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Przedmiotowy system oceniania z techniki w Szkole 

Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu 

obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 

  
  

  

System oceniania z techniki został opracowany na podstawie:  
  

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.  

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 czerwca 2016 roku 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.  

3. Statutu Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu.  

  

Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na 
początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu. 
Niniejszy system oceniania jest zgodny z STATUTEM SZKOŁY.  

  
  

Cele kształcenia  

  

Jednym z głównych celów nauczania techniki w klasach IV–VI szkoły podstawowej jest 

wykształcenie w uczniach umiejętności planowania i realizowania praktycznych działań 

technicznych. Poprzez ich wykonywanie młodzi ludzie nauczą się dostrzegać w swoim 

otoczeniu elementy środowiska technicznego i zdobędą wiedzę na temat ich funkcjonowania.  

W trakcie przeprowadzania tych działań powinni również wypracować umiejętność sprawnego 

i bezpiecznego posługiwania się sprzętem technicznym. Ważnym celem nauczania przedmiotu 

na tym etapie jest także umożliwienie uczniom zdobycia karty rowerowej  i przygotowanie ich 

do bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.  

  

Szczegółowe cele kształcenia  

  

• Określanie właściwości podstawowych materiałów konstrukcyjnych.  

• Wskazywanie możliwości zastosowania w praktyce różnych materiałów.  

• Ocena rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych spotykanych w bliższym i dalszym 

otoczeniu.  

• Tworzenie dokumentacji technicznej w postaci odręcznych szkiców technicznych i 

prostych rysunków rzutowych.  

• Czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej spotykanej w katalogach i 

instrukcjach obsługi urządzeń.  

• Poznawanie zasad działania urządzeń technicznych znajdujących się w bliższym i dalszym 

otoczeniu.  
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• Bezpieczna obsługa i regulacja podstawowych urządzeń technicznych.  

• Racjonalne planowanie praktycznych działań technicznych.  

• Organizowanie miejsca pracy.  

• Prawidłowe  posługiwanie  się  narzędziami  służącymi  do  obróbki 

materiałów konstrukcyjnych.  

• Bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych jako pieszy, pasażer komunikacji 

publicznej i rowerzysta.  

• Wskazywanie sposobów racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w 

najbliższym i dalszym otoczeniu.  

  

  

 CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JEST:  

  
1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych postępach w tym 

zakresie.  

2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.  

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.  

4. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

   i specjalnych uzdolnieniach ucznia.  

  

  

 WYMAGANIA PROGRAMOWE  

  

  

1. Uczniowie informowani są o szczegółowych wymaganiach do jednostek tematycznych 

przed rozpoczęciem realizacji tych jednostek.  

2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni 

specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom.  

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowane wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia.  

  

  

 OCENIANIU PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE OBSZARY:  

  
1. Wiedza teoretyczna objęta programem nauczania.  

2. Umiejętność zastosowania wiadomości teoretycznych w praktyce.  

3. Umiejętności wykonania dokumentacji technicznej.  

4. Estetyka wykonania dokumentacji technicznej.  

5. Umiejętność znalezienia rozwiązania w sytuacjach nowych.  
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6. Aktywność i kreatywność własna ucznia.  

7. Umiejętność pracy w małych grupach oraz w zespole.  

8. Zaangażowanie i aktywność na lekcji.  

9. Umiejętność odnalezienia i przygotowania materiałów poza pracownią.  

  

  

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów  

  

Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości  i 

umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. 

Ocenianie służy zatem do sprawdzenia skuteczności procesu dydaktycznego  i ma następujące 

cele:  

  

• informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o postępach w tym 

zakresie,  

• wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  

• motywowanie do dalszych postępów w nauce,  

• dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

  

  

Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem kryteriów 

odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen.  

  

 

• Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie 

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

Opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe, uzyskuje bardzo dobre 

oceny ze sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie 

posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. Ponadto bierze 

udział w konkursach przedmiotowych, np. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

  

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

samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto 

uzyskuje co najmniej dobre oceny ze sprawdzianów i 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. Ze sprawdzianów otrzymuje co najmniej 

oceny dostateczne, a podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia  

i utrzymuje porządek na swoim stanowisku.  

