
 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z 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 

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. Przy ocenianiu osiągnięć uczniów należy zwrócić 

uwagę na: 

• rozumienie zjawisk technicznych, 

• umiejętność wnioskowania, 

• czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń technicznych, katalogów, 

• czytanie i rysowanie rysunków złożeniowych i wykonawczych, 

• umiejętność organizacji miejsca pracy, 

• właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych, 

• przestrzeganie zasad bhp, 

• dokładność i staranność wykonywania zadania. 

 

 

 



• 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 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. Podczas wykonywania prac praktycznych 

właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku. 

• 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. 

 

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami należy wziąć 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. 

W wypadku techniki trzeba ponadto uwzględnić stosunek ucznia do wykonywania działań 

praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, 



estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena powinna przede 

wszystkim odzwierciedlać indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację 

i zaangażowanie w pracę. 

 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 

 

 Oceny osiągnięć uczniów 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,  

−  zadań wykonywanych w kartach pracy, zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń 

 

1. Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji (ma materiały niezbędne do wykonania prac 

technicznych lub zeszyt i podręcznik) 

2. Uczeń wykonuje prace techniczne zgodnie z poleceniami nauczyciela 

−  otrzymuje za nie ocenę: 6,5,4,3,2 

−  ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, jeśli nie wykona pracy 

−  na ocenę ma wpływ estetyka i staranność prac  

 3. Sprawdziany bieżące oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według 

następujących zasad przeliczania:  

- celujący (6) – 99- 100%  

- bardzo dobry (5) –    90 – 98% 

- dobry (4) –                75 -  89% 

- dostateczny (3) –      50 -  74% 

- dopuszczający (2) –  30 -  49% 

- niedostateczny (1) –  0 -   29 % 

4. W razie nieobecności ucznia na pracy pisemnej powinien on zaliczyć materiał objęty pracą 

pisemną w terminie co najwyżej 2 tygodni od powrotu do szkoły. Czas pisania i formę 

zaliczenia pracy uzgadnia uczeń z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych. Zaliczenie 

materiału objętego pracą klasową następuje  po zajęciach lekcyjnych.  

7. Bardzo ważną rolę przy wystawianiu oceny odgrywa prawidłowe wykonywanie czynności 

technologicznych podczas zadań praktycznych. 



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

regulaminu szkolnego. 

 9. Sprawdziany są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem  

10. W przypadku dłuższych zadań uczniowie mogą przechowywać efekty swojej pracy                   

w klasie i kontynuować zadanie na kolejnych zajęciach.  

11. Reprezentowanie szkoły w konkursach  przedmiotowych pozwala uzyskać ocenę bardzo 

dobrą za każdy udział, a ocenę celującą za zajęcie miejsca punktowanego lub wyróżnienia. 

 

Sposób informowania o postępach lub ich braku 

Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach 

edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.  

 

 Zasady poprawiania ocen  

Uczeń, może poprawić każdą ocenę otrzymaną ze sprawdzianu. Lecz ocenę celującą może 

otrzymać tylko przy pierwszym „podejściu” 

 

 Zasady wglądu uczniów, rodziców/opiekunów do prac pisemnych 

 - na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz 

inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu za pośrednictwem 

wychowawcy klasy lub w kontaktach indywidualnych z nauczycielem przedmiotu 

- oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców 

 

 Ustalenia końcowe 

 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, postawę ucznia i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, itp.   

 

 

 

 


