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1. Informacje ogólne: 

 Każdy uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego.


 Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.


 Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.


 Praca klasowa poprzedzona jest powtórzeniem materiału 

(podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy).


 Kartkówki (krótkie sprawdziany) obejmujące konkretne 

zagadnienie oraz podstawowe pojęcia, nie muszą być zapowiadane.

 Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie


musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem (do 2 tygodni). 

 Każdy uczeń ma obowiązek przystąpić do poprawy pracy klasowej,


z której uzyskał ocenę niedostateczną w terminie dwóch 
tygodni od daty otrzymania informacji o ocenie. 

 Poprawa ocen z kartkówek i odpowiedzi ustnych jest dobrowolna,


a odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach. 

 Uczeń poprawia ocenę tylko raz.


 W czasie nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek uzupełnić zeszyt.


 Uczeń ma prawo raz w ciągu półrocza być nieprzygotowanym do lekcji bez względu 

na powód. Otrzymuje wtedy „np.” (nie dotyczy to wcześniej zaplanowanych prac 

klasowych i sprawdzianów)


 Przez nie przygotowanie się do lekcji rozumiemy:


brak zeszytu, , niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji, po 
wykorzystaniu limitu określonego w punkcie poprzednim, uczeń otrzymuje za 
każde nie przygotowanie ocenę niedostateczną 

 Uczeń ma prawo w ciągu półrocza dwa razy zgłosić brak zadania domowego, 

otrzymuje „bz” każdy kolejny brak zadania oznacza ocenę niedostateczną.


 Aktywność na lekcji nagradzana jest oceną lub znakiem „plus”.


 Za pięć znaków „plus” uczeń otrzymuje ocenę bdb ,cztery „+”i jeden „-„ocena db, 

trzy „+” i dwa „-„ ocena dst, dwa „+” i trzy „-„ ocena dop, za trzy minusy uczeń 

otrzymuje ocenę nast.

 

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 służy zatem do sprawdzenia skuteczności 

procesu dydaktycznego i 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 nauczycielom informacji o trudnościach w nauce 

oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,



 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej.

 

2.Formy i metody sprawdzania wiedzy. Wagi stosowane przy ocenie wiadomości 

i umiejętności ucznia: 

 

.W nauczaniu techniki ocenie mogą podlegać następujące formy pracy:  

 test- waga5

 sprawdzian- waga 4

 zadanie praktyczne- waga4

 zadanie domowe- waga3

 aktywność na lekcji- waga3

 odpowiedź ustna- waga4
 praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt)- waga 5

Procentowe przeliczanie punktów na oceny:  
0 % - 30 % - niedostateczny 

31 % - 49 % - dopuszczający 

50 % - 75 % - dostateczny 

76% - 92 % - dobry 

93% - 100% - bardzo dobry 

 

3. Kryteria wystawiania ocen po półroczu oraz na koniec roku szkolnego. Ocenę roczną 

wystawia się na podstawie uzyskanej oceny półrocznej i ocen cząstkowych 

uzyskanych w drugim półroczu. Ocenę klasyfikacyjną półroczną ustala nauczyciel na 

podstawie co najmniej czterech ocen cząstkowych, w tym jednej z prac pisemnych, 

jakie uczeń uzyskał w wyniku stosowania wyżej wymienionych form sprawdzania 

umiejętności i wiadomości.  
Ocenę półroczną (roczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na tydzień przed 
klasyfikacją, uzasadniając ją. Uczniowie i ich rodzice mogą prosić o dodatkowe 

wyjaśnienia do wystawionej oceny. Ocena półroczna(roczna) nie jest średnią 
arytmetyczną ocen cząstkowych. Nauczyciel wystawiając ocenę z przedmiotu 

uwzględnia::  

 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.

 

Zgodnie z zapisami WSO i Statutem Szkoły nauczyciel na początku roku 

szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i trybie uzyskania 

wyższej niż przewidywana ocena klasyfikacyjna oraz trybie odwołania od 

wystawionej oceny klasyfikacyjnej. 
Szczegółowe zasady klasyfikacji półrocznej i rocznej określone są w WSO 

 

Ocena osiągnięć ucznia odnosi się do sześciostopniowej skali ocen. 



 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 dostatecznym.

 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 należy wziąć 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. 
 

