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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI 

w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim 

 

 

I. Założenia ogólne 
 

1.  PZO wspiera rozwój intelektualny i osobowościowy ucznia. 

2.  Każdy uczeń pracuje, na miarę swoich możliwości, by osiągnąć sukces szkolny. 

3.  Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości 
i umiejętności rozwiązywania zadań technicznych w stosunku do wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej. 

4.  Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i rodzice są informowani o celach, zasadach  
i założeniach przedmiotowego systemu oceniania z techniki. 

5.  Ocena ma dostarczyć uczniowi  i jego rodzicom  informacji na temat postępów ucznia w nauce, jego 
uzdolnień i/lub trudności. 

6.  Każda uczniowska ocena musi być opatrzona przez nauczyciela ustnym lub pisemnym komentarzem 
na temat poziomu opanowania wymaganych  wiadomości i umiejętności. Komentarz powinien 
również wskazywać uczniowi kierunek dalszej pracy. 

7.  Wymagania edukacyjne oparte są na nowej podstawie programowej z techniki. 

8.   Przedmiotowe Zasady Oceniania  z techniki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi  Zasadami Oceniania. 

9.   Stosuje się sześciostopniową skalę ocen: 

a) Niedostateczny    0  –  40% 
b) Dopuszczający     41 – 50% 
c) Dostateczny     51 – 65% 
d) Dobry      66 – 85% 
e) Bardzo dobry       86 – 95% 
f) Celujący      96 – 100% 

 
10. Wszystkie prace wytwórcze wykonywane są w trakcie zajęć lekcyjnych. 

 
 

 
II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu 

 
 

a) testy/ karty pracy 
b) prace wytwórcze 

                         c)   zadania domowe  
                         d)   odpowiedzi ustne  
                         e)   aktywność na zajęciach 
                         f)   praca na lekcji 
                         g)  rysunek techniczny 

 h) udział w konkursach 
 i)  pismo techniczne 
 j)  praca w grupach 
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 k) praca indywidualna 
 l)  przestrzeganie zasad BHP 
 m) prace długoterminowe 

 

 
III. Szczegółowe rozwiązania dotyczące wybranych form uczniowskiej aktywności 

 
Obszar Zasad oceniania Minimalna 

częstotliwość  
w półroczu 

 Testy/ karty 
pracy 

- przeprowadzone w oparciu na materiale 
przerobionym na zajęciach szczególnie 
z wychowania komunikacyjnego  
- nauczyciel powinien oddać sprawdzone prace w 
ciągu dwóch tygodni  

według potrzeb 

Prace 
długoterminowe 

- dotyczą projektów edukacyjnych 
- prace oceniane są według wcześniej podanych 
kryteriów  
– są obowiązkowe i wykonywane tylko i 
wyłącznie na zajęciach  
– niesamodzielne wykonanie pracy zostanie 
ocenione na ocenę niedostateczną 

cały rok 

Odpowiedzi 
ustne 

- bez zapowiedzi mogą dotyczyć trzech ostatnich 
lekcji; 
- jeśli obejmują obszar  mniejszy materiał, muszą 
być zapowiedziane 

według  potrzeb 

Aktywność - dotyczy aktywnego udziału w zajęciach, 
częstego zgłaszania się i udzielania logicznych, 
konstruktywnych wypowiedzi, a także zadań 
dodatkowych dla uczniów z inicjatywą 
- uzyskuje piątkę po otrzymaniu trzech plusów; 
- ocena za aktywność ma funkcję motywującą 
- uczeń otrzymuje ocenę w tej kategorii także za 
udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 
(waga oceny uzależniona jest od rangi konkursu i 
zaangażowania ucznia) 
 

według potrzeb 

Zadania domowe - wykonania ćwiczeń z podręcznika, 
przygotowania informacji na zadany temat itp. 
- sprawdzane są wszystkim uczniom, ale oceniane 
wg potrzeb  
- podczas sprawdzania opatrujemy zadanie literą 
„v”(vide), potwierdzającym odrobienie pracy 
domowej 
- zgłoszony brak zadania domowego nauczyciel 
odnotowuje w dzienniku „-„ lub innym znakiem 

według potrzeb 

 Prace wytwórcze - powinna być zapowiedziana z tygodniowym 
wyprzedzeniem i poprzedzona wpisem do zeszytu 
przedmiotowego 
- obejmuje wiedzę z umiejętności zdobytych 
w trakcie zajęć 
- mogą mieć formę pracy indywidualnej lub 

według potrzeb 
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w grupie  
- nauczyciel powinien ocenić każdą pracę  
- wszystkie prace wykonywane są w trakcie zajęć  
- obejmuje przestrzeganie regulaminu BHP 
 

