
Przedmiotowe zasady oceniania 

Technika 

CELE: 

● Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności.  

● Informowanie uczniów o jego osiągnięciach edukacyjnych i czynionych postępach.  

● Monitorowanie postępów uczniów i określenie ich potrzeb.  

● Motywowanie uczniów do odpowiedzialności za udział w procesie uczenia się i dalszej pracy. 

 Na początku roku szkolnego uczniowie są informowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań obowiązujących 

w danym roku szkolnym  oraz o sposobie i zasadach oceniania. 

Podczas oceniania działań praktycznych należy zwracać uwagę na:  

• wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu; 

• celowość, dokładność i staranność wykonywanego zadania; 

• organizacja pracy oraz ład i porządek na stanowisku; 

• przestrzeganie zasad dobrej organizacji pracy; 

• właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych; 

• rozumienie zjawisk technicznych; 

• umiejętność wyciągania wniosków; 

• czytanie ze zrozumieniem wszelkiego rodzaju instrukcji. 

Ocenie podlegają następujące obszary aktywności: 

• aktywność na lekcjach; 

• prace wytwórcze wykonywane na lekcjach; 

• zadania dodatkowe; 

• odpowiedzi ustne; 

• testy, kartkówki i sprawdziany; 

• zadania domowe; 

• przygotowanie uczniów do zajęć. 

Wymagania na poszczególne oceny. 

Stopień celujący powinien otrzymać uczeń, który:  



• zdobył wiadomości i umiejętności objęte w 99%-100% przez  program nauczania; 

• biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w nietypowych sytuacjach praktycznych; 

• racjonalnie wykorzystuje swoje uzdolnienia na każdych zajęciach; 

• proponuje nowatorskie rozwiązania; 

• osiąga sukcesy w konkursach technicznych. 

Stopień bardzo dobry powinien otrzymać uczeń, który:  

• opanował w pełni treści programowe, samodzielnie wyjaśnia zjawiska i procesy, rozumie zależności; 

• w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań problemowych; 

• właściwie organizuje stanowisko pracy, przestrzega zasad bhp; 

• sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonuje operacje technologiczne; 

• potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych. 

Stopień dobry powinien otrzymać uczeń, który:  

• opanował w stopniu zadowalającym wiadomości określone programem nauczania; 

• umie wykorzystywać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych    i praktycznych; 

• stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje czas pracy; 

• poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu zadowalającym opanował umiejętności technologiczne. 

Stopień dostateczny powinien otrzymać uczeń, który: 

• opanował wiadomości na poziomie podstaw programowych;  

• umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu 

trudności; 

• przeważnie stosuje zasady dotyczące organizacji  i bezpieczeństwa pracy; 

• mało efektywnie wykorzystuje czas pracy; 

• popełnia błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, w stopniu średnim opanował operacje technologiczne. 

Stopień dopuszczający powinien otrzymać uczeń, który:  

• ma braki w wiedzy na poziomie podstaw programowych; 

• rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności; 

• ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności; 

• posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami, z pomocą nauczyciela wykonuje proste operacje technologiczne. 



 Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

●  nie opanował minimum wiedzy, 

●  nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań, 

●  nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów, 

●  posługuje się niektórymi urządzeniami, 

●  nie potrafi organizować pracy, 

●  jest niesamodzielny, 

●  nie korzysta z żadnych źródeł informacji, 

●  nie prowadzi dokumentacji. 

Kryteria oceny aktywności na lekcjach oraz jej braku: 

- uczeń otrzymuje ,, + ” z aktywności na lekcji za: 

a) właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu, 

b) gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do rozwiązania w trakcie zajęć, 

c) podejmowanie merytorycznej dyskusji, 

d) szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia, 

e) przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji, 

f) wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami, 

g) pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych, 

h) wykonanie pomocy do pracowni, 

i) inne formy twórczej aktywności na lekcji; 

- uczeń otrzymuje ,,-’’ z braku aktywności na lekcji za: 

a) zajmowanie się czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem, 

b) wykazywanie braku oczywistych umiejętności, 

c) niszczenie prac kolegów, 

d) nieprzestrzeganie regulaminu pracowni, 

e) inne formy braku twórczej aktywności na lekcji; 

f) nie pracuje na lekcji. 

