
Przedmiotowe Zasady Oceniania z techniki 

Ustalenia ogólne  

1.Oceny są jawne.  

2. Uczeń powinien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją. 

 3. Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie, udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywna 

praca w grupach może być oceniana oceną bardzo dobrą lub celującą. 

4. Przy ustaleniu stopnia z techniki, brany jest przede wszystkim pod uwagę, wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego 

przedmiotu, systematyczność pracy na zajęciach. 

5. W przypadku wprowadzenia obowiązkowego nauczania zdalnego realizacja treści 

podstawy programowej z techniki odbywać się będzie przez odpowiednie narzędzia 

wskazane przez nauczyciela.  

6. Uczeń ma obowiązek pracować systematycznie w domu i wykonywać zadania zgodnie z 

kartami pracy przekazywanymi przez nauczyciela na stronie internetowej szkoły lub przez 

platformy edukacyjne.  

7. Niedotrzymanie przez ucznia wyznaczonego obowiązkowego terminu wykonania danego 

zadania, będzie skutkowało wpisem w e-dzienniku. Zadania nie oddane w terminie będą 

oceniane niższym o jeden stopniem.  

8. Uczeń ma obowiązek wykonać zaległe zadania/formy sprawdzające w ciągu tygodnia od 

terminu obowiązkowego zaliczenia danej pracy. Jeżeli nadal nie wykona zadania, może to 

skutkować oceną niedostateczną. 

 9. Uczeń może poprawić otrzymaną ocenę niedostateczną.  

I 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.  

II FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE: 

 1. Udział w konkursach.  



2. Prace na rzecz ochrony środowiska.  

3. Kartkówki.  

4. Odpowiedzi ustne.  

5. Prace, zadania w zeszycie ćwiczeń oraz jego prowadzenie. 

 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. 

Hierarchia ważności ocen odpowiada kolejności ich wymienienia. 

 III 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. 

 IV CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU:  

1. Kartkówki sprawdzające opanowanie i rozumienie wiadomości bieżących z co najwyżej 3 

ostatnich tematów. Nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadania kartkówek. Uczeń, który nie 

pisał kartkówki z powodu nieobecności w szkole, pisze ją w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z kartkówki w ciągu dwóch tygodni po 

otrzymaniu oceny. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem. 



Przy ustalaniu ocen z odpowiedzi ustnych i prac domowych stosuje się kryteria jak przy 

kartkówkach. 

 2. Odpowiedzi ustne nie mniej niż raz u każdego ucznia w ciągu półrocza.  

3. Prace domowe nie mniej niż raz w ciągu półrocza. Uczeń może 1 raz w ciągu półrocza nie 

mieć odrobionej pracy domowej, być nieprzygotowany do zajęć, jeżeli zgłosi ten fakt 

nauczycielowi na początku lekcji. Ponadto uczeń ma obowiązek uzupełnić brakującą pracę 

domową na następną lekcję.  

V KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW: 

 1. Wyniki z kartkówek omawiane są na lekcjach.  

2. Prace pisemne (przechowywane do końca roku szkolnego) są do wglądu.  

3. Uczeń jest informowany na bieżąco o otrzymywanych ocenach cząstkowych. Każda ocena 

jest jawna. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą zapoznać się z oceną osiągnięć ucznia na 

wyznaczonych konsultacjach i zebraniach wychowawcy z rodzicami, przez e-dziennik.  

VI Prace pisemne oceniane są w systemie punktowym i przeliczane są na oceny według 

następującej skali:  

wynik w % ocena 

0% - 35 %  niedostateczny 1 

36% - 44%  dopuszczający 2 

40 45% - 49%  dopuszczający + 2+ 

50% - 57%  dostateczny - 3- 

58% - 64%  dostateczny 3 

65% - 70%  dostateczny + 3+ 

71% - 74%  dobry - 4- 

75% - 79%  dobry 4 

80% - 85%  dobry + 4+ 

86% - 89% bardzo dobry - 5- 

90% - 93%  bardzo dobry 5 

 94% - 96%  bardzo dobry + + 

97% - 100%  celujący 6 

  

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PZO) JEST ZGODNY Z ZASADAMI 

SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA 

POSZCZEGÓLNE OCENY. 

 