 

Kształcenie w szkole podstawowej jest fundamentem wykształcenia młodego 

człowieka. W związku z tym nauczyciel organizując proces dydaktyczny uwzględnia w 

nim kształcenie i rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych, tj.  
• kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji 

• kompetencje w zakresie wielojęzyczności  
• kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk 

przyrodniczych, technologii i inżynierii  
• kompetencje cyfrowe 

• kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 

• kompetencje obywatelskie 

• kompetencje w zakresie przedsiębiorczości 

• kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

 



4.Zasady oceniania na czas nauki zdalnej z techniki 

Ocenie podlegają: aktywność związana z pracą zdalną, ćwiczenia praktyczne, które uczeń 

musi wykonać samodzielnie, krótkie testy sprawdzające stopień rozumienia treści 

programowych, prace dodatkowe. 

Przy ocenianiu nauczyciel bierze pod uwagę możliwości intelektualne uczniów oraz ich 

dostęp do komputera i Internetu. 

1. Aktywność związana z pracą zdalną jest oceniana za pomocą plusów i minusów. 

· Plus uczeń może uzyskać za systematyczny kontakt z nauczycielem w dniu, w którym ma z 

nim lekcje oraz zaangażowanie w wykonywanie przydzielonych zadań. 

· Minus uczeń może uzyskać za brak kontaktu z nauczycielem w dniu, w którym ma z nim 

lekcje. 

· Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z uwzględnieniem zapisów 

WSO. 

2. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń ma samodzielnie, 

wykonać z danej lekcji zdalnej, analizując wskazówki podane przez nauczyciela. Oceniając 

je, nauczyciel bierze pod uwagę: 

· dokładność wykonania polecenia, 

· staranność i estetykę, 

· terminowość. 

3. Krótkie testy sprawdzające stopień rozumienia treści programowych są przeprowadzane w 

formie pisemnej (online), w ustalonym zakresie czasowym, a ich celem jest sprawdzenie 

stopnia rozumienia treści programowych, z zakresu ostatnich jednostek lekcyjnych 

(maksymalnie trzech). 

· Test powinien być tak skonstruowany, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w 

czasie nie dłuższym niż 15 minut. 

4. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace 

projektowe wykonane indywidualnie. 

Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

· wartość merytoryczną pracy, 

· samodzielność, 

· dokładność wykonania polecenia, 

· staranność i estetykę, 

· terminowość. 

· oryginalność i pomysłowość pracy. 

5. Narzędzia wykorzystywane w czasie e-nauczania to Vulcan, Teams, Messenger i inne 

platformy i komunikatory wskazane przez nauczyciela. 



Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny  

z przedmiotu Technika  

w klasa V 
 

Ocena dopuszczająca 

 czyta i odwzorowuje proste rysunki techniczne,
 odwzorowuje wielkie i małe litery pisma technicznego,

 rozpoznaje linie rysunkowe,
 rozpoznaje symbole graficzne wybranych elementów elektrycznych i 

mechanicznych oraz oznaczenia na wyrobach włókienniczych,
 rozpoznaje podstawowe narzędzia majsterkowicza,

 poprawnie rozpoznaje rodzaje linii rysunkowych, rodzaje rzutów prostokątnych,
 podporządkowując nazwę do symbolu wymienia niektóre włókna naturalne i 

źródła ich pochodzenia ,
 wymienia rodzaje odpadów,

 rozróżnia wyroby wykonane z tworzyw sztucznych i papieru,

 wymienia podstawowe gatunki drewna oraz jego zastosowania,
 wymienia podstawowe narzędzia do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych

 zna podstawowe cechy tkanin i dzianin,

 wymienia niektóre tworzywa sztuczne i przykłady ich zastosowania,
 zna zasady konserwacji odzieży,

 wymienia podstawowe wymiary niezbędne przy zakupie odzieży

 musi być nakłaniany i mobilizowany do pracy przez n-la,

 rysunki, prace wytwórcze wykonuje niestarannie, zawierają błędy merytoryczne
 sam nie podejmuje się rozwiązania nawet prostych zadań 

technologicznych, wytwórczych czy rysunkowych
 do zasad bhp i ppoż stosuje się nakłaniany przez nauczyciela.

