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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach 

Przedmiotowy system oceniania z techniki  

 

1. Przedmiot oceny  

Przedmiotem oceniania na zajęciach technicznych  jest 

• zaangażowanie w wykonywanie zadań,  

• aktywność na lekcjach,  

• przygotowanie do zajęć , 

• projekty ,  

• sprawdziany, 

• kartkówki. 

 

2. Zasady oceniania: 

a) aktywność na lekcjach 

• plusa „+” otrzymuje się za próbę lub rozwiązanie problemu w zależności od 

stopnia trudności zadania: 

- najszybsze wykonanie zadania 

- podejmowanie twórczej dyskusji związanej z tematem lekcji 

- szybkość i trafność spostrzeżeń 

- przygotowanie dodatkowych materiałów związanych z tematem zajęć 

- wykonanie pomocy naukowych 

• minusa „-„otrzymuje się za : 

- nie przestrzeganie regulaminu pracowni 

-nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązującego na przystani i na jachcie 
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- zajmowanie się czynnościami nie związanymi z tematem lekcji 

- nieprzygotowanie do zajęć 

• Sposoby przeliczania na oceny: 

++++++  ( sześć  plusów ) ocena celująca 

---- (cztery minusy) ocena niedostateczna 

b) Przygotowanie do zajęć 

• Można jeden raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez 

podania przyczyny 

• Po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany 

• Za niezgłoszone przed lekcją nieprzygotowanie uczeń dostaje ocenę 

niedostateczną 

• Dobre przygotowanie do zajęć uczeń dostaje „+” 

c) Czystość w pracowni  

Uczniowie mają obowiązek pozostawić sale i stanowisko pracy w czystości – ma to wpływ a 

ocenę pracy na lekcji. 

d) Projekty ( dotyczy klasy 6) 

• Uczeń ma obowiązek przygotowania 1 projektu w roku 

• Warunkiem otrzymani oceny dopuszczającej z zajęć technicznych jest 

przygotowanie min 1 projektu w semestrze  

• W ocenie projektu podlegają  

Etapy realizacji projektu Umiejętności Punkty 

Zbieranie i opracowywanie 

materiałów 

- selekcja informacji 

-krytyczna ocena 

informacji 

0-1 

0-1 

0-1 
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- przetwarzanie informacji 

Prezentacja  - wykorzystanie czasu 

prezentacji 

- dokumentacja projektu 

-wykonane pomoce 

-zainteresowanie innych 

uczniów 

-sposób prezentacji 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

 

0-1 

 

Oceny będą z projektu wystawiane następująco : 

• Ocena niedostateczna 0-1 punktów 

• Ocena dopuszczająca <1-2 punktów 

• Ocena dostateczna <2-5 punktów 

• Ocena dobra <5-7 punktów 

• Ocena bardzo dobra <7-9 punktów 

• Ocena celująca <9 punktów 

d) Sprawdziany 

• Sprawdziany będą zapowiadane z 2 tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane 

w terminie do dwóch tygodni 

•  Sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według 

następujących zasad przeliczania: 

• 100%     ocena celująca 

• 99% – 91%   ocena bardzo dobra 

• 90% – 75%   ocena dobra 

• 74% – 51%   ocena dostateczna 
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• 50% – 35%   ocena dopuszczająca 

• mniej niż 35%   ocena niedostateczna. 

• Można raz w semestrze poprawić sprawdzian 

f) Kartkówki 

• Prace pisemne bieżące obejmujące trzy ostatnie tematy lekcyjne, nie będą 

zapowiadane we wcześniejszym terminie 

• Oceny będą przeliczane wg takich samych kryteriów jak sprawdziany 

• Nie można poprawiać prac pisemnych bieżących 

g) Ocena z przedmiotu zajęcia techniczne 

• Ocena semestralna i końcowa  jest wystawiana na podstawie analizy średniej 

ważonej wszystkich ocen w semestrze oraz zaangażowania ucznia w przygotowanie i 

prace na lekcjach. 

 

3. Ocenianie z techniki  w przypadku nauczania zdalnego 

Uczeń regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela zamieszczone w dzienniku 

Optivum NET+ (UONET+), poczcie elektronicznej lub inne miejsce wskazane przez 

szkołę. 

• Uczeń zapoznaje się z wszystkimi informacjami przesłanymi przez nauczyciela.  

• Testy, karty pracy i zadania sprawdzające wiedzę (również te online) uczeń w 

miarę swoich możliwości rozwiązuje i wykonuje samodzielnie. W przypadku 

stwierdzenia niesamodzielności ocena niedostateczna z wykonanego zadania. 

• Nauczyciel przedmiotu informuje o tym, które zadania należy wykonać online 

na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu mobilnym.  

• Prace do sprawdzenia odsyłamy na adres e-mail lub wskazane miejsce podane 

przez nauczyciela przedmiotu.  

• Nauczyciel może odpowiedzieć na maila, dając informację zwrotną 

uczniowi/rodzicowi, że otrzymał zadanie, pracę itp.  Nauczyciel może również 

wskazać błędy i sposoby ich poprawy.  

• Nauczyciel wyznacza termin na wykonanie zadanych przez siebie prac, zadań.  
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• W przypadku sprawdzianów, prac klasowych czy kartkówek nauczyciel może 

zastosować sprawdzenie w formie on-line np. na stronie Quzizz lub innej 

umożliwiającej  przeprowadzenie testów.  

• Sprawdziany i testy można  poprawić w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela.  

 

 

4. Ustalanie przewidywanej rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej  

• Przy wystawianiu oceny śródrocznej (rocznej) nauczyciel uwzględnia postępy 

ucznia 

• Ocena śródroczna (roczna) jest obliczana metodą średniej arytmetycznej 

• Szczególnej ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy 

ucznia, jego zainteresowanie przedmiotem, obecność na zajęciach online. 

Każdorazowo uwzględniana jest sytuacja dziecka oraz jego możliwości  (uczeń z 

opinią, uczeń z orzeczeniem)  

• Zasady pracy i oceny zdalnej uczniów  opierają się na Zasadach Oceniania 

zawartych w Statucie Szkoły.  

• Uczeń może zawsze prosić nauczyciela o pomoc i wyjaśnienia, jeśli będzie miał 

problem ze zrozumieniem danego zadania, czy treści nauczania. Komunikacja w 

tych sprawach odbywa się zdalnie.  

• Uczeń jest zobowiązany do gromadzenia swojej pracy w formie np. plików, 

notatek w zeszycie, ćwiczeniach. Nauczyciel może sprawdzić te materiały po 

ewentualnym powrocie do nauczania w szkole.  

• Nauczyciel również odpowiednio archiwizuje i zabezpiecza prace uczniów, które 

otrzymuje drogą elektroniczną.  

 


