
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  PRACY ZDALNEJ UCZNIA  

Technika 

Ocenie podlegają: 

- prace praktyczne  

- ćwiczenia z podręcznika lub przesłane przez nauczyciela 

- rysunek techniczny 

 

 Na ocenę mają wpływ: 

- pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi, 

- niekonwencjonalność rozwiązań, 

- wysiłek wkładany przez ucznia, 

 

Sposoby i środki pracy zdalnej ucznia: 

Zdjęcia rysunków technicznych, prac praktycznych , ćwiczeń mogą być wysyłane za 

pośrednictwem messengera lub poczty elektronicznej  

 

 Kryteria oceniania: 

Celujący - uczeń tworzy rysunki techniczne,  prace wytwórcze, praktyczne  stosując 

pomysłowe rozwiązania konstrukcyjne lub inne, ćwiczenia (notatki ) są wyczerpujące- widać, 

że uczeń korzystał z dodatkowych źródeł (a  nie kopiował z internetu) 

Bardzo dobry - uczeń bezbłędnie i starannie realizuje zadania powierzone przez nauczyciela z 

zastosowaniem odpowiednich narzędzi pracy. Ćwiczenia są wykonane prawidłowo. Rysunki 

techniczne są wykonane prawidłowo i estetyczne 

Dobry - uczeń poprawnie wykonuje powierzone zadania, praca zawiera drobne błędy 

techniczne i estetyczne. Mały brak lub błąd w ćwiczeniach. 

Dostateczny - wytwory plastyczne uczniów posiadają sporo błędów, są mało estetyczne, 

nieprzemyślane. Widoczne błędy lub braki w ćwiczeniach. 

Dopuszczający - prace ucznia lub ćwiczenia w minimalnym stopniu spełniają wymagania 

programowe, zawierają dużo błędów estetyczno – technicznych. 



Niedostateczny – niedostarczone prace przez okres 2 tygodni 

 

Uczniowie posiadający orzeczenia lub opinie: 

Ocenie podlega przede wszystkim: 

- wysiłek wkładany przez ucznia,  

-pomysłowość 

 

OCENĘ CELUJĄCĄ uzyskuje uczeń,  opanował większość wiadomości z techniki, poprawnie 

wykorzystuje wiadomości teoretyczne do rozwiązywania problemów technicznych, nie boi 

się eksperymentować i podejmować nowych wyzwań, jest pracowity i chętny do pracy, 

samodzielnie wykonuje zadania o średnim stopniu trudności, wykazuje postępy w swojej 

pracy, ale nie opanował wszystkich umiejętności określonych w programie z techniki, dba o 

ukończenie zadań praktycznych na zaplanowanym przez nauczyciela etapie oraz w 

wyznaczonym terminie 

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i 

umiejętności objęte programem nauczania, pracuje chętnie ale niezbyt starannie, stara się 

pracować systematycznie, rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o małym stopniu 

trudności, wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie 

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 (potrzebuje wiele podpowiedzi) 

-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 techniki na II etap edukacyjny mimo pomocy nauczyciela, 

podpowiedzi, schematów czy innych środków dydaktycznych. 
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