
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE  

W BIELSKU-BIAŁEJ 

 

I. Obszary aktywności oceniane na lekcjach  techniki:                               

− przygotowanie do zajęć, aktywność na lekcjach i zaangażowanie, twórcza postawa,  

− prace wytwórcze wykonywane na lekcjach, właściwe wykorzystanie materiałów i narzędzi, 

− odpowiedzi ustne, testy, sprawdziany, ćwiczenia, zadania techniczne  

− zadania dodatkowe: referaty, rysunki, prezentacja informacji, 

− poprawność i estetyka prowadzonego zeszytu przedmiotowego, 

− przestrzeganie regulaminu pracowni technicznej oraz zasad BHP. 

 

II. Zasady oceniania: 

− ocena zależy od wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji rozwiązania, 

estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie), 

− uczeń raz w semestrze, ma prawo być nieprzygotowanym, fakt ten zgłasza nauczycielowi 

przed lekcją. Przez nieprzygotowanie rozumie się: brak pracy domowej, brak materiałów 

do wykonania pracy praktycznej.  

− Sprawdziany będą zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.  

− Kartkówki nie muszą być zapowiedziane.  

 

Oceny  ustala się w stopniach skali w zależności od progów procentowych: 

 0 – 30% - niedostateczny,  

     31 - 49% - dopuszczający,  

     50 - 69%- dostateczny,  

     70 - 90% - dobry,  

     91 - 99% - bardzo dobry,  

     100% – celujący. 

 

Przy realizacji zadań przyjmuje się następujące kryteria oceniania: 

− przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu wykonania itp. 

− umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,  

− umiejętność współpracy oraz pracy w grupie, 

− dyscyplina pracy, przestrzeganie regulaminu pracowni technicznej oraz przepisów BHP, 

− każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za udział w konkursach szkolnych i 

międzyszkolnych oraz za przygotowanie referatu lub stworzenie własnego projektu,  

− nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku przygotowania materiałów 

potrzebnych do lekcji. 

 

IV. Aktywność na lekcjach: 

− uczeń otrzymuje plus z aktywności na lekcji za: 

• właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu, 

• dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji, 

• wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami, 

• pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych, 

− uczeń otrzymuje minus za brak aktywności na lekcji gdy: 

• zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem, 



• wykazuje brak oczywistych umiejętności, nie chce współpracować, niszczy prace 

kolegów,  

• nie przestrzega regulaminu pracowni technicznej i przepisów BHP,  

Sposób przeliczenia na oceny: trzy plusy – bardzo dobry, trzy minusy - niedostateczny 

 

V. Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej. 

− uczeń nieobecny na sprawdzianie, pisze go w terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie 

później  niż 2 tygodnie po powrocie do szkoły, brak oceny po tym terminie skutkuje oceną 

ndst, 

− oceny dst, dop i ndst uczeń może poprawić w terminie i na zasadach ustalonych z 

nauczycielem, ale nie później niż 2 tygodnie po wpisaniu oceny do dziennika. 

 

VI. Podsumowanie osiągnięć.  

Uczeń otrzymuje za swoje osiągnięcia w danym roku szkolnym oceny: śródroczną i roczną na 

podstawie wagi ocen cząstkowych ze wszystkich form aktywności ucznia.  

Średnia ważona – dokonuje wartościowania poszczególnych ocen według następujących zasad:  

waga 1 - oceny za aktywność, pracę na lekcji, zadanie domowe, 

waga 2 - oceny za odpowiedzi ustne, ćwiczenia na lekcji,   

waga 3 - oceny za sprawdziany pisemne, ćwiczenia-projekty edukacyjne, wyniki konkursów 

(1-3 miejsca) 

W pierwszej kolejności oceniana będzie aktywność ucznia, postawa i zaangażowanie,  

a następnie oceny za inne aktywności uczniów indywidualne oraz grupowe. 

 

PZO jest do wglądu w czasie roku szkolnego dla rodziców i uczniów na stronie internetowej 

szkoły. 

 

 

 


