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Przedmiotowy System Oceniania z zajęć 

technicznych w klasach 4-6 szkoły 

podstawowej 

 
Wymagania edukacyjne 

• Przygotowanie uczniów do poznania i oceniania swoich cech, mozliwości i predyspozycji 

technicznych . 

• Pomoc uczniom w rozpoznawaniu własnych uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru 

dalszego kierunku kształcenia. 

• Uwrazliwienie uczniów na zagrozenia ich zdrowia wynikające z niewłaściwego korzystania z urządzeń 

• Kształtowanie umiejętności analizowania zadań szkolnych i prostych problemów praktycznych. 
 
 

Jawność ocen 

• Nauczyciel na początku kazdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych oraz 

sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów. 

• Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
 

Dostosowanie wymagań 
 

Przy ustalaniu oceny z techniki nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Wymagania dostosowuje do 

indywidualnych potrzeb i mozliwości percepcyjnych ucznia. Bierze pod uwagę pomysłowość konstrukcyjną, 

właściwy dobór materiałów, estetykę wykonania, staranne wykonanie zadania, postawa ucznia i przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa, itp. 

 

Obszary aktywności podlegające ocenie 

 
Na zajęciach z techniki, niezaleznie od wymiaru tygodniowego zajęć, uczeń oceniany jest w następujących 

obszarach: 

• aktywność w czasie zajęć – gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań 

zleconych w trakcie zajęć przez nauczyciela, podejmowanie merytorycznej 

dyskusji itp., 

• stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej 

nauczania techniki oraz wymagań programowych, 

• wiadomości i umiejętności, które uczeń nabył w trakcie samodzielnej działalności technicznej 

poza szkołą (w przypadku, gdy uczeń ubiega się o celującą ocenę końcową), 

• stosowanie przez ucznia języka technicznego, 

• przygotowanie do zajęć, 
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• samodzielne prace ucznia – prace domowe itp., 

• umiejętność pracy w zespole – gotowość do pomocy innym, sposób komunikowania się w grupie. 
 
 

Podstawy ustalania oceny 

 
• Oceny osiągnięć uczniów w wymienionych wyzej obszarach dokonuje się na podstawie: 

o wyników biezących sprawdzianów teoretycznych i praktycznych, 

o odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem, 

o obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć, 

o analizy przedstawionych do oceny samodzielnie wykonywanych prac praktycznych, 
 

• Nauczyciel przy odbiorze pracy moze zadać jeszcze kilka dodatkowych kontrolnych pytań uczniom 

lub zlecić powtórzenie pewnej czynności. 

• Kazdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które moze uzyskać wykonując i 

przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy 

(po uzgodnieniu z nauczycielem). 

• Sprawdziany biezące oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów,  

 

Załozenia ogólne 
 

• W kazdym semestrze uczeń moze zgłosić dwa nie przygotowania do lekcji. 

• Prace praktyczne są obowiązkowe. 

• Uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych pisze go 

w terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie później, niz 2 tygodnie po powrocie do szkoły. 

• Niedostateczna ocena uzyskana z pracy praktycznej lub sprawdzianu moze być przez ucznia 

poprawiona w terminie i na zasadach ustalonych wcześniej z nauczycielem, jednak nie później, jak 

2 tygodnie po oddanym sprawdzianie. 

• Bardzo wazną rolę przy wystawianiu oceny odgrywa prawidłowe wykonywanie czynności 

technologicznych podczas zadań praktycznych. 

• Nauczyciel moze wyciągnąć wobec ucznia konsekwencje, gdy ten łamie lub nie przestrzega 

regulaminu szkolnej pracowni technicznej (obnizenie oceny z zachowania). 

• Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

• Sprawdziany są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika klasowego. 

Czas trwania sprawdzianu wynosi 40 min. 

• W przypadku dłuzszych zadań uczniowie mogą przechowywać efekty swojej 

pracy w klasie i kontynuować zadanie na kolejnych zajęciach. 

 
 
 


