
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

TECHNIKA KLASY 4-6 

 

 

 I. Ocenie podlegać będzie: 

 

- ZAANGAŻOWANIE 

- AKTYWNOŚĆ PODCZAS ZAJĘĆ 

- KREATYWNOŚĆ 

- STARANNOŚĆ WYKONANIA PRAC TECHNICZNYCH 

 

II. Na ocenę z TECHNIKI wpływa: 

 

 aktywne uczestniczenie w zajęciach; 

 przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (prowadzenie zeszytu, posiadanie książki, długopisu, 

przyborów: cyrkiel, kątomierz, linijka, ekierka, materiałów plastycznych); 

 ocena końcowa wykonanej pracy (estetyka, staranność, samodzielność, wysiłek wykonania); 

 odrabianie zadań domowych (dokańczanie prac); 

 wypowiedzi ustne (odpowiedzi na lekcji, wystąpienia, prezentacje, samodzielne prowadzenie 

elementów lekcji); 

 projekty indywidualne i grupowe oraz wyniki pracy w grupach na lekcji; 

 pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów; 

 zainteresowanie nowinkami technicznymi, umiejętność przekazywania grupie informacji z dziedziny 

techniki. 

 

III. Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach: 

 

1. stopień celujący 6; 

2. stopień bardzo dobry 5; 

3. stopień dobry 4; 

4. stopień dostateczny 3; 

5. stopień dopuszczający 2; 

6. stopień niedostateczny 1. 

 

IV. Wagi ocen w dzienniku elektronicznym: 

 

Skala wag ocen wynosi od 3 do 5. 

 

a) Wagę 3 stosuje się do: zadania domowego, aktywności na lekcji, pracy na lekcji, plakatów, 

b) Wagę 4 stosuje się do: wypowiedzi ustnej, samodzielnego prowadzenia elementów lekcji, 

prezentacji, referatu, kartkówki, samodzielnie wykonywanych prac, projektów indywidualnych i 

grupowych, aktywności pozalekcyjnej w ramach przedmiotu (konkurs, udział w wystawach 

artystycznych), 

c) Wagę 5 stosuje się do: sprawdzianów, prac klasowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Ogólne kryteria stopni w klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej: 

 



OCENA KRYTERIA 

 

 

CELUJĄCA 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia; 

 biegle posługuje się zdobytymi 

umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub 

praktycznych w ramach programu danej 

klasy; 

 osiąga sukcesy w konkursach 

przedmiotowych; 

 uzyskał średnią ocen minimum 5,65; 

 

 

 

BARDZO DOBRA 

 opanował pełny zakres wiedzy 

i umiejętności określonym programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie; 

 sprawnie posługuje się zdobytymi 

umiejętnościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne 

i praktyczne objęte programem 

nauczania; 

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę 

i umiejętności do rozwiązania zadań 

i problemów w nowych sytuacjach; 

 uzyskał średnią wszystkich ocen 

minimum 4,65; 

 

 

DOBRA 

 poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności; 

 rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne; 

 uzyskał średnią wszystkich ocen 

minimum 3,65; 

 

 

DOSTATECZNA 

 opanował podstawowe wiadomości 

i umiejętności użyteczne w życiu 

codziennym; niezbędne do 

kontynuowania nauki na wyższym 

poziomie; 

 uzyskał średnią wszystkich ocen 

minimum 2,65; 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 opanował wiadomości 

i umiejętności umożliwiające świadome 

uczestnictwo w zajęciach; 

 rozwiązuje z pomocą nauczyciela 

podstawowe zadania teoretyczne 

i praktyczne; 

 uzyskał średnią wszystkich ocen 

minimum 1,65; 

 

NIEDOSTATECZNA 
 Nie opanował poziomu wymagań 

koniecznych i uzyskał średnią 

wszystkich ocen poniżej 1,65. 

 

 

 



V. Uczniowi przysługuje (w semestrze) „nieprzygotowanie” (np) w liczbie 2 oraz „brak zadania” (bz) w 

liczbie 2 bez podania przyczyny. 

 

Uczeń zdobywa plus „+” za odpowiedź ustną w czasie lekcji oraz minus „-” za brak przygotowania do lekcji 

(brak zeszytu, książki, długopisu, materiałów plastycznych). Brak przygotowanie do lekcji lub brak zadania 

domowego uczeń musi zgłosić na początku lekcji. 

 

Plusy oraz minusy mogą się sumować, dzięki czemu uczeń może uzyskać ocenę: 

 trzy plusy „+,+,+” ocena bardzo dobra (5); 

 cztery plusy „+,+,+,+” ocena celująca (6); 

 cztery minusy - ocena niedostateczna (1). 

 

Minimalna ilość ocen w półroczu z przedmiotu TECHNIKA to: 3 oceny. 

Uczeń może ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywana gdy: 

a) frekwencja na zajęciach z przedmiotu jest nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby); 

b) usprawiedliwi wszystkie nieobecności na zajęciach; 

c) przystąpi do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac technicznych; 

d) uzyska z wszystkich sprawdzianów i prac technicznych oceny pozytywne (wyższe niż ocena 

niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych. 

 

 


