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1.Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć technicznych.

Przy ustalaniu oceny z zajęć technicznych w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

zajęć.

Ocena Celująca

Uczeń:

 Uczestniczy w konkursach organizowanych w szkole, na szczeblu miasta i osiąga 
zadowalające wyniki;

 Sprawnie wykonuje zadania w sytuacjach nietypowych;

 Tworzy samodzielnie, dodatkowe i ciekawe prace, które mogą być 
wykorzystywane na zajęciach edukacyjnych;

 Posiada, co najmniej bardzo dobre oceny z wiadomości, celujące oceny za zadania 
wykonane w sytuacjach typowych;

 Jest zawsze przygotowany do zajęć;

 Zna zasady ruchu drogowego.

Ocena Bardzo dobra

Uczeń:

 Zna i stosuj samodzielnie różne sposoby komunikowania się z komputerem w zakresie
korzystania z zasobów techniki;

 Umie podać liczne przykłady zastosowań urządzeń technicznych;

 Posługuje się słownictwem technicznym;

 Potrafi pracować w zespole i porozumiewać się z innymi uczniami podczas realizacji 
wspólnego projektu;

 Prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy;

 Przedstawia do oceny wszystkie prace w terminie;

 Był, co najwyżej dwa razy nieprzygotowany do zajęć edukacyjnych w ciągu roku 
szkolnego;



 Jest aktywny na zajęciach edukacyjnych, swoją postawą zachęca i inspiruje innych do 
pracy;

 Zna i stosuje zasady BHP podczas wykonywania zadań;

 Dba o ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

Ocena Dobra

Uczeń:

 Potrafi podać przykłady zastosowań urządzeń technicznych;

 Posługuje się podstawowym słownictwem i pojęciami technicznymi;

 Tworzy i odczytuje proste rysunki techniczne;

 Systematycznie wykonuje zadania domowe w zeszycie;

 Większość prac wykonuje w terminie;

 Był, co najwyżej dwa razy nieprzygotowany do zajęć edukacyjnych w ciągu roku 
szkolnego;

 Przestrzega zasad BHP podczas wykonywania zadań;

 Dba o ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

Ocena Dostateczna

Uczeń:

 Prowadzi zeszyt przedmiotowy;

 Wie jak zachować się w przypadku zagrożeń;

 Potrafi się poruszać na rowerze prawidłowo;

 Zna podstawowe zasady BHP i potrafi je zastosować w praktyce;

 Zna i stosuje regulamin pracowni technicznej;

 Zdarzają mu się nieprzygotowania do zajęć edukacyjnych;

 Nie odrabia systematycznie zadań domowych;

 Wykonuje prace, ale bardzo często przedstawia je do oceny po terminie;



 Stara się utrzymać ład i porządek na swoim stanowisku pracy (często po uwadze 
nauczyciela).

Ocena Dopuszczająca

Uczeń:

 Zna i stosuje regulamin pracowni technicznej;

 Szanuje pracę swoją i kolegów;

 Podejmuje wyznaczone zadania, ale często pracy nie kończy;

 Potrafi podać proste przykłady zastosowań urządzeń technicznych w praktyce;

 Prowadzi zeszyt przedmiotowy;

 Bardzo często nie odrabia zadań domowych lub je zaczyna, a nie kończy;

 Tworzy rysunki techniczne, ale popełnia w nich błędy, 

 Ma problemy z odczytaniem rysunku;

 Wykazuje chęć do utrzymania ładu i porządku na stanowisku pracy.

Ocena Niedostateczna

Uczeń:

 Nie stosuje regulaminu pracowni technicznej;

 Nie przestrzega zasad BHP podczas wykonywania zadań;

 Nie oddaje w terminie lub wcale nie przedstawia do oceny prac;

 Notorycznie nie odrabia zadań domowych;

 Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego;

 Nie potrafi podać przykładów zastosowania urządzeń technicznych w praktyce;

 Nie szanuje pracy swojej i kolegów często niszczy swoją niedokończoną pracę;

 Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem zajęcia techniczne;

 Nie potrafi zadbać o ład i porządek na swoim stanowisku pracy nawet po uwadze 
nauczyciela.



1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

Obszary aktywności ucznia Ogólne zasady
Odpowiedź -Prowadzenie dyskusji na podany temat.

-odpowiedź  ucznia  na  zadane  pytanie  –  każda
prawidłowa odp. nagradzana „plusem” (3x „+”
to  ocena  bardzo  dobra  zaś,  3x”-„  to  ocena
niedostateczna,  które  będą  odnotowywane  w
zeszycie obserwacji nauczyciela)

Aktywność Ocenie podlegają ćwiczenia podczas zajęć.
Uczeń  oceniany  jest  z  pracy,  wysiłku  i
aktywności wykazanej na zajęciach.

