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Przedmiotowy system oceniania z  techniki w Szkole Podstawowej nr 17  

im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach. 
 

1. Przedmiotowy system oceniania jest uszczegółowieniem systemu oceniania 

wewnątrzszkolnego zawartego w statucie szkoły. 

2. Ocenianie bieżące z techniki ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie 

uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

Oceny bieżące nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego i zeszytu przedmiotowego, 

oceny śródroczne i roczne do dziennika elektronicznego. 

3. W szkole obowiązuje system ocen w skali od niedostatecznej do celującej (nie stosuje się 

“+” i “-”) odpowiadający:  

a) niedostateczny: 0% - 29 % 

b) dopuszczający  30% - 49%   

c) dostateczny 50% - 69%  

d) dobry  70% - 84% 

e) bardzo dobry  85% - 97%  

f) celujący 98%-100% 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów w różnych trybach 

4. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia z uwzględnieniem hierarchii 

ważności:   

Tryb stacjonarny 

a) odp. ustna (O)– sprawdza stopień opanowania wiadomości i umiejętności z nie więcej niż 3 

ostatnich tematów – waga 5 

b) kartkówka (K)– sprawdza stopień opanowania wiad. i umiejętności z nie więcej niż trzech 

ostatnich tematów i trwa nie dłużej niż 15 minut . Nie musi być zapowiedziana. – waga 6. 

- kartkówka (K) - sprawdza stopień opanowania wiad. i umiejętności z jednego działu. 

Zapowiedziana jest conajmniej tydzień wcześniej i poprzedzona powtórzeniem – waga 6. 

c) praca dom. (PD) – oceniana jest zgodność z tematem, stopień wyczerpania, itp – waga 4. 

e) praca na lekcji (A)- koncentracja uwagi, poprawność odpowiedzi, wkład pracy, praca w 

grupach, ćwiczenia praktyczne. – waga 4. 

f) wytwory ucznia (W) – oceniana jest zgodność z projektem, stopień samodzielności pracy, 

oryginalność rozwiązań, wkład pracy ucznia, estetyka wykonania – waga 6 

g) analiza notatek w zeszycie lub ćwiczeniach ucznia (Z)- oceniana jest systematyczność, 

poprawność, systematyka raz w półroczu, gdy istnieje wątpliwość co do oceny pracy ucznia w 

danym półroczu – waga 4 

h) konkursy i zawody (V) – waga 6 

i) inne aktywności w obrębie danego przedmiotu (I) 

5. Nauczyciel przy krótkich formach sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów (np. jedna, 

dwie umiejętności; 3 ostatnie zajęcia edukacyjne) stosuje komentarz ustny poprzez wskazanie 

co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Nauczyciel 

obdarza komentarzem ustnym pozostałe formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się 

uczyć.  

6. Oceny bieżące zapisywane są w dzienniku elektronicznym, (możliwy wpis w zeszycie 

przedmiotowym ucznia), w celu informowania rodziców o postępach, trudnościach i 

szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

7. Uczeń ma prawo do poprawy kartkówki na opisanych poniżej zasadach: 
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1) poprawiać ocenę można jednokrotnie, ustnie lub pisemnie, w terminie do 2 tygodni od dnia 

omówienia i poprawy kartkówki; 

2) materiał do poprawy obejmuje treści zawarte w kartkówce; 

3) ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika, a przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej bierze 

się pod uwagę tę, która jest korzystniejsza dla ucznia; 

4) w przypadku nieobecności ucznia na kartkówce nauczyciel wyznacza dodatkowy termin 

sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia. 

8. Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do lekcji raz w ciągu jednego półrocza. W 

dzienniku lekcyjnym wpisujemy w rubryce „np.” 

9. Kartkówki uczeń otrzymuje do domu, kartkówki uczniowie wklejają do zeszytu, rodzice je 

podpisują. 

10. Nauczyciel ustala ocenę śródroczną (roczną) ocenę klasyfikacyjną na podstawie ocen 

bieżących z uwzględnieniem możliwości ucznia (ocena nie stanowi średniej arytmetycznej 

ocen bieżących). 

11. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z techniki odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze, co powinien poprawić i jak; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 

5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

12. Co najmniej 7 dni (a w przypadku oceny niedostatecznej - co najmniej miesiąc) przed 

rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ustnie ucznia i 

jego rodziców (opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanych dla niego rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej z techniki. Przekazaną propozycję oceny z zajęć  rodzic (opiekun prawny) 

potwierdza podpisem na sporządzonej przez wychowawcę imiennej liście. 

