
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI KLAS IV -VI  

1.Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach:  

Zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania, ołówek, gumka, przyrządy do kreślenia (linijka, 

ekierka), temperówka, kredki. W zależności od planowanych zadań wytwórczych uczniowie 

przynoszą na zajęcia niezbędne materiały i sprzęt konieczne do pracy na lekcji, które 

nauczyciel podaje w zeszycie przedmiotowym z niezbędnym wyprzedzeniem.  

2.Obszary oceniania: Ocenianiu podlegają : 

● wiadomości     ● umiejętności  

• stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych      ● aktywność  

• praca w grupie    ● zachowania i postawy  

3.Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: Obowiązuje skala ocen od 1 do 6.  

Uczeń otrzymuje oceny za:  

• formy pisemne sprawdzające wiedzę po każdym dziale (np. niezbędną do uzyskania karty 

rowerowej).  

• formy ustne: odpowiedzi, prezentacja  

● formy praktyczne: prace wytwórcze (indywidualne, zespołowe), ćwiczenia praktyczne – 

ocena pracy finalnej  

● obserwacja pracy uczniów (na lekcji z działaniami wytwórczymi)    ● aktywność na 

zajęciach  

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów 

na ocenę: 

1) poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

2) 31% - 49% - dopuszczający  

3) 50% - 74% - dostateczny  

4) 75% - 89% - dobry  

5) 90% - 99% - bardzo dobry  

6) 100% - celujący  

 Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel 

stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:  

1) poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

2) 20% - 39% - dopuszczający  

3) 40% - 54% - dostateczny  

4) 55% - 70% - dobry  

5) 71% - 89% - bardzo dobry  

6) 90% - 100% - celujący 

Informacje o postępach ucznia są jawne i odnotowane w dzienniku lekcyjnym.  

4.Zasady zgłaszania nieprzygotowania do lekcji:  

Uczeń może zgłosić brak obowiązkowego wyposażenia lub przygotowania do zajęć nie 

podając przyczyny jeden raz w semestrze. Drugi raz oznacza cząstkową ocenę niedostateczną. 

Brak przygotowania spowodowany dłuższą nieobecnością rozpatruje się indywidualnie.  

5.Zasady poprawiania ocen cząstkowych: Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną  

w ciągu dwóch tygodni.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


