
Przedmiotowy system oceniania – zajęcia techniczne 

 

UCZNIOWIE W TOKU ZAJĘĆ LEKCYJNYCH MOGĄ OTRZYMYWAĆ OCENY CZĄSTKOWE ZA:  

- sprawdziany- prace klasowe,  

– kartkówki, testy, 

- prace wytwórcze wykonywane na lekcjach, 

-  odpowiedzi ustne, 

 - samodzielnie wykonane prace domowe, 

 - aktywność na lekcji (lub jej brak), 

- zeszyt przedmiotowy, 

- przygotowanie do lekcji (przynoszenie zeszytu przedmiotowego, podręcznika),  

-  wykonanie prac dodatkowych (zaproponowanych przez ucznia lub wskazanych przez nauczyciela), 

wynikających z zainteresowań ucznia, wiążących się z programem jak i wykraczające poza program. 

Przy realizacji zadań oceniane będą: 

- umiejętność zarządzania informacją, 

- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 

- umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy, 

- przynoszenie wymaganych narzędzi i materiałów, 

- przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu, 

- staranność wykonania prac praktycznych i zgodność z projektem. 

ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKACJI UCZNIÓW:  

1. Sprawdziany (do 45 minut)  

- Są obowiązkowe. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie powinien napisać go w 

terminie dwutygodniowym od momentu powrotu do szkoły w czasie konsultacji 

wyznaczonych przez nauczyciela. 

 -  Jeżeli uczeń nie napisze sprawdzianu  w uzgodnionym terminie, nauczyciel wpisuje do 

dziennika ocenę niedostateczną. 

 -Sprawdzian jest zapowiedziany co najmniej tydzień wcześniej oraz podane są kryteria 

sukcesu do każdego działu.  

-  Prace pisemne powinny być ocenione i oddane w ciągu 2 tygodni.  



- Wszystkie prace są archiwizowane - do wglądu dla rodziców na spotkaniach indywidualnych 

u nauczyciela przedmiotu.  

- Jeżeli uzyskana przez ucznia ocena ze sprawdzianu  nie satysfakcjonuje go - istnieje 

możliwość poprawy w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania oceny, poprawa następuje  

podczas  konsultacji. Uczeń może poprawiać pracę z danego zakresu sprawdzanych 

umiejętności i wiedzy tylko jeden raz. Poprawiona ocena zostaje wpisana do dziennika obok 

wcześniej uzyskanej. Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną również w terminie 2 

tygodni podczas konsultacji. 

- Uczeń korzystający z niedozwolonych źródeł podczas sprawdzianu, odpisujący zadania 

domowe czy oddający do oceny prace nie napisane samodzielnie otrzymuje ocenę 

niedostateczną bez możliwości poprawy. 

        

2. Kartkówki (10 -15 minut)  

-Nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie, obejmują materiał z trzech ostatnich 

tematów.  

- Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z przygotowania się do lekcji i napisania kartkówki. 

3. Odpowiedź ustna-  obowiązuje ucznia znajomość treści z trzech ostatnich tematów. 

4. Aktywność na lekcjach oraz jej brak zostaną ocenione następująco: 

- uczeń otrzymuje „+” za: 

* właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu, 

*podejmowanie merytorycznej dyskusji, 

* szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia, 

* dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji, 

* wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami, 

* pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych, 

* wykonanie pomocy do pracowni, 

- uczeń otrzymuje „-„ za: 

* niszczenie prac innych uczniów, 

* nieprzestrzeganie regulaminu pracowni, 

* wykazywaniem braku chęci do pracy na lekcji, 

* zajmowanie się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem, 

- sposób przeliczenia „+” i „ –„ na oceny: 



* bdb za +,+,+,+ 

* db za +,+,+,- 

* dst za +,+,-,- 

* dop za +,-,-,- 

* ndst  za -,-,-,- 

 

5. Przy ocenieniu zeszytu przedmiotowego bierze się pod uwagę systematyczność, poprawność i 

staranność prowadzenia notatek oraz wykonywania rysunków. Brak systematycznie wykonywanych 

notatek, niestaranność wpływa na obniżenie oceny końcowej za prowadzenie zeszytu. Zeszyt jest 

oceniany przynajmniej raz w roku szkolnym w dowolnym momencie jego trwania. 

