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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI/ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 
 

Zasady oceniania: 

 

1.Na lekcjach zajęć technicznych oceniane są niżej wymienione obszary: 

• rozumienie zjawisk technicznych, 

• umiejętność wnioskowania, 

• czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej, 

• czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,  

• umiejętność organizacji miejsca pracy, 

• właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych, 

• przestrzeganie zasad BHP, 

• dokładność i staranność wykonywania zadań. 

2.   W ciągu semestru uczeń ma prawo zgłoszenia dwa razy nieprzygotowanie do lekcji bez      

       bez podawania przyczyny. 

3.   Za zgłoszony przed lekcją brak materiałów uczeń otrzymuje „minus” 

4.   Za nie zgłoszony przed lekcją brak materiałów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

5.   Aktywność na lekcjach zostaną ocenione „plusem”: „bdb” za 5 plusów. 

6.   Sprawdziany lub testy są zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem i oceniane  

      do dwóch tygodni. 

7.   Czas trwania sprawdzianu lub testu – 40 min. 

8.   Prace pisemne (kartkówki) obejmujące bieżący materiał nie będą zapowiadane we wcześniejszym 

      terminie. 

9.   Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział       

w konkursach, przygotuje referat, stworzy własny projekt (po uzgodnieniu z nauczycielem). 

10. Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia od obowiązku sporządzenia zadania domowego oraz  

      zaliczenia sprawdzianu lub testu. 

 

Przewidywana ocena osiągnięć ucznia:  

 

• Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania  

także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wymaganą wiedzę  

i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, a podczas wykonywania 

praktycznych zadań przestrzega zasad BHP, 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. W czasie wykonywania prac praktycznych właściwie 

dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy. 

• 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. 

• Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do 

zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Na sprawdzianach 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. 
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Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami będzie również oceniana: 

• aktywność podczas lekcji, 

• zaangażowanie w wykonywane zadania, 

• umiejętność pracy w grupie, 

• obowiązkowość i systematyczność, 

• udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego, 

• stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych, 

• pomysłowość konstrukcyjna, 

• właściwy dobór materiałów,  

• estetyka wykonania  

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.  

 

Metody sprawdzania osiągnięć 

W nauczaniu techniki ocenie mogą podlegać następujące formy pracy: 

• test, 

• sprawdzian, 

• zadanie praktyczne, 

• zadanie domowe, 

• aktywność na lekcji, 

• odpowiedź ustna, 

• praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt). 

 

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. 

W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni: 

• wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, 

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

• konieczność odczytywania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej, 

• branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonywanego ćwiczenia, a nie jego walorów 

estetycznych, 

• możliwość (za zgoda ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (sprawdzian lub test), 

• obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego możliwość udzielenia 

pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej. 

 


