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Opracowała : Barbara Najmrodzka 



Ocenianie i sprawdzanie osiągnięć ucznia 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z techniki ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych w zakresie wiedzy  

i umiejętności technicznych, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju poprzez 

wskazanie słabych i mocnych stron głównie w działalności technicznej, 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zakresie działalności technicznej, 

4) dostarczenie rodzicom i innym nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

oraz o specjalnych uzdolnieniach technicznych ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy na lekcjach 

techniki. 

 

Średnia ważona – formy aktywności, ich wagi i kolor zapisu 

Formy aktywności 

na zajęciach technicznych  

Waga oceny Kolor zapisu w dzienniku 

Oceny za + lub - 

1 czarny 

Praca w grupach 

Zadanie domowe 

Wykonanie pomocy dydaktycznych, pracy 

na rzecz szkoły w ramach przedmiotu 

Praca na lekcji – ćwiczenia praktyczne 

2 zielony 

Aktywność na lekcji 

Kartkówka 

Odpowiedź ustna 

Realizacja i prezentacja projektu 



Sprawdzian 3 czerwony 

 

Osiągnięcia w konkursach technicznych 

Rodzaj konkursu 
Waga 

oceny 
Ocena 

Kolor zapisu  

w dzienniku 

Konkursy szkolne  

 od 1 do 3 miejsca 

3 6 czerwony 

Konkursy pozaszkolne  

 od 1 do 10 miejsca 

4 6 niebieski 

 

Kryteria wystawiania oceny po I półroczu oraz na koniec roku szkolnego 

Ocena na koniec I półrocza 

lub roku szkolnego 

Warunek jej uzyskania 

celujący 

 średnia ważona co najmniej 5,70 

lub 

 średnia ważona co najmniej 5,50 i 

sukcesy w przedmiotowych konkursach 

pozaszkolnych 

bardzo dobry średnia ważona 4,70 – 5,69 

dobry średnia ważona 3,70 – 4,69 

dostateczny średnia ważona 2,70 – 3,69 

dopuszczający średnia ważona 1,70 – 2,69 

niedostateczny średnia ważona 1,69 i poniżej 

 

 



Formy i terminy zaliczania kartkówek i sprawdzianów 

Nieobecność podczas: 

 sprawdzianu – uczeń przystępuje do sprawdzianu najpóźniej w ciągu dwóch tygodni 

po powrocie do szkoły. Po upływie tego terminu, nauczyciel wskazuje termin 

zaliczenia. 

 kartkówki – o formie i terminie zaliczenia decyduje nauczyciel przedmiotu. 

 

Ocenę ze sprawdzianu ustala się według skali procentowej: 

0%-29% - niedostateczny 

30%-49% - dopuszczający 

50%-74% - dostateczny 

75%-89% - dobry 

90%-94% - bardzo dobry 

95%-100% - celujący 

 

Ocenę z kartkówki ustala się według skali procentowej: 

0%-29% - niedostateczny 

30%-49% - dopuszczający 

50%-74% - dostateczny 

75%-89% - dobry 

90%-99% - bardzo dobry 

100% - celujący 

 

W ocenianiu na lekcjach techniki uwględniam indywidualne predyspozycjei możliwości 

ucznia, wkład pracy włożony w wykonywanie zadań technicznych oraz wysiłek 

podejmowany w celu pokonania trudności. 

Ocena ucznia powinna być wynikiem obserwacji jego pracy podczas wykonywania działań 

technicznych, ćwiczeń i analizy postaw nie tylko na zajęciach, ale również poza nimi. 

Ważnym aspektem oceniania jest sprawdzanie przez nauczyciela osiągnięć ucznia.  

Ponieważ program nauczani DZIAŁAJ Z JAWI oparty jest głównie na realizacji projektów 

technicznych typu wytwórczego, więc ocenie podlegać będą głównie zadania praktyczne. 

Ustalenie jednoznacznych kryteriów oceny poszczególnych zadań jest niezmiernie trudne ze 



względu na różnorodny charakter realizowanych projektów. Poniżej przedstawione zostaną 

ogólne propozycje działań oceniających, które wspomogą nauczyciela w ocenie zadań 

praktycznych na przykładzie wybranej karty pracy ucznia. Wszystkie karty w każdym 

projekcie są przygotowane według tego samego szablonu, więc ocenianie może odbywać się 

według ustalonego schematu z uwzględnieniem wyżej wymienionych cech oceny. 

