
Przedmiotowe zasady oceniania z techniki a klasach 4,5,6, 

1. Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach: 

Klasa 4: podręcznik, zeszyt, zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania, ołówek, gumka, linijka, ekierka, 

temperówka, kredki 

Klasa 5-6: podręcznik, zeszyt, przybory do pisania, ołówki, gumka, linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz, 

temperówka 

W zależności od planowanych zadań wytwórczych uczniowie przynoszą na zajęcia wymagane materiały i 

przybory konieczne do pracy na lekcji, które nauczyciel podaje z niezbędnym wyprzedzeniem. 

2. Kryteria procentowe ocen uzyskanych z prac sprawdzających 

0 – 29% 30 – 49% 50 – 74% 75- 89% 90 – 100% 90 – 100% + 
zadanie 
dodatkowe 

niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo 
dobry 

celujący 

3. Formy pracy niepodlegające ocenie w skali 1-6 

Za wybraną pracę domową, krótką wypowiedź na lekcji, pracę grupową i inna aktywność niepodlegającą ocenie 

w skali 1-6 uczeń utrzymuje +. Na koniec półrocza lub roku za 3 plusy wystawiane są oceny cząstkowe w 

kategorii aktywność. 

4. Zasady zgłaszania nieprzygotowania do lekcji 

Uczeń może zgłosić brak obowiązkowego wyposażenia, przygotowania do zajęć, pracy domowej nie podając 

przyczyny raz w półroczu. Nie dotyczy to zajęć, na które wcześniej zapowiedziana była praca pisemna lub praca 

wytwórcza. Brak przygotowania spowodowany dłuższą nieobecnością rozpatruje się indywidualnie. 

5. Zasady zgłaszania braku pracy domowej. 

Nieobecność ucznia na zajęciach nie zwalnia go z obowiązku odrabiania pracy domowej. Pracę domową uczeń 

ma obowiązek odrobić na kolejną planowaną lekcję. Brak pracy domowej uczeń powinien zgłosić na początku 

lekcji i otrzymuje „np.”. Uczeń ma czas do następnej lekcji na uzupełnienie braku. W przypadku nieuzupełnienia 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną w kategorii praca domowa.  

6. Zasady poprawiania ocen cząstkowych 

Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu i kartkówki w terminach wyznaczonych przez nauczyciela.  

7. Zasady zaliczania kartkówek i sprawdzianów, na których uczeń był nieobecny. 

Uczeń może napisać niezaliczone sprawdziany i kartkówki w terminach popraw wyznaczonych przez 

nauczyciela. Po tym czasie uczeń może zostać poproszony o napisanie pracy w czasie dowolnej lekcji. 

8. Zasady wystawiania ocen śródrocznych i rocznych 

Uczeń uzyskuje ocenę śródroczną/roczną wynikającą ze średniej ważonej z poszczególnych ocen cząstkowych 

uzyskanych w półroczu/całym roku.  

9. Kryteria oceny pracy wytwórczej z zajęć technicznych 

Ocena                                                                Osiągnięcia 

Celująca Skompletowanie materiałów, poprawna organizacja stanowiska pracy, bezpieczne 
posługiwanie się narzędziami. Całościowe wykonanie zadania zgodne z przyjętymi 
założeniami w czasie zajęć. Estetyczne wykonanie zadania. Dokonanie własnych 
modyfikacji i usprawnień. 

Bardzo dobra Skompletowanie materiałów, poprawna organizacja stanowiska pracy, bezpieczne 
posługiwanie się narzędziami. Całościowe wykonanie zadania zgodne z przyjętymi 



założeniami w czasie zajęć. Estetyczne wykonanie zadania. Ozdobienie poprawa 
funkcjonalności, itp. 

Dobra Skompletowanie materiałów. Poprawna organizacja stanowiska pracy. Bezpieczne 
posługiwanie się narzędziami. Całościowe wykonanie zadania zgodne z przyjętymi 
założeniami. 

Dostateczna Skompletowanie materiałów. Poprawna organizacja stanowiska pracy. Bezpieczne 
posługiwanie się narzędziami. Angażowanie się w zadania technicznego.  

Dopuszczająca Skompletowanie materiałów. Poprawna organizacja stanowiska pracy. Angażowanie 
się w realizacje zadania technicznego. 

 

 

 


