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Przedmiotowy system oceniania – technika klasa 4 
 

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 służy 

zatem do sprawdzenia skuteczności procesu dydaktycznego i 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. 

 

Kryteria oceniania 
Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na: 

 rozumienie zjawisk technicznych, 

 umiejętność wnioskowania, 

 czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej, 

 czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,  

 umiejętność organizacji miejsca pracy, 

 właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych, 

 przestrzeganie zasad BHP, 

 dokładność i staranność wykonywania zadań. 

Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych 

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 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. 
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 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 należy wziąć pod 

uwagę: 

 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. 

 

Metody sprawdzania osiągnięć 
Ocena osiągnięć jest integralną częścią całego procesu nauczania. Najpełniejszy obraz 

wyników ucznia można uzyskać wówczas, gdy ocenianie będzie systematyczne i oparte na 

różnorodnych sposobach weryfikowania wiedzy oraz umiejętności. W nauczaniu techniki 

ocenie mogą podlegać następujące formy pracy: 

 test, 

 sprawdzian, 

 zadanie praktyczne, 

 zadanie domowe, 

 aktywność na lekcji, 

 odpowiedź ustna, 

 praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt). 

W ocenianiu szkolnym dąży się do spełnienia wymogów obiektywności poprzez jasność 

kryteriów i procedur oceny. Należy informować uczniów oraz rodziców (prawnych 

opiekunów) o zasadach oceniania i wymaganiach edukacyjnych wynikających 

z realizowanego programu nauczania, a także o sposobie sprawdzania osiągnięć młodych 

ludzi. Jawna i dobrze uzasadniona ocena jest bowiem dla ucznia źródłem informacji 

wspierających jego rozwój i może być zachętą do podejmowania działań technicznych. 

  



Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej  w  Starym Pilczynie  

PSO ORAZ ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH –  

kl. 5 i 6 

 

 

Przedmiotowe zasady oceniania zawierają: 

– zasady bieżącego oceniania uczniów, 

– warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej, 

– zasady klasyfikowania śródrocznego i rocznego, 

– warunki i zasady uzyskania oceny wyższej niż przewidywana, 

– sposób informowania uczniów i ich rodziców o postępach w nauce, 

– przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny. 

 

Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: 

– aktywność na lekcjach, 

– prace wytwórcze wykonywane na lekcjach, 

– zadania dodatkowe, 

– odpowiedzi ustne, 

– testy, 

– zadania domowe, 

- przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym – dotyczy zachowań 

podczas zajęć szkolnych oraz po szkole, 

– przygotowanie uczniów do zajęć. 

 

Zasady oceniania: 

– na lekcjach zajęć technicznych oceniane są wyżej wymienione obszary; 

– ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji 

rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie); 

– uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu 

przedmiotowego, który również podlega ocenie; 

– po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji; 

– w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia dwa razy nieprzygotowania do lekcji, bez 

podania powodu, nieprzygotowanie to także brak zeszytu i pracy domowej; 

- trzecie nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną, 

– za niezgłoszony nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną; 

– sprawdziany (testy) będą zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem i oceniane do 

dwóch tygodni; 

– czas trwania sprawdzianu (testu) wynosi 40 min; 

- łamanie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym skutkuje dodatkową pracą z 

tego zakresu lub oceną niedostateczną, 

– sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według następujących 

zasad przeliczania: 
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poniżej 30% Ocena niedostateczna 

30%-49% Ocena dopuszczająca  

50%-74% Ocena dostateczna 

75%-89% Ocena dobra 

90%-100%  Ocena bardzo dobra  

ewentualnie zadanie dodatkowe Ocena celująca 

– prace pisemne z materiału bieżącego, obejmującego trzy ostatnie tematy lekcyjne, nie 

będą zapowiadane we wcześniejszym terminie; 

– przy realizacji zadań oceniane będą: 

 przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, 

schematu, 

 umiejętność zarządzania informacją, 

 umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 

 przestrzeganie praw i zasad współżycia, 

 umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy; 

– każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc 

udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony przez 

nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem); 

– nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego 

oraz opanowania wiadomości i umiejętności. 