13. Informacje o postępach w nauce z techniki przekazywane są rodzicom (prawnym 

opiekunom) na zebraniach w formie pisemnej i konsultacjach indywidualnych w formie ustnej. 

14. Uczeń jest klasyfikowany z techniki, jeśli w czasie półrocza uzyskał przynajmniej 3 oceny 

cząstkowe i nauczyciel nie przedstawił wychowawcy na miesiąc przed terminem klasyfikacji 

oświadczenia o niemożności sklasyfikowania ucznia wraz z podaniem przyczyn.  

 

Tryb hybrydowy (mieszany) 

1. Kształcenie odbywać się będzie z wykorzystaniem zdalnych jak i bezpośrednich form pracy 

z uczniami oraz wspólnej pracy on-line nauczyciela i uczniów. Sposoby sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z uwzględnieniem hierarchii ważności będą odbywać się jak w trybie 

stacjonarnym. 

 

Tryb zdalny 

1. Ocenianie: oceny bieżące, oceny śródroczne i roczne nauczyciel wpisuje tylko do dziennika   

elektronicznego. 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: 

a) analiza notatek w zeszycie (Z) 

b) wytwory ucznia (W) 

c) inne aktywności w obrębie przedmiotu (I): np. systematyczność przesyłania prac, staranność 

i dokładność wykonania. 

3. W okresie zdalnego nauczania nauczyciel ocenia prace uczniów przesłane drogą 

elektroniczną. 
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4. Uczeń przesyła swoje prace w formie: skanów, zdjęć, plików tekstowych. 

5. Nauczyciel ustala czas i sposób przesyłania prac. 

6. Oceniając prace i notatki uczniów dopuszcza się komentarz słowny (indywidualne konto 

ucznia) w formie informacji zwrotnej. 

7. Podczas zdalnego nauczania, ocenianie pracy uczniów przez nauczyciela będzie 

uwzględniało możliwości psychofizyczne uczniów objętych pomocą psychologiczno-

pedagogiczną. 

 

Kryteria oceniania: 

Tekst podkreślony dotyczy uczniów, dla których dostosowano wymagania ze względu na 

specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksję rozwojową. 

 

ocena niedostateczna 

- nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, 

- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 

- pomoc nauczyciela jest niezbędna do zrozumienia prostych poleceń, zadań, 

- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim stopniu trudności, 

- nie potrafi zorganizować stanowiska pracy, 

- nie przestrzega zasad bhp, 

- nie posiadł umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami. 

Nie stosuje podstawowych rozwiązań w typowych sytuacjach nawet korzystając z pomocy 

nauczyciela. Z wykonaniem zadań nie mieści się w czasie wyznaczonym przez nauczyciela i 

nie kończy rozpoczętej pracy. Nie rozumie poleceń nawet z pomocą nauczyciela. 

 

ocena dopuszczająca 

- ma braki w wiedzy na poziomie podstawy programowej, 

- pracuje z pomocą nauczyciela, 

- wymaga dodatkowych wyjaśnień, instruktażu, 

- rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

- ma trudności z poprawna organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności, 

- posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami, 

- z pomocą nauczyciela wykonuje proste operacje technologiczne, 

- ma trudności z prawidłową interpretacją znaków, sygnałów i poleceń w ruchu drogowym. 

Stosuje podstawowe rozwiązania w typowych sytuacjach korzystając z pomocy nauczyciela. 

Często wymaga dodatkowego wyjaśnienia poleceń oraz pomocy w rozumieniu czytanego 

tekstu. Z wykonaniem zadań może nie zmieścić się w czasie wyznaczonym przez nauczyciela. 

 

ocena dostateczna 

- opanował część wiadomości i umiejętności na poziomie podstawy programowej, 

- umie wykorzystać część wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych i 

praktycznych o niewielkim stopniu trudności, 

- przeważnie stosuje zasady dotycząca organizacji i bezpieczeństwa pracy, mało efektywnie 

wykorzystuje czas pracy, 

- czyta polecenia z niewielką pomocą nauczyciela, wymaga czasami wyjaśnień, 

- popełnia błędy w posługiwaniu się narzędziami przyborami, w stopniu przeciętnym opanował 

operacje technologiczne 

-  prawidłowo interpretuje tylko część znaków, sygnałów i poleceń w ruchu drogowym. 

