
 

1.  Przedmiotowy system oceniania wraz z wymaganiami na 
poszczególne oceny: 

przedmiot: TECHNIKA/ ZAJĘCIA TECHNICZNE 

I. Postanowienia ogólne 

Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1534) 

2. Programu nauczania  

Klasa IV   

Program nauczania z przedmiotu technika. 

Jak to działa? Lech Łabecki, Marta Łabecka  

Numer  dopuszczenia :  295/1/2017 

Klasa V 

Program nauczania przedmiotu technika. 

Jak to działa? Lech Łabecki, Marta Łabecka  

Numer  dopuszczenia :  295/2/2018 

Klasa VI  

Program nauczania przedmiotu z zajęć technicznych. 

Jak to działa? Lech Łabecki ,Marta Łabecka  

Numer  dopuszczenia :  295/3/2010/2016 

Klasa III gimnazjum 

Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. 

Technika w praktyce. Katarzyna Wilczek, Ewa Uljasz 

 



3. Podstawy programowej kształcenia ogólnego z techniki i zajęć technicznych. 

4. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; 

5. Statutu szkoły. 

II. Przedmiotem oceny są: 

- wiadomości 
- umiejętności 
- stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych 
- aktywność 
- praca w grupie 
- zachowania i postawy 
 

 
III. Ocenie podlegają: 
- Wiadomości, umiejętności, prace wytwórcze, kartkówki, sprawdziany, zeszyt. 
 
IV. Kryteria i sposoby oceniania 
Obowiązuje skala ocen od 1 do 6. Uczeń otrzymuje oceny za: 
- formy pisemne sprawdzające wiedzę (np. niezbędną do uzyskania karty rowerowej). 
- formy ustne: odpowiedzi, prezentacja , 
- formy praktyczne: prace wytwórcze (indywidualne, zespołowe), 
- obserwacja pracy uczniów (na lekcji z działaniami wytwórczymi), 
- zadania w zeszycie przedmiotowym, 
- aktywność na zajęciach. 
 
V. Wymagania na poszczególne oceny: 
Klasa IV   Klasa V  Klasa  VI 
 
● Ocena celująca: 
- uczeń opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę i umiejętności przewidziane 
programem nauczania w danej klasie a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności znacznie 
przekraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i 
twórczo rozwija własne uzdolnienia 
- wyróżnia się dużą aktywnością i zaangażowaniem na zajęciach 
- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych kwalifikuje się do finałów na szczeblu 
wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym 
- jego zachowania i postawy są wzorowe 
- korzysta z różnorodnych źródeł informacji 
- jest twórczy i kreatywny 
- lub posiada inne porównywalne osiągnięcia 
- wzorowo prowadzi swój zeszyt 
 
 
 



Ocena bardzo dobra: 
- uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania 
przedmiotu w danej klasie 
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy 
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania 
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach 
- jego zachowania i postawy są bardzo dobre 
- korzysta z różnorodnych źródeł informacji 
- bardzo dobrze prowadzi swój zeszyt  
 
Ocena dobra: 
- uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania 
opisane w podstawie programowej  
- poprawnie stosuje wiadomości 
- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania praktyczne 
- jego postawy i zachowania są poprawne 
- dobrze prowadzi zeszyt  
 
Ocena dostateczna: 
- uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej 
klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej 
- rozwiązuje typowe zadania praktyczne o średnim stopniu trudności 
- jego zachowania i postawy są poprawne 
- prowadzi zeszyt ćwiczeń 
  
Ocena dopuszczająca: 
Uczeń rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe             
o niewielkim stopniu trudności, 
- nie spełnia wymagań zawartych w podstawie programowej 
- braki w opanowaniu minimum programowego nie przekreślają możliwości uzyskania 
przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki 
- jego zachowania i postawy są poprawne 
- prowadzi zeszyt  
  
Ocena niedostateczna: 
Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 
przedmiotu nauczania w danej klasie a braki w wiadomościach i umiejętnościach 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu  
-nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności 
- nie oddaje prac wytwórczych. 
 

