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Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Programu nauczania zajęć 

technicznych w gimnazjum. Urszula Białka, wyd. Operon; „Jak to działa?” Program 

nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej Lech Łabecki, 

wyd. Nowa Era. 
 

 

I. Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych  

 

Aktywność na lekcjach, prace wytwórcze wykonywane na lekcjach, zadania dodatkowe, 

odpowiedzi ustne, testy, zadania domowe, przygotowanie uczniów do zajęć. 

 

II. Zasady oceniania 

 

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

 wyników bieżących sprawdzianów teoretycznych i praktycznych, 

 odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem, 

 obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć, 

 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 na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt 

pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem). 

 Sprawdziany bieżące oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według 

następujących zasad przeliczania: 

 

      0 – 29% niedostateczny (1)  

     30% - 49% dopuszczający (2- przy 30%, 2+ przy 49%)  

     50% - 74% dostateczny (3- przy 50%, 3+ przy 74%)  

     75% - 90% dobry (4- przy 75%, 4+ przy 90%)  

     91% - 100% bardzo dobry 5- przy 91%, 5+ przy 100%)  

   100% + zad. dodatkowe -celujący (6) 

III. Założenia ogólne 

 

• W każdym semestrze uczeń może zgłosić dwa nie przygotowania do lekcji. 

• Prace praktyczne są obowiązkowe. 

• Niedostateczna ocena uzyskana z pracy praktycznej może być przez ucznia poprawiona 

w terminie i na zasadach ustalonych wcześniej z nauczycielem 

• Bardzo ważną role 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). 

• W przypadku dłuższych zadań uczniowie mogą przechowywać efekty swojej pracy 

w klasie i kontynuować zadanie na kolejnych zajęciach. 

 

IV. Ocena uczniów z zaleceniami PPP 



Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u 

którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią 

lekarza –specjalisty. 

W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni: 

 wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, 

 możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami, 

 konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie 

pisemnej, 

 branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego 

walorów estetycznych, 

 możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca 

klasowa lub sprawdzian), 

 podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast 

jednego złożonego, 

 obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego, 

 możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej. 

 

 

V. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

 

● Ocena celująca: 

- uczeń opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę i umiejętności przewidziane 

programem nauczania w danej klasie a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności znacznie 

przekraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i 

twórczo rozwija własne uzdolnienia 

- wyróżnia się dużą aktywnością i zaangażowaniem na zajęciach 

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych kwalifikuje się do finałów na szczeblu 

wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym 

- jego zachowania i postawy są nienaganne 

- korzysta z różnorodnych źródeł informacji 

- jest twórczy i kreatywny 

- lub posiada inne porównywalne osiągnięcia 

- wzorowo prowadzi swój zeszyt ćwiczeń 

● Ocena bardzo dobra: 

- uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania 

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach 



- jego zachowania i postawy są nienaganne 

- korzysta z różnorodnych źródeł informacji 

- bardzo dobrze prowadzi swój zeszyt ćwiczeń 

● Ocena dobra: 

- uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania 

opisane w podstawie programowej oraz 

- poprawnie stosuje wiadomości 

- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania praktyczne 

- jego postawy i zachowania są poprawne 

- dobrze prowadzi zeszyt ćwiczeń 

· Ocena dostateczna: 

- uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej 

klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej 

oraz 

- rozwiązuje typowe zadania praktyczne o średnim stopniu trudności 

- jego zachowania i postawy są poprawne 

- prowadzi zeszyt ćwiczeń 

● Ocena dopuszczająca: 

Uczeń rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe o 

niewielkim stopniu trudności, ale 

- nie spełnia wymagań zawartych w podstawie programowej 

- braki w opanowaniu minimum programowego nie przekreślają możliwości uzyskania 

przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki 

- jego zachowania i postawy są poprawne 

- prowadzi zeszyt ćwiczeń 

● Ocena niedostateczna: 

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 

przedmiotu nauczania w danej klasie a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz 

-nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności 

- nie oddaje prac wytwórczych. 



 


