
TECHNIKA- KRYTYERIA OCEN 

Ocenę celującą 

otrzymuje uczeń, który: w pełni opanował materiał programowy, zawsze przestrzega zasad 

bezpieczeństwa pracy  i umiejętnie stosuje wiedzę w działaniu praktycznym. Sprawnie posługuje się 

sprzętem technicznym. Umiejętnie odczytuje teksty i dokumenty techniczne. Wszystkie zadania 

wykonuje samodzielnie. Często stosuje indywidualne rozwiązania w działaniu technicznym, 

wykazując się pomysłowością konstrukcyjną i dbałością o dokładność wykonania. Biegle posługuje się 

słownictwem technicznym. Podczas realizacji zadań wykazuje się zaangażowaniem, maksymalnie 

wykorzystując czas pracy. Jest zawsze przygotowany do zajęć. Wykazuje zainteresowanie 

przedmiotem, podejmuje zadania dodatkowe. Jest zaangażowany podczas realizacji zadań 

zespołowych, często przejawia cechy lidera grupy. 

Ocenę bardzo dobrą 

otrzymuje uczeń, który: opanował materiał programowy, przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i 

stosuje wiedzę w działaniu praktycznym. Bezpiecznie posługuje się sprzętem technicznym. Odczytuje 

teksty i dokumenty techniczne. Stara się samodzielnie wykonywać zadania techniczne, poprawnie 

pod względem konstrukcyjnym i z dbałością o dokładność wykonania. Stosuje słownictwo techniczne. 

Zadanie realizuje w określonym planem czasie pracy. Jest zawsze przygotowany do zajęć. Wykazuje 

zaangażowanie podczas realizacji zadań zespołowych, podejmuje próby doradcze podczas realizacji 

zespołowych. 

Ocenę dobrą 

otrzymuje uczeń, który wykazuje niewielkie braki w opanowaniu materiału programowego. Korzysta 

z urządzeń technicznych zgodnie z przeznaczeniem, starając się pracować bezpiecznie. Odczytuje 

teksty techniczne, sporadycznie korzystając z pomocy nauczyciela. Potrafi zastosować zdobytą 

wiedzę w praktyce. Zadanie techniczne wykonuje z niewielką pomocą nauczyciela, stosując przyjęte 

założenia konstrukcyjne, z zauważalnymi, niewielkimi niedociągnięciami w zakresie dokładności 

wykonania. Korzysta z urządzeń i narzędzi zgodnie z przeznaczeniem, starając się zachować 

bezpieczeństwo. W wypowiedziach używa terminów technicznych. Zadanie wykonuje w nieco 

wydłużonym czasie. Sporadycznie bywa nieprzygotowany do zajęć. Pracując w zespole, wykonuje 

przydzielone zadania. 

Ocenę dostateczną 

otrzymuje uczeń, który wykazuje braki w zakresie opanowania treści programowych. Stosuje wiedzę 

w działaniu praktycznym kierunkowany przez nauczyciela. Instruowany, posługuje się sprzętem 

technicznym, zachowując podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ma trudności w odczytywaniu 

tekstów i dokumentów technicznych. Stosuje ubogie słownictwo techniczne. Zadania wykonuje 

niestarannie, wymaga motywowania. Nie potrafi wykonać zadania w określonym planem czasie 

pracy. Często bywa nieprzygotowany do zajęć. Pracując w grupie, uchyla się od realizacji zadań. 

Ocenę dopuszczającą 

otrzymuje uczeń, który wykazuje poważne braki w zakresie opanowania treści programowych. 

Zadanie techniczne wykonuje odtwórczo, motywowany i instruowany przez nauczyciela. 

Nieumiejętnie posługuje się sprzętem technicznym, wymaga instruktażu i nadzoru w trakcie realizacji 

zadania. Wykazuje fragmentaryczną znajomość terminologii technicznej. Wykazuje znikome 

umiejętności odczytywania tekstów i dokumentów technicznych. Zadania techniczne wykonuje 



niechętnie i niedbale, motywowany i kierunkowany przez nauczyciela. Sporadycznie bywa 

przygotowany do zajęć. Pracując w grupie, uchyla się od realizacji zadań. 

Ocenę niedostateczną 

otrzymuje uczeń, który: wykazuje poważne braki programowe, które nie rokują ich usunięcia, nawet 

przy pomocy nauczyciela. Nie podejmuje się realizacji zadań, ignoruje pomoc nauczyciela. Nie 

wykazuje się umiejętnością posługiwania się sprzętem technicznym. Nie podejmuje próby 

odczytywania tekstów technicznych. Jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Wykazuje brak 

zainteresowania przedmiotem. 


