
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI 

 

 

   Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej bierze się w szczególności pod uwagę wysiłek  

   wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć 

    a następnie hierarchię ocen cząstkowych. 

 

 

  Na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nauczyciel dostosowuje 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia, 

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  

w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

 

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

 Na lekcji obowiązuje wzajemny szacunek oraz kultura wypowiedzi. 

 

Na lekcję każdy uczeń zobowiązany jest przynieść książkę, zeszyt oraz materiały 

 i narzędzia, jeśli na lekcji będzie wykonywana praca wytwórcza. Zeszyt powinien być 

prowadzony estetycznie i zawierać wszystkie tematy, numery kolejnych lekcji, daty, notatki, 

rysunki, wykonywane podczas lekcji oraz poza nią, zadania domowe. Informacje o materiałach 

 i narzędziach są wpisywane w e – dziennik w zakładkę „Zadania domowe”. 

 

 W ciągu półrocza uczeń może zgłosić 1 nieprzygotowanie (może ono dotyczyć 

kartkówki – która nie jest zapowiedziana, materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania 

pracy wytwórczej, braku zeszytu lub książki). Zaznaczone jest w e – dzienniku „np” i nie ma 

wpływu na ocenę półroczną lub roczną. 

Nauczyciel może przeprowadzić sprawdzian, kartkówkę. Obie formy sprawdzenia wiedzy są 

zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w e – dzienniku w zakładce 

„Sprawdziany”. Dopuszczalne jest również przeprowadzenie kartkówki, która nie jest 

zapowiedziana jak również odpowiedzi ustnej (obie formy obejmują materiał z trzech ostatnich 

lekcji). 



 Osobom, które nie wykazują zainteresowania omawianym tematem lub odmawiają 

wykonania na lekcji pracy twórczej, nauczyciel może zadać (do samodzielnego wykonania w 

domu) zadanie pisemne lub twórcze, aby uczeń uzupełnił braki swojej wiedzy (lub poszerzył 

ją) 

 i mógł zrealizować zagadnienia Podstawy Programowej. 

 

 Podczas nieobecności na zajęciach uczeń jest zobowiązany uzupełnić notatkę 

i zapoznać się z tematem opuszczonej lekcji, jednak nie ma obowiązku przynoszenia pracy 

twórczej, którą pozostali uczniowie wykonywali podczas zajęć (zaznaczenie w e – dzienniku 

„nb”). Wyjątek stanowi częste opuszczanie zajęć (powyżej pięć), wówczas uczeń powinien 

dostarczyć prace do oceny. 

 

 Niedopuszczalne jest wykonywanie pracy zadanej uczniowi na lekcji lub poza nią (np. 

zadanie domowe, dokończenie pracy technicznej, przygotowanie wiadomości na konkretny 

temat, wykonanie pracy twórczej) przez rodziców, koleżankę czy kolegę jak również inne osoby. 

Praca zadana uczniowi powinna być wykonywana  samodzielnie przez niego. W przypadku 

stwierdzenia przez nauczyciela niesamodzielności pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną 

bez możliwości jej poprawy. Podobnie podczas sprawdzianów, kartkówek czy pracy na lekcji. 

 OCENIANIU PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE OBSZARY: 

 

1. Wiedza teoretyczna objęta programem nauczania. 

2. Umiejętność zastosowania wiadomości teoretycznych w praktyce. 

3. Umiejętności wykonania dokumentacji technicznej. 

4. Estetyka wykonania dokumentacji technicznej. 

5. Umiejętność znalezienia rozwiązania w sytuacjach nowych. 

6. Aktywność i kreatywność własna ucznia. 

7. Umiejętność pracy w małych grupach oraz w zespole. 

8. Zaangażowanie i aktywność na lekcji. 

9. Umiejętność odnalezienia i przygotowania materiałów poza pracownią. 

 

 FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE: 

 

1. Udział w konkursach. 

2. Prace na rzecz ochrony środowiska. 



3. Kartkówki. 

4. Odpowiedzi ustne. 

5. Zaangażowanie ucznia oraz stosunek do przedmiotu. 

6. Przestrzeganie regulaminu pracowni. 

7. Prace wytwórcze. 

8. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

9. Obserwacja ucznia: 

a. przygotowanie do lekcji, 

b. aktywność na lekcji, 

c. praca w grupie. 

 

 

Skala ocen 

0% - 30%   niedostateczny (1) 

31% - 50%   dopuszczający (2) 

51% - 70%   dostateczny (3) 

71% -90%   dobry (4) 

91% - 99%   bardzo dobry (5) 

99% - 100%   celujący (6) 

 

 

 

Waga ocen: 

Zadanie domowe  1 - 2 

Praca wytwórcza 4 

Zadanie dodatkowe 3 

Sprawdzian 4 

Laureat konkursu 6 

 

Poprawa oceny niedostatecznej – zmiana wagi o 1 w dół. 