 

Ocena dostateczna 

 zna zasady poruszania się po drodze, zna znaki drogowe,
 potrafi segregować odpady,

 potrafi narysować i wymiarować wybrane przedmioty płaskie,
 potrafi narysować rzuty prostokątne wybranych figur przestrzennych ,
 zna podstawowe zasady wymiarowania, rodzaje linii rysunkowych, wybrane 

znaki wymiarowe, zasady tworzenia rzutów prostokątnych,
 umie zastosować wiertarkę ręczną i dobrać średnicę wiertła,

 czyta i charakteryzuje wybrane oznaczenia na wyrobach włókienniczych,
 omawia proces produkcji papieru,

 zna gatunki papieru,

 określa wady i zalety włókien naturalnych i chemicznych ,

 rozpoznaje asortymenty drewna zna przerób drewna i zastosowanie,

 rozpoznaje materiały drewnopochodne,

 zna wielkości charakterystyczne wielkiej i małej litery pisma technicznego, cyfry,
 wie jak powstaje dzianinach i tkanina,
 omawia w jaki sposób otrzymuje się tworzywa sztuczne,

 wymaga pomocy i mobilizacji do pracy ze strony n-la,



 ma w wykonywanych przez siebie pracach czy rysunkach niedociągnięcia i błędy 
dotyczące poprawności wykonania oraz estetyki ,

 mało efektywnie wykorzystuje czas pracy ,
 nie potrafi organizować stanowiska pracy dostosowuje się do zasad bhp i 

ppoż, obowiązujących w pracowni.

 

Ocena dobra 

 uzasadnia celowość stosowania materiałów drewnopochodnych,
 pisze pismem technicznym stosując wielkości charakterystyczne pisma technicznego,
 potrafi narysować i wymiarować wybrane przedmioty płaskie i rzuty prostokątne 

figur przestrzennych,
 zna podstawowe zasady wymiarowania ,wybrane znaki wymiarowe,
 zna zasady tworzenia rzutów prostokątnych ,
 na narzędzia stosowane przez majsterkowicza oraz przyrządy pomiarowe,
 omawia budowę drewna,
 rozpoznaje tkaniny lub dzianiny,
 zna celowość stosowania konserwacji odzieży,
 określa właściwości tworzyw sztucznych,
 podaje nazwy i zastosowanie narzędzi do obróbki tworzyw sztucznych,

 zna właściwości włókien naturalnych i chemicznych,
 umie zdjąć z figury wymiary niezbędne przy zakupie odzieży,
 dobiera narzędzia do operacji technologicznej,
 racjonalnie wykorzystuje czas pracy ,
 organizuje własne stanowisko pracy,
 sam podejmuje próby rozwiązywania niektórych zadań,

 podejmuje próby samooceny,
 dość starannie wykonuje prace wytwórcze, operacje technologiczne, rysunki.

 

Ocena bardzo dobra 

 umie dobrać materiał uwzględniając przeznaczenie i rodzaj wyrobu,
 umie oszczędnie gospodarować materiałami,

 zna znaczenie recyklingu i celowość segregacji odpadów,

 wymienia rodzaje papieru jako produktu przemysłu celulozowego,

 dostrzega i uzasadnia potrzebę ochrony lasów,

 planuje pracę wytwórczą z uwzględnieniem kolejności operacji technologicznych,

 uzasadnia potrzebę stosowania pisma technicznego, pisze zgodnie z wymiarami,
 zna budowę tkaniny i dzianiny,

 zna rodzaje materiałów włókienniczych,

 zna symbole i zastosowanie tworzyw sztucznych,
 zna zasady poruszania się na drodze w grupie,
 prowadzi pełną dokumentację samodzielnie i starannie

 racjonalnie wykorzystuje czas pracy,

 jest zaangażowany w pracy,

 samodzielny przy rozwiązywaniu zadań problemowych ,organizacji stanowiska pracy
 kształtuje właściwe nawyki i postawy uczestnika ruchu drogowego,



Ocena celującą 

 umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości,
 podczas realizacji zadań technicznych stosuje nowatorskie rozwiązania,
 wykazuje znajomość korelacji między znakami, a stosowaniem ich w 

sytuacjach drogowych,
 prezentuje szeroki zakres wiedzy technicznej posługując się nią,

 zaangażowany emocjonalnie,
 samodzielny w poszukiwaniu rozwiązań technicznych i poszerzaniu zakresu 

swojej wiedzy,
 motywuje uczestników zajęć do racjonalnego wykorzystania czasu pracy , 

stosowania regulaminu pracowni, zasad bhp i ppoż,
 bierze udział w konkursach

 

 

 


