu drogowego i ich nie stosuje 

 nie wykazuje woli poprawy oceny 
nauczyciel techniki   Anna Prządak 

 

 


