
Przedmiotowe zasady oceniania z techniki 

dla klas V-VIII Szkoły Podstawowej 

na rok szkolny 2020/2021 

 

 

I. DIAGNOZA: 

Nauczyciel przeprowadza diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów w wybranej przez siebie formie, 

o wynikach informuje uczniów i rodziców. 

 

II. TREŚCI: 

Nauczyciel realizuje treści zawarte w podstawie programowej nauczania techniki na II poziomie 

edukacyjnym  w zakresie podstawowym lub rozszerzony w oparciu o obowiązujący aktualnie w szkole 

program nauczania. 

 

III. FORMY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:  

1. Prace pisemne: 

 Sprawdziany /testy/prace klasowe 

 Kartkówki 

 Zadania domowe  

 Zadania dodatkowe  

2. Odpowiedź ustna/ czytanie 

3. Aktywność na zajęciach.  

4. Praca na lekcji/praca w grupach 

5. Projekty, prezentacje multimedialne.  

6. Zaangażowanie w przedmiot. 

7. Przygotowanie do zajęć – posiadanie podręcznika (jeden na ławkę) oraz uzupełnionego zeszytu 

przedmiotowego. 

 

 

 

IV. WYMAGANIA PROGRAMOWE 

Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów 

odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen. 

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

samodzielnie, a 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 odpowiednio organizuje 

swoje stanowisko pracy i zachowuje podstawowe zasady bezpieczeństwa. 

• Stopień dobry uzyskuje uczeń, który 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. 

• 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. 

 

V. KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI 

Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na: 

• 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. 

 

a)   96 - 100% - ocena celująca            50-69% - ocena dostateczna 

85 - 95% – ocena bardzo dobra       30-49% - ocena dopuszczająca 

70 - 84% - ocena dobra             poniżej 30% - ocena niedostateczna 

 

      b) dla dzieci z dysfunkcjami 

94% - 100% -  ocena celująca     48% - 67%-: ocena dostateczna 

83% - 93%-: ocena bardzo       28% - 47%: ocena dopuszczająca 



68% - 82%: ocena dobra 0% - 27%: ocena niedostateczna 

 

 

VI.   WAGA OCEN I ŚREDNIA WAŻONA 

• waga 10- sprawdzian, projekt, 

• waga 9 – zaangażowanie w przedmiot 

• waga 6- kartkówka, wytwory pracy ucznia, 

• waga 5- odpowiedź ustna, 

• waga 3- aktywność, zadanie domowe. 

średnia ważona 

od 5,3 – celujący,  

4,5-5,49  bardzo dobry,  

 3,5 – 4,49 dobry,   

2,5 – 3,49  dostateczny,  

       1,8-2,49   dopuszczający 

 

przykład 10x(3+4+1)+4x(3+5)+3x(4+4)=  56 = 3,09 – ocena 

   10x3+4x2+3x2   18 dostateczna 

 



VII. METODY I ZASADY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI: 

1. test, 

2. sprawdzian, 

3. zadanie praktyczne, 

4. zadanie domowe, 

5. aktywność na lekcji  (np. 4 plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą, 4 minusy - 

niedostateczną). 

6. odpowiedź ustną, 

7. pracę pozalekcyjną (np. konkurs, projekt). 

8. nieprzygotowanie do lekcji np. dwa razy w ciągu semestru uczeń klasy 5-8 może 

zgłosić, na początku lekcji, nieprzygotowanie (brak zadania domowego, 

nieprzygotowanie do lekcji), które zwalnia go z pisania niezapowiedzianej kartkówki 

oraz odpowiedzi ustnej. Jeśli uczeń trzeci raz przychodzi nieprzygotowany, dostanie 

ocenę niedostateczną. 

W klasie 4 uczeń ma 1 nieprzygotowanie w ciągu semestru. 

 

 

VIII. SPOSÓB POPRAWY NIEKORZYSTNEJ OCENY: 

 

Uczeń może poprawić w formie pisemnej ocenę niedostateczną w nieprzekraczalnym 

terminie  

2 tygodni od jej otrzymania, chyba że uczeń lub nauczyciel jest w tym czasie nieobecny z 

powodów zdrowotnych, wtedy termin ten ulega zmianie.  

Dodatkowo każdy uczeń ma możliwość poprawy jednego wybranego przez siebie 

sprawdzianu  

w semestrze.  

W czasie poprawy sprawdzianu można uzyskać ocenę w obrębie pełnej skali ocen.  

Nauczyciel informuje uczniów o zasadach na jakich mogą  poprawić oceny niedostateczne  

na początku roku szkolnego.  

IX. SPOSOBY GROMADZENIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O UCZNIU: 

 

1. Systematyczne ocenianie i wpisywanie ocen do dziennika elektronicznego Librus. 



2. Przechowywanie sprawdzianów, testów i kartkówek przez okres 1 roku szkolnego. 

3. Informowanie rodziców o postępach w nauce podczas zebrań z rodzicami oraz 

rozmów indywidualnych w innych terminach.  

 

 

 

 



 


