
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA –ZAJĘCIA TECHNICZNE   KL.VI 

KRYTERIA OCEN  

Ustalając ocenę z techniki brany jest przede wszystkim  pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia i jego zaangażowanie oraz wywiązywanie sie z 

obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu. 

Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na: 

1.Indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań 

technicznych. 

2.Poziom uzdolnień i predyspozycji ucznia. 

 3. Uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności  technicznych oraz 

znajomość języka technicznego: 

- czytanie dokumentacji technicznej; 

- rysunek techniczny; 

- operacje technologiczne; 

-montaż; 

- demontaż. 

4. Przygotowanie ucznia do zajęć. 

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 

 Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia: 

• prace wytwórcze wykonane  na lekcji,  

• prace pisemne, prace klasowe ,testy  

• zadania domowe,  

• aktywność na lekcjach,  

• udział w konkursach przedmiotowych,   

• sporządzanie dokumentacji technicznej i jej wykorzystanie. 

! Ocenie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia. 



! Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko wtedy gdy nie  wykona żadnej  

pracy technicznej. 

! Każda działalność twórcza uczniów jest oceniana oceną pozytywną. 

!Prace domowe oceniane są plusami i minusami ,które później zamienia się na 

ocenę: 

+ + + 5            + + - 4            + - - 3            - - - 1 

!Pisemne przedstawienie wiedzy : prace klasowe, testy( zapowiedziane są z 

tygodniowym wyprzedzeniem i zapisem w e- dzienniku); 

WAGA OCEN 

Oceny cząstkowe stawiane są w skali od 1 do 6 oraz ważone według skali: 

Mnożona  razy 5  - reprezentowanie szkoły w konkursach technicznych  

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, BRD 

Mnożona  razy 4  -  praca wytwórcza wykonana na zajęciach, praca klasowa, 

pisemna praca tworzona na lekcji w oparciu o własne doświadczenia; 

Mnożona  razy 3- referat przedstawiany na zajęciach,  

Mnożona  razy 2- pisemna praca tworzona na lekcji w oparciu o zgromadzone 

materiały; 

Mnożona  razy 1  - praca w grupie, praca domowa, referat przeczytany  na 

zajęciach. 

OCENA  SEMESTRALNA  LUB  KOŃCOWOROCZNA 

Uczeń otrzymuje ocenę celująca(6), gdy: 

■ posiadł umiejętności i wiedzę znacznie wykraczające poza wymagania 

programowe,  

■ samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

■ zaangażowanie w dyskusje, trafność interpretacji oglądanych, prezentowanych 

obiektów technicznych; 



 ■ reprezentowanie szkoły w konkursach  technicznych  OTWP  ,BRD; 

■ wykorzystanie wiadomości i umiejętności w nietypowym zadaniu; 

Bardzo dobrą (5) : 

■ opanował pełny zakres umiejętności określony programem nauczania,  

■ potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu problemów 

■ uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe 

■ samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji,  

Dobrą (4): 

■ opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone 

programem,  

■ potrafi bezpiecznie wykonać zaplanowane zadanie,  

■ uzyskuje bardzo  dobre oceny cząstkowe 

■ prawidłowo posługuje się narzędziami, przyborami, sprzętem technicznym.  

Dostateczną (3): 

■ opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone 

programem,  

■ potrafi zastosować wiadomości w rozwiązaniu typowych zadań z pomocą 

nauczyciela,  

■ uzyskuje  dostateczne oceny cząstkowe 

■ zna nazwy podstawowych narzędzi, przyborów, sprzętu technicznego.  

Dopuszczająca (2): 

■ ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem,  

■ rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu 

trudności,  

■ uzyskuje  dopuszczające oceny cząstkowe 

■ nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania, 



■ potrafi wykonać bardzo proste zadanie z pomocą nauczyciela.  

Niedostateczna (1): 

■ nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego 

kształcenia,  

■ nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności z pomocą 

nauczyciela,  

■ nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 

■ ma lekceważący stosunek do przedmiotu i samego nauczyciela. 

* ocena ta nie jest skutkiem możliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz 

całkowitej niechęci do przedmiotu oraz  braku pracy na lekcjach; wystawić ją 

można jedynie w przypadku, gdy uczeń nie przyjmuje żadnej formy pomocy ze 

strony nauczyciela. 

                                                     Opracowała mgr Marzena Głowacka 

 


