
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA DOBROGOSTA KRASIŃSKIEGO 

1. Niniejszy system oceniania obowiązuje klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej Nr1 

im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie.  

2. Uczniowie korzystają z podręcznika wydawnictwa Nowa Era „Jak to działa?” 

odpowiedniego na dany poziom nauczania. 

3. Uczeń otrzymuje oceny: 

o z kartkówek,  

o z odpowiedzi ustnych,  

o z prac domowych, 

o z pracy na lekcjach, 

o za testy. 

4. Kartkówki zapowiedziane, testy obejmują materiał z określonego przez nauczyciela 

zakresu materiału. 

5. Odpowiedzi ustne obejmują materiał z ostatniej lekcji (tematu). 

6. Nauczyciel może sprawdzić pracę domową w dowolnej formie. 

7. Praca na lekcjach (aktywność) oceniana jest na bieżąco w postaci plusów. Uczeń 

otrzymujący plusa, odnotowuje samodzielnie ten fakt na ostatniej stronie w zeszycie 

i na koniec zajęć daje nauczycielowi do podpisu. Uzyskanie pięciu plusów 

równoznaczne jest z uzyskaniem cząstkowej oceny bardzo dobrej. 

8. Za udział w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych uczeń otrzymuje odpowiednio 

ocenę bardzo dobrą lub celującą w zależności od uzyskanych wyników. Laureat 

konkursów pozaszkolnych otrzymuje roczną ocenę z techniki o jeden stopień wyższą 

od ustalonej na podstawie ocen cząstkowych. 

9. Kartkówki zapowiadane, testy uczeń ma możliwość poprawy w ciągu dwóch tygodni 

od dnia oddania. 

10. Kartkówki niezapowiadane, odpowiedzi ustne, prace na lekcji, prace domowe nie 

podlegają poprawie. 

11. Jeżeli uczeń opuścił pracę pisemną z przyczyn losowych, powinien ją napisać w 

terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły lub w terminie 

ustalonym z nauczycielem. 

12. Jeśli uczeń był nieobecny na lekcji, której była wykonywana praca praktyczna jest 

zobowiązany do wykonania pracy w domu i okazania na najbliższej lekcji po 

powrocie do szoły. 

13. Poprawy i zaliczenia odbywają się na konsultacjach lub na zasadach ustalonych z 

nauczycielem. Oceny otrzymane z poprawy są wstawiane do dziennika jeśli są 

wyższe lub tej samej wartości. 

14. Oceniając osiągnięcia ucznia nauczyciel zwraca uwagę na: 

o czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej, 

o czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych, 

o umiejętność organizacji miejsca pracy, 

o właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych, 

o przestrzeganie zasad BHP, 

o umiejętność wnioskowania, 

o dokładność i staranność wykonywania zadań. 

15. Skala ocen:  

celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.  



16. Skala ocen – zasady punktacji: 

0% – 30% punktów ocena niedostateczna 

31% – 50% punktów ocena dopuszczająca 

51% – 70% punktów ocena dostateczna 

71% – 90% punktów ocena dobra 

91% – 99% punktów ocena bardzo 

100% punktów ocena celująca. 

  

 Uczeń może jeden raz w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do lekcji (nie 

dotyczy testów, zapowiedzianych kartkówek) – bezpośrednio po sprawdzeniu listy 

obecności, ale przed podaniem tematu lekcji. Za nieprzygotowanie uważa się:  

 brak wiedzy i umiejętności obejmujących materiał z ostatniej lekcji, 

 nieprzygotowanie się do lekcji (brak potrzebnych materiałów do lekcji, brak wiedzy 

niezbędnej do realizacji lekcji itp). 

Nieprzygotowania odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym w postaci znaku (-). Uczeń 

może je odnotowywać również w zeszycie na ostatniej stronie. 

 Na lekcjach techniki uczeń ma obowiązek posiadać własne pomoce dydaktyczne :  

o podręcznik, 

o zeszyt przedmiotowy,  

o przyrządy geometryczne.  

 Inne zasady oceniania regulowane są zgodnie z Zasadami Wewnątrzszkolnego 
Oceniania. 

 

 