 Praca w grupie - dotyczy podejmowania działań na lekcji 
- dotyczy organizacji stanowiska pracy 
i przestrzegania regulaminu BHP 
- uczeń jest oceniany za umiejętność 
współdziałania w grupie (komunikatywność, 
kompromisowość, kreatywność) i za umiejętność 
właściwego wykorzystania materiałów i narzędzi 

według potrzeb 

Praca na lekcji - samodzielne i poprawne wykonywanie ćwiczeń na bieżąco 

Praca 
indywidualna 
 
 
 
 
 

- dotyczy prawidłowego doboru materiałów   
 i narzędzi 
- planowania pracy 
- organizacji stanowiska pracy 
- przestrzeganie zasad BHP 
- uczeń poszukuje właściwego sposobu 
rozwiązania problemów technicznych 
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Przestrzeganie  
zasad BHP 
 
 

- dotyczy przestrzegania regulaminu pracowni 
technicznej 
- zasad współdziałania w zespole klasowym  
- organizacji stanowiska pracy 

na każdej lekcji 

Pismo techniczne 
 
 
 
 
 

- uczeń prawidłowo odczytuje wielkości liter  
i cyfr 
- zastosowanie pisma technicznego 
- praca indywidualna, samodzielna wykonana  
w trakcie zajęć 
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Rysunek 
techniczny  

- obejmuje wiedzę zdobytą w czasie zajęć 
- ocenie podlegają wszystkie rysunki techniczne 
wykonane w czasie zajęć 
- tworzenie dokumentacji technicznej 
- czytanie ze zrozumieniem rysunku 
technicznego 
- dokładność, staranność wykonywanego 
rysunku  
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IV.  Waga ocen 
 
a) praca wytwórcza - 6    
b) odpowiedź ustna - 3   
c) infografiki - 2 
d) rysunek techniczny - 5 
e) pismo techniczne - 5 
f) praca w grupie - 4 
g) praca indywidualna - 6 
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h) aktywność - 3 
i) przestrzeganie zasad BHP - 4 
j) testy/ karty pracy - 5      
k) prace długoterminowe – 6 
l) zadania domowe – 3 
m) dyżur - 5                   

 
 

V. Dostosowanie PZO do potrzeb uczniów z dysfunkcjami 
 

a) uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania 
indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni; 

b) uczniowie z dysleksją mają prawo do wydłużonego czasu pracy na testach; 

c) uczniowie z dysleksją mogą być zwolnieni z głośnego czytania w klasie przed rówieśnikami; 

d) uczeń może być zwolniony z odpowiedzi ustnych na forum klasy; 

e) każdy uczeń z dysfunkcją ma prawo do szczególnej pomocy i opieki ze strony nauczyciela; 
 

VI.  Ustalenia dotyczące nieprzygotowanie ucznia do lekcji 
 

a) raz w semestrze uczeń może zgłosić bez żadnych sankcji nieprzygotowanie do lekcji, które  
rozumiane jest jako: brak pracy domowej, zeszytu przedmiotowego, materiałów potrzebnych do 
wykonania pracy wytwórczej  itp.; 

b) nieprzygotowanie zgłasza na początku lekcji; 

c) nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych z dużym wyprzedzeniem prac wytwórczych, 
testów itp. , form zapowiedzianych z wyprzedzeniem (chyba że uczeń był dłużej nieobecny, wtedy 
termin zaliczenia ustala nauczyciel po rozmowie z uczniem); 

d) zgłoszenie nieprzygotowana skutkuje wpisaniem „-.”  lub innego znaku; 

e) każdy kolejny raz jest jednoznaczny z wstawieniem oceny niedostatecznej; 

 

