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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z TECHNIKI 

OCENIANIE NA LEKCJACH  ZAJĘĆ TECHNICZNYCH  rok szkolny 2022/2023 

1. Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na początku roku 

szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu. 

2. Niniejszy regulamin jest zgodny z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 

3. Zasady oceniania oparte zostały o wymagania podstawy programowej. 

Ocenie podlegają następujące obszary aktywności uczniów: 

 porozumiewanie się językiem technicznym 

 rozwiązywanie problemów 

 obsługa narzędzi i urządzeń technicznych 

 stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych 

 aktywność na zajęciach 

 wkład pracy, zaangażowanie w podejmowane działania 

 praca w grupie 

 działalność pozaszkolna 

Najczęściej stosowane sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 

 formy ustne: odpowiedzi, aktywność na zajęciach, prezentacja 

 formy pisemne: kartkówki, testy 

 formy praktyczne: prace wytwórcze (indywidualne, zespołowe), ćwiczenia praktyczne 

 zeszyt przedmiotowy  

 obserwacja pracy uczniów  

Uczeń otrzymuje oceny za następujące formy aktywności: 

 wykonane przez Ciebie prace, 

 testy 

 kartkówki 

 odpowiedź ustna   

 aktywność podczas lekcji, 

 zeszyt przedmiotowy, 

 przygotowanie do lekcji, 

 prace dodatkowe 

Oprócz ocen cyfrowych obowiązuje ocenianie kształtujące – wyrażone komentarzem oraz system 

plusów i minusów:     

+ + + + + + cel    - - - - - - ndst. 

PLUSY 

 uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji, 

 uczeń rozwija swoje umiejętności, 

 uczeń wykazuje samodzielność i pomysłowość, 

 uczeń swoją postawą zachęca innych do aktywnego udziału w zajęciach. 

MINUSY 

 uczeń jest nieprzygotowany do zajęć (brak niezbędnych pomocy naukowych, brak materiałów 

potrzebnych na zajęcia 

 uczeń wykazuje podstawowe braki w zakresie wymaganych umiejętności 
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Testy oceniane są punktowo, a kartkówki punktowo lub kształtująco. Oceny punktowe przeliczane są 

na stopnie według następującej skali: 

100% - celujący  

97-99 % - bardzo dobry plus 

90-96% bardzo dobry 

87-89% - bardzo dobry minus 

82-86% - dobry plus 

71-81% - dobry 

68-70% - dobry minus 

62-67% - dostateczny plus 

53 - 61% - dostateczny 

50-52% - dostateczny minus 

45-49% - dopuszczający plus 

35 - 44 % - dopuszczający 

0 – 34% - niedostateczny 

 

Ocena śródroczna wystawiana jest na podstawie pracy, zaangażowania i ocen ucznia uzyskanych w trakcie 

trwania semestru, wg średniej ważonej. Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie średniej 

arytmetycznej średnich ważonych uzyskanych za pierwsze i drugie półrocze. Każda aktywność ucznia na 

lekcji ma określona wagę.  

testy  - waga 3 

konkursy – waga 3 

projekty/prace wytwórcze – waga 3 

kartkówki – waga 2 

odpowiedzi – waga 2 

aktywność – waga 1 

prace dodatkowe – waga 1 

praca na lekcji – waga 1 

inne – waga 1 

WAŻNE: 

Możesz być  raz nieprzygotowany do zajęć w ciągu semestru, zgłaszasz to przed lekcją. 

Za nieprzygotowanie do zajęć rozumie się 

 brak zeszytu,  

 brak gotowości do odpowiedzi ustnej,  

 brak materiałów i pomocy  na lekcji.  

Nie zgłoszenie nieprzygotowania jest równoznaczne z oceną niedostateczną. 

DOBRE RADY  

Przynoś materiały na zajęcia. 

Staraj się maksymalnie wykorzystać czas podczas lekcji, abyś nie musiał kończyć pracy w domu. 

Po nieobecności uczeń zobowiązany jest do oddania pracy w tydzień od powrotu do szkoły, jeśli tego nie 

zrobi to nauczyciel w formie pisemnej ma prawo do sprawdzenia wiedzy z trzech ostatnich lekcji  
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