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Szkoła Podstawowa nr 46 w Bytomiu 

 

 

 

Przedmiotowy zasady oceniania  

z zajęć technicznych klasy IV – VI 

 
Opracowanie: Kalina Wędzel 

 

 
KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ 

UCZNIÓW 

 
Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej. Ocenianie służy zatem do sprawdzenia 
skuteczności procesu dydaktycznego i ma następujące cele: 
•  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o postępach w 
tym zakresie,  

•  wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  
•  motywowanie do dalszych postępów w nauce,   
•  dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o 
postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

•  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 
dydaktyczno-wychowawczej.  

  
Z punktu widzenia nauczyciela ocenianie jest istotnym elementem procesu 

dydaktycznego, ponieważ umożliwia: 
•  kontrolowanie postępów ucznia,  
•  ocenę skuteczności metod dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć,  
•  ocenę trafności stawianych wymagań edukacyjnych,  
•  Doskonalenie sposobu realizacji przyjętego programu nauczania.  
 

Natomiast z perspektywy ucznia ocenianie stwarza okazję do:  
•  pogłębiania samokontroli,  
•  motywowania do systematyzowania wiedzy i doskonalenia umiejętności,  
•  odczuwania satysfakcji z własnych osiągnięć.  
  

Wymagania na poszczególne oceny. 
  

•  Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje 
wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem 
merytorycznym. Opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania 
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programowe, 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, np. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

 
•  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.  

 

Kryteria oceny z techniki. 

 

 Przedmiot oceny Kryteria oceny 

wiadomości 

zakres wiadomości 

jakość (stopień rozumienia) 

samodzielność w odtwarzaniu i stosowaniu 

wiadomości (operatywność)  

umiejętności 

poprawność danego działania 

biegłość w jego wykonaniu 

samodzielność w stosowaniu danej umiejętności 
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postawy wobec pracy i 

techniki 

gospodarność 

dyscyplina pracy 

współpraca i współodpowiedzialność 

wytwory działalności 

praktycznej (wykonane 

w pracowni) 

funkcjonalność 

zgodność z projektem 

estetyka wykonania 

oryginalność rozwiązania (jeśli wytwór projektuje 

uczeń) 

zeszyt przedmiotowy, 

dokumentacja 

techniczna 

kompletność i poprawność, estetyka 

 

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami bierze się 

pod uwagę: 
•  aktywność podczas lekcji,  
•  umiejętność pracy w grupie,  
•  obowiązkowość i systematyczność,  
•  udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego.   
W wypadku zajęć technicznych ponadto uwzględnia się stosunek ucznia do 
wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, 
właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa. Ocena powinna również odzwierciedlać indywidualne 
podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie w pracę.  

Ocena osiągnięć jest integralną częścią całego procesu nauczania. 

Najpełniejszy obraz wyników ucznia można uzyskać wówczas, gdy ocenianie 

będzie systematyczne i oparte na różnorodnych sposobach weryfikowania 

wiedzy oraz umiejętności. 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).   

Uczniowie oraz rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o zasadach 
oceniania i wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego 
programu nauczania, a także o sposobie sprawdzania osiągnięć uczniów. Ocena 
jest jawna i uzasadniona tak, aby była dla ucznia źródłem informacji 
wspierających jego rozwój i mogła być zachętą do podejmowania działań w tym 
kierunku. 
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   Przy ocenie prac pisemnych stosuje się następującą punktację: 
 
6 -100% - 98% 
5 - 97% - 90% 
4 - 89% - 75% 
3 - 74% - 50% 
2 - 49% - 30% 
1 - 29% - 0% 
 
 
Dostosowanie wymagań 

 

Na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej oraz niepublicznej poradni specjalistycznej wymagania 

edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne zostaną  dostosowane do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 

uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

 

Dla uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określa się 

w IPET wymagania na ocenę celującą, a kryteria oceniania na niższe stopnie 

przyjmuje się w następujący sposób: 

 

Wymagania edukacyjne dla uczenia zostały określone na ocenę  celującą. 

W wypadku zajęć technicznych szczególnie uwzględniany jest przy ocenianiu 

stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. 

Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, 

estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.  