 

 

  



KRYTERIA USTALANIA OCENY: 

 

1. Przy ocenianiu zajęć praktycznych będą brane pod uwagę: 

a. przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad BHP, 

b. organizacja pracy, 

c. ład i porządek na stanowisku pracy, 

d. sprawność w posługiwaniu się narzędziami, 

e. oszczędne gospodarowanie materiałami, 

f. estetyka wykonywanej pracy, 

g. samodzielność pracy. 

2. Przy ocenianiu prac pisemnych będą brane pod uwagę: 

a. spójność merytoryczna i językowa przedmiotu, 

b. zastosowanie właściwego języka przedmiotu, 

c. prawidłowość  estetyka wykonania rysunków. 

3. Przy ocenianiu prac dodatkowych będą brane pod uwagę: 

a. Pomysłowość, inwencja twórcza i nowatorstwo, 

b. Samodzielność, zaangażowanie oraz ilość włożonej pracy, 

c. Różnorodność zastosowania materiałów i technik. 

 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są z ocen cząstkowych. Oceny śródroczne 

i roczne nie muszą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 

• Uczeń, który otrzymał półroczną ocenę niedostateczną powinien przystąpić do 

sprawdzianu poprawkowego w terminie ustalonym przez nauczyciela po zasięgnięciu opinii 

ucznia. 

• Zakres wymagań na sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności tylko na ocenę 

dopuszczający. 

• Ze sprawdzianu poprawkowego uczeń może uzyskać maksymalnie ocenę dopuszczający. 

• W przypadku, gdy uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu 

poprawkowego, otrzymuje ocenę niedostateczny. 



• Ocena ze sprawdzianu poprawkowego jest wpisywana na drugie półrocze jako ocena 

cząstkowa i ma decydujący wpływ na ocenę roczną. 

• Uczeń, który był nieklasyfikowany na pierwsze półrocze, powinien przystąpić do 

sprawdzianu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym przez nauczyciela po zasięgnięciu 

opinii ucznia. 

• Zakres wymagań na sprawdzian klasyfikacyjny obejmuje wiadomości i umiejętności ze 

wszystkich poziomów. 

• W przypadku, gdy uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu 

klasyfikacyjnego, otrzymuje ocenę niedostateczny. 

• Ocena ze sprawdzianu klasyfikacyjnego jest wpisywana na drugie półrocze jako ocena 

cząstkowa i ma decydujący wpływ na ocenę roczną. 

 

Ocena roczna jest oceną podsumowującą osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym. 

 

 

ZASADY PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO: 

 

 Jeśli podczas trwania e - lekcji uczeń ma problemy techniczne rodzic/opiekun prawny 

ucznia powinien zgłosić je nauczycielowi, tak aby ten mógł dostosować zadaną pracę do 

możliwości sprzętowych ucznia. 

 

Uczeń ma obowiązek: 

– punktualnego stawiania się na lekcji zdalnej, 

– aktywnego uczestnictwa w niej, 

– wykonywania zadanej pracy, 

– udzielaniu odpowiedzi na pytania nauczyciela, 

– prezentowania efektów swojej pracy w trakcie lekcji, 

– terminowego odsyłania zadanych prac, 

– samodzielnego wykonywania pracy, 

– sporządzania notatek, 

– wyciszenia mikrofonu podczas gdy nie jest wskazany przez nauczyciela, aby zabrał głos, 



– niekomunikowania na czacie spotkania treści, które nie są związane z bieżącą lekcją 

(dwa powyższe punkty będą traktowane jako utrudnianie prowadzenia lekcji). 

 

 

 Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania  tych obowiązków. 

 

 Prace, zadania, notatki uczeń powinien wykonywać nawet wówczas, jeśli nie jest 

poproszony o odesłanie ich do nauczyciela.  Nauczyciel nie zawsze ocenia odesłane prace. 

Stanowić one mogą dla niego dowód pracy ucznia na lekcji. 

 

 Jeśli uczeń nie przejawia chęci uczestnictwa w e - lekcji i nie stosuje się do wyżej 

wymienionych obowiązków nauczyciel oznacza to minusem w e – dzienniku (trzy minusy 

skutkują oceną niedostateczną). 

 

 Nauczyciel może również  sprawdzić systematyczność ucznia podczas nauczania 

zdalnego przez kontrolę zeszytu lub zadanych prac po powrocie do szkoły (mimo, że były 

sprawdzone wcześniej zdalnie). 

 

 Nauczyciel jest do dyspozycji ucznia oraz rodziców/opiekunów prawnych. Jeśli 

uczeń ma problemy ze zrozumieniem materiału lub zadanej pracy nauczyciel służy 

pomocą i wsparciem. Rodzic/ opiekun prawny może również zgłosić się z prośbą 

o wyjaśnienie niezrozumiałych lub spornych spraw. 

 

 Wszystkie sprawy sporne rozstrzygane są zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami 

Oceniania oraz rozporządzeniami MEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


