
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z TECHNIKI 
 

Drogi Uczniu 
proszę, zapoznaj się z zasadami, które obowiązują podczas  lekcji 

techniki. 

1. Załóż zeszyt przedmiotowy w formacie A-5 w kratkę lub linię, w nim zapisuj tematy 

lekcji, notatki z lekcji i ćwiczenia. Pisz wyraźnie, unikaj skreśleń, zachowuj odstępy 

między kolejnymi wpisami. Dbaj o estetykę zeszytu - podkreślaj tematy lekcji. Na 

marginesie zapisuj daty. 

2. Zgłaszaj się. Aktywna postawa podczas lekcji będzie nagradzana plusem. Za 

zgromadzenie 3 plusów otrzymasz ocenę bardzo dobrą. 

3. Jeden raz w półroczu możesz zgłosić nieprzygotowanie. Za każde kolejne otrzymasz 

minus, za zgromadzenie 3 minusów otrzymasz ocenę niedostateczną. 

4. Jeśli będziesz nieobecny na lekcji, musisz oddać ćwiczenia lub pracę wytwórczą  w 

ciągu tygodnia od powrotu do szkoły. Formę i termin zaliczenia ustal ze mną. Jeżeli 

tego nie zrobisz, otrzymasz ocenę niedostateczną. 

5. Na ocenę na koniec półrocza pracujesz prze całe półrocze. Nie będziesz mieć 

możliwości poprawiania ocen przed samą klasyfikacją. Jeżeli będziesz chciał uzyskać 

ocenę wyższą niż zaproponowana, możesz przystąpić do egzaminu komisyjnego, w trybie 

ustalonym w statucie szkoły. 

6. Jeżeli otrzymasz ocenę niedostateczną za niewykonaną pracę wytwórczą lub 

ćwiczenia na karcie pracy,  możesz ją poprawić w terminie na dwa tygodnie przed 

klasyfikacją. 

7. Jeżeli z przyczyn losowych będziesz nieobecny w szkole, jesteś zobowiązany do wykonania 

zaległych prac i ćwiczeń we własnym zakresie. Oczywiście chętnie Ci w tym pomogę. W 

tym celu, po powrocie do szkoły, porozmawiaj ze mną, i zgłoś, jakie masz trudności. 

Wspólnie ustalimy plan działania. 

8. Jeżeli Twoja nieobecność trwała do 3 dni, uzupełnij zaległości w ciągu tygodnia, jeśli 

nieobecność trwała dłużej, na uzupełnienie masz dwa tygodnie. 

Mam nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje licznymi sukcesami. 

Życzę powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wymagania ogólne na poszczególne oceny. 
 

 

Ocenę celującą otrzymasz gdy: 

 opanujesz pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej 

przedmiotu w danej klasie; 

 zdobędziesz wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania; 

 biegle posługujesz się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w nietypowych sytuacjach 

praktycznych; 

 twórczo i samodzielnie rozwijasz własne uzdolnienia; 

 proponujesz nowatorskie rozwiązania; 

 osiągasz sukcesy w konkursach technicznych; 

 wszystkie prace wytwórcze i ćwiczenia oddajesz w terminie. 

 

Ocenę bardzo dobrą  otrzymasz gdy: 

 opanujesz w pełni treści programowe, samodzielnie wyjaśniasz zjawiska i procesy, 

rozumiesz zależności; 

 w pełni wykorzystujesz wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań 

problemowych; 

 właściwie organizujesz swoje  stanowisko pracy, przestrzegasz zasad bhp; 

 sprawnie posługujesz się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonujesz operacje 

technologiczne; 

 potrafisz współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych; 

 wszystkie prace wytwórcze i ćwiczenia oddajesz w terminie. 

 

Ocenę dobrą  otrzymasz gdy: 

 opanujesz w stopniu zadawalającym wiadomości określone podstawą programową w 

danej klasie; 

 umiesz wykorzystywać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań 

teoretycznych i praktycznych; 

 stosujesz zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie 

wykorzystujesz czas pracy; 

 poprawnie posługujesz się narzędziami i przyborami, w stopniu               

 zadawalającym opanowałeś umiejętności technologiczne 
 

Ocenę dostateczną  otrzymasz gdy: 

 opanowałeś wiadomości na poziomie podstawy programowej; 

 umiesz wykorzystywać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań 

 teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu trudności; 

 nie zawsze stosujesz zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy; 

 mało efektywnie wykorzystujesz czas pracy; 

 nie oddajesz w terminie prac wytwórczych i ćwiczeń; 

popełniasz błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, w stopniu         

średnim opanowałeś operacje technologiczne. 
 
 

  

Ocenę dopuszczającą otrzymasz gdy: 

 masz braki w wiedzy na poziomie podstaw programowych; 



 rozwiązujesz zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności; 

 masz trudności z poprawną organizacją pracy, wykazujesz brak samodzielności; 

 posługujesz się tylko prostymi narzędziami i przyborami, z pomocą nauczyciela 

wykonujesz proste operacje technologiczne; 
 

 nie przygotowujesz się do zajęć w sposób systematyczny; 

 nie oddałeś do oceny kilku prac wytwórczych lub ćwiczeń. 

 

 

Ocenę niedostateczną  otrzymasz gdy: 

 nie wykonasz i nie oddasz prac wytwórczych lub ćwiczeń do oceny; 

 nie pracujesz na lekcji, nie przygotowujesz się do lekcji techniki; 

 nie opanowałeś wiedzy na poziomie podstawy programowej; 

 nie potrafisz wykonać prostych operacji technologicznych; 

 nie potrafisz używać narzędzi i przyborów zgodnie z przeznaczeniem 

 

 

Terminy oddawania prac wytwórczych oraz ćwiczeń, sposoby poprawy: 

 
 prace wytwórcze oraz ćwiczenia powinieneś  oddać do oceny w terminie 7 dni po 

zakończeniu ich wykonywania; 

 prace i ćwiczenia, których  nie oddałeś  do oceny w terminie uważane są za zaległe; 

 wystawione oceny niedostateczne są poprawiane kiedy,  oddasz zaległe prace 

wytwórcze lub ćwiczenia do oceny; 

 ocenę można poprawić – powinieneś  wykonać ponownie pracę lub ćwiczenie 

poprawnie i bezbłędnie a następnie oddać ją do oceny; 

 wszystkie prace wytwórcze, ćwiczenia do oceny i poprawy ocen powinieneś  oddać 

najpóźniej na 2 tygodnie przed wystawieniem ocen z przedmiotu na semestr lub 

koniec roku 

 

 

 

 
 

 


