
TECHNIKA – SZCZEGÓLOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
w roku szkolnym 2022/2023 

nauczyciel: Magdalena Winiarska – Jarosławska klasy: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a 
 
Uczeń jest oceniany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 w sprawie oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.  
  

1. Osiągnięcia po zakończeniu edukacji technicznej   

Uczeń powinien:      
a. celowo, świadomie oraz bezpiecznie korzystać z osiągnięć technicznych (między innymi bezpiecznie 

posługiwać się sprzętem elektrotechnicznym, narzędziami),  
b. korzystać z informacji technicznych zawartych w instrukcjach obsługi, planach, prasie i audycjach 

telewizyjnych oraz innych źródłach,  
c. wykonywać pomiary, nanosić na rysunki, sporządzać dokumentację na potrzeby swoich projektów,  
d. rozwinąć podstawowe umiejętności manualne,  
e. znać i stosować terminologię techniczną (na ocenę celującą),  
f. znać i stosować się do przepisów drogowych,  
g. być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego zarówno jako pieszy, pasażer i kierowca roweru,  
h. dostrzegać wpływ twórców techniki na rozwój cywilizacji,  
i. znać materiały takie jak włókna, drewno, metal i tworzywa sztuczne.  

2. Zasady pracy ucznia na lekcji:  

a. posiadanie podręcznika i zeszytu przedmiotowego, w którym systematycznie prowadzone są notatki  
b. aktywne uczestnictwo w zajęciach (inicjatywa, pomysłowość, pracowitość)  
c. nieużywanie podczas lekcji telefonów komórkowych i innych nośników informacji  
d. kultura osobista i kultura słowa  

3. Sprawdzanie wiedzy:  

a. odpowiedź ustna lub pisemna (kartkówka) z trzech ostatnich tematów lekcyjnych  
b. ocenianie kartkówek: 6 punktów- ocena celująca; 5 punktów- ocena bardzo dobra; itd.  
c. uczeń nieobecny na kartkówce zalicza materiał na kolejnej lekcji  

4. Sprawdzanie umiejętności – ćwiczenia praktyczne (projekty, rysunki, prace wytwórcze) 

 obowiązek posiadania własnych materiałów do pracy 
 organizacja miejsca pracy  
 estetyka, oryginalny pomysł, własna inwencja  
 właściwe gospodarowanie materiałem  
 odpowiednie wykorzystanie czasu przeznaczonego na ćwiczenie praktyczne 
 ćwiczenia praktyczne kończymy na lekcji, nie w domu (wyjątek – trudne ćwiczenie wymagające więcej 

czasu)  
 terminowe oddawanie prac technicznych!!!  
 uczeń nieobecny na lekcji zajęć praktycznych zobowiązany jest do wykonania pracy technicznej w domu i 

dostarczenia jej w terminie nieprzekraczającym tygodnia od dnia powrotu do szkoły 
 w momencie przekroczenia tygodniowego terminu ocena za pracę zostaje obniżona  
 po upływie 3 tygodni i niedostarczeniu pracy uczeń otrzymuje ocenę ndst bez możliwości poprawy  
 prace techniczne powinny być podpisane: klasa, imię i nazwisko (prace niepodpisane nie podlegają ocenie)  

5. Nieprzygotowanie do lekcji - uczeń ma prawo raz w każdym okresie w momencie wejścia do sali zgłosić 
nieprzygotowanie (z wyjątkiem zapowiedzianych prac pisemnych). Nieprzygotowanie nie zwalnia z pracy na 
lekcji.  



 Aktywność:   
-  trzy plusy - ocena bdb (zadania domowe, aktywność na lekcji), trzy minusy - ocena ndst (brak zeszytu, 

podręcznika, zad. domowego, materiałów do pracy technicznej)  
-  uczeń, który wykorzystał minusy i nie pracuje na lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną  

6. Zasady poprawiania ocen:  

a. uczeń ma prawo do poprawy jednej oceny w każdym okresie (w II okresie poprawa oceny przed 
wystawieniem oceny proponowanej)  

b. o formie poprawy oceny decyduje nauczyciel  
c. pod uwagę brana jest ocena z poprawy a nie średnia z dwóch ocen  
d. uczeń przyłapany na niesamodzielnej pracy (np. ściąganie itp.) traci prawo do poprawy ocen ndst w 

danym okresie  

7. Ocena okresowa i końcowa wynika z ocen cząstkowych, jest wyznacznikiem umiejętności, pracy twórczej, 
wiedzy przedmiotowej odzwierciedla postawę ucznia wobec przedmiotu i wykonywanych zadań oraz 
wysiłek, jaki uczeń wkłada w ich realizację. Każdej ocenie przypisana jest waga 1. Przy wystawianiu oceny rocznej 
ocena za pierwszy okres brana jest pod uwagę w postaci oceny cząstkowej. Średnie na poszczególne oceny: 1,75 
– ocena dopuszczająca, 2,75 – ocena dostateczna, 3,75 – ocena dobra, 4,75 – ocena bardzo dobra, 5,30 – ocena 
celująca.  

8. Informacje o ocenie za pierwszy okres i końcowej uczeń i jego rodzice uzyskują w terminie określonym w 
Statucie Szkoły.  

9. Możliwość podwyższenia oceny rocznej.  

 możliwość podwyższenia oceny rocznej ma uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 1,70; 2,70; 3,70; 
4,70; 5,25.  

 w terminie nieprzekraczającym trzech dni od podania oceny proponowanej, uczeń pisze test sprawdzający 
wiedzę z zagadnień omawianych podczas zajęć w ciągu całego roku  
oraz  

 w terminie nieprzekraczającym trzech dni od podania oceny proponowanej, uczeń przygotowuje pracę 
techniczną (temat pracy określa nauczyciel).  

 