  

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

podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób,  
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a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. Na stanowisku pracy nie 

zachowuje porządku.  

  

• Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane 

do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Ze sprawdzianów 

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 bierze się pod 

uwagę:  

  

• aktywność podczas lekcji,  

• umiejętność pracy w grupie,  

• obowiązkowość i systematyczność,  

•  udział w pracach na rzecz szkoły.  

  

  

W przypadku zajęć technicznych uwzględnia się stosunek ucznia do wykonywania działań 

praktycznych. Istotne są takie czynniki jak: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór 

materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena również 

odzwierciedla indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację  i zaangażowanie  

w pracę.  

  

   

FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE:  

  

1. Test.  

2. Sprawdzian.  

3. Kartkówka.  

4. Odpowiedzi ustne.  

5. Zadania praktyczne.  

6. Przestrzeganie regulaminu pracowni.  

7. Zadania domowe.  

8. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.  

9. Praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt)  
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10. Obserwacja ucznia:  

a. przygotowanie do lekcji,  

b. aktywność na lekcji,  

c. praca w grupie.  

11. Przy  ustalaniu  oceny śródrocznej  i  rocznej  nauczyciel  bierze  pod  uwagę  stopnie  

ucznia  z  poszczególnych  form  działalności  ucznia  w  następującej  kolejności  

 sprawdziany  -  (największy  wpływ  na  kształt  oceny śródrocznej  i  rocznej), 

 ćwiczenia praktyczne,  

 kartkówki,  

 wypowiedzi  ustne, 

 prace  domowe, aktywność na lekcji, prowadzenie zeszytu przedmiotowego 

  

 

Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów  

  

 

Zasady oceniania  

  

1) Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi 

kryteriami ocen z techniki oraz poziomami wymagań określonymi w planie 

realizacji materiału nauczania techniki w poszczególnych klasach. Dopuszcza się 

stosowanie plusa lub minusa przy ocenach cząstkowych. W przypadku wybranych 

form aktywności oceny są wystawiane na podstawie zgromadzonych przez ucznia 

plusów i minusów.  

 

2) Ocenę śródroczną i roczną uczeń otrzymuje za systematyczną pracę w ciągu 

całego półrocza (roku). Na koniec półrocza (roku)  nauczyciel nie przeprowadza 

żadnych dodatkowych zadań i sprawdzianów praktycznych. 

 

3) Średnia ważona jest podstawą wystawienia śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem następujących progów:  
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4) Nauczyciel ma możliwość podwyższenia oceny śródrocznej lub rocznej, mając na 

względzie motywującą rolę oceniania wewnątrzszkolnego. W związku z tym 

przyjmuje się, że średnia ważona ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów, 

którą wskazuje dziennik elektroniczny, stanowi wyłącznie sugestię dla nauczyciela  

w trakcie wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej ucznia. Ostateczną decyzję  

o ocenie podejmuje nauczyciel. Nauczyciel nie może obniżyć oceny śródrocznej lub 

rocznej ucznia wyznaczonej średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych  

w okresie całego półrocza.  

  

 

5) Każdej ocenie będzie przypisana waga:  

  

a) waga  6:  laureat / finalista przedmiotowego konkursu o zasięgu wojewódzkim,  

b) waga 5: miejsca I-III i wyróżnienia w przedmiotowych konkursach 

pozaszkolnych,  

c) waga 4: miejsca I-III w przedmiotowych konkursach szkolnych,  

d) waga 3: testy, sprawdziany, prace długoterminowe, projekty,  

e) waga 2 : kartkówki, odpowiedź ustna,  

 

f) waga 1: zadania domowe, prezentacje, zadania praktyczne, aktywność.  

  

6) Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe 

polecone przez nauczyciela.  