- uczeń  otrzymuje „  - ‘  także gdy: 

a)  jest  nieprzygotowany do lekcji; 

b) gdy ma brak zadania domowego. 



- sposób przeliczenia „ +’’i „-” na oceny: 

a) trzy ,, + ’’  to ocena celująca 

b) trzy ,,-’’ to ocena niedostateczna. 

Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej oraz uzgodnienia: 

- sprawdziany , kartkówki i testy  są obowiązkowe; 

- uczeń, który usprawiedliwił swą nieobecność na sprawdzianie, kartkówce, teście pisze go w terminie ustalonym z nauczycielem, 

ale nie później niż dwa tygodnie po powrocie do szkoły; 

- ocena niedostateczna uzyskana ze sprawdzianu może być przez ucznia poprawiona w terminie i na zasadach ustalonych 

wcześniej z nauczycielem, jednak nie później niż dwa tygodnie po oddanym sprawdzianie; 

- poprawa ocen jest dobrowolna; 

- uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny bieżącej w terminie dwóch tygodni od uzyskania; 

- poprawiona ocena jest odnotowywana w dzienniku obok poprawianej i uzyskuje taką samą wagę 

- poprawa odbywa się poza lekcją - podczas  konsultacji; 

- w wypadku kłopotów ucznia z nauką nauczyciel wraz z uczniem opracowuje plan działań umożliwiający uczniowi uzupełnienie 

braków przez: 

a) ustalenie indywidualnych konsultacji, 

b) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej, 

c) ustalenie terminu zaliczenia poszczególnych działów materiału i prac.  

 

Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu na kartę rowerową i zaliczy za pierwszym razem test bezbłędnie  to może uzyskać ocenę 

cząstkową celującą,  a ocenę bardzo dobrą jeśli zaliczy test pozytywnie za pierwszym razem z dopuszczoną liczbą błędów. 

 

Kryteria oceny uczniów z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej: 

- 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 lub opinią poradni 

psychologiczno pedagogicznej lub opinią lekarza specjalisty; 

- w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni, takie jak: 

a) wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, 

b) możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami, 



c) konieczność odczytania poleceń przekazywanych innym uczniom w formie pisemnej, 

d) branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych, 

e) możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej (praca klasowa lub sprawdzian) na odpowiedź ustną, 

f) podczas odpowiedzi ustnych zastąpienie pytań złożonych większą ilością prostych, 

g) obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego, 

h) możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej. 

 

Wagi ocen w E- Dzienniku 

Technika 

Forma sprawdzenia widomości  Waga i kolor oceny 
Osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, 
wojewódzkich, powiatowych i szkolnych 
 

5  
kolor fioletowy 

Sprawdzian , test i poprawy sprawdzianu i testu 
 
 

4  
kolor czerwony 

Kartkówka, praca ręczna wykonana na lekcji, 
rysunek techniczny, pismo techniczne, 
odpowiedź ustna 

3 
kolor zielony 
 

Aktywność, praca na lekcji 
 

2 
kolor niebieski 
 

Zadanie domowe, przygotowanie do lekcji, 
zeszyt przedmiotowy, praca w grupie 

1  
kolor czarny 

 

Dla prac pisemnych z punktowanymi odpowiedziami wprowadza się kryteria procentowe: 
 
0%- 34% - ocena niedostateczna 

35%- 49% - ocena dopuszczająca 

50% - 72% - ocena dostateczna 

73%- 88% - ocena dobra 

89% - 98% - ocena bardzo dobra 

99% -100% - ocena celująca. 


