
 
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

 

Z  TECHNIKI W kl. IV-VI  

 

 

I.                     Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. 

II.                   Obszary aktywności ucznia. 

III.                  Formy aktywności uczniów podlegające ocenie i narzędzia oceniania. 

IV.          Kontrakt  z uczniami. 

 

 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. 
 

Ocena 
(poziom wymagań) 

Kryteria 

 

 

Niedostateczna 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. 

Dopuszczająca 

(konieczny) 

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. 

Dostateczna 

(podstawowy) 

Przeznaczona jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale 

podczas realizowania zadań technicznych w dużej mierze korzysta z 

pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie 

dostatecznym. Na stanowisku pracy nie zachowuje porządku. 

Dobra 

(rozszerzony) 

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. 

Bardzo dobra 

(dopełniający) 

Przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły 

samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem 

merytorycznym. Ponadto uzyskuje co najmniej oceny dobre ze 

sprawdzianów i wykonuje działania techniczne w odpowiednio 

zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem podstawowych 

zasad bezpieczeństwa. 

Celująca 

(wykraczający) 

Otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie 

zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem 

merytorycznym. Opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania 

programowe, uzyskuje co nalanie bardzo dobre oceny ze 

sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych zadań 

bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba i właściwą organizację 

miejsca pracy. Ponadto bierze udział w konkursach przedmiotowych, 

np. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 

 

II.            Obszary aktywności ucznia. 



  Uczniowi stwarza się warunki do rozwijania kompetencji w zakresie: 

a)       organizacji, 

b)       planowania i projektowania, 

c)       poszukiwania i operowania informacjami, 

d)       wykonywania zadań, 

e)       eksploatacji niektórych urządzeń technicznych. 

  

III.     Formy aktywności uczniów podlegające ocenie i narzędzia oceniania. 

 

   1. Prace pisemne: 

a) sprawdzian/test- zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem i wskazaniem zakresu 

materiału. 

b) badanie wyników nauczania- obejmuje materiał z jednego semestru lub całego roku.      

Zapowiedziane jest co najmniej na trzy tygodnie  przed planowanym terminem . Jego termin 

ustala  nauczyciel wraz z uczniami.  Badanie wyników jest  poprzedzone dwoma  lekcjami  

powtórzeniowymi ,    do której uczeń powinien się przygotować.    

c) kartkówka-   nie jest zapowiadana,   obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji,  czas 

trwania 10-15  minut. 

d) sposób przeliczania uzyskanej liczby punktów za prace pisemne na ocenę ustala się  

w zależności od   poziomu trudności pracy. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach 

cząstkowych plusów (+)   

 i minusów (- ). Plus (+ ) oznacza bardzo dobre opanowanie wiedzy i umiejętności na danym 

poziomie  edukacyjnym , minus (- ) zaś bardzo słabe . 

  

  2. Inne formy aktywności ucznia, które podlegają sprawdzaniu i ocenianiu: 

-          odpowiedź ustna, 

-          przestrzeganie zasad BHP i prawidłowej organizacji pracy, 

-          aktywność na lekcji, 

-          zaangażowanie i wkład pracy własnej ucznia, 

-          zadania praktyczne, 

-          zadania domowe. 

 

IV.     Kontrakt z uczniami  

  
1.      Ocenianiu podlegają wszystkie formy aktywności ucznia: sprawdziany, kartkówki, 

zadania wytwórcze, odpowiedzi ustne, przestrzeganie zasad BHP i prawidłowej 

organizacji pracy, aktywność na lekcjach, zaangażowanie i wkład pracy własnej ucznia, 

prace dodatkowe, udział w konkursach. 

 2.      Sprawdziany/testy  zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem  

a badanie wyników z trzytygodniowym wyprzedzeniem. 

 3.      Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni 

od dnia oddania sprawdzonych prac. 

 4. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny na zasadach uzgodnionych  

z nauczycielem. Poprawa oceny przez ucznia ma charakter dobrowolny i odbywa się na 

zajęciach edukacyjnych. 