  
  

Średnia  Ocena  

0 - 1,70  Niedostateczny  

1,71 - 2,60  Dopuszczający  

2,61 – 3,60  Dostateczny  

3,61 – 4,60  Dobry  

4,61 – 5,30  Bardzo dobry  

5,31 – 6,00  Celujący  
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 Pomiar osiągnięć: 

  

 Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi:  

 

1) Prace klasowe (sprawdziany) 

2) Kartkówki, 

3) Odpowiedzi ustne, 

4) Prace domowe, 

5) Zeszyty przedmiotowe, 

6) Inne formy aktywności: udział w konkursach, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych, aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych 

7) Obserwacja: przygotowanie ucznia do lekcji, prezentowania swoich wiadomości, 

jego aktywności na lekcjach 

 

 

Przygotowanie się do zajęć  
  

Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć.   

Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy.  

Przez przygotowanie się do zajęć rozumiemy:  

 wykonanie zadania domowego,  

 wykonanie zadania długoterminowego,  

 przygotowanie się do odpowiedzi ustnej,  

 przyniesienie zeszytu przedmiotowego,  

 przyniesienie pomocy potrzebnych do lekcji, w tym przyborów kreślarskich  

 Uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia w ciągu semestru nieprzygotowania się do 

zajęć lub braku zadania domowego. Musi to uczynić na samym początku lekcji. Po 

trzykrotnym wykorzystaniu nieprzygotowania się do zajęć za każde następne uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną.  

  

Prace pisemne  

  

  

a) Wszystkie prace pisemne są obowiązkowe.  

b) Ocenę za pracę pisemną nauczyciel wystawia na podstawie ilości zdobytych 

procentów, informujących o spełnieniu wymagań na poszczególne oceny.  

c) Zazwyczaj nauczyciel korzysta z następującej skali przeliczania punktów na oceny:  
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0 % do 39 % - ocena niedostateczna  

40 % do 49 % - ocena dopuszczająca  

50 % do 69 % - ocena dostateczna  

70 % do 86 % - ocena dobra  

87 % do 97 % - ocena bardzo dobra  

98%  do 100 %  - ocena celująca  

  

  

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 

którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, 

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.  

  

Podstawą wystawiania oceny semestralnej dla ucznia z dostosowaniem wymagań 

edukacyjnych jest przedmiotowa karta oceny (karta ocen w dzienniku). Odpowiedź pisemna  z 

działu programowego jest oceniana wg skali procentowej jednakowej dla całej szkoły:  

  

1) 0% - 24% - niedostateczny  

2) 25% - 39%  - dopuszczający,  

3) 40% - 64 % - dostateczny,  

4) 65% - 79%  - dobry,  

5) 80% - 90% - bardzo dobry,  

6) 91% - 100% - celujący  

  

d) Każda praca pisemna jest dokumentem szkolnym. Uczeń starannie prezentuje w niej 

swoje wiadomości i dba o jej estetykę. Oceniając pracę nauczyciel uwzględnia 

możliwości ucznia. Wyjątkiem są  uzasadnione sytuacje (np. dysgrafia, opinie z 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej).  

  

e) Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi 

na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu 

odpisywania podczas pracy pisemnej jest podstawą postawienia uczniowi oceny 

niedostatecznej.   

   

f) Prace klasowe (sprawdziany, testy) 

 

 testy lub sprawdziany są przeprowadzane po zakończeniu każdego działu. 

  

 Prace klasowe trwają 45 minut i obejmują co najmniej 1 dział programowy.  
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 Praca klasowa jest zapowiadana tydzień wcześniej, podawany jest wówczas 

zakres materiału, który jest  utrwalony na lekcji powtórzeniowej.  

 

 Nauczyciel sprawdza prace klasowe w czasie nieprzekraczającym dwóch 

tygodni.  

 

 W przypadku otrzymania z pracy klasowej oceny niedostatecznej, 

dopuszczającej, dostatecznej,  dobrej  uczeń  ma  możliwość poprawy, 

która jest dobrowolna i odbywa się po lekcjach w ciągu dwóch tygodni od 

rozdania prac. Poprawa może nastąpić tylko raz. Do e- dziennika wpisane będą 

wówczas dwie oceny.  