6. Praca na lekcji 

Uczeń, który w trakcie realizacji materiału na lekcji nie bierze czynnego udziału lub uniemożliwia 

prowadzenie zajęć, czy też wykonuje czynności nie związane z biegiem zajęć może otrzymać ocenę 

niedostateczną  bez możliwości jej poprawy. 

 

7. Prace domowe 

-Uczeń (tylko na początku lekcji) może zgłosić bez żadnych konsekwencji: brak pracy domowej – dwa 

razy w semestrze. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każdy brak 

ocenę niedostateczną. Uwaga: jeżeli na kolejną, najbliższą lekcję uczeń nie uzupełnia braku pracy 

domowej, nauczyciel może wystawić ocenę niedostateczną za brak zadania. 

8. Przygotowanie do lekcji: za brak zeszytu, książki i innych  niezbędnych pomocy  uczeń otrzymuje  

„-„ . Za 3 „-”uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

* Nieprzygotowanie do lekcji: dwa razy w semestrze.  Uczeń może zgłosić (tylko na początku lekcji) 

nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny. Fakt ten jest odnotowany w dzienniku. 

Uczeń, który jest nieprzygotowany do zajęć (brak zeszytu, książki) ma obowiązek prowadzenia 

notatek na kartce, wykonywania prac zaproponowanych przez nauczyciela. 

  Uwaga: nie można zgłaszać nieprzygotowanie w przypadku zapowiedzianego wcześniej na dany 

dzień sprawdzianu, kartkówki czy innych zleconych zadań. 

Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole  uczeń będzie oceniany po nadrobieniu braków 

w wiadomościach, zapisach lekcyjnych, ćwiczeniach wykonywanych na lekcjach, pracach domowych - 

co należy do jego obowiązku. Nastąpi to nie później niż po 2 tygodniach od czasu powrotu na zajęcia. 

Dokładny termin i formę ustala nauczyciel uwzględniając przyczynę absencji i możliwości ucznia. 

9.Przy ocenianiu zajęć praktycznych będą brane pod uwagę: 
- przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad BHP, 



-  organizacja pracy, 
-  ład i porządek na stanowisku pracy, 
- sprawność w posługiwaniu się narzędziami, 
- oszczędne gospodarowanie materiałami, 
- estetyka wykonywanej pracy, 
- samodzielność pracy. 
10.Przy ocenianiu prac dodatkowych będą brane pod uwagę: 
- pomysłowość, inwencja twórcza i nowatorstwo, 
- samodzielność, zaangażowanie oraz ilość włożonej pracy, 
- różnorodność zastosowania materiałów i technik. 
 

Ocena uczniów z zaleceniami PPP: 

- nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, 

potwierdzone orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub opinia lekarza specjalisty; 

- w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami  uwzględnione zostają zalecenia poradni: 

* wydłużenie czasu na wykonanie zadania praktycznego, 

* możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenianie ich etapami, 

* możliwość ( za zgodą ucznia) zmiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa- 

sprawdzian), 

* podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego, 

* obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu, 

* branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów 

estetycznych, 

* możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej. 

 

Formy aktywności i  wagi ocen 

Formy aktywności Waga oceny 

Sprawdzian- praca klasowa 5 

Kartkówka, test,  odpowiedź ustna, zadanie 
dodatkowe 

4 

Prace wytwórcze na lekcji 3 

Aktywność na lekcji oraz jej brak, udział w 
konkursach, zeszyt 

2 

Inna(brak zadania, przygotowanie do zajęć, 
praca domowa) 

1 

 

 



Skala ocen 

 niedostateczny  0 -  33% 

 dopuszczający 34 - 50% 

 dostateczny 51 - 75% 

 dobry 76 – 90% 

 bardzo dobry 91 -97% 

 celujący 98  - 100% 

 


