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Przedmiotowy System Oceniania z techniki 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. I. J. Paderewskiego w Pruszkowie 
 

Na lekcjach techniki nauczyciel oceniając ucznia uwzględnia: 

-  poczynione postępy w wiadomościach i umiejętnościach 

-  aktywność w czasie lekcji 

-  wykonane prace plastyczno-techniczne 

-  staranność, dokładność i estetykę prowadzenia zeszytu 

Kryteria oceny uczniów uwzględniają: 

• przestrzeganie na lekcjach przepisów BHP 

• organizację miejsca pracy tzn. czystość i estetykę oraz ekonomiczne korzystanie  

z materiałów przy pracach plastyczno-technicznych 

• inwencję twórczą oraz samodzielność w trakcie rozwiązywania powierzonych zadań  

• współdziałanie w zespole uczniowskim 

• umiejętność korzystania z literatury technicznej, encyklopedii oraz z Internetu 

• poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę 

Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: 

• kartkówki 

- trwają od 5 do 20 minut,  - nie muszą być zapowiedziane,- obejmują materiał z 3 ostatnich 

tematów lekcyjnych, - w przypadku gdy kartkówka jest zapowiedziana może obejmować 

większy zakres materiału, - są oddawane w ciągu 10 dni roboczych 

- sprawdzone kartkówki powinny być wklejone do zeszytu. Poprawa kartkówki: - jest 

dobrowolna, - odbywa się w ustalonym z nauczycielem terminie, dopuszcza się poprawę na 

lekcji techniki lub w innym terminie dodatkowym, - uczeń może poprawić ocenę 

niedostateczną lub dopuszczającą) 

• odpowiedzi ustne  

• praca na lekcji i aktywność 

• prace plastyczno-techniczne  

   (Prace plastyczno-techniczne powinny być oddane na następnej lekcji techniki.  

W przypadku braku danej pracy uczeń otrzymuje do dziennika bz (brak zadania). Gdy nie 

odda pracy na kolejnej lekcji uczeń otrzymuje do dziennika ocenę niedostateczną. Uczeń 

zawsze może poprawić ocenę niedostateczną, gdy przyniesie pracę.) 

• przygotowanie do lekcji   

    (Przygotowany uczeń powinien posiada uzupełniony zeszyt i podręcznik oraz klej, 

odrobioną pracę domową i  gotowość do odpowiedzi. Dodatkowo uczeń musi posiadać inne 

pomoce wskazane wcześniej przez nauczyciela.) 

• prowadzenie zeszytu przedmiotowego  

  (Zeszyt przedmiotowy powinien być prowadzony starannie i systematycznie. Nauczyciel 

może sprawdzić zeszyt oraz zadania domowe, czy są wklejone otrzymywane od nauczyciela 

kartkówki i materiały oraz czy są uzupełniane braki spowodowane nieobecnością na lekcji.) 
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WYMAGANIA WOBEC UCZNIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• posiada wiadomości i umiejętności wykraczające ponad wymagania programowe, 

• samodzielnie rozwija zainteresowania techniczne, 

• wykonuje wszystkie prace twórcze starannie i terminowo, 

• wypełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• ma pomysły i chętnie się nimi dzieli, 

• pobudza innych do aktywności, 

• zna i rozumie wszystkie pojęcia wprowadzone na lekcji, 

• zna i rozumie wszystkie zagadnienia poruszane na lekcji, 

• skutecznie stosuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu, 

• jest zawsze przygotowany do zajęć pod względem formalnym,  

• wykonuje wszystkie prace wytwórcze starannie i terminowo, prowadzi zeszyt przedmiotowy 

starannie i systematycznie. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• czynnie uczestniczy w lekcji, 

• wykonuje polecenia nauczyciela, 

• zna i rozumie większość pojęć, 

• zna i rozumie większość zagadnień poruszanych na lekcji, 

• wykonuje wszystkie prace wytwórcze w terminie, z niewielkimi niedokładnościami, 

• zeszyt przedmiotowy nie budzi zastrzeżeń. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• współpracuje z grupą w realizacji zadania przy wsparciu kolegów i nauczyciela, 

• zna i rozumie podstawowe pojęcia, 

• zna i rozumie podstawowe zagadnienia omawiane na lekcji, 

• prawie zawsze wykonuje prace wytwórcze w terminie, z pewnymi niedokładnościami, 

• zeszyt przedmiotowy prowadzi nie zawsze systematycznie i starannie 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• jest biernym uczestnikiem zajęć i nie przeszkadza w ich prowadzeniu, 

• przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić znaczenie najprostszych pojęć, 

• w minimalnym stopniu opanował zagadnienia poruszane na lekcji, 

• prowadzi zeszyt przedmiotowy niesystematycznie i niestarannie 

• wykonuje prace wytwórcze niedokładnie i nieterminowo 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie włącza się w realizację zadań oraz przeszkadza innym w pracy, 

• nie zna podstawowych pojęć, 

• nie opanował w stopniu minimalnym zagadnień poruszanych na lekcji, 

• nie wykonuje zadanych prac, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego 


