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 Technika powinna służyć rozwijaniu różnych obszarów wiedzy praktycznej.  

W wyniku procesu dydaktycznego uczeń powinien zdobyć taką wiedzę i umiejętności, aby swobodnie rozwiązywać 

problemy życia codziennego w cywilizacji technicznej. 

Sprawdzając osiągnięcia ucznia, nauczyciel będzie stawiał takie zadania, aby uczeń mógł wykazać się nie tylko 

umiejętnością doboru odpowiedniego narzędzia, ale także potrafił je wykorzystać do rozwiązania różnorodnych 

zadań. W  zagadnieniach wymagających większych umiejętności posługiwania się urządzeniami i narzędziami będą 

premiowane pomysły, propozycje rozwiązania kilkoma sposobami, wysiłek intelektualny ucznia oraz umiejętność 

współpracy z innymi uczniami (osobami), jeśli zadanie tego będzie wymagało.  

 

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami będzie brane pod uwagę: 

 aktywność podczas lekcji, 

 zaangażowanie w wykonywane zadania, 

 umiejętność pracy w grupie, 

 obowiązkowość i systematyczność, 

 udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego. 

Trzeba ponadto uwzględnić stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość 

konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena 

przede wszystkim odzwierciedlać będzie indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie  

w pracę. 

 Podstawowym sposobem sprawdzaniem osiągania celów będą stawiane uczniom praktyczne zadania. Należy 

podkreślić, że oznaczenie wymagań jako konieczne nie oznacza, że uczeń może otrzymać tylko ocenę 

„dopuszczający”. Zadania będą zawierać polecenia umożliwiające osiągniecie ocen wyższych, zgodnych 

 z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Nauczyciel będzie proponował wyższy poziom zadań, 

gdy uczeń łatwo osiąga przez siebie deklarowany poziom wymagań – należy eliminować niebezpieczeństwo 

zaszufladkowania (dotyczy samooceny ucznia i opinii ze strony nauczyciela). 

 Ocenianie wspólnych projektów wykonywanych przez uczniów na lekcji z uwzględnieniem prezentacji 

wyników w formie wystąpienia na forum grupy. Każdy uczeń przynajmniej raz  w semestrze takiej 

prezentacji dokona. Przy ocenianiu wspólnych projektów nie wszyscy uczestnicy grupy muszą otrzymać taką 

samą ocenę. Warto tu stosować zasadę: nie wystarczy mieć – trzeba umieć (wyrywkowo będzie sprawdzana 

wiedza każdego ucznia z części zakresu wspólnej pracy).  

Nauczyciel w takim wypadku będzie jednak oceniać poszczególnych uczniów grupy, uwzględniając ich 

indywidualny wkład w realizację zadania – sprawdzać  i oceniać wiadomości i umiejętności, które były 

niezbędne do jego wykonania. 

 Kolejnym sposobem jest obserwacja działań uczniów w trakcie realizacji kolejnych zagadnień zawartych  

w programie nauczania i premiowanie zadań, pomysłów i aktywności odpowiednimi ocenami cząstkowymi 

lub punktami. Ważne jest by pamiętać, że nie wysokość oceny jest tak naprawdę ważna, lecz jej motywujący 

charakter. Należy przy tym zwracać uwagę na stwarzanie motywacji uczniom, którzy podejmują zauważalny 

wysiłek edukacyjny. 

 Będą również stawiane uczniom zadania do wykonania poza godzinami zajęć, w tym w domu. Należy jednak 

przy tego typu zadaniach zachować szczególną ostrożność ze względu na brak możliwości autoryzacji 

pochodzenia wykonanych prac – konieczne staje się wtedy przy ocenianiu bezpośrednie wyrywkowe 

sprawdzenie wiadomości i umiejętności niezbędnych do wykonania danego zadania. Zakres tego sposobu 

sprawdzania osiągnięć musi być poprzedzony starannym rozpoznaniem wspomnianych czynników  

i w żadnym wypadku ten sposób nie może być dominujący.  

 Będą organizowane sprawdziany wiadomości z określonego zakresu, krótkie testy, kartkówki i sprawdziany 

całogodzinne  oraz klasyczny system odpytywania.  