 

W ocenianiu śródrocznym i rocznym uwzględnia się główne formy sprawdzenia osiągnięć 
ucznia wraz z przypisanymi wagami: 
 

waga Forma sprawdzania osiągnięć 

4 
- praca klasowa 
- dłuższa wypowiedź pisemna 
- test wiedzy i umiejętności 

3 

- prace długoterminowe 
- sprawdzian do 20 minut 
- odpowiedź ustna  

2 

- krótka wypowiedź pisemna 
- kartkówka 
- czytanie ze zrozumieniem 
- odpowiedź ustna 2 

1 

- praca domowa 
- praca na lekcji 
- nieprzygotowanie 
- aktywność 
- zeszyt 
- zadanie 
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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, 

 podejmowanie merytorycznej dyskusji, 

 szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia, 

 dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji, 

 wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami, 

 pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych, 

 wykonanie pomocy do pracowni, 

 inne, 

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

 zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym 

tematem, 

 wykazuje brak oczywistych umiejętności, 

 niszczy prace kolegów, 

 nie przestrzega regulaminu pracowni, 

 inne, 

– sposób przeliczenia „+” i „–” na oceny: 

 „bdb” za +, +, +,  

  „nast” za –, –, – 

Ocena uczniów z zaleceniami PPP 

– obniża się wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią 

lekarza – specjalisty. 

– w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni: 

 wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, 

 możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich 

wykonania etapami, 

 konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w 

formie pisemnej, 

 branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a 

nie jego walorów estetycznych, 

 możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną 

(praca klasowa lub sprawdzian), 

 podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań 

zamiast jednego złożonego, 

 obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego, 
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 możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej. 

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny. 

 

Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: 

– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach 

praktycznych oraz wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania 

– osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych 

– systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji 

– twórczo rozwija własne uzdolnienia 

– śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki 

– swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach 

– stosuje rozwiązania nietypowe 

– biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

– wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych 

 

Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy: 

– opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania 

– rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 

– prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć 

– potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych 

– ambitnie realizuje zadania indywidualne 

– bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne 

– jest świadomy zasad bhp podczas pracy 

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy 

– sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami 

– cechuje się systematycznością, konsekwencją działania 

– systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji 

– systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację 

– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

– bierze udział w konkursach przedmiotowych 

 

Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy: 

– nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania 

– rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne 

– wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela 

– sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne 

– zna i stosuje zasady bhp 

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy 

– poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami 

– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 
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– czasami korzysta z różnych źródeł informacji 

– systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację 

 

Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy: 

– opanował minimum zakresu wiedzy określonej w programie nauczania 

– rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności 

– poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami 

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy 

– stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy 

– mało efektywnie wykorzystuje czas pracy 

– rzadko korzysta z różnych źródeł informacji 

– systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie 

 

Ocenę poduszczającą uczeń otrzymuje, gdy: 

– ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w programie nauczania 

– rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności 

– posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami 

– w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia 

– posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

– wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania 

– nie korzysta z żadnych źródeł informacji 

– prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie 

 

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy: 

– nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nauczania 

– nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań 

– nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów 

– posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

– nie potrafi organizować pracy 

– jest niesamodzielny 

– nie korzysta z żadnych źródeł informacji 

– nie prowadzi dokumentacji 

Ważną rzeczą podczas realizacji programu zajęć technicznych jest rozbudzenie u 

uczniów zainteresowania techniką, twórczej aktywności oraz umiejętności rozwiązywania 

problemów technicznych. Niewątpliwie zajęcia techniczne w znacznej mierze przyczyniają 

się do określenia przez ucznia mocnych i słabych stron oraz wyboru dalszej drogi kształcenia, 

a co za tym idzie – przyszłego zawodu. 

 

 
 