VII. Zasady poprawiania ocen. 

a) uczeń ma prawo poprawić każdą niesatysfakcjonującą go ocenę otrzymaną z wykonywanej pracy 
wytwórczej, rysunku, testu, karty pracy w terminie dwóch tygodni otrzymania oceny; 

 

VIII.  Zasady sprawdzania wiedzy uczniów nieobecnych w szkole przez  dłuższy czas. 

a) jeżeli uczeń nie pisał/wykonywał którejś z form sprawdzania wiedzy z powodu nieobecności 
usprawiedliwionej, to powinien ją napisać w terminie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły, po 
uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne;  

b) zlekceważenie tego obowiązku lub nieusprawiedliwiona nieobecność tylko na lekcji, na której 
odbywał się sprawdzian upoważnia nauczyciela do wpisania oceny niedostateczne; 

c) uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek  nadrobić zaległości, a w przypadku problemów ze 
zrozumieniem treści,  powinien zgłosić się do nauczyciela; 
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IX.     Wybrane kryteria oceniania aktywności uczniów 

                     Rodzice mają prawo do wglądu w prace ucznia podczas zebrań lub konsultacji. 

1. ODPOWIEDŹ USTNA 

Kryteria Punktacja 

zawartość rzeczowa 3 

argumentacja 4 

posługiwanie się językiem technicznym   3 

sposób prezentacji prac wytwórczych 4 

Razem 14 

 

2. OCENA TESTÓW, SPRAWDZIANÓW, KARTKÓWEK 

Oceny 
Procenty – udział punktów 

niedostateczny 0% – 40% 

dopuszczający 41% – 50% 

dostateczny 51% – 65% 

dobry 66% – 85% 

bardzo dobry 86% – 95% 

celujący 96% – 100% 

 

3. OGÓLNE KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

Lp. Przedmiot oceny Kryterium oceny 
1. Wiadomości ogólnotechniczne - stopień opanowania wiadomości w zakresie materiałoznawstwa, 

technologii wytwarzania oraz wychowania komunikacyjnego, 
- wykorzystanie wiadomości w rozwiązywaniu zadań technicznych  
i poruszaniu się po drogach 

2. BHP i organizacja pracy - bezpieczeństwo przy pracy i podczas poruszania się po drogach, 
- organizacja miejsca pracy, ład i porządek, 
- wykorzystanie całego czasu pracy, 
- stopień samodzielności w rozwiązywaniu zadań, 
- elementy racjonalizacji pracy, 
- stopień aktywności na zajęciach technicznych 

3. Dokumentacja techniczna - poprawność przekazu informacji, 
- estetyka, 
- poszanowanie kart pracy jako dokumentu technicznego 

4.  Umiejętności ogólnotechniczne - właściwe korzystanie z dokumentacji technicznej, 
- wykorzystywanie informacji technicznej podczas realizacji zadań 
koncepcyjnych i wytwórczych 
- opanowanie umiejętności technologicznych i konstrukcyjnych, 
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- posługiwania się przyborami, przyrządami i narzędziami w zakresie 
obróbki materiałów, 
- rozpoznawanie podstawowych materiałów konstrukcyjnych oraz ich 
ocena, 
- stosowanie się do przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- uzyskanie karty motorowerowej.  

 

 

                                   IX.    Wymagania poszczególne oceny szkolne 

Wymagania na oceny szkolne zawarte są w nauczycielskich planach wynikowych. Wymagania 
z poziomu podstawowego, to wymagania na ocenę dopuszczającą i dostateczną, a wymagania z poziomu 
ponadpodstawowego, to wymagania na ocenę dobrą, bardzo dobrą, celującą. 

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami pod uwagę bierze się również: 

 aktywność podczas lekcji, 

 motywację i zaangażowanie w wykonywane zadania, 
 stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych, 
  pomysłowość konstrukcyjną, właściwy dobór materiałów, estetykę wykonania oraz 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
 umiejętność pracy w grupie, 
 obowiązkowość i systematyczność, 
 udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego. 

 

 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 wykonuje działania 
techniczne w odpowiednio zorganizowanym miej-scu pracy i z zachowaniem podstawowych zasad 
bezpieczeństwa. 

 
 Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy 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 pracy. 

 
 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. 


