
Przedmiotowy System Oceniania z Techniki 
 

powstał w oparciu o Ocenianie Wewnątrzszkolne zawarte w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie 
oraz program nauczania techniki w szkole podstawowej 

 
 

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami będą brane 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 zajęć techniki ponadto będzie uwzględniony stosunek ucznia do wykonywania działań 

praktycznych. Istotne będą też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania 
oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Uwzględnione zostanie też indywidualne podejście ucznia do 
lekcji, jego motywacja i zaangażowanie w pracę.  

 
W nauczaniu techniki ocenie podlegać będą następujące formy pracy:  
- sprawdzian, praca wytwórcza (waga 3) 

- kartkówka, karta pracy (waga 2),  

- pozostałe formy aktywności (waga 1) 

 

Praca wytwórcza, zadanie domowe, karta pracy nie oddane w terminie skutkują wpisaniem do dziennika 
znaku minus (-), który obniża ostateczną ocenę. Uczeń może otrzymać maksymalnie dwa minusy z jednej 
formy pracy. Trzeci minus oznacza wpisanie oceny niedostatecznej. 

 
Kryteria oceniania 
• 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 
pracuje bezpiecznie 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. 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.  
  



Ocena prac pisemnych (testów i kartkówek) odbywa się zgodnie z zasadą:  

100% - 98% poprawnych odpowiedzi – ocena celująca 

97% - 96% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra + 

95% - 90% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra 

89% - 87% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra –  

86% - 84% poprawnych odpowiedzi – ocena dobra + 

83% - 75% poprawnych odpowiedzi – ocena dobra 

74% - 70% poprawnych odpowiedzi – ocena dobra – 

69% - 65% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna 

64% - 55% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna 

54% - 50% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna – 

49% - 45% poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczająca + 

44% - 40% poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczająca 

39% - 34% poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczająca – 

33% - 30% poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczna + 

29% - 0% poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczna. 

 

 

Klasyfikacja semestralna i roczna odbywa się zgodnie z zasadą: 

 

ŚREDNIA WAŻONA OCENA 

5,60 – 6,00 celująca 

4,60 – 5,59 bardzo dobra 

3,60 – 4,59 dobra 

2,60 – 3,59 dostateczna 

1,75 – 2,59 dopuszczająca 

1,00 – 1,74 niedostateczna 

 
 
 
Oprac.: Stanisław Stokłosa 


