
PRZEDMIOTOWE ZASADY  OCENIANIA 

TECHNIKA – KLASA IV – VI 

rok szkolny 2021/2022 

 
 Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości 

i umiejętności rozwiązywania zadań technicznych w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej.  

Ocenianie ma na celu:  

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnieć edukacyjnych i o postępach w tym zakresie, 

 wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

 motywowanie do dalszych postępów w nauce, 

dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o trudnościach w nauce oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia, 

 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

- wychowawczej. 

 

Przy ocenianiu osiągnięć uczniów należy zwrócić uwagę na: 

 rozumienie zjawisk technicznych,  

 umiejętność wnioskowania,  

 czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń technicznych, katalogów,  

 czytanie i rysowanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,  

 umiejętność organizacji miejsca pracy,  

 właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,  

 przestrzeganie zasad bhp,  

 dokładność i staranność wykonywania zadania.  

 

KRYTERIA OCEN 

ILOŚĆ OCEN W PÓŁROCZU 

 minimalna ilość ocen cząstkowych wymagana do wystawienia oceny: kl. IV – VI – 3 oceny. 

 

SPRAWDZIANY, TESTY (waga: 3) – 1-2  w półroczu  

Odpowiedzi na sprawdzianie są punktowane. Przy przeliczeniu punktów na ocenę 

obowiązuje skala wg kryteriów:  

100% - celujący (6)  

86 – 99% - bardzo dobry (5)  

76 – 85% - dobry (4)  

50 – 75% - dostateczny (3)  

30 – 49% - dopuszczający (2)  

 0 – 29% - niedostateczny (1)  

 

KARTKÓWKA (waga: 2)  – 1 w półroczu 

 

ĆWICZENIA, KARTY PRACY (waga: 1)  



           
ZESZYT PRZEDMIOTOWY (waga: 1) 

 

SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY (waga: 2)   – prace wykonywane na zajęciach, oceniana jest 

samodzielność, stopień realizacji zadania,  wkład pracy, estetyka. Uczeń nieobecny na lekcji 

praktycznej ma obowiązek wykonania pracy. 

AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI (waga: 1) 

(za każde 3 plusy ocena bardzo dobra, za trzy minusy niedostateczna) – praca na lekcji, odpowiedź. 

Uczeń ma prawo do zgłoszenia np (nieprzygotowanie do lekcji), bz (brak zadania), bm (brak 

materiałów) – po 1 razie w półroczu. 

 

POPRAWIE PODLEGAJĄ OCENY ZE SPRAWDZIANÓW I TESTÓW 

Możliwość poprawy oceny w terminie do 2 tygodni od otrzymania oceny lub od powrotu ucznia do 

szkoły po nieobecności w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

 

INFORMACJA O OCENIE ZE SPRAWDZIANU I TESTU 

w ciągu 7 dni od napisania. 

 

WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY 

KLASYFIKACYJNEJ :  

Zasady opisane są w Statucie szkoły. 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie 

zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. 

Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, 

a podczas wykonywania praktycznych zadań przestrzega zasad BHP, bezpiecznie posługuje 

się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. 

 Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły 

samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym.  

Ponadto wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i z 

zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

 Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej 

pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. W czasie wykonywania prac praktycznych 

właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy. 

 Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas 

realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści 

nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. 

 Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane 

do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Na sprawdzianach 

osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest 

nieprzygotowany do lekcji. 



 Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności 

niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, 

przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. 

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami uwzględnia się: 

 aktywność podczas lekcji, 

 zaangażowanie w wykonywane zadania, 

 umiejętność pracy w grupie, 

 obowiązkowość i systematyczność, 

 udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego. 

 

W wypadku techniki trzeba ponadto uwzględnić stosunek ucznia do wykonywania działań 

praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka 

wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena powinna przede wszystkim 

odzwierciedlać indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie w pracę. 

 

SPOSÓB INFORMOWANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW O 

WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH ORAZ O WARUNKACH I TRYBIE 

UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNA OCENA 

KLASYFIKACYJNA. 

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują rodziców/prawnych opiekunów (na 

zebraniach) oraz uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 
TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  
I. Kultura pracy. Uczeń:  

1) przestrzega regulaminu pracowni technicznej;  

2) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku;  

3) wyjaśnia znaczenie znaków bezpieczeństwa (piktogramów);  

4) dba o powierzone narzędzia i przybory;  

5) współpracuje i podejmuje różne role w pracy w zespole;  

6) posługuje się nazewnictwem technicznym;  

7) wykonuje prace z należytą starannością i dbałością;  

8) jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem wytworów techniki;  

9) śledzi postęp techniczny oraz dostrzega i poznaje zmiany zachodzące w technice wokół niego;  

10) ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia.  

II. Wychowanie komunikacyjne. Uczeń:  

1) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym, jako pieszy, pasażer i rowerzysta;  

2) interpretuje znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty;  

3) konserwuje i reguluje rower oraz przygotowuje go do jazdy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

III. Inżynieria materiałowa. Uczeń:  

1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne (papier, drewno i materiały drewnopochodne, metale, tworzywa 

sztuczne, materiały włókiennicze, materiały kompozytowe, materiały elektrotechniczne) oraz elementy 

elektroniczne (rezystory, diody, tranzystory, kondensatory, cewki itp.);  

2) określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i elementów elektronicznych;  

3) charakteryzuje materiały konstrukcyjne i elementy elektroniczne;  

4) stosuje odpowiednie metody konserwacji materiałów konstrukcyjnych;  



5) dokonuje wyboru materiału w zależności od charakteru pracy;  

6) dobiera zamienniki materiałowe, uwzględniając ich właściwości;  

7) racjonalnie gospodaruje różnorodnymi materiałami;  

8) rozróżnia i stosuje zasady segregowania i przetwarzania odpadów z różnych materiałów oraz elementów 

elektronicznych  

IV. Dokumentacja techniczna. Uczeń:  

1) rozróżnia rysunki techniczne (maszynowe, budowlane, elektryczne, krawieckie);  

2) wykonuje proste rysunki w postaci szkiców;  

3) przygotowuje dokumentację rysunkową (stosuje rzuty prostokątne i aksonometryczne);  

4) czyta rysunki wykonawcze i złożeniowe;  

5) analizuje rysunki zawarte w instrukcjach obsługi i katalogach;  

6) odczytuje i interpretuje informacje zamieszczone w instrukcjach obsługi urządzeń, na tabliczce 

znamionowej, opakowaniach żywności, metkach odzieżowych, elementach elektronicznych itp.; 

V. Technologia wytwarzania. Uczeń:  

1) rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów;  

2) dostosowuje rodzaj obróbki do przewidzianego efektu końcowego;  

3) dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki;  

4) bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami;  

5) opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy;  

6) reguluje urządzenia techniczne;  

7) dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego;  

8) dokonuje montażu poszczególnych części w całość;  

9) stosuje różne rodzaje połączeń (rozłączne i nierozłączne, pośrednie i bezpośrednie, spoczynkowe i 

ruchowe). 

 

 

 

 


