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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z PRZEDMIOTU TECHNIKA/ZAJĘCIA TECHNICZNE  

 

1. Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach: 

Podręcznik, zeszyt, przybory kreślarskie, ołówek, gumka. W zależności  

od planowanych zadań wytwórczych uczniowie przynoszą na zajęcia potrzebne materiały 

konieczne do pracy na lekcji, które nauczyciel podaje w zeszycie przedmiotowych  

z wyprzedzeniem czasowym. 

 

2. Obszary oceniania: 

 wiadomości, 

 umiejętności, 

 stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych, 

 aktywność, 

 praca w grupie, 

 zachowania i postawy. 

 

3. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 

 test, 

 sprawdzian, 

 prace wytwórcze (indywidualne i grupowe), 

 obserwacja pracy uczniów, 

 odpowiedź ustna, prezentacja, 

 aktywność na zajęciach, 

 zadanie domowe, 

 zachowanie i postawa. 

 

4. Kryteria oceny 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę i umiejętności przewidziane  

w programie nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 wyróżnia się dużą aktywnością i zaangażowaniem na zajęciach, 
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 podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami i 

dba o właściwą organizację miejsca pracy, 

 bierze udział w konkursach przedmiotowych. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy 

teoretyczne i praktyczne, 

 wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy  

z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania  

na wystarczającym poziomie, 

 podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela  

lub koleżanek i kolegów,  

 poprawnie stosuje wiadomości, 

 podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia  

i utrzymuje porządek na swoim stanowisku. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania  

na poziomie podstawowym, 

 rozwiązuje typowe zadania praktyczne o średnim stopniu trudności, 

 podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych 

osób, 

 na stanowisku pracy nie zachowuje porządku. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 w stopniu elementarnym opanował wymagania zawarte w podstawie programowej, 

 z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji,  

ale podejmuje w tym kierunku starania, 

 pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji. 
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Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował 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, 

 nie oddaje prac wytwórczych. 

 

5. Zasady zgłaszania nieprzygotowania do lekcji: 

 Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w semestrze. Kolejny raz 

oznacza cząstkową ocenę niedostateczną. 

 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. 


