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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 

Gimnazjum nr 1 w Gdyni 

 

I. Postanowienia ogólne 

Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Dz.U. 

z dnia 2015-06-18, poz. 843, 

2. Programu nauczania zajęć technicznych, 

3. Podstawy programowej kształcenia ogólnego z techniki na poziomie 

gimnazjum, 

4. Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania zawartych w Statucie szkoły. 

 

II. Przedmiotem oceny są: 

 wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości przy 

wykonywaniu zadań praktycznych, 

 wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej 

nauczania zajęć oraz wymagań programu nauczania, 

 postawa i wysiłek wkładany przez ucznia, 

 aktywność i systematyczność. 

 

III. Cele Przedmiotowych Zasad Oceniania 

Zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego z zajęć technicznych na 

poziomie gimnazjum nauczyciel ma tak ukierunkować młodego człowieka, aby 

ten umiejętnie poruszał się w następujących obszarach:  

I.   Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. 

II.  Opracowywanie koncepcji rozwiązań typowych problemów technicznych oraz  

      przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych. 

III. Planowanie pracy o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach  

      organizacyjnych pracy. 

IV. Bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyrządami. 
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Realizuje się to poprzez: 

 rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych, 

 poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

i postępach w tym zakresie, 

 pomocy uczniowi mającemu problemy w nauce w opanowaniu 

podstawowych wiadomości i umiejętności przewidywanych wymaganiami 

programowymi,  

 pomocy uczniowi zdolnemu w samodzielnym kształceniu technicznym,  

 motywowanie ucznia do dalszej pracy,  

 przekazanie uczniom, rodzicom lub opiekunom informacji o postępach 

ucznia, 

 dostarczenie uczniowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego 

nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy. 

 

Cele Przedmiotowych Zasad Oceniania: 

 zmobilizowanie do aktywności poznawczej, 

 wdrażanie do systematyczności, 

 dostrzeżenie postępów i odpowiednie ukierunkowanie, 

 wskazanie ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach, 

 kształcenie umiejętności samooceny.  

 

IV. Ocenie podlegają: 

1. Praca na lekcji: 

– ćwiczenia praktyczne, w tym prace wytwórcze, gdzie bierze się pod uwagę  

   precyzyjność wykonania oraz wkład i zaangażowanie w sposobie  

   realizacji postawionego zadania wytwórczego, a także poprawność 

   merytoryczną,  

– estetykę, 

– odpowiedzi ustne (znajomość danych zagadnień, posługiwanie się terminami  

   i pojęciami technicznymi), 

– prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień, 

– aktywność, systematyczność oraz jakość pracy, 

– współpraca w grupie, 
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– stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na  

   stanowisku pracy. 

2. Sprawdziany umiejętności.  

3. Prace domowe. 

4. Prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: referaty, 

prezentacje, plansze poglądowe, instrukcje itp. 

5. Wykonane prace dodatkowe. 

6. Udział w konkursach, olimpiadach. 

7. Udział w projektach edukacyjnych. 

 

W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnienia wskazanych przez 

nauczyciela prac praktycznych/sprawdzianów w terminie ustalonym 

z nauczycielem nie później niż w ciągu miesiąca od momentu przyjścia do szkoły. 

Uzupełnianie musi odbywać się poza lekcjami zajęć technicznych. Niespełnienie 

powyższego warunku jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

Uczeń ma jednokrotną możliwość poprawy oceny z w/w ocen w terminie 

ustalonym z nauczycielem. Poprawa jest dobrowolna i musi odbywać się poza 

lekcjami zajęć technicznych. 

