
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE 

 

 KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

• przygotowanie materiałów i narzędzi, 

• wykonywanie pracy, 

• samokontrola i ocena gotowego wyrobu. 

• aktywność podczas lekcji, 

• umiejętność pracy w grupie, 

• obowiązkowość i systematyczność, 

• udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego. 

 

W nauczaniu zajęć technicznych ocenie mogą podlegać następujące formy pracy: 

• test, 

• sprawdzian, 

• zadanie praktyczne, 

• zadanie domowe, 

• aktywność na lekcji, 

• odpowiedź ustna, 

• praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt). 

 

 

  Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie 

zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. 

Doskonale opanował treści z zakresu podstawy programowej, uzyskuje bardzo dobre oceny 

ze sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się 

narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. Ponadto bierze udział                     

w konkursach przedmiotowych, 

 

• Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły 

samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto 

uzyskuje co najmniej dobre oceny ze sprawdzianów i wykonuje działania techniczne              

w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem podstawowych zasad 

bezpieczeństwa. 

 

• Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej 

pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Ze sprawdzianów otrzymuje co najmniej oceny 

dostateczne, a podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia              

i utrzymuje porządek na swoim stanowisku. 

 

 • Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale 

podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób,   

a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. Na stanowisku pracy nie 

zachowuje porządku. 

 

• Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane 

do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Ze sprawdzianów 

osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest 

nieprzygotowany do lekcji. 

 



• Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności 

niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, 

przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. 

 

Tryb i warunki uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana  

 

1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny tylko o jeden 

stopień z wyłączeniem oceny celującej.  

2. Warunkiem ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną jest:  

  systematyczne uczęszczanie na zajęcia ,  

● usprawiedliwione nieobecności na zajęciach,  

● przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych,  

● korzystanie ze wszystkich oferowanych form poprawy ocen bieżących i pomocy ze strony 

nauczyciela  

3. Wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej dziecka, rodzic (opiekun prawny) 

składa do dyrektora szkoły zgodnie z ustaleniami zawartymi w statucie szkoły.  

4. Aby podwyższyć przewidywaną ocenę roczną, uczeń pisze sprawdzian wiadomości            

z zakresu objętego wymaganiami edukacyjnymi na dany stopień szkolny oraz wykonuje 

własnoręcznie pracę potwierdzającą umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce  

5. Po uzgodnieniu z nauczycielem terminu, uczeń pisze sprawdzian wiadomości najpóźniej      

8 dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.  

6. Warunkiem podwyższenia oceny rocznej jest osiągnięcie minimum 75% punktów 

przewidzianych sprawdzianem. Ustalona w wyniku sprawdzianu ocena jest ostateczna w tym 

trybie postępowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 


