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Metody sprawdzania osiągnięć ucznia 
Na początku roku szkolnego uczeń poinformowany jest o wymaganiach i kryteriach 
oceniania. 
Do sprawdzenia stopnia opanowania treści programowych, umiejętności i postaw 
najlepiej służą zadania praktyczne wykonywane przez uczniów.  
Na zajęciach technicznych oceniane jest przede wszystkim zaangażowanie uczniów 
w działania na lekcjach, ich aktywność i chęć przyswojenia wiedzy. Zwraca się 
uwagę na wyobraźnię i pomysłowość. Osiągnięcia uczniów sprawdza się podczas 
kontroli ustnej i pisemnej podczas zajęć, a nie podczas tzw. odpytywania uczniów na 
początku lekcji. 
Metody sprawdzania osiągnięć uczniów: 

test dydaktyczny 

odpowiedź pisemna (np. wypełnianie lub uzupełnianie tabel, krzyżówek, luk                      
w tekście) 

odpowiedź ustna (np. interpretacja zasad żywienia, odczytywanie tabel, 
posługiwanie się Piramidą Zdrowego Żywienia, odczytywanie znaków drogowych ) 

zadanie rysunkowe (np. rysunek techniczny, 
wykonanie projektu kolekcji mody, wykonanie formy) 

pomiar wielkości (np. za pomocą suwmiarki, miernika uniwersalnego, pomiary 
sylwetki centymetrem krawieckim) 

realizacja poleceń w ćwiczeniach 

zadanie praktyczne (np. nakrycie stołu, wykonanie próbek ściegów, splotów) 

zadanie wytwórcze (np. przygotowanie potraw, szycie odzieży) 

obserwacja pracy uczniów (np. aktywność, zainteresowanie, pomoc koleżeńska, 
samokontrola i samoocena) 
W trakcie rozwiązywania różnego typu problemów, zadań technicznych należy 
zwrócić uwagę na: 

przestrzeganie przepisów BHP 

odpowiednie zorganizowanie stanowiska pracy, przestrzeganie zasad organizacji 
pracy 

posługiwanie się urządzeniami technicznymi, narzędziami, sprzętem gospodarstwa 
domowego, przyrządami pomiarowymi 

umiejętność pracy zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń technicznych 

umiejętność odczytywania danych z tabel, wyszukiwania odpowiednich danych 

aktywność i kreatywność podczas wykonywania zadań 

umiejętność dostrzegania problemów, przewidywania hipotez, wyciągania 
Wniosków 

eksperyment – doświadczenie  



korzystanie z różnych źródeł informacji, w szczególności programów 
komputerowych i Internetu 

oryginalność, estetykę i samodzielność rozwiązania poszczególnych zadań 
wytwórczych 

umiejętność stosowania wiedzy w praktyce. 
 

Uczeń, który jest nieobecny na lekcji, ma obowiązek dowiedzieć się, jakie 

materiały i przybory należy przygotować na kolejną lekcję.  

 

Wymagania przedmiotowe – kryteria oceniania 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
· posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć 
technicznych w gimnazjum, 
· wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy, problemów 
praktycznych i teoretycznych, 
· interesuje się najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki, 
· jest laureatem konkursów wiedzy technicznej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego 
(BRD) na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który : 
· opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania, 
· wyjaśnia zjawiska fizyczne, w oparciu o które działają urządzenia techniczne, 
· przedstawia estetyczną i kompletną dokumentację rysunkowo-technologiczną, 
· właściwie organizuje stanowisko pracy, 
· prawidłowo posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami, 
· pracuje systematycznie i efektywnie, 
· wykazuje się aktywnością na lekcjach, 
· stosuje zdobytą wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne do rozwiązywania 
zadań i problemów w różnych sytuacjach, 
· wyjaśnia parametry techniczne urządzeń, 
· efektywnie współdziała w grupie, 
· zna zasady bezpiecznego zachowania (pieszego, rowerzysty, motorowerzysty) 
w ruchu drogowym. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
· opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, 
· poprawnie wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania problemów praktycznych 
i teoretycznych, 
· przedstawia dokumentację rysunkowo-technologiczną, ale zdarzają się w niej błędy, 
· właściwie organizuje stanowisko pracy, ale zdarzają się drobne uchybienia, 
· w sposób zadawalający posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami, 
· korzysta z wytworów techniki, zwracając uwagę na bezpieczeństwo, 
· zna zasady i potrafi praktycznie udzielić pierwszej pomocy, w tym porażonemu 
prądem elektrycznym, 
· jest pracowity i chętny do pracy, 
· wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu, jest przygotowany do realizacji 
tematu,  posiada niezbędne przybory, prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy 
 



