
 
Kryteria oceniania z techniki 
Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić 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. 
 Skala ocen: 

 Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oceny cząstkowe, śródroczne  
i  roczne obowiązują wg następującej skali:  

 - stopień celujący (6),  
 - bardzo dobry (5),  
 - dobry (4),  
 - dostateczny (3),  
 - dopuszczający (2),   
 - niedostateczny (1). 
 

 
Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Ocenę osiągnięć ucznia  formułuje  

się z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej 
skali ocen. 

 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 miej-scu 
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.  



 
 Zasady bieżącego oceniania ucznia: 

 
1. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Termin zostaje wpisany do 
dziennika LIBRUS. Sprawdzian jest poprzedzony lekcją powtórzeniową, do której uczeń ma 
obowiązek się przygotować. 
2. Kartkówki obejmują materiał z ostatniej lekcji (kartkówka nie jest zapowiadana)  
lub z 2-3 lekcji (kartkówka wtedy jest zapowiadana i wpisywana do dziennika LIBRUS). 
3. Odpowiedź ustna sprawdza poziom wiadomości i umiejętności maksymalnie z  dwóch 
ostatnich tematów. 
4. Każdy uczeń w ciągu semestru może być dwa razy nieprzygotowany, musi to jednak 
zgłosić na początku lekcji. Każde następne nieprzygotowanie traktowane jest jako ocena 
niedostateczna. 
5. Powyższy punkt nie dotyczy lekcji, na których ma się odbyć zapowiedziany wcześniej 
sprawdzian,  lub kartkówka. 
6. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać sprawdzianu lub kartkówki z całą klasą ma 
obowiązek uczynić to w terminie do dwóch tygodni poza godzinami lekcyjnymi  
w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu. Jeśli uczeń tego nie uczyni otrzymuje 
odpowiednio z danej kartkówki lub sprawdzianu ocenę niedostateczną.  
7. W przypadku celowego unikania pisania sprawdzianu lub kartkówki (wagary) lub  
w przypadku odmowy przez ucznia pisania sprawdzianu (kartkówki) mimo jego obecności  
na zajęciach uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
8. Uczniowie, którzy nie byli na lekcjach z ważnych przyczyn ( jednodniowa niedyspozycja, 
badania lekarskie, zawody, konkurs itp.) mają obowiązek uzupełnić wszystkie braki  
na następną lekcję . 
9. Uczniowie, którzy nie uczęszczali do szkoły z powodu długotrwałej choroby (co najmniej 
tydzień) mają tydzień po powrocie do szkoły na uzupełnienie wszystkich braków.  
10. Nauczyciel zastrzega sobie prawo indywidualizacji procesu oceniania ucznia  
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

 
 

  Zasady bieżącego poprawiania ocen cząstkowych:  
 1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy ocen niedostatecznych, dopuszczających  

i dostatecznych  z prac pisemnych (sprawdzianów i kartkówek)   
w terminie do dwóch tygodni od daty otrzymania oceny. 

 2. Każdy uczeń ma prawo do poprawy ocen niedostatecznych, dopuszczających  
i dostatecznych z zadań domowych o ile wykona je poprawnie na następną lekcję. 

 3. Uczeń ma prawo poprawić daną ocenę (wymienioną w pkt. 1 i 2) 
JEDNORAZOWO. 

 4. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny traci prawo do jej poprawy. 
 5. Uczeń dokonuje poprawy ocen na zajęciach dodatkowych. 
 6. Każda ocena z poprawy zapisywana jest w dzienniku LIBRUS w nawiasie obok 

wcześniej uzyskanej i wpisanej oceny. 
 

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami należy wziąć 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 trzeba ponadto uwzględnić stosunek ucznia do wykonywania działań 
praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, 
estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena powinna przede 
wszystkim odzwierciedlać indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację 
i zaangażowanie w pracę. 
 
Metody sprawdzania osiągnięć 
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 techniki 
ocenie mogą podlegać następujące formy pracy: 

 test, 
 sprawdzian, 
 zadanie praktyczne, 
 zadanie domowe, 
 aktywność na lekcji, 
 odpowiedź ustna, 
 praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt). 

. 
Oceny z prac pisemnych ustala się według następującej skali procentowej: 
 
1) Przy ocenianiu sprawdzianów stosuje się następujące zasady przeliczania punktów 
 na ocenę:  
 poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  
 30% - 50% - dopuszczający  
 51% - 74% - dostateczny  
 75% - 89% - dobry  
            90% - 99% - bardzo dobry   
 100%  i  zadanie dodatkowe (jeżeli jest przewidziane przez nauczyciela) – celujący. 
2) Przy ocenianiu innych prac pisemnych stosuje się następujące zasady przeliczania punktów 
na ocenę:  
 poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  
 30% - 49% - dopuszczający  
 50% - 74% - dostateczny  
 75% - 89% - dobry  
            90% - 100% - bardzo dobry   
3) Przy sprawdzaniu prac pisemnych uczniów posiadających opinie lub orzeczenia poradni 
psychologiczno – pedagogicznej stosuje się kryteria uwzględniające zalecenia zawarte 
w opinii lub orzeczeniu, natomiast zasady przeliczania punktów na oceny pozostają jak 
wyżej. 
 
 


