
TECHNIKA    

 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Formy działalności ucznia podlegające ocenie: 

• prace wykonywane na lekcji, ćwiczenia 

• prace wytwórcze 

• odpowiedzi ustne 

• prace pisemne (testy, kartkówki, karty pracy) 

• prace domowe 

• przygotowanie do zajęć 

• prace dodatkowe (dla chętnych) 

• praca w grupach 

• praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt) 

• aktywność – za pracę na lekcji uczeń może otrzymać plusy (+) i minusy (-), które są 

zamieniane na oceny według następującego wzoru: 

+  +  +  +   ocena  5 

+  +  +  -    ocena  4 

+  +  -  -     ocena  3 

+  -  -  -      ocena  2 

-  -  -  -       ocena  1 

• zeszyt ucznia – zeszyt będzie kontrolowany i oceniany bez uprzedzenia. Przy 

ocenianiu nauczyciel zwraca szczególną uwagę, czy w zeszycie są wszystkie tematy 

(notatka i ćwiczenia) oraz na estetykę i staranność prowadzenia zeszytu. W przypadku 

nieobecności na lekcji, uczeń zobowiązany jest uzupełnić temat i notatki w zeszycie w 

ciągu jednego tygodnia od momentu powrotu do szkoły. 

 

1. W wypadku zajęć technicznych szczególnie uwzględniany jest przy ocenianiu stosunek 

ucznia do wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość 

konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa. 

2. Ocena na półrocze lub koniec roku jest wypadkową ocen cząstkowych. 

3. Za nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, podręcznika, potrzebnych przyborów lub 

materiałów, nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej) uczeń otrzymuje np. 

Nieprzygotowanie do lekcji uczeń musi zgłosić na samym początku lekcji, najpóźniej w 

czasie sprawdzania listy obecności. W ciągu każdego półrocza uczeń może zgłosić trzy 

nieprzygotowania. Każde kolejne nieprzygotowanie powoduje wystawienie cząstkowej 

oceny niedostatecznej. 

4. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje bz. Uczeń zobowiązany jest wykonać zaległą 

pracę na następną lekcję. Jeśli tego nie zrobi bz zostanie zamienione na ocenę 

niedostateczną. 

5. Kartkówki podlegają poprawie na wyższą ocenę tylko jeden raz. 

6. Uczeń z kartkówki może otrzymać maksymalnie ocenę bardzo dobrą. 

7. Kartkówka wklejana jest do zeszytu przedmiotowego, wymagany jest podpis rodzica. 

 


