
Kryteria i wymagania na poszczególne oceny z techniki 

 

 

Zasady oceniania na lekcji techniki 

 

1. Umiejętności ucznia mogą być sprawdzane poprzez: 

• kartkówki – zapowiedziane, 3 ostatnie lekcje, 

• praca wykonywana w parach, w grupach, 

• odpowiedzi ustne, 

• prace wytwórcze wykonywane na lekcjach, 

• aktywność na lekcjach, 

• zadania dodatkowe. 

2. Ocenianie bieżące odbywa się za pomocą: 

• Ocenie sumarycznej wyrażonej w skali sześciostopniowej, z dopuszczeniem stosowania 

znaków „+” i „-”; 

• Ocen kształtujących, które mogą być wyrażone w formie informacji zwrotnej, słownej, 

pisemnej, procentowej lub punktowej. 

3. Ocenianie przeprowadzone jest według szkolnej skali procentowej: 97-100% celujący, 86-

96% bardzo dobry, 70-85% dobry, 51-69% dostateczny, 40-50% dopuszczający, 0 - 39% 

niedostateczny. 

4. Uczeń ma prawo do poprawy kartkówki do 2 tygodni od oddania poprawionych prac. Powyżej 

tego terminu nauczyciel ma prawo nie zgodzić się na poprawę oceny. Poprawa odbywać się 

może tylko w terminie podanym przez nauczyciela. Każda ocena z poprawy jest wpisana do 

dziennika. 

5. Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy. 

6. Uczeń jest zobowiązany do posiadania materiałów potrzebnych do wykonania 

zapowiedzianych prac wytwórczych. Brak materiałów jest równoznaczne 

z nieprzygotowaniem do lekcji. 

7. Uczeń ma prawo zgłosić 1 raz nieprzygotowania (NP) i brak zadania (BZ) w semestrze. 

8. Jeśli uczeń był nieobecny na lekcji, to jest zobowiązany dowiedzieć się jaki materiał był 

realizowany i nadrobić zaległości. 

9. Ocena semestralna (roczna) jest oceną oceniającą prace ucznia przez cały semestr (rok). Ocena 

roczna zależy od wszystkich ocen bieżących (także ocen kształtujących), jakie uczeń otrzymał 

w ciągu roku szkolnego. Ocena śródroczna/roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen 

bieżących.  

 

Przedmiotem  oceny  jest   przede   wszystkim   wysiłek   Ucznia   wkładany   w wywiązywanie 

się z obowiązków szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem: przygotowania się  do  lekcji, 

przygotowania dodatkowych prac z własnej inicjatywy lub zleconych przez Nauczyciela, prac 

domowych, aktywnego udziału w lekcjach. 

 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny: 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach 

praktycznych; 

- wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania; 

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych; 

- systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji; 

- twórczo rozwija własne uzdolnienia; 



- śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki; 

- swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach; 

- stosuje rozwiązania nietypowe, racjonalizatorskie; 

- biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu; 

- wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych. 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

- opanował pełny zakres wiedzy określonej w planie wynikowym; 

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne; 

- prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć; 

- potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych; 

- ambitnie realizuje zadania indywidualne; 

- bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne; 

- jest świadomy zasad bhp podczas pracy; 

- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy; 

- sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami; 

- cechuje się systematycznością, konsekwencją działania; 

- systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji; 

- systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację; 

- właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu; 

- bierze udział w projektach szkolnych. 

 

Ocena dobra 

Uczeń: 

- nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym; 

- rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne; 

- wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela; 

- sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne; 

- zna i stosuje zasady bhp; 

- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy; 

- poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami; 

- właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu; 

- systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

- opanował minimum zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym; 

- rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności; 

- poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami; 

- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy; 

- stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy; 

- mało efektywnie wykorzystuje czas pracy; 

- rzadko korzysta z różnych źródeł informacji; 

- systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie. 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

- ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w planie wynikowym; 

- rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności; 



- posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami; 

- w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia; 

- posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu; 

- wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania; 

- nie korzysta z żadnych źródeł informacji; 

- prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie. 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

- nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie 

programowej; 

- odmawia wykonywania zadań; 

- przeszkadza w prowadzeniu lekcji; 

- wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 

Uczeń może poprawić proponowana ocenę semestralną spełniając następujące warunki: 

- zgłasza się do nauczyciela i ustala warunki poprawy; 

- poprawia oceny z prac, które zostały nisko ocenione; 

- poprawia sprawdziany z wiedzy; 

- przynosi dodatkowe prace techniczne wykonane samodzielnie. 


