
 

 

 

 

Przedmiotowy System Oceniania 

z zajęć technicznych 
 

 
 

 

I CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JEST: 

 
1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych postępach w tym 

zakresie. 

2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

4. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach   

i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

 

II WYMAGANIA PROGRAMOWE 
 

1. Uczniowie informowani są o szczegółowych wymaganiach do jednostek 

tematycznych przed rozpoczęciem realizacji tych jednostek. 

2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni 

specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania dostosowane wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

 

III OCENIANIU PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE OBSZARY: 

 
1. Wiedza teoretyczna objęta programem nauczania. 

2. Umiejętność zastosowania wiadomości teoretycznych w praktyce. 

3. Umiejętności wykonania dokumentacji technicznej. 

4. Estetyka wykonania dokumentacji technicznej. 

5. Umiejętność znalezienia rozwiązania w sytuacjach nowych. 

6. Aktywność i kreatywność własna ucznia. 

7. Umiejętność pracy w małych grupach oraz w zespole. 

8. Zaangażowanie i aktywność na lekcji. 

9. Umiejętność odnalezienia i przygotowania materiałów poza pracownią. 

 

 

 



 

IV FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE: 

 
1. Udział w konkursach. 

2. Prace na rzecz ochrony środowiska. 

3. Odpowiedzi ustne. 

4. Prace, zadania w zeszycie ćwiczeń oraz jego prowadzenie. 

5. Przestrzeganie regulaminu pracowni. 

6. Prace wytwórcze. 

7. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

8. Obserwacja ucznia: 

a. przygotowanie do lekcji, 

b. aktywność na lekcji, 

c. praca w grupie. 

 

V KRYTERIA USTALANIA OCENY: 

 
1. Przy ocenianiu zajęć praktycznych będą brane pod uwagę: 

a. przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad BHP, 

b. organizacja pracy, 

c. ład i porządek na stanowisku pracy, 

d. sprawność w posługiwaniu się narzędziami, 

e. oszczędne gospodarowanie materiałami, 

f. estetyka wykonywanej pracy, 

g. samodzielność pracy. 

2. Przy ocenianiu prac dodatkowych będą brane pod uwagę: 

a. Pomysłowość, inwencja twórcza i nowatorstwo, 

b. Samodzielność, zaangażowanie oraz ilość włożonej pracy, 

c. Różnorodność zastosowania materiałów i technik. 

 
Kryteria oceniania 

 

Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: 

– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w  

sytuacjach praktycznych oraz wiedzą znacznie wykracza poza program  

nauczania 

– osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych 

– systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji 

– twórczo rozwija własne uzdolnienia 

– śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki 

– swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach 

– stosuje rozwiązania nietypowe 

– biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

– wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych 

Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy: 

– opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania 

– rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 

– prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć 

– potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych 

– ambitnie realizuje zadania indywidualne 



 

– bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne 

– jest świadomy zasad bhp podczas pracy 

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy 

– sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami 

– cechuje się systematycznością, konsekwencją działania 

– systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji 

– systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację 

– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

– bierze udział w konkursach przedmiotowych 

Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy: 

– nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania 

– rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne 

– wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela 

– sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne 

– zna i stosuje zasady bhp 

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy 

– poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami 

– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

– czasami korzysta z różnych źródeł informacji 

– systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację 

Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy: 

– opanował minimum zakresu wiedzy określonej w programie nauczania 

– rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności 

– poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami 

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy 

– stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy 

– mało efektywnie wykorzystuje czas pracy 

– rzadko korzysta z różnych źródeł informacji 

– systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie 

Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy: 

– ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w programie nauczania 

– rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności 

– posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami 

– w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami 

 z najbliższego otoczenia 

– wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania 

– nie korzysta z żadnych źródeł informacji 

– prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie 

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy: 

– nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nauczania 

– nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań 

– nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów 

– posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

– nie potrafi organizować pracy 

– jest niesamodzielny 

– nie korzysta z żadnych źródeł informacji 

– nie prowadzi dokumentacji 

 

 

 


