
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM 

I    OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 

Na lekcjach techniki i zajęć technicznych  nauczyciel oceniając ucznia uwzględnia: 

-       osiągnięcia dydaktyczne ucznia ( wiadomości i umiejętności) 

-       aktywność w czasie lekcji, 

-       staranność, dokładność i estetykę wykonywanych zadań, 

-       praca na lekcji (ćwiczenia praktyczne) 

-       aktywność twórczą – rozwiązywanie stawianych problemów, stosowanie wiedzy   

        technicznej do formułowania wniosków, 

-       umiejętność pracy w małych grupach oraz w zespołach 

-       prawidłowość stosowanych norm technicznych. 

III.    KRYTERIA OCENY UCZNIÓW UWZGLĘDNIAJĄ: 

1. przestrzeganie przepisów BHP, 

2. przestrzeganie przepisów i zasad w ruchu drogowym, 

3. organizację miejsca pracy, 

4. samodzielność w rozwiązywaniu zadań i stawianych problemów, 

5. dobór i wybór zadań na miarę możliwości ucznia, 

6. oryginalność rozwiązań technicznych, 

7. umiejętność korzystania z informacji technicznej, literatury technicznej, encyklopedii  

i innych zasobów wiedzy, 

IV.  PODSTAWOWE ZASADY OCENIANIA 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. Ocena wiedzy i umiejętności ucznia jest dokonywana systematycznie oraz w różnych 

formach. 

3. Sprawdzone i ocenione prace(do zwrotu) są udostępnione uczniom jak 

 i  rodzicom. 

V.   SKALA OCEN 

 

1. Uczniowie na zajęciach technicznych mogą otrzymywać następujące oceny: celującą 

(6), bardzo dobrą (5), dobrą (4), dostateczną (3), dopuszczającą (2), niedostateczną 

(1). 

2. Do wymienionych ocen (poza celującą) mogą być dopisane znaki + lub -. 

VI.   KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH, TESTÓW, KARTKÓWEK 

0 – 35%  niedostateczny 

36 – 50% dopuszczający 

51 – 75% dostateczny 

75 – 90%  dobry 

91 – 100%  bardzo dobry 

powyżej 100% celujący 



VII.  FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

1. Forma ustna (wypowiedzi ucznia, prezentacja zagadnienia, aktywność na lekcji) 

2. Forma pisemna (kartkówki, sprawdziany, testy) 

3. Praca na lekcji (zadania, ćwiczenia ) 

4. Zadania domowe 

5. Prace dodatkowe, długoterminowe(referaty, albumy, projekty, pomoce dydaktyczne) 

 

VIII.  KONTRAKT - OBOWIĄZKI I PRAWA UCZNIA 

1. Na zajęciach technicznych obowiązuje Regulamin Pracowni Technicznej, którego 

uczeń ma obowiązek przestrzegać. 

2. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki są obowiązkowe. 

3. Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

4. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i obejmują wiedzę z trzech ostatnich lekcji. 

5. Raz w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji (brak zeszytu 

przedmiotowego, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi) bez otrzymania 

oceny niedostatecznej.  

6. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym dokonuje 

zapisu tematów, notatek, zapisu poleceń, prac domowych. Raz w okresie zeszyt 

przedmiotowy podlega ocenie pod względem kompletności notatek i estetyki. 

7. Aktywność i twórcza praca na lekcji jest nagradzana znakiem plus lub oceną 1 - 6. 

Pięciokrotne uzyskanie znaku plus „+” jest równoznaczne z uzyskaniem oceny bardzo 

dobrej. 

8. Uczeń może być  ukarany znakiem „minus” w przypadku trzykrotnego nie 

przygotowywania się do zajęć (brak zeszytu przedmiotowego, brak zadania 

domowego, przyborów, podręcznika, nie oddawaniem prac w terminie, nie 

wykonywanie pracy na lekcji, niszczenie pracy kolegów, nie przestrzeganie 

regulaminu pracowni), co może wpłynąć na obniżenie oceny z aktywności  

i zaangażowania. 

9. Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z przygotowania się do zajęć oraz 

uzupełnienia zeszytu przedmiotowego, jak również ze znajomości omawianego 

materiału. 

10. Reprezentowanie szkoły w konkursach i turniejach pozwala uzyskać dodatkową ocenę 

bardzo dobrą a w przypadku zdobycia wyróżniającego miejsca ocenę celującą. 

IX. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA 

1. Na pierwszej lekcji zajęć technicznych w danym roku szkolnym nauczyciel 

zaznajamia uczniów z: materiałem nauczania, wymaganiami, zasadami prowadzenia 

zeszytu, przedmiotowym systemem oceniania. 

2. Nauczyciel zapowiada i zapisuje w dzienniku sprawdzian z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

3. Ocenia i udostępnia uczniom prace pisemne w ciągu tygodnia od ich napisania. 

4. Wszystkie oceny wystawia jawnie i stara się je uzasadnić. 

5. Określa warunki i termin poprawy ocen. 

6. Prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia wykonywane jako zadania 

domowe) przechowuje i udostępnia uczniom oraz ich rodzicom  

w ciągu danego roku szkolnego. 

7. Udziela dodatkowych wskazówek uczniom zainteresowanym techniką. 



8. Informuje rodziców ucznia o grożącej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed 

końcem semestru wg zasad obowiązujących w gimnazjum. 

9. Obniża wymagania w stosunku do uczniów mających orzeczenie PPP o obniżonych 

wymaganiach lub dostosowaniu wymagań do możliwości intelektualnych ucznia. 