 

V. Obszary aktywności ucznia będące przedmiotem oceny: 

 posługiwanie się pojęciami, narzędziami oraz prawidłową terminologią 

techniczną, 

 stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny 

na stanowisku pracy, 

 efektywna praca z poznanymi programami komputerowymi służąca 

osiąganiu przewidzianych rezultatów, 

 umiejętność rozwiązywania problemów oraz dobór skutecznych metod, 

 zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych, 

 aktywność i systematyczność. 
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VI. Kryteria i sposoby oceniania  

Oceny ustala się w stopniach według tradycyjnej skali: 

Stopień celujący   - 6 

Stopień bardzo dobry  - 5 

Stopień dobry   - 4 

Stopień dostateczny  - 3 

Stopień dopuszczający - 2 

Stopień niedostateczny - 1 

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

– opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania  

   zajęć technicznych w gimnazjum, 

– wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy, problemów  

   praktycznych i teoretycznych, 

– wykorzystuje swoje zainteresowania najnowszymi osiągnięciami nauki  

   i techniki, 

– pracuje samodzielnie i twórczo nad rozwijaniem swoich uzdolnień, 

– jest laureatem konkursów wiedzy technicznej na szczeblu wojewódzkim lub 

ogólnopolskim. 

  

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

– opanował w stopniu bardzo dobrym wiadomości i umiejętności objęte  

   programem nauczania zajęć technicznych w gimnazjum, 

– organizuje właściwie stanowisko pracy, 

– posługuje się prawidłowo narzędziami, przyrządami i przyborami, 

– pracuje systematycznie, efektywnie, wykazuje się aktywnością na lekcjach 

   współdziała w grupie, 

– potrafi wyjaśnić parametry techniczne urządzeń. 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

– opanował więcej niż w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności objęte  

   programem nauczania zajęć technicznych w gimnazjum, 

– poprawnie wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania problemów 

   praktycznych i teoretycznych, 

– organizuje właściwie stanowisko pracy, ale zdarzają się drobne uchybienia, 
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– posługuje się w sposób zadawalający narzędziami, przyrządami i przyborami, 

– korzysta z wytworów techniki, zwracając uwagę na bezpieczeństwo. 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

– opanował podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania  

   zajęć technicznych w gimnazjum, 

– pracuje, ale nie jest aktywny na lekcjach, 

– organizuje właściwie stanowisko pracy, ale potrzebuje na to więcej czasu, 

– stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy  

   nauczyciela, 

– rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o małym stopniu trudności. 

  

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

– ma duże braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach objętych  

   programem nauczania zajęć technicznych w gimnazjum,  

– rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o niewielkim stopniu trudności  

   tylko przy pomocy nauczyciela. 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

– nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 

   danej klasy,  

– braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają kontynuację dalszej  

   nauki z zakresu przedmiotu, 

– nie potrafi wykonać zadań o podstawowym stopniu trudności, nawet z pomocą 

   nauczyciela. 

 

Uczeń oceniany jest według skali ocen określonej w WZO szkoły. 

Skala ocen: 

0%   - 30%  niedostateczny 

31% - 50 %  dopuszczający 

51% - 70%  dostateczny 

71% - 84%  dobry 

85% - 94%  bardzo dobry 

95% - 100% celujący 
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VII. Postanowienia końcowe 

O systemie przedmiotowych zasad oceniania uczniowie informowani są na 

pierwszych zajęciach lekcyjnych. 

 

1. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu szkolnej 

pracowni. 

2. Ocenianie uczniów zgodne jest z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania 

oraz Przedmiotowymi Zasadami Oceniania. 

3. Oceny są jawne i na bieżąco odnotowywane w elektronicznym dzienniku 

lekcyjnym. 

4. Ocenie podlegają: 

 praca na lekcji: 

 ćwiczenia praktyczne, 

 odpowiedzi ustne (znajomość danych zagadnień, posługiwanie się 

terminami i pojęciami technicznymi), 

 prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień, 

 aktywność, systematyczność oraz jakość pracy, 

 współpraca w grupie, 

 stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz 

higieny na stanowisku pracy. 

Waga ocen jest następująca: 

FORMA SPRAWDZANIA WIEDZY   WAGA 

osiągnięcia ( 1-3 miejsce)   6 

aktywność pozaszkolna    5 

aktywność szkolna     4 

praca w grupach      4 

umiejętności       3 

wiadomości      1 

 

5. U uczniów ze szczególnymi trudnościami edukacyjnymi z przedmiotu 

obniża się poziom wymagań umiejętności praktycznych stosownie do jego 

możliwości. 


