
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W ZESPOLE SZKÓŁ  

W KRZYWINIU 

 

I. Cele oceniania: 

1. Gromadzenie informacji o uczniu i procesie nauczania, 

2. Określanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, 

3. Rozbudzanie zainteresowań ucznia, 

4. Przeciwdziałane niepowodzeniom szolnym, 

5. Motywowae do systematycznej, samodzielnej pracy, 

6. Dowartościowanie ucznia, 

7. Wspomaganie ucznia i rodzica w projektowaniu dalszej drogi kształcenia, 

 

II. Cele ogólne nauczania przedmiotu: 

1. Ukazywanie znaczenia wiedzy technicznej w życiu codziennym, 

2. Korelacja techniki z innymi przedmiotami, 

3. Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznyh, 

4. Umożliwienie zdobycia podstaw do kształcenia w następnych etapach edukacji, 

5. Kształtowanie właściwych postaw w zakresie dbałości o zdrowie i ochronę środowiska. 

 

III. Kontrakt z uczniami: 
1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie to: odpowiedzi ustne, sprawdziany, kartkówki, 

prace domowe, prace wytwórcze, prace dodatkowe, udział w konkursach. 

2. Sprawdziany są obowizkowe. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, powinien 

go napisać w termine nie przekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 

3. Sprwdzian jest zapowiedziany, co najmniej  tydziań przed jego terminem i omówiony jest jego 

zakres. 

4. Dla sprawdzianów, testów, kartkówek z punktowanym odpowiedziami obowiązują kryteria 

zgodne z Wewnątrszkolnym Systemem Oceniania. 

5. Każdy sprawdzian można poprawić w ciągu dwóch tygodni od jego oddania. 

6. Uczeń obecny na lekcji odmawiający odpowiedzi ustnej bądź pisemnej (sprawdzian, kartkówka, 

test) otrzymuje oceną niedostateczną. 

7. Kartkówki 10-15 minutowe, nie muszą być zapowiadane, poprawie podlegają tylko wskazane 

przez nauczyciela. 

8. W pzypadku, gdy uczeń korzysta z niedozwolonych form pomocy pn. ściągi nauczyciel 

przerywa mu pracę i wstawia ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. Uczeń otrzymuje 

również uwagę za próbę oszukania nauczciela. 

9. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego. 

10. Nie ocenia się ucznia po tygodniowej nieobecności usprawiedliwionej. 

11. Uczeń na początku lekcji może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (raz w semestrze). Przez 

nieprzygotowanie rozumiemy: brak zeszytu, ćwiczeń, pracy domowej, brak pomocy                       

i materiałów potrzebnych do lekcji. Nieprzygotowanie  nie dotyczy zapowiedzianych 

sprawdzianów, kartkówek. Po wykorzystaniu limitu uczeń otrzymuje minus, trzy minusy to 

ocena niedostateczna. 

12. Aktywność na lekcji nagradzana jest plusem. Zgromadzenie trzech plusów daje ocenę bardzo 

dobrą, sześć plusów ocenę celującą. 

13. W przypadku uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej stosuje się 

kryteria uwzględniające zalecenia tej placówki. 

14. Przy ustalaniu oceny semestralnej/końcoworocznej, wykorzystuje się średnią ważoną wszystkich 

ocen jako ocenę wyjściową. 

15. Przyjmuje się następujące wagi dla poszczególnych ocen: 

 sprawdziany, terty, prace praktyczne – 3+ 

 odpowiedzi ustne, kartkówki – 2 

 aktywność, zadania domowe, zadania dodatkowe - 1 

 

 



IV. Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach: 

1. Uczeń na bieżąco informowany jest o ocenach. 

2. Oceny z prac pisemnych uczeń otrzymuje w terminie dwóch tygodni. 

3. Rodzice mają możliwość uzyskania informacji o ocenach w ramach tzw. konsultacji 

lub w innym terminie uzgodnionym z nauczyciem. 

4. Uczniowie i rodzice informowani są o przewidywanych ocenach semestralnych                   

i rocznych. 

V. Sposoby dokumentowania ocen: 

1. Idziennik. 

2. Zeszyt. 

3. Prace pisemne do wglądu u nauczyciela. 

VI. Formy sprawdzania wiedzy: 

1. Wypowiedzi ustne – obowiązuje znnjomość materiału z trzech ostatnich lekcji,                   

w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. 

2. Sprawdziany pisenme – przeprowadzane po zakończeniu działu, zapowiedziane 

tydzień wcześniej.  

3. Kartkówki – obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być 

zapowiadane. 

4. Prace domowe. 

5. Aktywność na lekcji – uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi trzy 

plusy, gdy uzyska mniej, w końcu semestru zostają one zamienione odpowiednio 

przy dwóch plussach na ocenę dobrą przy jednym ocenę dostateczną. Sześć plusów 

daje ocenę celującą. 

6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywanie zadań 

wytwórczych.  

7. Praca w grupach. 

8. Prace wytwórcze – wykonywane na lekcji lub za zgodą nauczyciela, kończone                      

w domu. 

9. Prace dodatkowe – schematy, plansze, wykresy, rysunki – ocena bądź przeliczane na 

plusy.  

 

VII. Kryteria ocen: 

1. Stopień celujący: otrzymuje uczeń, któy, pracuje systematycznie, wykonuje 

wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie. Podczas 

wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o 

właściwą organizację miejsca prcy. Bierze udział w konkursach. 

2. Stopień bardzo dobry: przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z 

reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem 

merytorycznuch. Wykonuje działania techniczne w odpowiednio 

zorganizowanym miejscu pacy i z zachowaniem podstawowych zasad 

bezpieczeństwa. 

3. Stopień dobry: uzyskuje uczeń który podczas pracy na lekcji korzysta z 

niewielkiej pomocy nauczyciele lub koleżanek i kolegów. Podczas 

wykonywania prac praktycznych, właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje 

porządek na swoim stanowisku pracy. 

4. Stopień dostateczny: przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje 

systematycznie, ale podczas realizacji zajęć technicznych w dużej mierze 

korzysta z pomocy innych osób, Na stanowisku pracy nie zachowuje  porządku. 

5. Stopień dopuszczajęcy: otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania 

zaplanowane do realizacji podczas lekcji, ale podejmuje tym kierunku starania. 

Pracuje niesystematycnie, często jest nieprzygotowany do lekcji. 

6. Stopień niedostateczny: uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i 



umiejętności niezbędych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie 

wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i 

lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. 