Ogólne zasady obowiązujące na lekcjach techniki są ustalone w kontrakcie. Podpisanie 

kontraktu przez uczniów jest jednoznaczne z przyjęciem przez nich wszystkich ustaleń 

dotyczących dyscypliny pracy oraz kryteriów oceniania. Ważne jest również to, że uczeń 

rozpoczyna pracę z kredytem zaufania w postaci oceny bardzo dobrej. Czy ta ocena 

pozostanie niezmieniona, zależy przede wszystkim od niego samego. Ta świadomość 

powinna mobilizować ucznia do jak najefektywniejszej pracy. Praca nad projektem powinna 

odbywać się według określonego harmonogramu. Kolejność czynności nie jest przypadkowa, 

o czym nauczyciel musi uświadomić uczniów. Warunkiem umożliwiającym przejście do 

kolejnego etapu pracy nad projektem jest otrzymanie pozytywnej oceny z poprzedzającej 

czynności. Przykładowo, jeżeli uczeń nie wykona poprawnie trasowania na materiale, nie 

może przejść do obróbki tego materiału. 

Każdy projekt polega na wykonanie wytworu technicznego (np. marionetki, łódki czy 

sygnalizatora świetlnego) według określonego planu. Dla ucznia sprowadza się on do 

następujących działań: 

1) czynności przygotowawcze – z wykorzystaniem kart pracy odnoszących się do danego 

projektu: 

a) planowanie pracy, 

b) czytanie rysunku technicznego; 

2) czynności technologiczne – dostosowane do charakteru wytwarzanego przedmiotu: 

a) trasowanie – przenoszenie wymiarów na materiał, 

b) przerzynanie, 

c) wiercenie otworów, 

d) piłowanie (szlifowanie), 

e) montaż; 

3) utrzymanie zgodności kształtu przedmiotu z rysunkiem technicznym; 

4) przestrzeganie zasad bhp. 



Czynności te są ocenianie, a ocena jest wpisywana przez nauczyciela w odpowiednie miejsce 

na karcie pracy. Wymaga to od nauczyciela dużego zaangażowania w czasie zajęć, ponieważ 

musi systematycznie monitorować indywidualne działania każdego ucznia. Wsparciem dla 

nauczyciela mogą być poniższe kryteria odnoszące się do poszczególnych czynności.  

Aby zacząć prace na projektem, uczeń musi przeanalizować kartę pracy, a w szczególności 

rysunek przedstawiający wykonywany wyrób (rzut aksonometryczny), na podstawie, którego 

można ustalić kształt przedmiotu. Informacja ta jest niezbędne do ustaleniu planu pracy. W tej 

czynności nauczyciel może wspomóc uczniów poprzez pokaz gotowego wytworu, dzięki 

czemu uczniowie nie powinni mieć problemu z określeniem kształtu tego przedmiotu. Każdy 

uczeń samodzielnie planuje czynności i zapisuje swój plan na karcie, a nauczyciel ocenia jego 

poprawność według zasady: 

 plan pracy poprawny – ocena bardzo dobra, 

 plan pracy niepoprawny – ocena niedostateczna.  

Po dokonaniu oceny nauczyciel musi dokładnie omówić plan pracy, tak, aby uczniowie, 

którzy zrobili go niepoprawnie zrozumieli, na czym polega ich błąd i dlaczego jest ważne 

zachowanie odpowiedniej kolejności działań. Przystępując do dalszej pracy uczeń musi być 

przekonany o tym, że robi odpowiedni krok. 

Kolejną czynnością ucznia jest ustalenie wymiarów przedmiotu oraz sposobu łączenia 

poszczególnych jego elementów, jeżeli przedmiot składa się z kliku części. Informacje te są 

zawarte w dokumentacji rysunkowej (rzuty prostokątne z wymiarowaniem). Przy ocenie tej 

czynności można przyjąć, że jeżeli uczeń  

 odczytuje wymiary gabarytowe otrzymuje ocenę dostateczną, 

 odczytuje wymiary szczegółowe – ocenę dobrą, 

 oblicza wymiary szczegółowe – bardzo dobrą, 

 ustala rodzaj połączenia elementów – celującą. 

Po ustaleniu wymiarów uczniowie przenoszą je na materiał. Trasowanie musi być wykonane 

bardzo precyzyjnie, ponieważ wpływa to na dokładność wykonania wyrobu. Nauczyciel 

powinien uświadomić uczniom ważność tej czynności. Ocena bardzo dobra jest oceną 

wyjściową, która może być obniżona przez według poniższych kryteriów: 

 każda niedokładność przy rysowaniu linii na materiale niezgodna z projektem o jeden 

milimetr skutkuje obniżeniem oceny o pół stopnia;  



 każda niedokładność przy rysowaniu linii z użyciem kątownika (brak kąta prostego) 

oraz nieprecyzyjne łącznie punktów liniami (np. przy rysowaniu linii wzdłuż 

materiału) skutkuje obniżeniem oceny o pół stopnia; 

 niedokładne wykonanie okręgów cyrklem, skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień; 

 całkowity brak jednej z linii trasowania skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień; 

 jeżeli uczeń popełnia ten sam błąd na dwóch identycznych elementach (np. trasuje 

dwie rączki marionetki lub dwie nóżki marionetki) to liczymy, jako jeden błąd. 

