
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z TECHNIKI 

 

 

1. Ogólne wymagania na poszczególne oceny z techniki: 

 
1) w klasach IV - VI: 

 

a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
- pracuje systematycznie,  

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach 

praktycznych, 

- wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem 
merytorycznym,  

- opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania, 

- wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji,  
- systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji, 

- podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami,  

- dba o właściwą organizację miejsca pracy, 
- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

- staranie prowadzi zeszyt przedmiotowy; 

 

b) ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który: 
- pracuje systematycznie,  

- opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania, 

- pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie, 
- wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym,  

- systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji, 

- wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i 
z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, 

- staranie prowadzi zeszyt przedmiotowy; 

 

c) ocenę dobrą  otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował pełnego zakresu wiedzy określonej w programie nauczania, 

- podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek 

i kolegów,  
- podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia,  

- utrzymuje porządek na swoim stanowisku, 

- czasami korzysta z różnych źródeł informacji, 

- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy, 
- zna i stosuje zasady bhp, 

- prawidłowo prowadzi zeszyt; 

 
d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze 

korzysta z pomocy innych osób,  
- opanował minimum zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym, 

- wykonuje zadania o średnim stopniu trudności, 

- poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami, 

- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy, 
- stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy, 



- mało efektywnie wykorzystuje czas pracy, 

- rzadko korzysta z różnych źródeł informacji, 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy, nie zawsze poprawnie, 
- na stanowisku pracy nie zachowuje porządku; 

 

e) ocenę dopuszczają otrzymuje uczeń, który: 
- z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale 

podejmuje w tym kierunku starania,  

- ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w planie wynikowym, 

- posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami, 
- w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia, 

- posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu, 

- wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania, 
- nie korzysta z żadnych źródeł informacji, 

- prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie, 

- pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji; 
 

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia,  

- w trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania,  
- przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć,  

- lekceważy podstawowe obowiązki szkolne, 

- nie potrafi organizować pracy, 
- jest niesamodzielny, 

- nie korzysta z żadnych źródeł informacji, 

- nie prowadzi zeszytu. 

 
2. 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. Przy ocenianiu osiągnięć uczniów zwracamy uwagę na:  

1) rozumienie zjawisk technicznych, 

2) umiejętność wnioskowania, 
3) czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń technicznych, katalogów, 

4) czytanie i rysowanie rysunków złożeniowych i wykonawczych, 

5) umiejętność organizacji miejsca pracy, 

6) właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych, 
7) przestrzeganie zasad bhp, 

8) dokładność i staranność wykonywania zadania.  

3. Obszary aktywności oceniane na lekcjach techniki: 
1) aktywność na lekcjach, 

2) prace wytwórcze wykonywane na lekcjach, 

3) zadania dodatkowe, 
4) odpowiedzi ustne, 

5) testy, 

6) zadania domowe, 

7) praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt), 
8) przygotowanie  do zajęć. 

4. Aktywność na lekcjach oraz jej brak zostaną ocenione następująco: 

1) uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za: 
a) właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu, 

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

c) podejmowanie merytorycznej dyskusji, 

d) szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia, 
e) dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji, 



f) wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami, 

g) pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych, 

h) wykonanie pomocy do pracowni; 
2) uczeń otrzymuje „-” za brak aktywności na lekcji gdy: 

a) zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem, 

b) wykazuje brak oczywistych umiejętności, 
c) niszczy prace kolegów, 

d) nie przestrzega regulaminu pracowni i zasad BHP; 

3) sposób przeliczenia „+” i „-” na oceny: 

a) „cel” za +, +, +, +, 
b) „bdb” za +, +, +, 

c) „db” za +, +, 

d) „dst” za +, +,  -, 
e) „dop” za +, -, -, 

f) „ndst” za -, -, -. 

 