Z wykonaniem zadań może nie mieścić się w czasie wyznaczonym przez nauczyciela. Czasem 

wymaga pomocy w rozumieniu czytanego tekstu. Samodzielnie wykonuje typowe polecenia, 

trudniejsze zadania wykonuje przy wsparciu ze strony nauczyciela. 
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ocena dobra 

- opanował większość wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, 

- umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych i 

praktycznych, 

- pracuje zazwyczaj samodzielnie, 

- czyta polecenia ze zrozumieniem, 

- wypowiedzi ucznia nie wyczerpują tematu, 

- stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje czas 

pracy, 

- poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, 

- w stopniu zadawalającym opanował umiejętności technologiczne, 

- prawidłowo interpretuje większość znaków, sygnałów i poleceń w ruchu drogowym, 

rozróżnia sygnały alarmowe i związane z nimi zagrożenia. 

Podczas pracy potrafi dokonać analizy i zastosować odpowiednie rozwiązanie z niewielką 

pomocą ze strony nauczyciela. Z wykonaniem zadań może nie mieścić się w czasie 

wyznaczonym przez nauczyciela. 

 

ocena bardzo dobra  
- opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie 

programowej, samodzielnie wyjaśnia zjawiska i procesy, rozumie zależności, 

- w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zdań problemowych, 

- pracuje zazwyczaj samodzielnie, 

- wykazuje zainteresowanie przedmiotem, 

- wypowiedzi ucznia są wyczerpujące, 

- właściwie organizuje stanowisko pracy, przestrzega zasad bhp, 

- prawidłowo interpretuje znaki, sygnały i polecenia w ruchu drogowym, 

- sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonuje operacje 

technologiczne. 

Podczas pracy potrafi dokonać analizy i zastosować odpowiednie rozwiązanie. Z wykonaniem 

zadań mieści się w czasie wyznaczonym przez nauczyciela. 
 

ocena celująca  
- zdobył pełny zakres wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej, 

- proponuje nietypowe, nowatorskie rozwiązania, 

- wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, 

- pracuje zawsze samodzielnie, 

- wykorzystuje swoją wiedzę do poszerzania własnych zainteresowań i rozwiązania 

problemów, 

- jest aktywny, zaangażowany, pomaga innym w pracy. 

Podczas pracy uczeń potrafi samodzielnie dokonać analizy i zastosować odpowiednie – nawet 

nietypowe rozwiązanie. Zadania wykonuje czasami nawet przed czasem wyznaczonym przez 

nauczyciela. 

 

Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w 

nauce odbywa się zgodnie z PSO, z uwzględnieniem poniższych dostosowań: 

 

Uczniowie z dysleksją rozwojową 

Dostosowanie – ogólne zasady postępowania: 

- unika się głośnego odpytywania z czytania przy całej klasie, 

- systematycznie kontroluje stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia 

poleceń, 
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- wydłuża się czas pracy dziecka lub zmniejsza się ilość zadań (poleceń) do wykonania, 

- preferuje się wypowiedzi ustne, 

- umożliwia się ustne skomentowanie wykonanych zadań, 

- unika się „wyrywania” do odpowiedzi, 

- uczniowie siedzą w miarę możliwości w pobliżu nauczyciela, 

- akceptuje się pismo drukowane, 

- uwzględnia się pomyłki wynikające z orientacji w przestrzeni, 

- podczas oceniania bierze się pod uwagę chęci i wysiłek ucznia, jego przygotowanie do zajęć. 

 

Uczniowie słabowidzący: 

Dostosowanie: 

- właściwe umiejscowienie dziecka w klasie ( zapobiegające odblaskowi pojawiającemu się w 

pobliżu okna, zapewniające właściwe oświetlenie i widoczność ) 

- udostępnianie tekstów ( np. testów sprawdzających wiedzę ) w wersji powiększonej 

- podawanie modeli i przedmiotów do obejrzenia z bliska 

- zwracanie uwagi na szybką męczliwość dziecka związaną ze zużywaniem większej energii na 

patrzenie i interpretację informacji uzyskanych drogą wzrokową ( wydłużanie czasu na 

wykonanie określonych zadań ) 

- częste zadawanie pytania- „co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego 

trafności doznań wzrokowych. 

