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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W  KUROWICACH 

 
Kryteria wymagań na poszczególne oceny uczeń poznaje w pierwszym tygodniu nauki. Sprawdzanie efektów 
nauczania odbywa się systematycznie w zróżnicowanej formie: pisemnej i praktycznej 

 

1. Ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązywania zadania i jego prezentacji, a także 

terminowości wykonywanej pracy. 
2. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i uwzględnieniem możliwości intelektualnych (opinia 

z PPP)za pomocą różnorodnych narzędzi pomiaru osiągnięć: 
3. OCENIANIU PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE OBSZARY: 
 

➢ Wiedza teoretyczna objęta programem nauczania. 
➢ Umiejętność zastosowania wiadomości teoretycznych w praktyce 

➢ Umiejętności wykonania dokumentacji technicznej. 
➢ Estetyka wykonania dokumentacji technicznej 
➢ Umiejętność znalezienia rozwiązania w sytuacjach nowych. 
➢ Aktywność i kreatywność własna ucznia. 
➢ Umiejętność pracy w małych grupach oraz w zespole. 
➢ Zaangażowanie i aktywność na lekcji. 
➢ Umiejętność odnalezienia i przygotowania materiałów poza pracownią. 

4. FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE: 
 

➢ Udział w konkursach. 
➢ Prace wytwórcze. 
➢ Prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 
➢ Obserwacja ucznia: 

przygotowanie do lekcji, 
aktywność na lekcji, 
praca w grupie. 

 

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. 

Przy ocenianiu prac dodatkowych będą brane pod uwagę: 

h. Pomysłowość, inwencja twórcza i nowatorstwo, 
i. Samodzielność, zaangażowanie oraz ilość włożonej pracy, 
j. Różnorodność zastosowania materiałów i technik. 

 
4. Kartkówki są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie mógł ich napisać, w Librusie pojawi się znaczek 

bz , który w razie nie zaliczenia pracy w terminie 2-tygodbiowym od powrotu do szkoły zostanie zastąpiony oceną 
niedostateczną. 

5. 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. 

6. Kartkówki mogą być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, oraz podanym  zakresem sprawdzanej wiedzy i 
umiejętności a termin ich przeprowadzania odnotowywany  w dzienniku LIbrus. 

7. Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział w konkursach, 
przygotowując i wygłaszając referat na temat określony przez nauczyciela. 

8. Po nieobecności trwającej nie krócej niż 2 tygodnie, nie ocenia się ucznia przez pierwsze 3 dni po powrocie do 
szkoły. 

9. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru nieprzygotowania się do lekcji (brak podręcznika). Uczeń ma 
obowiązek poinformować nauczyciela o tym fakcie przed lekcją. Jeśli to zatai, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Czwarte nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną  i jest wpisane z odpowiednią adnotacją w kategorii ocen 
inne (wtedy wcześniejsze np są usuwane). Każde nieprzygotowanie jest odnotowywane w dzienniku elektronicznym 
skrótem np 
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10. Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest plusami (+). trzy plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą. Ocena znajduje się 
w kategorii ocen-inne z odpowiednią adnotacją. 

11. Jeśli dany uczeń nie zaliczył jakiejś pracy (np. był danego dnia  nieobecny), wtedy w dzienniku wpisany jest skrót bz, 

tzn., że jest zobowiązany do uzupełnienia braku w ustalonym z nauczycielem terminie. 
12. Na koniec semestru lub roku szkolnego wszystkie bz i np są usuwane z dziennika. 
13. Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku zrobienia zadania oraz opanowania wiadomości i 

umiejętności. 
14. Minimalna liczba ocen w semestrze wynosi -4 
15. Ocena prac pisemnych określana jest na podstawie wskaźników procentowych zawartych w Statucie Szkoły. 
16. Ocena semestralna i końcoworoczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej, oraz ocen cząstkowych zgodnie 

ze Statutem Szkoły. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


