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PRZEDMIOTOWE  ZASADY OCENIANIA 

Z TECHNIKI 

 

Przedmiotowy system oceniania 
 

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. Ocenianie służy 

zatem do sprawdzenia skuteczności procesu dydaktycznego i ma na celu:  

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnieć edukacyjnych i o postępach w tym 

zakresie, 

 wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

 motywowanie do dalszych postępów w nauce, 

 dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o trudnościach w nauce oraz 

specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na: 

 
 rozumienie zjawisk technicznych, 

 umiejętność wnioskowania, 

 czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej, 

 czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,  

 umiejętność organizacji miejsca pracy, 

 właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych, 

 przestrzeganie zasad BHP, 

 dokładność i staranność wykonywania zadań. 

 

Kryteria oceniania 
 

 Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który: Posiada wiedzę i umiejętności 

wykraczające poza program nauczania przedmiotów w danej klasie, samodzielnie 

i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami 

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania 

danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach i 

olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do 

finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia.  

 Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który: Opanował zakres wiedzy i 

umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz 

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.  
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 Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który: Strona 41 z 86 Posiada wiadomości i 

umiejętności umożliwiające zrozumienie większości materiału, potrafi samodzielnie 

pracować z podręcznikiem i materiałem źródłowym, ustnie i pisemnie stosuje 

terminologię typową dla danych zajęć edukacyjnych, rozwiązuje typowe problemy z 

wykorzystaniem poznanych metod oraz różnorodnych źródeł informacji, bierze 

aktywny udział w zajęciach, sprawnie pracuje w grupie;  

 Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który: Opanował podstawowe, niezbędne 

na danym etapie kształcenia wiadomości i umiejętności na tyle, że jest w stanie czynić 

dalsze postępy w uczeniu się, rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności z 

minimalną pomocą nauczyciela, samodzielnie rozwiązuje problemy najprostsze i 

najbardziej uniwersalne, próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowisko, 

wykazuje aktywność podczas zajęć; 

 Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który: Opanował treści konieczne, 

przewidziane w postawie programowej, ma braki w wiadomościach, ale nie 

przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z zajęcia 

edukacyjnego w ciągu dalszej nauki, przejawia gotowość do przyswajania nowych 

wiadomości, współpracuje z nauczycielem, korzysta z jego uwag i pomocy; 

 Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który: Nie opanował koniecznych treści 

przewidzianych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i 

umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest 

w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności, 

nawet z pomocą nauczyciela. 

 

Metody sprawdzania osiągnięć 
 

 testy 

 zadanie praktyczne, 

 zadanie domowe, 

 aktywność na lekcji, 

 odpowiedź ustna, 

 praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt). 

 

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

 
Zasady oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.  

Dostosowanie prac pisemnych i ustnych do możliwości ucznia 

1. wydłużenie limitu czasu na odpowiedź ustną 

2. zapisywanie poleceń na sprawdzianach większym drukiem  

3. głośne odczytanie zadań na sprawdzianie, teście  

4. stworzenie sprzyjającej atmosfery pracy, obniżenie napięcia  

5. uwzględnianie możliwości intelektualnych ucznia.  

 

Kryteria oceniania   

 
Wobec uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce stosuję następujące zasady 

oceniania zgodne z zaleceniami poradni zawartymi w orzeczeniu:  

 stosowanie się  do zaleceń zawartych w opinii poradni psychologiczni-pedagogicznej 

 sprawdziany i kartkówki przygotowywane w formie testów,  
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 uwzględnianie trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy 

z tekstem,  

 w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczenie tworzenia 

schematów pracy,  

 podawanie uczniom jasnych kryteriów ocen prac pisemnych/ wiedza, dobór 

argumentów, kompozycja itd./,  

 w przypadku trudności z odczytaniem pracy, odpytywanie ucznia ustnie,  

 w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzanie, czy uczeń przeczytał treść 

zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielanie dodatkowych 

wskazówek 

 ocenianie głównie wkładu pracy ucznia w wykonanie danego zadania  

 wyznaczanie i kontrolowanie dodatkowych ćwiczeń do wykonania w domu  

 w pracach pisemnych ocenianie głównie treści, pomysłu, podejścia do tematu 

 

 