 

Uczniowie słabosłyszący: 

Dostosowanie: 

- zapewnić dobre oświetlenie klasy oraz miejsce dla dziecka w pierwszej ławce w rzędzie od 

okna. Uczeń będąc blisko nauczyciela ( od 0,5 do 1.5 m ), którego twarz jest dobrze oświetlona, 

może słuchać jego wypowiedzi i jednocześnie odczytywać mowę z ust. Należy też, umożliwić 

dziecku odwracanie się w kierunku innych kolegów odpowiadających na lekcji co ułatwi lepsze 

zrozumienie ich wypowiedzi 

- nauczyciel mówiąc do całej klasy, stoi w pobliżu dziecka zwrócony twarzą w jego stronę - nie 

powinien chodzić po klasie, czy być odwrócony twarzą do tablicy, to utrudnia dziecku 

odczytywanie mowy z jego ust 

- należy mówić do dziecka wyraźnie używając normalnego głosu i intonacji, unikać 

gwałtownych ruchów głową czy nadmiernej gestykulacji 

- zadbać o spokój i ciszę w klasie, eliminować zbędny hałas m.in. zamykać okna przy ruchliwej 

ulicy, unikać szeleszczenia kartkami papieru, szurania krzesłami, to utrudnia dziecku 

rozumienie poleceń nauczyciela i wypowiedzi innych uczniów, powoduje też większe 

zmęczenie.  

- upewnić się czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez dziecko 

niedosłyszące. W przypadku trudności dodatkowo wyjaśniać mu, sformułować inaczej 

polecenie, używając prostego, znanego dziecku słownictwa. Można też wskazać jak to 

polecenie wykonuje jego kolega siedzący w ławce 

- dać więcej czasu na wykonanie kilku czynności jednocześnie 

- posadzić ucznia niedosłyszącego w ławce ze zdolnym uczniem, zrównoważonym 

emocjonalnie, który chętnie dodatkowo będzie pomagał mu np. szybciej otworzy książkę, 

wskaże ćwiczenie, pozwoli przepisać notatkę z zeszytu itp. 

- w czasie lekcji używać jak najczęściej pomocy wizualnych i tablicy ( m.in. zapisanie nowego 

tematu, nowych i ważniejszych słów, dat na lekcji historii itp. ) 

- przygotować uczniowi plan pracy na piśmie opisujący zagadnienia poruszane na zajęciach lub 

poprosić innych uczniów w klasie, aby robili notatki z kopią i udostępniali je koledze 
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- aktywizować dziecka do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań, podtrzymywanie jego 

odpowiedzi przez dopowiadanie pojedynczych słów, umowne gesty, mimiką twarzy 

- często zadawać pytania – ale nie dlatego, aby oceniać jego wypowiedzi, ale by zmobilizować 

go do lepszej koncentracji uwagi i ułatwić mu lepsze zrozumienie tematu 

- z uwagi na wolne tempo czytania, dawać więcej czasu na przeczytanie tekstów, dla ułatwienia 

zrozumienia treści nauczyciel podaje pytania pomocnicze 

- przy ocenie prac pisemnych dziecka nie uwzględnia się błędów wynikających z niedosłuchu, 

one nie obniżają ogólnej oceny pracy.  

- przy ocenie osiągnięć ucznia doceniać się własną aktywność i wkład pracy ucznia, a także 

jego stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność, obowiązkowość, dokładność). 

 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

Podstawową zasadą oceniania jest położenie akcentu na ocenę wkładu pracy i zaangażowania, 

a nie na poziom wiadomości i umiejętności. 

Dostosowanie: 

- ustalenie miejsca ucznia w klasie w pobliżu nauczyciela, 

- ciągle wzmacniać uwagę uczniów, 

- minimalizować nadmiar rozpraszających bodźców, 

- stale motywować do wykonywania zadań (przypominać o wykonaniu pracy i sprawdzać czy 

została wykonana), 

- pomagać w planowaniu i organizacji pracy na lekcji, 

- dostosowywać zadania do możliwości ucznia (w miarę możliwości wspomagać 

różnorodnymi pomocami dydaktycznymi), 

- umożliwiać uczniom powracania do pewnych treści, by utrwalać wiadomości szczególnie 

ważne w dalszym kształceniu i w życiu codziennym, 

- preferowanie w czasie nauki (zajęć) pamięć mechaniczną, 

- zwiększać liczby powtórzeń, aby utrwalić pożądane informacje, 

- ze względu na niższy niż przeciętny poziom graficzny pisma, dopuszczać dodatkowe 

wyjaśnienia, 

- powtarzać polecenia, zadania, stosować krótkie, proste zdania, upewniać się czy uczeń je 

rozumie 

- dzielić czytany tekst na części, sprawdzać stopień zrozumienia, naprowadzać dodatkowymi 

pytaniami, 

- naprowadzać słownie, ułatwiając powiazanie nowych informacji z poprzednio 

zapamiętanymi, 

- wspierać ucznia przy wykonywaniu wszelkich zadań, 

- kształtować umiejętność radzenia sobie z porażką, 

- dbać o systematyczną wymianę informacji między nauczycielem i rodzicem na temat 

osiągnięć i trudności ucznia. 
 