Sprawdzian wiedzy Obejmuje  większy  zakres  materiału  np.  kilka
tematów lub 1 rozdział. Zostanie zapowiedziany
z tygodniowym  wyprzedzeniem  oraz  podany
zostanie  zakres  materiału.  Sprawdzian  zostanie
oceniony w ciągu tygodnia  zgodnie  z poniższą
procentową skalą oceniania:

 0-29 % ocena
niedostateczna

 30-49 % ocena dopuszczająca
 50-69 % ocena dostateczna
 70-89 % ocena dobra
 90-100 % ocena bardzo dobra
 100% +zad. dod. ocena celująca

Obecność  na  sprawdzianie  jest  obowiązkowa.
Jeżeli  uczeń  opuści  sprawdzian  z  przyczyn
losowych  to  powinien  napisać  go  w ciągu  2
tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

Kartkówki Mogą  być  zapowiedziane  przez  nauczyciela.
Jednak  swym  zakresem  obejmują  tylko  3
poprzednie tematy lekcyjne. Uczeń nieobecny na
kartkówce  pisze  ją  w  ciągu  2  tygodni  od
powrotu. 

Zeszyt przedmiotowy Będzie  oceniony  sposób  prowadzenia  zeszytu
przedmiotowego  ucznia.  Zwrócona  zostanie
uwaga  na  błędy  ortograficzne  i  merytoryczne
oraz formę prowadzenia.
Brak  zeszytu  w  postaci  minusa będzie
odnotowywany  w  zeszycie  obserwacji
nauczyciela.

Zadanie domowe Ocenie  podlegają  zadane  prace.  Zwrócona
zostanie  uwaga  na  błędy  ortograficzne  i
merytoryczne oraz sposób wykonania.
Uczniowie  nieobecni  w  terminie  do  2  tygodni
przynoszą zaległe prace domowe. Jeżeli absencja
jest  dłuższa,  to  nauczyciel  uzgadnia
indywidualnie  termin  przynoszenia  zaległych
prac.



Prace (działalność praktyczna) Przy ocenie liczy się:
-organizacja pracy- 
-brak  materiałów  i  narzędzi  niezbędnych  do
pracy  podczas  zajęć  –informacja  w  postaci
minusa zostanie  odnotowana  w  zeszycie
obserwacji nauczyciela
-zaangażowanie – przy ustalaniu oceny z zajęć
technicznych  w  szczególności  brany  jest  pod
uwagę  wysiłek  wkładany  przez  ucznia  w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających
ze specyfiki tych zajęć.
Uczniowie nieobecni przynoszą w terminie do 3
tygodni  zaległe  prace  wyznaczone  przez
nauczyciela.  Jeżeli  absencja  jest  dłuższa,  to
nauczyciel  uzgadnia  indywidualnie  termin
przynoszenia zaległych prac.
Uczeń  ma  prawo  1  raz  w semestrze  zgłosić
nieprzygotowanie do lekcji.

3. Zasady i sposoby udzielania informacji zwrotnej. Nauczyciel- uczeń:

1. Nauczyciel przekazuje uczniowi informację zwrotną (ustnie lub pisemnie):

• W formie pisemnej ze: sprawdzianu, testu, pracy klasowej

• W formie ustnej lub pisemnej z kartkówek oraz zadania domowego

• W formie ustnej z: aktywność na lekcji ( pracy na lekcji, prac praktycznych), odpowiedzi
ustnej.

Nauczyciel- rodzice:

Podczas zebrań, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje
rodzicom (prawnym opiekunom):

1. Informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce.

2. Dostarcza informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia.

3. Przekazuje wskazówki do dalszej pracy z uczniem.

4.



4. Ewaluacja i monitoring

1. Zasady  oceniania  z przedmiotu  zajęcia  techniczne  są  monitorowane  na  bieżąco
w sposób ciągły, czego efektem mogą być zmiany.

2. W zasadach oceniania z przedmiotu zajęcia techniczne mogą być dokonywane zmiany
wynikające ze zmian w statucie szkoły.

3. Zasady  oceniania  z  przedmiotu  zajęcia  techniczne  poddane  zostaną  ewaluacji  na
końcu każdego roku szkolnego.

4. Ewaluacja  zasad  oceniania  z przedmiotu  zajęcia  techniczne  odbywa  się  w formie
pisemnej poprzez rozmowy z uczniami, ich rodzicami lub prawnymi opiekunami.


