
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

TECHNIKA

Kl. 5

rok szk. 2020/21

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wodzisławiu Śl. 

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:
• Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?” - Lech Łabecki, 

Marta Łabecka wyd. „Nowa Era”;
• Statut ZSP nr 3 w Wodzisławiu Śl. ;
• Wewnątrzszkolny System Oceniania - ZSP nr 3 w Wodzisławiu Śl. 

1. Założenia ogólne oceniania:
Ocena  osiągnięć  ucznia  polega  na  rozpoznaniu  stopnia  opanowania  przez  niego

wiadomości  i  umiejętności  rozwiązywania  zadań  technicznych  w  stosunku  do  wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Ocenianie ma na celu: informowanie
ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o postępach w tym zakresie, wspomaganie
ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, motywowanie do dalszych postępów
w nauce,  dostarczanie  rodzicom i  nauczycielowi  informacji  o  trudnościach  w nauce  oraz
specjalnych uzdolnieniach ucznia.
Uczniowie  informowani są o zasadach przedmiotowego systemu oceniania  na pierwszych
zajęciach lekcyjnych. 

2. Kryteria oceniania
Oceniając osiągnięcia ucznia, nauczyciel zwraca szczególną uwagę na:

• rozumienie zjawisk technicznych,
• umiejętność wnioskowania,
• umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
• 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,

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami  będą brane pod
uwagę:

- samodzielność wykonanej pracy,
- aktywność podczas lekcji,
- zaangażowanie w wykonywane zadania,
- dokładność i staranność wykonywania zadań,
- umiejętność pracy w grupie,
- dyscyplina pracy,
- obowiązkowość i systematyczność.

3. Zasady oceniania:
• każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu; 
• ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji

rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w wyznaczonym terminie);

1



• uczeń  ma  obowiązek  systematycznego  i  estetycznego  prowadzenia  zeszytu
przedmiotowego, który również podlega ocenie;

• po  usprawiedliwionej  nieobecności  uczeń  może  być  nieprzygotowany  do  lekcji
o czym  informuje  nauczyciela.  Nieobecność  na  lekcji  nie  zwalnia  ucznia  od
obowiązku  wykonania  zadania  domowego,  prac  wytwórczych  oraz  opanowania
wiadomości i umiejętności. Braki wynikające z nieobecności uczeń uzupełnia w ciągu
tygodnia lub w ustalonym z nauczycielem czasie i miejscu.

• w ciągu semestru uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do
lekcji  (brak pracy domowej,  materiałów).  Takie zdarzenie zapisuje się w dzienniku
Librus jako – brak zadania (bz) lub nieprzygotowany (np); W przypadku kolejnego
nieprzygotowania do zajęć uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

• sprawdziany (testy) będą zapowiadane z 2 – tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane
do 2 tygodni;

• prace pisemne z materiału bieżącego (kartkówki), obejmującego trzy ostatnie tematy 
lekcyjne, nie muszą być zapowiadane we wcześniejszym terminie;

• prace wytwórcze powinny być wykonane samodzielnie (w szkole w czasie zajęć) 
i w wyznaczonym terminie;

• każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać biorąc
udział  w konkursach,  wykonując i  przygotowując  referat  na temat  określony przez
nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem);

• uczniom  z  opiniami  lub  orzeczeniami  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej
dostosowuje się ćwiczenia do ich możliwości;

• ocenę niedostateczną może otrzymać uczeń, który wykazuje wyjątkową bierność na
zajęciach lekcyjnych lub brak zainteresowania przedmiotem; 

4. Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej.
• poprawa sprawdzianów i innych prac jest dobrowolna;
• ocena  niedostateczna  (lub  inna  niższa  niż  5)  może  być  przez  ucznia  poprawiona

w terminie i na zasadach ustalonych wcześniej z nauczycielem, jednak nie później, jak
2 tygodnie po jej wystawieniu;

• uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny bieżącej;
• poprawiona  ocena  odnotowana  jest  w  dzienniku  obok  poprawianej,  przy  czym

obydwie oceny liczą się do średniej;
• poprawa odbywa się poza lekcją;
• w przypadku kłopotów ucznia z nauką nauczyciel wraz z uczniem opracowuje plan

działań umożliwiający uczniowi uzupełnienie braków poprzez:
- ustalenie indywidualnych konsultacji
- ustalenie terminu zaliczenia poszczególnych działów materiału i prac.

5. Ogólne wymagania na poszczególne oceny:

• Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:
- biegle  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  i  umiejętnościami  w  sytuacjach

praktycznych
- wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania
- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych
- systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji
- twórczo rozwija własne uzdolnienia
- śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki
- swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach
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- stosuje rozwiązania nietypowe, racjonalizatorskie
- biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu
- wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych
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

• Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:
- opanował pełny zakres wiedzy określonej w planie wynikowym
- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne
- prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć
- potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych
- ambitnie realizuje zadania indywidualne
- bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne
- jest świadomy zasad bhp podczas pracy
- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy
- sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami
- cechuje się systematycznością, konsekwencją działania
- systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji
- systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację
- właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu
- bierze udział w konkursach przedmiotowych
Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i samodzielnie

oraz  wykonuje  zadania  poprawnie  pod  względem  merytorycznym.  Ponadto  wykonuje
działania  techniczne  w  odpowiednio  zorganizowanym  miejscu  pracy  i z zachowaniem
podstawowych zasad bezpieczeństwa.

• Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:
- nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym
- rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne
- wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela
- sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne
- zna i stosuje zasady bhp
- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy
- poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami
- właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu
- czasami korzysta z różnych źródeł informacji
- systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację 
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.

• Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:
- opanował minimum zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym
- rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności
- poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami
- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy
- stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy
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- mało efektywnie wykorzystuje czas pracy
- rzadko korzysta z różnych źródeł informacji
- systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie
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.

• Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy:
- ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w planie wynikowym
- rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności
- posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami
- w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia
- posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu
- wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania
- nie korzysta z żadnych źródeł informacji
- prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie
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.

• Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy:
- nie opanował minimum wiedzy określonej w planie wynikowym
- nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań
- nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów
- posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu
- nie potrafi organizować pracy
- jest niesamodzielny
- nie korzysta z żadnych źródeł informacji
- nie prowadzi dokumentacji
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.
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