 5.    Kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich tematów i nie są zapowiadane. 

    6.     Kartkówki nie podlegają poprawie. 

   7.  Brak pracy domowej jest równoznaczne z nieprzygotowaniem do lekcji .Uczeń jest  

    zobowiązany zgłosić ten fakt przed lekcją. Jeżeli tego nie zgłosi otrzymuje ocenę  

    niedostateczną. Braki zadań domowych należy uzupełnić na następną lekcję. 



    8.    Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji,  

      w tym  brak pracy domowej, potrzebnych materiałów, przyborów. Kolejny raz      

       oznacza cząstkową oceną niedostateczną.  

   9. Ocenie podlegają prace wytwórcze wykonane w czasie zajęć lub wykończone  

        w domu  za zgodą nauczyciela.    

10. Aktywność na lekcji- za zdobycie 3 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

 Przygotowanie do lekcji –uczeń ma obowiązek punktualnego i systematycznego 

przychodzenia na zajęcia techniczne, po zakończonej lekcji pozostawia ład  

i porządek. 

 Na lekcje uczeń przynosi podręcznik, zeszyt przedmiotowy, oraz inne potrzebne 
pomoce wskazane przez nauczyciela. 

 Uczeń zobowiązany jest do przygotowania się  do każdej lekcji.  

 Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniom na lekcjach 
podczas ich omawiania, a rodzicom lub prawnym opiekunom w czasie konsultacji 

ustalonych wg harmonogramu. 

Uczeń w ciągu trwania zajęć w systemie online podlega systematycznej i obiektywnej 

ocenie  

w zakresie wiedzy i umiejętności oraz zaangażowania, a uzyskane oceny są wpisywane do 

dziennika elektronicznego i widoczne dla ucznia oraz rodzica/prawnego opiekuna.   

W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z 

niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania, wynikające z opinii i orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznej.   Każdy uczeń ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach online 

oraz wywiązywania się z zadań zdalnych. Procedury niewywiązywania się ucznia  

z obowiązku szkolnego zostały szczegółowo opisane poniżej.  Praca ucznia powinna być 

samodzielna. Uczniowie podczas nauki zdalnej  będą oceniani za: 

- zadania domowe, 

- karty pracy, 

- odpowiedzi ustne, 

- prace pisemne, 

- quizy i rebusy. 

Podczas nauki stacjonarnej, jak i online nauczyciel stosuje elementy oceniania kształtującego 

m.in. informacja zwrotna, samoocena ucznia. Narzędzia wykorzystywane w czasie e-

nauczania to e- dziennik, Teams,  

e- podręcznik ze strony gov.pl. Uczeń, który nie odeśle zadania w wyznaczonym terminie 

otrzyma w miejscu oceny cyfrę „0”.  Wpis „0” jest podstawą do obniżenia oceny semestralnej 

lub końcoworocznej. 

Poprawa ocen – uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania oraz testy 

wykonywanych w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela. 

Ma prawo również uzupełnić brakujące zadania. 

W czasie zajęć online obowiązuje zachowanie zgodnie z zasadami netykiety internetowej. 

Wszelkie odstępstwa będą brane pod uwagę przy ocenie zachowania. .  Uczeń, rodzic/opiekun 

prawny ma prawo zgłosić problemy techniczne związane z odesłaniem pracy, problem 

zgłasza nauczycielowi najpóźniej w terminie odesłania zadania i indywidualnie ustala inną 

możliwość przesłania swojej pracy.  Uczestnictwo ucznia w zajęciach online oraz 

wywiązywanie się 

 z zajęć zdalnych jest równorzędne z obecnością ucznia na zajęciach, co ma znaczenie  

w przypadku przepisów o nieklasyfikowaniu ucznia. 



 

  

 KRYTERIA OCEN DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH OPINIĘ LUB 

ORZECZENIE WYDANE PRZEZ PORADNIĘ  PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNĄ 

DOSTOSOWUJE SIĘ DO WSKAZAŃ W NICH ZAWARTYCH I INDYWIDUALNYCH 

MOŻLIWOŚCI UCZNIA. 

Alina Dudek 

 

 

 


