
PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA  Z  TECHNIKI 

1.Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na 
początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu. 

2. Niniejszy regulamin jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

3. Ocenianiu podlega: 

        a) wiedza teoretyczna objęta programem nauczania, 

        b) umiejętność zastosowania wiadomości teoretycznych w praktyce, 

        c) umiejętność wykonania dokumentacji  technicznej, 

        d) estetyka wykonanych rysunków i wykonanych prac, 

        e) umiejętność znalezienia rozwiązania w sytuacjach nowych, 

        f) aktywność i kreatywność własna ucznia, 

        g) umiejętność pracy w małych grupach oraz w zespole, 

        h) zaangażowanie i aktywność na lekcji, 

        i) umiejętność odnalezienia i przygotowania materiałów poza pracownią. 

4. Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: 

        - aktywność, 

        - prace wytwórcze, 

        - zadania dodatkowe( referaty, projekty), 

        - odpowiedzi ustne, 

        - testy, 

        - kartkówki- z trzech ostatnich lekcji, 

        - udział w konkursach, 

        - zeszyt przedmiotowy. 

5.Zasady oceniania:  

    - na ocenę z techniki ma wpływ estetyka, staranność wykonanych prac oraz wysiłek w nie  
włożony, 

    - ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania zadania i jego 



prezentacji, a także estetyki i terminowości wykonanej pracy, 

    - uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu 
przedmiotowego, 

     - uczeń nieobecny na lekcji musi nadrobić zaległości, a w przypadku problemów ze 
zrozumieniem treści, może zgłosić się do nauczyciela, 

    - w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia jednego nieprzygotowania do lekcji z 
określeniem  czego dotyczy  zgłaszane nieprzygotowanie . Zgłoszenia braku przygotowania 
musi się odbyć na początku lekcji, a nie w  czasie jej trwania. Jeżeli w danym dniu nauczyciel 
planuje kartkówkę, uczeń zgłaszający nieprzygotowanie również pisze, lecz jego praca w 
momencie niepowodzenia nie będzie  oceniana. Prawo to nie dotyczy sprawdzianów i 
kartkówek wcześniej zapowiadanych. 

    - za zgłoszony przed lekcja brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje minus, uzyskanie  
trzykrotnego znaku minus jest równoważne z uzyskaniem oceny niedostatecznej. 

    - duża aktywność ucznia podczas zajęć lub poza nimi może zostać nagrodzona oceną oceną 
lub znakiem plus, trzykrotne uzyskanie znaku plus powoduje wpisanie oceny , 

    - za brak aktywności  na zajęciach uczeń dostaje  minus, trzy minusy odpowiadają ocenie 
niedostatecznej , 

    - każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc 
udział w konkursach, przygotowując referat na określony przez nauczyciela temat lub tworząc 
własny projekt pracy, 

     - rodzice i uczniowie maja obowiązek zgłosić nauczycielowi wszelki przeciwwskazania do 
czynnego udziału w lekcjach techniki. 

6. Wszystkie prace wytwórcze uczeń wykonuje na lekcjach samodzielnie, prace wykonane w 
domu będą oceniane o ocenę niżej( wyjątkiem będą prace przyniesione przez ucznia, po dłuższej 
nieobecności w szkole, np. choroba). 

7. Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej: 

     - uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce, musi zaliczyć wymagany 
materiał . 

     - poprawa oceny jest dobrowolna, 

     - uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawy oceny , 

     - poprawa odbywa się poza lekcją- nauczyciel indywidualnie ustala z uczniem czas i 
miejsce poprawy oceny, 

     - uczeń ma obowiązek wykonania i poddania ocenie każdej pracy wykonanej na lekcji 



     - podczas jego nieobecności w terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie później niż dwa 
tygodnie po powrocie do szkoły i na zasadach ustalonych przez nauczyciela, 

     - w wypadku kłopotów ucznia z nauką nauczyciel wraz z uczniem opracowuje plan działań 
umożliwiający uczniowi uzupełnienie braków przez: 

     - ustalenie indywidualnych konsultacji, 

     - zorganizowanie pomocy koleżeńskiej, 

     - ustalenie terminu zaliczenie poszczególnych działów materiału i prac. 

8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia 

Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego 
stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 
programowym, potwierdzone orzeczeniem lub opinią PPP albo opinią lekarza specjalisty. 

