
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

NA LEKCJACH TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  

PZO są zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem 

 

I. Założenia ogólne oceniania: oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów): 

 na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, 

 na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej, 

wymagania edukacyjne zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i możliwości edukacyjnych ucznia. 

 

II. Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych:                               

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

pomysłowość, 

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

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

(teoretyczne i praktyczne),  

 zadania dodatkowe: pomoce dydaktyczne, referaty, rysunki, nagrania, prezentacja informacji, 

 poprawność, systematyczność i estetyka prowadzonego zeszytu przedmiotowego, 

 znajomość i przestrzeganie regulaminu pracowni technicznej oraz zasad BHP podczas pracy. 

 

III. Zasady oceniania: 

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

rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie), 

 po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji, 

 w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia 1 raz przed lekcją brak zeszytu (znak Z),  

 za zgłoszony przed lekcją brak zeszytu, uczeń otrzymuje „-„ (minus), 

 jeżeli uczeń nie zgłosi przed lekcją braku zeszytu, otrzymuje ocenę ndst, 

 

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

1) 100% - 95% - celujący – 6                              

     2)   94% - 84% - bardzo dobry – 5                     

     3)   83% - 68% - dobry – 4                                  

4)   67% - 50% - dostateczny – 3 

5)   49% - 34% - dopuszczający –2 

6)   33% - 0%  - niedostateczny –1 

 

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, 

wykonanie pomocy dydaktycznej,  

 nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku przygotowania materiałów 

potrzebnych do lekcji, wykonania zadania domowego oraz opanowania zadanych 

wiadomości i umiejętności. 



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

 uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za: 

 właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu, podejmowanie merytorycznej dyskusji, 

 dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji, 

 wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami, 

 pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych, 

 uczeń otrzymuje „-” 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 „+” i „-” na oceny: 

   „bdb” za +, +, +, (3 plusy)  „ndst” za -, -, -,  (3 minusy) 

 

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 wpisem 

oceny ndst, 

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

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

 

VI. Posumowanie 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. 
 

 