 

Informacje organizacyjne: 

 O terminie sprawdzianu oraz zakresie jego wiadomości, umiejętności uczniowie będą powiadamiani co 

najmniej tydzień przed jego  terminem. Z ważnych powodów można przesunąć termin sprawdzianu.  

 Oceny prac pisemnych dokonuje się w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni. 

 Każdy uczeń może zgłosić jeden raz w semestrze nieprzygotowanie z lekcji, nie podając powodu. 

 Nieprzygotowaniu nie podlegają aktywność na lekcji oraz wykonywanie prac wytwórczych w czasie zajęć. 

 Ocenę z prac pisemnych można poprawić w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania oceny. 



 Odpowiedź ustna oraz aktywność na lekcji  nie podlegają poprawie. 

 Oceny z prac pisemnych(waga 3 lub 5 – w zależności od ilości materiału)  i odpowiedzi ustnych (waga 3) 

mają większą wagę, niż oceny z aktywności, zadań domowych, referatów i prac wytwórczych wykonanych  

w domu (waga 1). 

 Nauczyciel może zmienić wagę oceny ale musi wcześniej o tym fakcie poinformować uczniów. 

 Waga uzależniona jest od stopnia trudności wykonanej pracy. 

 

Wymagania na poszczególne stopnie z zajęć technicznych: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- osiągnął średnią ważoną ocen powyżej 5, 30,  

- doskonale posiadł wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania techniki,  

- wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy, problemów praktycznych i teoretycznych, 

- interesuje się najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki, 

- pracuje samodzielnie i twórczo nad rozwijaniem swoich uzdolnień, 

- jest laureatem konkursów wiedzy technicznej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego(Brd) na szczeblu  wojewódzkim  

  lub ogólnopolskim. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania techniki, 

-wyjaśnia zjawiska fizyczne, w oparciu, o które działają urządzenia techniczne, 

-przedstawia estetyczną i kompletną dokumentację rysunkowo-technologiczną, 

-organizuje właściwie stanowisko pracy, 

-posługuje się prawidłowo narzędziami, przyrządami i przyborami, 

-pracuje systematycznie, efektywnie, wykazuje się aktywnością na lekcjach, współdziała  w grupie, 

-zna zasady bezpiecznego zachowania (pieszego, rowerzysty)w ruchu drogowym, potrafi wyjaśnić parametry 

techniczne urządzeń. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania techniki, 

-poprawnie wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych 

-przedstawia dokumentacje rysunkowo-technologiczną, ale zdarzają się w niej błędy, 

-organizuje właściwe stanowisko pracy, ale zdarzają się drobne uchybienia, 

-posługuje się w sposób zadowalający narzędziami, przyrządami i przyborami, 

-korzysta z wytworów techniki, zwracając uwagę na bezpieczeństwo, 

-udziela pierwszej pomocy, w tym porażonemu prądem elektrycznym. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-opanował podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania techniki, 

-przedstawia dokumentację rysunkowo-technologiczną, ale z błędami i niestaranną, 

-pracuje, ale nie jest aktywny na lekcjach, 

-organizuje właściwe stanowisko pracy, ale potrzebuje na to więcej czasu, 

-stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela, 

-rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o małym stopniu trudności. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

-ma duże braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach objętych programem nauczania techniki,  

-rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o niewielkim stopniu trudności tylko przy pomocy nauczyciela. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-ma bardzo duże braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach objętych programem nauczania, 

-nie rozwiązuje zadań praktycznych i teoretycznych o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela, 

-nie wykonywał zadań domowych, 

-nie posiada zeszytu przedmiotowego. 

 

     Każdy uczeń, który posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o dysfunkcjach jest oceniany zgodnie 

z indywidualnymi zaleceniami: 

1. Prace pisemne oceniane są wg punktacji dostosowanej do możliwości ucznia. 

2. Odpowiedzi ustne prezentują wiadomości z małych części materiału (1- 3 lekcje). 

3. Zadania domowe w formie pisemnej mogą być zaprezentowane w postaci elektronicznej. 



4. W przypadku uczniów dysgraficznych nie ocenia się poziomu graficznego pisma (jeżeli jest nieczytelne, 

uczeń może pisać literami drukowanymi). 

5. Uczniowie z dysortografią nie mają branych pod uwagę przy ocenianiu błędów ortograficznych. 

 

 

 

                                                                                                Opracowali: Renata Szlachta  


