
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

ZAJĘCIA TECHNICZNE – SZKOŁA PODSTAWOWA 

 

Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na 

początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu. 

 

Uczeń otrzymuje oceny za: 

- aktywność na lekcji 

- prace wykonane na lekcji 

- zadania dodatkowe 

- udział w konkursach 

- zeszyt przedmiotowy 

- wiadomości teoretyczne 

 

Zasady oceniania: 

- ocena zależy od stopnia wymagań na dany stopień, 

- ćwiczenia wykonywane na lekcji podlegają ocenie za: wykonanie wszystkich poleceń,    

  stopień samodzielności, sposobu  rozwiązania, estetyki, systematyczności, poprawności     

  wykonania, różnorodności materiałowej, zaangażowania ucznia, umiejętności doboru i  

  posługiwania się narzędziami, końcowy efekt pracy. 

- umiejętność pracy w zespole (zainteresowanie, pomoc koleżeńska, samokontrola) 

- uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu 

- w ciagu półrocza uczeń ma prawo być raz nieprzygotowany do zajęć (następne są  

  zaznaczane w dzienniku) 

- po długiej nieobecności w szkole uczeń ma prawo być nieprzygotowany 

- nieobecność na ostatniej lekcji nie zwalnia ucznia z obowiązku przygotowania się do zajęć 

- każdy uczeń ma prawo brać udział w konkursach, za co otrzyma dodatkową ocenę 

- uczeń, który nie oddał w terminie pracy musi w ciągu 2 tygodni dostarczyć 

- prace wykonane w domu (bez zgody nauczyciela) nie będą oceniane 

- każdą ocenę można poprawić 

- na ocenę ma wpływ także termin oddania prac  

 

Ocenie podlegają następując obszary aktywności uczniów: 

 porozumiewanie się językiem technicznym 

 rozwiązywanie problemów 

 obsługa narzędzi i urządzeń technicznych 

 stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych 

 aktywność na zajęciach 

 wkład pracy, zaangażowanie w podejmowane działania 

 praca w grupie 

 działalność pozaszkolna 

 Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

Wobec uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce stosuję następujące zasady 

oceniania  

zgodne z zaleceniami poradni zawartymi w orzeczeniu:  

 stosowanie się  do zaleceń zawartych w opinii poradni psychologiczni-pedagogicznej 

 uwzględnianie trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy 

z tekstem,  



 w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczenie tworzenia 

schematów pracy,  

 w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzanie, czy uczeń przeczytał treść 

zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielanie dodatkowych 

wskazówek 

 ocenianie głównie wkładu pracy ucznia w wykonanie danego zadania  

 wyznaczanie i kontrolowanie dodatkowych ćwiczeń do wykonania w domu  

 

Wymagania na poszczególne oceny 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program zajęć 
technicznych realizowany w gimnazjum 

 uczestniczy w nadobowiązkowych formach zajęć technicznych, np. reprezentuje 
szkołę w konkursach wiedzy technicznej i osiąga sukcesy 

 interesuje się literaturą fachową, rozwijając zainteresowania techniką 

 potrafi samodzielnie i w sposób twórczy rozwiązywać problemy związane z techniką, 

potrafi wypowiadać się i dyskutować na tematy techniczne, uzasadniając poprawność 

rozumowania 

 zawsze jest wzorowo zaangażowany w prace na lekcji i przygotowany do zajęć 
technicznych. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował bez zastrzeżeń wiedzę i umiejętności z zakresu programu zajęć 
technicznych realizowanego w gimnazjum 

 ma bardzo dużą wiedzę merytoryczną oraz proponuje ciekawe rozwiązania techniczne 

w trakcie wykonywanych zadań, projektów i ćwiczeń 

 zadania praktyczne realizuje prawidłowo, dobrze posługuje się zdobytymi 
wiadomościami i umiejętnościami 

 samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia o wyższym stopniu trudności 

 potrafi zastosować zdobytą wiedzę techniczną do rozwiązania zadań i problemów 

w różnych sytuacjach 

 jego prace spełniają wszystkie kryteria podane przez nauczyciela, terminowo 
wywiązuje się ze wszystkich zadań, jest aktywny na zajęciach, pracuje systematycznie 

i efektywnie współdziała w grupie. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie zajęć 
technicznych dla gimnazjum 

 poprawnie i samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne, ale potrzebuje 
na to więcej czasu 

 jest pracowity i chętny do pracy, ma przygotowanie i umiejętności z zakresu 

realizowanego tematu 

 samodzielnie wykonuje zadania o średnim stopniu trudności 

 wykazuje postępy w swojej pracy, ale nie opanował wszystkich umiejętności 
określonych w programie zajęć technicznych 

 dba o ukończenie zadań praktycznych na zaplanowanym przez nauczyciela etapie oraz 

w wyznaczonym terminie 

 zazwyczaj jest przygotowany do zajęć i czynnie w nich uczestniczy 



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w sposób podstawowy wiadomości i umiejętności z zakresu programu zajęć 

technicznych realizowanego w gimnazjum, umożliwiające rozwiązywanie zadań 

o średnim stopniu trudności (czasem przy pomocy nauczyciela) 

 wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie, potrzebuje pomocy 
nauczyciela 

 zazwyczaj jest przygotowany do lekcji 

 samodzielnie wykonuje zadania o podstawowym stopniu trudności 

 stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela 

przy realizacji swoich prac 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował w ograniczonym zakresie podstawowe wiadomości i umiejętności, 

 wykonuje proste zadania 

 bywa przygotowany do zajęć, chociaż pracuje niesystematycznie, 

 ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu 
dalszej nauki 

 samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje większość zadań o podstawowym 
stopniu trudności 

 zadania zlecone przez nauczyciela wykonuje z opóźnieniem 

 korzysta z możliwości poprawiania prac praktycznych 

 wykazuje bierny stosunek do przedmiotu 
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym w 
danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

 nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim /elementarnym/ stopniu 

trudności nawet przy pomocy nauczyciela. 

 

 

 
 