  

 

 



Klasa III gimnazjum 

Wymagania na ocenę celującą: 
· Uczeń posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza materiał przewidziany 
programem nauczania. 
· Potrafi zastosować wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych. 
· Proponuje oryginalne i nietypowe rozwiązania. 
· Wykonuje pomoce przydatne w procesie dydaktycznym. 
· Wykonuje oryginalne prace wytwórcze z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 
· Osiąga sukcesy w konkursach technicznych. 
Wymagania na ocenę bardzo dobrą: 
· Uczeń w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu 
nauczania. 
· Potrafi wyciągać wnioski i dokonywać całościowej analizy poruszanego zagadnienia. 
· Samodzielnie wykonuje prace wytwórcze, wykorzystując wiadomości i umiejętności 
określone programem. 
· Potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu problemów. 
· Prowadzi estetycznie, dokładnie i czytelnie dokumentację techniczną. 
· Stosuje prawidłową terminologię w zakresie nazewnictwa materiałów, procesów, zjawisk, 
narzędzi i urządzeń technicznych. 
 
Wymagania na ocenę dobrą: 
· Uczeń opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 
nauczania. 
· Poprawnie stosuje zdobyte wiadomości w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. 
· Prawidłowo i bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym. 
· Potrafi odczytywać i zapisywać ze zrozumieniem dokumentację techniczną. 
· Dokładnie i zgodnie z dokumentacją wykonuje wszystkie prace i zadania wytwórcze. 
 
Wymagania na ocenę dostateczną: 
· Uczeń opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone 
programem nauczania. 
· Potrafi zastosować zdobyte wiadomości do rozwiązywania typowych zadań z pomocą 
nauczyciela. 
· Potrafi wykonać dokumentację techniczną z nielicznymi błędami, niedokładnie wykonaną     
i mało czytelną. 
· Zna nazwy podstawowych narządzi, przyborów i sprzętu technicznego. 
· Potrafi bezpiecznie i zgodnie z planem wykonywać prace wytwórcze. 
 
Wymagania na ocenę dopuszczającą: 
· Uczeń ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, ale 
wykazuje możliwości dalszego kształcenia z pomocą nauczyciela. 
· Wykonuje prace wytwórcze z licznymi uchybieniami od projektu, niedokładnie                     
i nieestetycznie. 
· Rozwiązuje z pomocą typowe zadania o niewielkim stopniu trudności. 
· Potrafi bezpiecznie posługiwać się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym. 
 
Wymagania na ocenę niedostateczną: 
· Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności, które są niezbędne 
do dalszego kształcenia. 



· Nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności 
z pomocą nauczyciela. 
· Nie potrafi bezpiecznie posługiwać się narzędziami, przyborami 
i sprzętem technicznym. 
· Nie wykazuje zainteresowania zajęciami lekcyjnymi. 
 
 
 
 
 

 
KRYTERIA OCENY PRACY WYTWÓRCZEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 

 
Celująca - Oryginalność - Skompletowanie materiałów 

Poprawna organizacja stanowiska pracy 
Bezpieczne posługiwanie się narzędziami 
Całościowe wykonanie zadania 
Estetyczne wykonanie zadania 
Dokonanie własnych modyfikacji i usprawnień 

 
Bardzo dobra- Pomysłowość - Skompletowanie materiałów 

Poprawna organizacja stanowiska pracy 
Bezpieczne posługiwanie się narzędziami 
Całościowe wykonanie zadania 
Estetyczne wykonanie zadania 
Ozdobienie, poprawa funkcjonalności, itp. 

 
Dobra -Wykonanie zadania-  Skompletowanie materiałów 

Poprawna organizacja stanowiska pracy 
Bezpieczne posługiwanie się narzędziami 
Całościowe wykonanie zadania 

 
Dostateczna -Zachowanie ładu i porządku oraz zasad bhp- 

Skompletowanie materiałów 
Poprawna organizacja stanowiska pracy 
Bezpieczne posługiwanie się narzędziami 
Angażowanie się w realizację zadania technicznego 

 
Dopuszczająca- Przygotowanie do lekcji- 

Skompletowanie materiałów 
Poprawna organizacja stanowiska pracy 
Angażowanie się w realizację zadania technicznego 

 