 

 W przypadku nieobecności na pracy klasowej wynikającej z  krótkotrwałych 

(trwających do 1 tygodnia) przyczyn losowych, uczeń ma obowiązek napisać ją 

w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły (chyba, że nauczyciel 

zdecyduje inaczej). Wyjątek stanowi długotrwała choroba (powyżej dwóch 

tygodni)- wtedy o konieczności popraw i terminie decyduje nauczyciel 

przedmiotu i powiadamia o tym ucznia.   

 

 Nauczyciel w czasie sprawdzania prac pisemnych uczniów ma obowiązek 

poprawiania błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i językowych.   

  

Kartkówki sprawdzające opanowanie i rozumienie wiadomości bieżących z co najwyżej 3 

ostatnich tematów. Nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadania kartkówek. Uczeń, który nie 

pisał kartkówki z powodu nieobecności w szkole, pisze ją w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z kartkówki w ciągu dwóch tygodni po 

otrzymaniu oceny. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem.   

  

 Odpowiedzi ustne nie mniej niż raz u każdego ucznia w ciągu półrocza  

  

 Prace domowe nie mniej niż raz w ciągu półrocza. Uczeń może 2 razy w ciągu 

półrocza nie mieć odrobionej pracy domowej, jeżeli zgłosi ten fakt 

nauczycielowi na początku lekcji. Ponadto uczeń ma obowiązek uzupełnić 

brakującą pracę domową na następną lekcję.  

 Nauczyciel wystawia każdemu uczniowi przynajmniej jedną ocenę w miesiącu, 

jeżeli uczeń uczestniczył w  zajęciach dydaktycznych.  
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Aktywność na lekcjach oraz jej brak zostaną ocenione następująco:  

  

 

Uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:  

 

 właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,  

 gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania  w 

trakcie zajęć, 

 Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi.  

 Rozwiązywanie zadań dodatkowych.   

 Aktywna praca grupach, dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,  

 wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,   

pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych,   

  wykonanie pomocy do pracowni.  

 

 

Uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy:  

zajmuje się na lekcji czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem,   wykazuje brak 

oczywistych umiejętności,   niszczy prace kolegów,  nie przestrzega regulaminu pracowni,  

 Na każdej lekcji uczeń może zdobyć jeden „+" za aktywność,  „-„ za brak pracy na lekcji. 

Przelicza się 3 „+" na ocenę bardzo dobrą, 5 „+” na ocenę celującą, 3 „-„ na ocenę 

niedostateczną.    

  

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  

  

Zasady oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce:  

  

 Dostosowanie prac pisemnych i ustnych do możliwości ucznia   

 wydłużenie limitu czasu na odpowiedź ustną   

 zapisywanie poleceń na sprawdzianach większym drukiem    

 głośne odczytanie zadań na sprawdzianie, teście    

 stworzenie sprzyjającej atmosfery pracy,  

 uwzględnianie możliwości intelektualnych ucznia.   
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Kryteria oceniania    

  

  

Wobec uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce stosuję następujące zasady 

oceniania zgodne z zaleceniami poradni zawartymi w orzeczeniu:   stosowanie się  do 

zaleceń zawartych w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej  sprawdziany i 

kartkówki przygotowywane w formie testów,   

 uwzględnianie trudności w rozumieniu treści , szczególnie podczas 

samodzielnej pracy z tekstem,   

 w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczenie 

tworzenia schematów pracy,   

 podawanie uczniom jasnych kryteriów ocen prac pisemnych/ wiedza, dobór 

argumentów, kompozycja itd./,   

 w przypadku trudności z odczytaniem pracy, odpytywanie ucznia ustnie,   w 

trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzanie, czy uczeń przeczytał 

treść zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielanie 

dodatkowych wskazówek  

 ocenianie głównie wkładu pracy ucznia w wykonanie danego zadania   

wyznaczanie i kontrolowanie dodatkowych ćwiczeń do wykonania w 

domu   w pracach pisemnych ocenianie głównie treści, pomysłu, 

podejścia do tematu  

  

  


