
Technika 
 

zasady oceniania 

 
Obszary aktywności oceniane na lekcjach techniki: 

– aktywność na lekcjach, 

– prace wytwórcze wykonywane na lekcjach, 

– zadania dodatkowe, 

– odpowiedzi ustne, 

– testy, 

– zadania domowe, 

– przygotowanie uczniów do zajęć. 

 

Zasady oceniania: 

– na lekcjach zajęć technicznych oceniane są wyżej wymienione obszary; 

– ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, 

prezentacji rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie); 

– uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu 

przedmiotowego, który również podlega ocenie; 

– w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia dwa razy nieprzygotowanie do lekcji, 

bez podania powodu; 

– przed lekcją należy zgłosić brak zeszytu lub książki 

– przy realizacji zadań oceniane będą: 

* przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu, 

* umiejętność zarządzania informacją, 

* umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 

* przestrzeganie praw i zasad współżycia, 

* umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy; 

– każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, 

biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony 

przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z 

nauczycielem); 

– nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania 

domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności; 

− uczeń ma prawo poprawić ocenę cząstkową w terminie dwóch tygodni od dnia jej 

otrzymania 

 

Procedury podniesienia oceny przewidywanej:  

uczeń może się ubiegać się na wniosek rodzica o podniesienie oceny tylko w 

przypadku gdy ocena na I semestr była równa proponowanej. Uczeń musi napisać 

sprawdzian z podanego zakresu materiału i/ewentualnie wykonać pracę manualną 

której nie wykonał przed ustaleniem oceny przewidywanej 

 



Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny. 

Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: 

– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach 

praktycznych oraz wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania 

– osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych 

– systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji 

– twórczo rozwija własne uzdolnienia 

– śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki 

– swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zaj. 

– stosuje rozwiązania nietypowe 

– biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

– wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych 

 

Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy: 

– opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania 

– rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 

– prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć 

– potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych 

– ambitnie realizuje zadania indywidualne 

– bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania tech. 

– jest świadomy zasad bhp podczas pracy 

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy 

– sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami 

– cechuje się systematycznością, konsekwencją działania 

– systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji 

– systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację 

– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

– bierze udział w konkursach przedmiotowych 

 

Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy: 

– nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania 

– rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne 

– wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela 

– sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne 

– zna i stosuje zasady bhp 

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy 

– poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami 

– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

– czasami korzysta z różnych źródeł informacji 

– systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację 

 

Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy: 

– opanował minimum zakresu wiedzy określonej w programie nauczania 

– rozwiązuje 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 

– systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie 

 

Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy: 

– ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w programie nauczania 

– rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności 

– 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 dokumentację niesystematycznie i niestarannie 

 

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy: 

– nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nauczania 

– nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań 

– nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów 

– posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

– nie potrafi organizować pracy 

– jest niesamodzielny 

– nie korzysta z żadnych źródeł informacji 

– nie prowadzi dokumentacji 