Poniższe ustalenia dotyczą uczniów, którzy posiadają stosowne orzeczenia z PPP. 

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań u uczniów z dysleksją, dysortografią oraz 
dysgrafią w zakresie przedmiotu zajęcia techniczne: 

• dysortografia 

- błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę z zajęć technicznych, 

- prace pisemne są oceniane tylko pod kątem merytorycznym. 

• dysgrafia 

- nie podlega ocenie układ graficzny rozwiązania zadania, 

- ocenie nie będzie podlegać staranność: pisma, rysunku pomocniczego, wykresu itp., 

- prace domowe lub inne pisemne prace zlecone przez nauczyciela uczeń będzie mógł 
wykonywać na komputerze, 

- jeśli pismo jest trudne do odczytania, można pracę pisemną zamienić na wypowiedź ustną, 

- ograniczanie tekstów do czytania i pisania na lekcji do niezbędnych notatek, jeśli to możliwe 
przygotowanie gotowych notatek do wklejenia, 

• dysleksja 

- uczniowie maja prawo do wydłużonego czasu pracy tj. pisania sprawdzianów, kartkówek , 
testów, odpowiedzi ustnych, 

- błędy typowe dla dyslektyków nie obniżają wartości pracy ucznia, 

- kontrolowanie stopnia zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń, 



szczególnie podczas sprawdzianów (wolne tempo, czytania, słabe rozumienie jednorazowo 
przeczytanego tekstu może uniemożliwić wykazanie się wiedzą z danego materiału), 

- pisemne sprawdziany ograniczać się będą do sprawdzanych wiadomości (stosowanie testów 
wyboru, zdań niedokończonych, tekstów z lukami), 

- ograniczanie tekstów do czytania na lekcji 

Ponadto dla każdej grupy zaleca się: 

- zwiększenie czasu na odpowiedzi ustne i pisemne oraz powtarzanie pytań w trakcie 
sprawdzianów, kartkówek, testów, odpowiedzi ustnych, 

- podczas oceniania uwzględniony zostanie stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek, 
przygotowanie do zajęć w materiały, niezbędne pomoce itp. 

Sposoby dostosowania wymagań u uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna w zakresie 
przedmiotów nauczania: 

• unikać wyrywania do natychmiastowej odpowiedzi, informować ucznia o terminach 
odpytywania ustnego oraz o zakresie materiału (w szczególnych przypadkach podać konkretne 
pytania), 

• jeśli zaistnieje taka potrzeba umożliwić odpowiedzi ustne nie na forum klasy, 

• w ocenianiu zwracać większą uwagę na wysiłek włożony w wykonanie zadania niż ostateczny 
efekt pracy, 

• sprawdzanie wiadomości będzie dotyczyć krótszych partii materiału. Zadawane pytania należy 
precyzyjnie formułować, 

• w trakcie odpowiedzi ustnych jeśli jest to konieczne naprowadzać na właściwy tok 
rozumowania, 

• dawać więcej czasu na czytanie poleceń słownych, zadań z treścią zarówno podczas lekcji jak i 
w czasie prac kontrolnych (sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne), 

• powierzone zadania dzielić na etapy do wykonania małymi krokami, 

• w trakcie sprawdzianów zwiększać ilość czasu potrzebnego na rozwiązanie zadania, można dać 
podobne, przykładowe zadania do rozwiązania w domu, 

• zadawać do domu tyle, ile uczeń jest sam w stanie wykonać, 

• uczeń z dwutygodniowym wyprzedzeniem informowany będzie o terminie testu, sprawdzianu, 
pracy klasowej oraz materiale rzeczowym na którym jest on oparty. 