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
· opanował podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, 
· przedstawia dokumentację rysunkowo-technologiczną, ale z błędami lub 
niestaranną, 
· pracuje, ale nie jest aktywny na lekcjach, 
· właściwie organizuje stanowisko pracy, ale z uchybieniami i potrzebuje na to więcej 
czasu, 
· stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela, 
· rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o małym stopniu trudności, 
· wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie 
. czasem jest nieprzygotowany do zajęć, niekiedy nie posiada niezbędnych przyborów,        
nieestetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 
.  
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
· ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu 
dalszej nauki, 
· samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje większość zadań o podstawowym 
stopniu trudności, 
· zadania wykonuje z opóźnieniem, 
· pracuje niesystematycznie, 
· wykazuje bierny stosunek do przedmiotu, nie przygotowuje się do zajęć, nie posiada 
niezbędnych przyborów,  nie prowadzi zeszytu przedmiotowego 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
· nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne 
w dalszej nauce, 
· nie potrafi rozwiązać (wykonać) zadań o podstawowym stopniu trudności z pomocą 
nauczyciela, 
· nie wykazuje zainteresowania zajęciami technicznymi, 
· nie przestrzega zasad i przepisów BHP podczas posługiwania się narzędziami, 
przyborami i urządzeniami technicznymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE 

na poszczególne oceny z zajęć technicznych 

w klasach II gimnazjum 
w roku szkolnym 2015 / 2016 

„Programu nauczania zajęć technicznych dla gimnazjum” dostosowany jest do podręcznika: 
„Zajęcia techniczne dla gimnazjum” (numer ewidencyjny w wykazie 199/2009). 
Autor: Urszula Białka 
Wyd.: Operon 
 

Metody oceniania osiągnięć ucznia: 

Przedmiotowe zasady oceniania zawierają: 

– zasady bieżącego oceniania uczniów, 

– warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej, 

– zasady klasyfikowania śródrocznego i rocznego, 

– warunki i zasady uzyskania oceny wyższej niż przewidywana, 

– przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny. 

Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: 

– aktywność na lekcjach, 

– prace wytwórcze wykonywane na lekcjach, 

– zadania dodatkowe, 

– odpowiedzi ustne, 

– testy, 

– zadania domowe, 

– przygotowanie uczniów do zajęć. 

Zasady oceniania: 

– na lekcjach zajęć technicznych oceniane są wyżej wymienione obszary; 

– ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, 

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

– uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu 

przedmiotowego, który również podlega ocenie; 

– po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do 

lekcji; 

– w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia jeden raz nieprzygotowania do lekcji, 

bez podania powodu; 

– za niezgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje uwagę o 

nieprzygotowaniu do zajęć; 



– sprawdziany (testy) będą zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem i 

oceniane do dwóch tygodni; 

– prace pisemne z materiału bieżącego, obejmującego trzy ostatnie tematy lekcyjne, 

nie będą zapowiadane we wcześniejszym terminie; 

– przy realizacji zadań oceniane będą: 

 przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, 

schematu, 

 umiejętność zarządzania informacją, 

 umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 

 przestrzeganie praw i zasad współżycia, 

 umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy; 

 przestrzeganie przepisów BHP 

– każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, 

biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat, plakat, pokaz 

multimedialny na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy 

(po uzgodnieniu           z nauczycielem); 

– nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania 

domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności. 

