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I.

SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
1. Ocenie podlegają:
a. pisemne prace kontrolne - praca klasowa (sprawdzian), kartkówka,
b. zadanie praktyczne,
c. zadanie domowe,
d. aktywność na lekcji,
e. odpowiedź ustna,
f. praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt).
2. oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne
prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na
następujących zasadach:
a. uczniowie otrzymują prace do wglądu na lekcji, na której odbywa się ich
omówienie,
b. prace klasowe, kartkówki nauczyciel udostępnia rodzicom uczniów (na ich
prośbę), na zebraniach lub w trakcie indywidualnych konsultacji,
c. sprawdziany są przechowywane przez nauczycieli w szkole do ostatniego dnia
roku szkolnego.
3. Uczeń może być w wyjątkowych sytuacjach nieprzygotowany (np) do lekcji :
a. na lekcji techniki uczeń ma prawo do dwóch” np.” bez ponoszenia
jakichkolwiek konsekwencji, nieprzygotowania (za wyjątkiem zapowiedzianych
wcześniej prac domowych, kartkówek i prac klasowych).Trzecie„np.”jest
równoważne z oceną ndst
b. uczniowie zgłaszają swoje nieprzygotowanie na początku lekcji, zostaje ono
zaznaczone w dzienniku . Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych
prac pisemnych – z wyjątkiem spraw losowych uznanych przez nauczyciela,
c. jeżeli uczeń nie zgłosi swojego nieprzygotowania - braku pracy domowej ,
otrzymuje ocenę niedostateczną, a uzupełnioną pracę pokazuje na następnej
lekcji.
4. Prace klasowe są zapowiedziane z 7 dniowym wyprzedzeniem.
5. Prace klasowe są obowiązkowe dla ucznia. Jeżeli uczeń nie przystąpił do sprawdzianu
lub pracy klasowej w wyznaczonym terminie z powodu usprawiedliwionej dłuższej
nieobecności ( powyżej 3 dni ), powinien to uczynić w terminie do dwóch tygodni od
daty powrotu do szkoły, przy krótszej nieobecności ( do 3 dni) pisze sprawdzian na
najbliższych ustalonych przez nauczyciela zajęciach
6. Uczeń musi poprawić ocenę niedostateczną wciągu 2 tygodni od daty rozdania prac
klasowych, może też jeśli zechce, poprawić ocenę dopuszczającą z pracy klasowej.
Prawo do poprawy uczeń ma tylko jeden raz. W przypadku poprawy w dzienniku
zapisywane są obydwie oceny.
7. Datę pisania poprawy oraz datę pisania pracy klasowej na której uczeń był nieobecny
ustala nauczyciel po konsultacji z uczniem.
8. W razie niestawienia się ucznia we wskazanym terminie , otrzymuje ocenę
niedostateczną
9. Kartkówka (10 –20 min.) może odbywać się bez zapowiedzi. Nie ma limitu
kartkówek w ciągu dnia ani tygodnia.
10. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.
11. W pracach klasowych nauczyciel może przewidzieć zadania o podwyższonym
stopniu trudności nie wykraczające poza podstawę programową stwarzające
możliwość uzyskania oceny celującej
12. Prace klasowe oceniane są wg skali procentowo - punktowej,
a. 0 – 29% punktów – stopień niedostateczny

30- 49% punktów – stopień dopuszczający
50-69% punktów – stopień dostateczny
70-85% punktów – stopień dobry
86-100% punktów – stopień bardzo dobry
na ocenę celującą należy zdobyć 100% punktów oraz wykonać zadanie
dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności nie wykraczające poza
podstawę programową
13. Nauczyciel na bieżąco informuje uczniów o otrzymanej ocenie i uzasadnia ją
zgodnie z przyjętymi wymaganiami edukacyjnymi:
a. z odpowiedzi ustnej bezpośrednio po jej uzyskaniu,
b. z prac klasowych najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty sprawdzianu,
c. z kartkówki w terminie do 7 dni.
14. Ocena semestralna nie jest średnią wszystkich uzyskanych ocen.
15. Na koniec semestru lub roku szkolnego nie przewiduje się sprawdzianów
zaliczeniowych czy odpowiedzi ustnych aby poprawić ocenę – na ocenę śródroczną i
roczną uczeń pracuje cały semestr / rok.
b.
c.
d.
e.
f.

II.

KRYTERIA OCENIANIA

Oceniając osiągnięcia, zwraca się uwagę na:
 rozumienie zjawisk technicznych,
 umiejętność wnioskowania,
 czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej,
 czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,
 umiejętność organizacji miejsca pracy,
 właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,
 przestrzeganie zasad BHP,
 dokładność i staranność wykonywania zadań.











Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie
zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym.
Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na
lekcji, a podczas wykonywania praktycznych zadań przestrzega zasad BHP,
bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy.
Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły
samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym.
Ponadto wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu
pracy i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej
pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. W czasie wykonywania prac
praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku
pracy.
Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale
podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych
osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania
zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania.
Na sprawdzianach osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje
niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.
Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności
niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje

zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe
obowiązki szkolne.
Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami bierze się pod
uwagę:
 aktywność podczas lekcji,
 zaangażowanie w wykonywane zadania,
 umiejętność pracy w grupie,
 obowiązkowość i systematyczność,
 udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego.
W wypadku techniki trzeba ponadto uwzględnić stosunek ucznia do wykonywania działań
praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów,
estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena powinna przede
wszystkim odzwierciedlać indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację
i zaangażowanie w pracę.