Ocenianie pracy uczniów z orzeczeniem  na zajęciach technicznych: 

• nauczyciel ocenia osiągnięcia edukacyjne ucznia  w odniesieniu do stopnia realizacji przez 



niego dostosowanego programu, 

• uczeń może uzyskać oceny celujące i bardzo dobre pod warunkiem, że opanował w pełni 
zmodyfikowany program z przedmiotu, 

• prace pisemne z przedmiotu oceniane są pod kątem zawartych w nich wiadomości i treści. 
Błędy ortograficzne, gramatyczne oraz językowe nie mają wpływu na ocenę, 

• uczeń ma prawo odpowiadać ustnie jeśli wolne tempo pisania uniemożliwia mu realizowanie 
zadań podczas sprawdzianu czy kartkówki, 

• podczas kartkówki uczeń  ma wydłużony czas pisania, dostosowany do jego potrzeb, 

• uczeń podlega takim samym zasadom oceniania za przygotowanie do lekcji i pracę domową 
jak pozostali uczniowie, 

• ocena prac pisemnych powinna zawierać krótkie uzasadnienie oceny oraz wskazówki 
ewentualnej poprawy, 

• nauczyciel przedmiotu stara się w miarę możliwości zauważać i doceniać "plusem" lub 
pochwałą słowną każdorazowy przejaw aktywności ucznia upośledzonego, 

• przy ustalaniu oceny z zajęć technicznych  należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 

• uczeń powinien mieć zapewnioną możliwość osiągnięcia sukcesu mierzonego nie tylko skalą 
ocen ale przede wszystkim poczuciem systematycznego przyrostu wiedzy i umiejętności. 

W szczególnych przypadkach praca z uczniem z dysfunkcją na lekcjach edukacji zajęć 
technicznych odbywać się będzie według zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. O 
powyższych ustaleniach uczeń zostanie osobiście poinformowany przez nauczyciela. 

 

 Wymagania na poszczególne stopnie : 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
-posiadł pełną wiedzę i umiejętności objęte programem  nauczania danej klasy , 
-wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy, problemów praktycznych i 
teoretycznych, 
- pracuje systematycznie, 
- wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem 
merytorycznym, 
-wykazuje sie dużym zaangazowaniem na lekcji, 
- podczas zadań przestrzega zasad BHP, 
- bezpiecznie posługuje się narzędziami, 
- dba o właściwą organizacje miejsca pracy, 
 -interesuje się najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki,  
-pracuje samodzielnie twórczo nad rozwijaniem swoich uzdolnień,  



-jest laureatem konkursów wiedzy technicznej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego(Brd) na 
szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim,  
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
-przedstawia estetyczną i kompletna dokumentację rysunkowo-technologiczną,  
-organizuje właściwe stanowisko pracy,  
-posługuje się prawidłowo narzędziami, przyrządami i przyborami,  
- z reguły pracuje systematycznie, efektywnie,  
- wykazuje się aktywnością na lekcjach, współdziała w grupie,  
- zachowuje podstawowe zasady bezpieczeństwa. 
-Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
-poprawnie wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania problemów praktycznych i 
teoretycznych,  
-przedstawia dokumentacje rysunkowo-technologiczne, ale zdarzają się w niej błędy,  
-organizuje właściwe stanowisko pracy, ale zdarzają się drobne uchybienia,  
-posługuje się w sposób zadowalający narzędziami, przyrządami i przyborami,  
-korzysta z wytworów techniki, zwracając uwagę na bezpieczeństwo,  
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
- przedstawia dokumentacje rysunkowo-technologiczne, ale z błędami i niestarannie, 
- pracuje, ale nie jest aktywny na zajęciach,  
- organizuje właściwie stanowisko pracy, ale potrzebuje na to więcej czasu, 
- stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela,  
- rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o małym stopniu trudności lub przy pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
- ma duże braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach objętych programem 
nauczania , 
- rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o niewielkim stopniu trudności tylko przy pomocy 
nauczyciela, 
- z trudem wykonuje działania zaplanowane do realizacji podczas lekcji, 
- nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego,  
- często nie wykonuje prac wytwórczych.   
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który 
- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania, 
- nie rozwiązuje zadań praktycznych i teoretycznych o niewielkim stopniu trudności, nawet przy 
pomocy nauczyciela, 
- ostentacyjnie nie pracuje na lekcji, lekceważy przedmiot, 
- nie chce poprawić ocen pomimo zachęty nauczyciela,  
- opuszcza zajęcia , nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego,  
- ma tak duże braki, że nie potrafi ich nadrobić, nawet przy pomocy nauczyciela, 
- nie współpracuje z grupą, 
- przeszkadza innym uczniom w realizowaniu zadań,  
- nie wykonał żadnej pracy wytwórczej. 
 Ocena niedostateczna nie wynika z możliwości czy braku uzdolnień ucznia, ale całkowitej 
niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcji. 


