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Przedmiotowy System Oceniania z techniki 

dla klas IV-VIII 

w Szkole Podstawowej nr 21 we Wrocławiu 

 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 

 

 

• Na wykonanie jednej pracy technicznej uczeń ma 1 lub 2 godziny lekcyjne (jak 

ustali nauczyciel) – po upływie tego czasu uczeń jest zobowiązany oddać ukończoną 

pracę. Jeśli nie zdążył wykonać jej na lekcji, dokańcza w domu i przynosi gotową na 

kolejną lekcję.  

 

• Głównym kryterium, na podstawie którego prace są oceniane, jest staranność 

wykonania i ilość włożonego wysiłku, nie poziom talentu. 

 

• Uczeń ma obowiązek utrzymywać w porządku swoje miejsce pracy – jeśli uczeń nie 

sprząta swojego stanowiska, jego ocena za pracę może zostać obniżona. 

 

• Każdy uczeń ma obowiązek przynosić na lekcję potrzebne materiały (zapowiedziane 

przez nauczyciela) – za brak materiałów uczeń otrzymuje minus, przy dwóch 

minusach i każdym kolejnym nieprzygotowaniu jest to ocena niedostateczna; ponadto 

– zostają o tym poinformowani rodzice ucznia. 

 

• Wszystkie prace techniczne, po wystawieniu oceny,  uczniowie zabierają do domu. 

Zasada ta obowiązuje w czasie trwania pandemii Covid-19, do odwołania.  

 

 
 

Podstawowe wyposażenie ucznia (obowiązkowe na każdej lekcji techniki): 

· podręcznik, 

· zeszyt przedmiotowy, 

· teczka A4 z 3-4 kartkami z białego bloku technicznego, 

· podstawowe przybory rysunkowe i kreślarskie (klasa 5 i 6: ołówek HB, B lub 2B, linijka, 

ekierki, kątomierz, cyrkiel, gumka, temperówka, kredki lub pisaki w przynajmniej 3 

kolorach), 

· zapasowy długopis, cienkopis lub pióro, 

· klej, 

· nożyczki. 

Na zajęcia przeznaczone na wykonanie zadania wytwórczego uczeń przynosi: 

· materiały, przybory i narzędzia (poza podstawowymi), wskazane na wcześniejszej lekcji 

przez nauczyciela, 

· podkładkę w rozmiarze A4 lub A3 z grubszej tektury lub z tworzywa sztucznego, 

· minimum 3 listki jednorazowego ręcznika papierowego. 
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2. FORMY OCENIENIA: 

 

• Prace techniczne wykonywane w klasie  

 

• Prace domowe  

 

• Zeszyt – sprawdzany w ciągu semestru 

 

• Ewentualnie odpowiedź ustna lub kartkówki (klasa 4 – test na kartę rowerową, 

egzamin praktyczny na kartę rowerową)  

 

• Aktywność 

 

3. ZASADY OCENIANIA: 

 

 

Kategorie Waga ocen 

Prace techniczne wykonywane w klasie  4- 5 

Prace domowe  4 

Zeszyt – sprawdzany w ciągu semestru 1 

Ewentualnie kartkówki lub odpowiedź ustna 3 -5 

Aktywność w czasie zajęć teoretycznych 3- 4 

 

 

4.  POZIOMY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: 

 

OCENA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

Celująca  
6 

 

• Uczeń wykonuje prace na konkursy  

• Uczeń wykonuje bardzo systematycznie zadane prace i prace domowe 

• Prace wykonywane są starannie, z twórczym zaangażowaniem 

• Uczeń nie zalega z żadną zadaną pracą i pracą domową 

• Uczeń jest aktywny podczas lekcji teoretycznych  
 

Bardzo dobra  
5 

 

• Uczeń wykonuje systematycznie zadane prace i prace domowe 

• Prace wykonywane są bardzo starannie, z twórczym zaangażowaniem 

• Uczeń nie zalega z żadną zadaną pracą i pracą domową 

• Uczeń jest aktywny podczas lekcji teoretycznych  

• Uczeń bardzo dobrze opanował wiadomości poznane na lekcjach 
teoretycznych 

 

Dobra  
4 

 

• Uczeń wykonuje systematycznie zadane prace i prace domowe 

• Prace wykonywane są starannie, z twórczym zaangażowaniem 
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• Uczeń zalega z najwyżej jedną zadaną pracą lub najwyżej jedną pracą 
domową 

• Uczeń dobrze opanował wiadomości poznane na lekcjach teoretycznych 
 
 

 
Dostateczna  

3 

 

• Uczeń wykonuje systematycznie zadane prace i prace domowe 

• Prace wykonywane są starannie 

• Uczeń zalega z najwyżej dwoma zadanymi pracami lub najwyżej dwoma 
pracami domowymi 

• Uczeń nie w pełni opanował wiadomości poznane na lekcjach 
teoretycznych 
 

 
 

Dopuszczająca 
2 

 

• Uczeń wykonuje zadane prace i prace domowe 

• Prace wykonywane są mało starannie 

• Uczeń zalega z więcej niż dwoma zadanymi pracami lub więcej niż dwoma 
pracami domowymi 

• Uczeń w małym stopniu opanował wiadomości poznane na lekcjach 
teoretycznych 

 

 

 

Opracowała: Aleksandra Karkowska 

 