Uczeń, który jest nieobecny na lekcji, ma obowiązek dowiedzieć się, jakie materiały i 

przybory należy przygotować na kolejną lekcję 

Ocena aktywność na lekcjach : 

 właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu, 

 gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania 

w trakcie zajęć, 

 podejmowanie merytorycznej dyskusji, 

 szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia, 

 dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji, 

 wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami, 

 pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych, 

 wykonanie pomocy do pracowni, 

 inne, 

 zajmujmowanie się na lekcji czynnościami nie związanymi  

      z realizowanym tematem, 



 wykazanie się brakiem oczywistych umiejętności, 

 niszczenie i przywłaszczanie  prac kolegów, 

 nieprzestrzeganie regulaminu pracowni, 

Ocena uczniów z zaleceniami PPP 

– nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do 

ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty. 

– w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni: 

 wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, 

 możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich 

wykonania etapami, 

 konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych 

uczniów w formie pisemnej, 

 branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego 

ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych, 

 możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź 

ustną (praca klasowa lub sprawdzian), 

 podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych 

pytań zamiast jednego złożonego, 

 obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego, 

 możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej. 

 
 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny : 
 
Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach 
praktycznych oraz wiedzą znacznie wykraczającą poza program nauczania, 

 osiąga sukcesy w konkursach technicznych, 

 systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji  

 twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 proponuje rozwiązania oryginalne,  

 śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki  

 swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach, 

 biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu, 

 wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych. 
 



 Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:  
 

 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone   
      w programie nauczania, 

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu problemów, 

 jest samodzielny, korzysta z różnych źródeł informacji,  

 systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację, 

 rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne, 

 potrafi zaplanować i bezpiecznie przeprowadzić doświadczenie  (eksperyment), 

 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,  

 właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu, 

 cechuje się systematycznością, konsekwencją działania 

 bierze udział w konkursach przedmiotowych 
 
Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:  

 uczeń opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone 
programem, 

 efektywnie wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela 

 rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne, 

 poprawnie stosuje wiadomości w rozwiązywaniu typowych problemów, 

 zna i stosuje zasady BHP, 

 prawidłowo posługuje się narzędziami, przyborami, sprzętem technicznym, 

 potrafi bezpiecznie wykonać zaplanowane doświadczenie, 

 poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy, 

 czasami korzysta z różnych źródeł informacji, 

 systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację, 

 sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne, 

 właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 
 
Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:  

 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone 
programem, 

 potrafi zastosować wiadomości w rozwiązywaniu typowych zadań, 

 rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, 

 potrafi wykonać proste doświadczenie,  

 zna nazwy podstawowych narzędzi, przyborów, sprzętu technicznego, 

 poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami, 

 zna i stosuje zasady BHP, 

 poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy, 

 mało efektywnie wykorzystuje czas pracy, 

 rzadko korzysta z różnych źródeł informacji, 

 prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie 
 



Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy: 
 

 ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w programie nauczania 

 nie potrafi wykorzystać w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności określonych 
programem nauczania, 

 wykonuje zadania techniczne o małym stopniu trudności, 

 w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego 
otoczenia 

 posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami, 

 wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania 

 bardzo mało uwagi poświęca oszczędnemu gospodarowaniu materiałami, 
energią i czasem, 

 nie zawsze przestrzega przepisów BHP, 

 nie korzysta z żadnych źródeł informacji, 

 prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie 

 niechętnie pracuje w zespole. 
 

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy: 

 nie opanował minimum wiedzy i umiejętności określonych w podstawie 
programowej zajęć technicznych, 

 nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań, 

 nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów, 

 jest niesystematyczny, nie potrafi organizować pracy, 

 marnuje materiały, energię i czas, 

 lekceważy przepisy BHP, 

 nie prowadzi dokumentacji, 

 jest niesamodzielny, 

 nie korzysta z żadnych źródeł informacji. 
 


