
Przedmiotowe Zasady Oceniania z techniki w kl. IV-VI 

Nauczyciele: Piotr Czekaj, Bogumiła Englert 

1. Uczeń zobowiązany jest do noszenia podręcznika, zeszytu oraz innych materiałów, których 

przyniesienie zapowiada nauczyciel z lekcji na lekcję. Ich brak równoważny jest 

z nieprzygotowaniem się do lekcji. Dwa razy w semestrze uczeń może  być nieprzygotowany do 

lekcji, co zaznaczane jest w dzienniku.  

2. Uczeń, który na lekcji pracował i mimo to nie ukończył pracy może za pozwoleniem nauczyciela 

dokończyć ją samodzielnie w domu i przynieść na następną lekcję. Uczeń, który nie pracuje na 

lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną.  

3. W przypadku:  
a) jednodniowej lub dwudniowej nieobecności uczeń powinien być przygotowany na kolejną 

lekcję, 

b) co najmniej trzydniowej nieobecności na zajęciach z powodu choroby uczeń ma tydzień na 

uzupełnienie zaległości z lekcji, na których nie był obecny, 

c) dłuższej niż tydzień nieobecności uczeń winien uzgodnić z nauczycielem termin opanowania 

zaległych wiadomości lub przystąpienia do zaległego sprawdzianu, pracy klasowej – nie później 

niż do 2 tygodni od powrotu do szkoły. Po tym terminie uczeń pisze sprawdzian lub kartkówkę 

na najbliższej lekcji. 

4. Uczniowie mogą poprawiać ocenę ze sprawdzianu lub kartkówki  tylko 1 raz w ciągu dwóch 
tygodni od otrzymania pracy. 

5. Sprawdziany nauczyciel oddaje poprawione do dwóch tygodni, a kartkówki na najbliższej 

lekcji. 

6. Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika obok pierwszej i przy klasyfikacji ucznia obie 

oceny brane są pod uwagę. 

7. Zadania domowe uczeń zobowiązany jest odrabiać z lekcji na lekcję. Brak zadania domowego 

jest zaznaczony w dzienniku, a uczeń musi uzupełnić to zadanie na następną lekcję. Trzy braki 

zadań skutkują oceną niedostateczną. 

8. Planowaną śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel zgodnie z zapisami 

w Statucie Szkoły. 

9. W klasie IV na technice realizowane jest wychowanie komunikacyjne w ramach którego uczeń 

przygotowywany jest do uczestnictwa w ruchu drogowym. Po wykazaniu się niezbędną wiedzą 

uczeń może otrzymać kartę rowerową.  

 

Warunkiem przystąpienia do  karty rowerowej jest : 

 zgoda wychowawcy i rodziców, 

  ukończone 10 lat. 

Warunkiem otrzymania karty rowerowej jest : 

 zgoda wychowawcy i rodziców, 

  ukończone 10 lat, 

 pozytywne oceniony test ze znajomości znaków, przepisów ruchu drogowego oraz udzielania 

pomocy przedlekarskiej, 

 wykazanie się umiejętnościami jazdy rowerem pozwalającymi na bezpieczne uczestniczenie 

w ruchu drogowym. 

 

Formy i metody sprawdzania osiągnięć uczniów 
 

- ćwiczenia praktyczne, 

- sprawdziany obejmujące dany dział (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem), 

- kartkówki sprawdzające opanowanie materiału z trzech ostatnich tematów lekcyjnych (mogą   

być niezapowiedziane),  

- odpowiedzi ustne,  

- prace domowe, 

-  zeszyt przedmiotowy, 

- praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt). 

 



Odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, przygotowanie do lekcji mogą być oceniane przez „+” 

lub „-” . Trzy plusy to ocena bardzo dobra, pięć plusów to ocena celująca, trzy minusy - ocena 

niedostateczna. 
 

 

Sprawdziany i kartkówki oceniane są według następujących progów procentowych: 

 

     97% - 100% - stopień celujący 

   90% - 96% - stopień bardzo dobry 

                                                        75% - 89% - stopień dobry 

 50% - 74% - stopień dostateczny 

      30% - 49% - stopień dopuszczający 

        0% - 29% - stopień niedostateczny 

 

Do dziennika wpisywane są sprawdziany- kolorem czerwonym z wagą 5, kartkówki – kolorem 

zielonym z wagą 4, pozostałe oceny (zadania, aktywność) – kolorem czarnym z wagą 2. 

 

Kryteria oceniania 

Oceniając osiągnięcia nauczyciel zwraca uwagę na: 

 rozumienie zjawisk technicznych, 

 umiejętność wnioskowania, 

 czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej, 

 czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,  

 umiejętność organizacji miejsca pracy, 

 właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych, 

 przestrzeganie zasad BHP, 

 dokładność i staranność wykonywania zadań. 

 

 Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie 
zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. 

Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na 

lekcji, a podczas wykonywania praktycznych zadań przestrzega zasad BHP, 

bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. 

 Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły 
samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. 

Ponadto 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. W czasie wykonywania prac 

praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku 

pracy. 

 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. 

 Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania 
zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. 

Na sprawdzianach 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. 

 



Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami nauczyciel bierze pod 

uwagę: 

 aktywność podczas lekcji, 

 zaangażowanie w wykonywane zadania, 

 umiejętność pracy w grupie, 

 obowiązkowość i systematyczność, 

 udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego. 

 
W wypadku techniki uwzględniany jest stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. 

Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.  

 

 


