
Przedmiotowy System Oceniania 

 z techniki 
 

I. Zasady bieżącego oceniania uczniów na lekcjach techniki : 

• aktywność na lekcjach, 

• prace wytwórcze wykonywane na lekcjach, 

• zadania dodatkowe, 

• odpowiedzi ustne, 

• zadania domowe, 

• przygotowanie uczniów do zajęć; 

II. Ocena zależy od: 

• wkładu pracy i własnej inwencji, 

• pomysłowości 

• estetyki  

• systematyczności (wywiązanie się w terminie z zadań) 

Uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu 

przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, który  podlega ocenie. 

 Po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do 

lekcji. 

  W ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy. 

  Za niezgłoszony przed lekcją brak zeszytu ćwiczeń lub materiałów uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

Sprawdziany,  kartkówki  będą zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem . 

 Przy realizacji zadań będą brane pod uwagę: 

• umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 

• umiejętność współpracy w grupie,  

• dyscyplina pracy. 

Każdy uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za: 

• udział w konkursach,  

• przygotowanie referatu na temat określony przez nauczyciela lub stworzenie własnego 

projektu pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem); 



Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku zrobienia zadania domowego oraz 

opanowania wiadomości i umiejętności, które były tematem lekcji. 

III. Zasady oceniania aktywności na lekcjach: 

Uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za: 

·  poprawne i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu, 

· podejmowanie merytorycznej dyskusji, 

·  szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia, 

·  przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji, 

·  wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami, 

·  pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych, 

·  wykonanie pomocy do pracowni. 

Uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy: 

·  zajmuje się na lekcji czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem, 

· wykazuje brak oczywistych umiejętności, 

·  niszczy prace kolegów, 

· nie przestrzega regulaminu pracowni. 

IV. Kryteria ocen cząstkowych - sprawdziany i kartkówki są oceniane według skali 

procentowej zgodnej ze skalą przyjętą w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

V. Przedmiotowy system oceniania z zajęć-technicznych jest integralną częścią 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Wszystkie sprawy nie ujęte w przedmiotowym 

systemie oceniania rozstrzygane będą zgodnie z WSO. 

 


