
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI 

W KLASACH IV – VI 

 

I. Przedmiotem oceny są:  

1. Odpowiedzi ustne 

2. Sprawdziany teoretyczne, sprawdziany praktyczne (np. technika jazdy na 

rowerze) oraz kartkówki- niezapowiedziane. Sprawdziany z poszczególnych 

działów są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

           Celujący:               98%- 100 % 

           Bardzo dobry:      91% - 97% 

           Dobry:                   75% - 90%  

           Dostateczny:         50% - 74%  

           Dopuszczający:     30% - 49% 

           Niedostateczny:    0- 29%      punktów 

3. Aktywność podczas pracy na lekcji: stopień zaangażowania, zainteresowanie 

tematem lekcji,  przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji. 

4. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

- Prace wytwórcze. 

- Przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcji, praca w grupie. 

- Podejmowane prace dodatkowe. 

- Zeszyt przedmiotowy. 

- Sprawdziany i kartkówki. 

- Inne formy aktywności np. wykonywanie pomocy, zaangażowanie                            

w wystrój pracowni, ład i porządek na stanowisku pracy, właściwe i oszczędne 

wykorzystywanie materiałów, dbałość o bezpieczeństwo podczas wykonywania 

prac. Liczba i częstotliwość pomiarów osiągnięć jest zależna od realizowanego 

programu oraz liczby godzin przewidzianych na prace twórcze. 

5. Otrzymane oceny uczeń może poprawić dwukrotnie w ciągu dwóch tygodni od 

otrzymania oceny po wcześniejszym ustaleniu sposobu i terminu poprawy                        

z nauczycielem.  

6. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana śródrocznej/rocznej 

oceny z zajęć edukacyjnych: 

 1) Uczeń, który: 

a).  pracował systematycznie, 

b). w terminie wykonywał/ zaliczał/ obowiązkowe prace, zadania, testy 

c). nie uchylał się od zadań dodatkowych 

d). był, z uzasadnionych przyczyn, przez dłuższy czas nieobecny, 

e).nie miał możliwości terminowego zaliczenia z powodu nieobecności 

nauczyciela, może otrzymać wyższą o stopień roczną/ śródroczną ocenę 

klasyfikacyjną niż przewidywana /z pozytywnej na pozytywną/, jeżeli w terminie   

2 dni od daty poinformowania go o przewidywanej ocenie, zwróci się z pisemnym  

 

 

wnioskiem wraz z uzasadnieniem i podpisem rodziców (prawnych opiekunów) do 

nauczyciela przedmiotu. 

2) Po analizie i ustaleniu szczegółowych warunków przez nauczyciela, 

wychowawcy lub pedagoga uczeń przystępuje w wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie, nie później niż 2 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej, do pisemnego egzaminu 

weryfikującego ocenę. 

3) Pytania egzaminacyjne ustala nauczyciel przedmiotu na podstawie 

realizowanego przez siebie programu nauczania i ustalonych wymagań 

egzaminacyjnych. 

4) Egzamin odbywa się po zajęciach lekcyjnych w obecności nauczyciela 

przedmiotu, wychowawcy lub pedagoga i trwa 45 min. 

5) Ocena z egzaminu nie może wpłynąć na obniżenie przewidywanej oceny. 

6) O wyniku egzaminu informuje wychowawca ucznia i jego rodziców w 

dniu egzaminu. 

7) Egzamin  praktyczny może odbywać się w obecności rodzica.  

8) Ustalona w tym trybie ocena jest ostateczna. 

 

 
Zasady oceniania podczas kształcenia na odległość (zdalnego) ulegają 

zmianie  i są określone w warunkach i sposobach oceniania 

wewnątrzszkolnego uczniów z uwzględnieniem kształcenia na odległość. 
 
 

Nauczyciel przedmiotu: Aneta Chmielewska- Żyhałko 
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