Na zajęciach technicznych bardzo ważne jest przestrzeganie zasad :  

- BHP  

- dyscypliny pracy,  

- dobrej współpracy,  

- zaangażowanej i odpowiedzialnej postawy 

Na lekcjach techniki realizowanych na podstawie programu DZIAŁAJ Z JAWI dodatkowym 

obszarem podlegającym ocenie są wypowiedzi ustne, które służą głównie sprawdzeniu 

wiadomości uczniów. Nauczyciel może zadawać pytania kontrolne podczas wykonywania 

przez ucznia czynności technologicznych, które mogą dotyczyć informacji odnośnie 

konkretnej czynności, czy zastosowanego narzędzia.  

Należy również uwzględnić uczestnictwo uczniów podczas zastosowanych różnorodnych 

metod aktywizujących, np. w trakcie pogadanki, dyskusji czy rozmowy. Przy ocenie 

wypowiedzi ustnej należy wziąć po uwagę sposób ich formułowania przez uczniów, użycie 

słownictwa technicznego, zawartość merytoryczną wypowiedzi i zrozumienie używanych 

pojęć. 

Program DZIAŁAJ Z JAWI przewiduje również wykorzystanie zadań domowych, jako 

jednej z form samodzielnej pracy ucznia. Zadania domowe powinny dotyczyć jedynie 

uzyskiwania wiadomości niezbędnych do realizacji wybranego projektu lub wzbogacających 

wiedzę na wybrany temat. 

 



Ocena ucznia powinna obejmować nie tylko wiadomości i umiejętności, ale również 

postawę ucznia podczas zajęć. Dotyczy to głównie zaangażowania ucznia w wykonywane 

zadanie techniczne, jego podejście do obowiązkowych działań, chęć samodzielnego 

rozwiązywania problemów technicznych, samodzielnego działania, systematyczności, 

czy potrzeby poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Pozytywny wpływ na ocenę 

postawy ma chęć pomocy uczniom słabszym, którzy mają kłopoty z wykonaniem 

czynności technologicznych w określonym czasie.  

Ocena końcowa może być podwyższona za działania wykraczająca poza obowiązujące w 

projekcie. Przykładem mogą być ćwiczenia dodatkowe z zakresu rysunku technicznego, 

które uczeń wykonuje w przypadku wcześniejszego wykonania czynności technologicznych 

przewidzianych w trakcie danych zajęć. Ćwiczenia te są przygotowane do każdego projektu w 

formie sprawdzianów rysunkowych, które otrzymuje nauczyciel w pakiecie dydaktycznym.  

Reasumując, końcowa ocena projektu składa się z: 

 ocen cząstkowych wystawianych systematycznie przez nauczyciela podczas 

wykonywania poszczególnych zadań (ocena bieżąca), które są podstawą oceny 

podprojektu; 

 oceny końcowej gotowego wytworu dokonanej przez nauczyciela, a składającej się z 

ocen podprojektów; 

 oceny prezentacji gotowego projektu, w której liczy się pomysł i sposób 

zaprezentowania tego, co się zrobiło. 

Może być podwyższona za: 

 pełnienie roli asystenta nauczyciela, 

 zadania domowe rozszerzające wiedzę na określony temat, 

 innowacyjność w rozwiązywaniu problemów technicznych. 

 

 

 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI  
W UCZENIU SIĘ  

 

 



Praca z uczniem z trudnościami w nauce dostosowane są do potrzeb i możliwości psychofizycznych 

dziecka, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania podczas nauczania zdalnego  

w roku szkolnym 2020/2021  

1. Wprowadza się wagi ocen:  

- sprawdzian- waga 2, kolor zielony  

- odpowiedź- waga 2, kolor zielony  

- kartkówka- waga 1, kolor czarny  

2. Wprowadza się ocenę za pracę na lekcji (zamiast aktywność):  

- jeśli uczeń za pracę na lekcji zgromadzi trzy plusy otrzymuje ocenę celującą, waga 1, 

kolor czarny  

- jeśli uczeń za pracę na lekcji zgromadzi trzy minusy otrzymuje ocenę niedostateczną, 

waga 1, kolor czarny  

3. Pozostałe formy aktywności np. konkursy, projekty, prezentacje bez zmian.  

4. Podczas nauczania zdalnego uczeń jest zobligowany do posiadania sprawnego 

mikrofonu oraz kamerki. 

 


