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PRZEDMIOTOWE OCENIANIE 

ZAJĘCIA TECHNICZNE IV-VI 

 

Ocenianie jest nieodłączną częścią procesu nauczania. Umożliwia ono nie tylko ustalenie 

stopnia opanowania wiedzy przez uczniów, ale także wykrywanie w porę ich trudności w 

nabywaniu kolejnych umiejętności. Dzięki temu można korygować tempo pracy i metody 

nauczania. Oceniać powinno się jednak nie tylko po to, by sprawdzać postępy ucznia, ale 

także po to, by zachęcać go do systematycznej pracy. Szczególnie motywujące jest 

zauważanie i premiowanie wysiłku oraz twórczej pracy ucznia na lekcji i regularnego 

odrabiania zadań domowych. 
 

Przedmiotem oceny z zajęć technicznych są: 

- umiejętności, wiadomości, prowadzenie zeszytu przedmiotowego; 

- kreatywność (twórcze myślenie), posługiwanie się językiem technicznym; 

- postawa (pracowitość, systematyczność, umiejętność pracy w grupie). 
 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE 

 

Uczeń otrzymuje ocenę: 

► celującą, gdy: 

o posiadł umiejętności i wiedzę znacznie wykraczające poza wymagania programowe; 
o samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 
o wzorowo stosuje się do przepisów bhp i brd; 
o pracuje systematycznie i wykonuje wszystkie zadania starannie i poprawnie pod 

względem merytorycznym; 
o bierze udział w konkursach przedmiotowych. 

► bardzo dobrą, gdy: 

o opanował pełen zakres umiejętności i wiedzy określonej programem nauczania; 
o systematycznie i z reguły samodzielnie wykonuje zadania poprawnie pod względem 

merytorycznym z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 
► dobrą, gdy: 

o opanował materiał programowy; 
o podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela, koleżanek lub 

kolegów; 
o podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje 

porządek na swoim stanowisku. 
► dostateczną, gdy: 

o opanował umiejętności i wiadomości określone podstawą programową; 
o pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych korzysta z 

pomocy innych osób; 
o na stanowisku pracy nie zachowuje porządku. 

► dopuszczającą, gdy: 

o braki w opanowanych umiejętnościach i wiadomościach nie przekreślają uzyskania 

przez ucznia podstawowych umiejętności technicznych; 
o pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji. 

►niedostateczną, gdy: 

o nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia; 
o w trakcie pracy nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do 

zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. 
 

METODY I NARZĘDZIA SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
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Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

a) uczestnictwo w zajęciach, aktywność na lekcji (na bieżąco); 

b) sprawdzian umiejętności technicznych; 

c) sprawdzian umiejętności i wiadomości z wychowania komunikacyjnego; 

d) prace dodatkowe → referaty, plansze dydaktyczne, makiety, znaki drogowe, 

prezentacje prac wykonanych w domu; 

e) udział w konkursach o tematyce ekologicznej, brd i ppoż. 

Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizowanych treści programowych oraz 

liczby godzin w danej klasie. 
 

TRYB OCENIANIA 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest 

zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Muszą też być poprzedzone lekcją 

powtórzeniową. 

3. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane. 

4. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do 

lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy 

domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. 

5. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie 

ocenę niedostateczną. 

6. Prace domowe są sprawdzane ilościowo i jakościowo (poprawność pracy domowej jest 

oceniania stopniem). 

7. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za zgromadzenie trzech „plusów” uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na 

lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie 

lekcji, aktywną pracę indywidualną i w grupach. 

8. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są plusami (uzyskanie pięciu plusów 

procentuje oceną celującą). 

9. Ocenę celującą semestralną (roczną) może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria oceny, co 

najmniej bardzo dobrej oraz osiągnął sukcesy w konkursach technicznych. 

10. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 

11. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia oraz wychowawcę klasy 

na miesiąc przed klasyfikacją. 

12. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku 

szkolnego. 
 

SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW, RODZICÓW 

I INNYCH ZAINTERESOWANYCH POSTĘPAMI W NAUCE 

1. Nauczyciel – uczeń 

a) nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych. 

b) oceny cząstkowe zdobywane przez uczniów odnotowuje się na bieżąco w dzienniku 

lekcyjnym. 

c) cząstkowe oceny niedostateczne należy poprawić w ciągu dwóch tygodni. 

d) o przewidywanej ocenie semestralnej (rocznej) informuje ucznia: 

- o ocenie niedostatecznej – na miesiąc przed wystawieniem; 

- o innej ocenie – na 2 tygodnie przed wystawieniem. 
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2. Nauczyciel – rodzice 

a) dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce. 

b) dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia. 

c) daje wskazówki do pracy z uczniem. 

d) o grożącej niedostatecznej ocenie semestralnej (rocznej) informuje rodziców (poprzez 

wychowawcę) na miesiąc przed wystawieniem stopnia. 
 

Ocena niedostateczna 

Końcoworoczną i semestralną ocenę niedostateczną z zajęć technicznych otrzymuje uczeń, 

który: 

o mimo starań nauczyciela wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu; 
o cechuje go bierność na lekcjach; 
o nieestetycznie i błędnie wykonuje obligatoryjne ćwiczenia; 
o notorycznie nie przygotowuje się do zajęć; 
o nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i dokumentacji technicznej; 
o nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności objętych programem 

adekwatnym dla danej klasy; 
o nie posiada podstawowej wiedzy z bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
o nie zna i rażąco nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
 