OCENĘ CELUJĄCĄ  uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach 
korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Opanował 
większość wiadomości i przewidzianych w programie zajęć technicznych dla 
szkoły podstawowej, poprawnie wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania 
problemów praktycznych i teoretycznych, przedstawia dokumentację 
rysunkowo-technologiczną, ale zdarzają się w niej błędy, w sposób 
zadawalający posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami, korzysta z 
wytworów techniki, zwracając uwagę na bezpieczeństwo, jest pracowity i 
chętny do pracy, ma przygotowanie i umiejętności z zakresu realizowanego 
tematu, samodzielnie wykonuje zadania o średnim stopniu trudności, wykazuje 
postępy w swojej pracy, ale nie opanował wszystkich umiejętności określonych 
w programie zajęć technicznych, dba o ukończenie zadań praktycznych na 
zaplanowanym przez nauczyciela etapie oraz w wyznaczonym terminie, 
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zazwyczaj jest przygotowany do zajęć i czynnie w nich uczestniczy. 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ  otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe 

wiadomości i  umiejętności objęte programem nauczania, przedstawia 

dokumentację rysunkowo-technologiczną, ale z błędami lub niestaranną, 

pracuje, ale nie jest aktywny na lekcjach, właściwie organizuje stanowisko 

pracy, ale z uchybieniami  i potrzebuje na to więcej czasu, stara się pracować 

systematycznie, ale potrzebuje czasami pomocy nauczyciela, rozwiązuje zadania 

praktyczne i teoretyczne o małym stopniu trudności, wymaga zachęty do pracy i 

dłuższego czasu na jej wykonanie. Zna i stosuje zasady bhp 

Kryteria oceniania na niższe stopnie przyjmuje się w następujący sposób: 

 

-Ocena dobra – uczeń spełnia wszystkie wymagania ujęte na ocenę bardzo 

dobrą, jednakże realizuje je z dodatkową pomocą nauczyciela, 

 

-Ocena dostateczna – uczeń nie spełnia wszystkich wymagań ujętych na ocenę 

bardzo dobrą, a te co spełnia realizuje z pomocą nauczyciela, podpowiedziami, 

 

-Ocena dopuszczająca – uczeń nie spełnia wszystkich wymagań ujętych na 

ocenę bardzo dobrą, a te co spełnia realizuje z pomocą nauczycielami, 

podpowiedziami, schematami i z wykorzystaniem dodatkowych środków 

dydaktycznych, 

 

-Ocena niedostateczna – uczeń nie spełnia żadnych wymagań zawartych w 

niniejszych wymaganiach edukacyjnych z zajęć technicznych na II etap 

edukacyjny  mimo pomocy nauczyciela, podpowiedzi, schematów czy innych 

środków dydaktycznych. 

Kontrakt między nauczycielem a uczniem: 

 Odpowiedzi ustne są obowiązkowe.  

 Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane.  

 Sprawdziany są obowiązkowe ( zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem).  

 W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń ma 

prawo do zaliczenia go w formie  ustalonej z nauczycielem (uzgadnia z 

nauczycielem również termin). 

  Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w 

formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 Po dłuższej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być 

oceniany na aktualnej lekcji.  
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 Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu roku zgłoszenia nie 

przygotowania się do lekcji. Przez nie przygotowanie się do lekcji 

rozumie się: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do 

odpowiedzi.  

 Po wykorzystaniu limitu nie przygotowania uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

 Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane również, zależnie od ich 

charakteru, za pomocą plusów i minusów. 

  -   Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy   

      na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie,  

      pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie  

      do lekcji. 

  -   Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np.   

      brak podręcznika, zeszytu, plików potrzebnych do wykonania zadania),   

      brak zaangażowania na lekcji.  

 -   Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny: za 3 plusy uczeń  

     otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za 3 minusy niedostateczną. 

 Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.  

 Przy ocenie prac wytwórczych bierze się pod uwagę głównie wkład pracy 

ucznia. 

 Duża aktywność ucznia w czasie zajęć lekcyjnych lub poza nimi może 

zostać nagrodzona oceną bardzo dobrą lub celującą. 

 Oceny bieżące są  przekazywane i uzasadniane bezpośrednio po ich 

uzyskaniu uczniom. 

 Każdy uczeń w ciągu półrocza powinien otrzymać minimum trzy oceny. 

 Rodzice mogą uzyskać szczegółowe informacje o postępach i wynikach 

swojego dziecka podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem 

według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę. 

 Rodzice i uczniowie  są zobowiązani zgłosić nauczycielowi wszelkie 

przeciwwskazania do czynnego udziału w lekcji zajęć technicznych. 

 Każdy uczeń pracuje zgodnie z regulaminem pracowni technicznej oraz 

przepisami BHP. 

 Uczeń ma obowiązek przestrzegania regulaminu pracowni technicznej, w 

przypadku nie stosowania się do zasad bezpieczeństwa  w pracowni, 

może otrzymać ocenę niedostateczną (w postaci oceny cząstkowej). 

 Z PZO uczniowie są zapoznawani na początku roku szkolnego. 

 Uczeń, który opuścił 50% lekcji może nie być klasyfikowany. Jeśli 

nieobecności są usprawiedliwione przeprowadza się egzamin 

klasyfikacyjny ( warunki i tryb określają Wewnątrzszkolne Zasady 

Oceniania). 

 W przypadku oceny niedostatecznej na koniec roku uczeń ma prawo do 

egzaminu poprawkowego. 


