
Przedmiotowe zasady oceniania z techniki na rok 2021/2022 

 

Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji w 

sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów   i słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Przedmiotowe zasady oceniania z 

techniki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Gidlach. 

 

Zasady ogólne 

Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie.  

 

Ocenie podlegać będą: 

Sprawdziany 

Odpowiedzi ustne. (kartkówki) 

Zeszyty uczniowskie. 

Prace praktyczne na lekcji.  

Prace domowe. 

Obserwacja: aktywności ucznia, praca w grupie, przygotowanie do lekcji. 

 

 

Sprawdzian musi być zapowiedziany przynajmniej na tydzień przed. O ocenie uczeń 

powinien dowiedzieć się do 2 tygodni po jego napisaniu. Każdy sprawdzian można poprawić 

(tylko raz), po uprzednim uzgodnieniu terminu. 

Krótkie kartkówki nie muszą być zapowiedziane i nie podlegają poprawie. 

Sprawdzone i poprawione kartkówki uczeń powinien otrzymać w okresie   2 tygodni od daty 

pisania pracy. 

Po dłuższej nieobecności (powyżej 2 tygodni) uczeń ma prawo nie być oceniany na aktualnej 

lekcji. 

Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. 

Fakt ten zgłaszamy podczas sprawdzania obecności. Nieprzygotowania nie można zgłosić w 

dniu zapowiedzianej kartkówki lub sprawdzianu. Przez nie przygotowanie się do lekcji 

rozumie się: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak materiałów 

do zajęć praktycznych. 

Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

Nagradzana jest aktywność na lekcji raz w semestrze. Przez aktywność na lekcji rozumie się: 

częste zgłaszania się i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań 

dodatkowych podczas lekcji, aktywna pracę w grupie. 

Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

 

Obowiązująca skala oceniania ze sprawdzianu to:  

100% ocena celująca 

Od 90%-do 99%  - ocena bardzo dobra 

Od 75%- do 89%   - ocena dobra 

Od 50%- do 74%    - ocena dostateczna 

Od 30%- do 49%    - ocena dopuszczająca 

Od 0%- do 29%     - ocena niedostateczna 

 

 

 

 



Kryteria oceny semestralnej i rocznej. 

Ocenę semestralną (roczną) nauczyciel wystawia najpóźniej na tydzień przed terminem 

klasyfikacji semestralnej (rocznej) 

O zagrożeniu ocena niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców (pisemnie) 

oraz wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją. 

Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte ZO, rozstrzygane będą zgodnie z WZO oraz 

rozporządzeniem MEN. 

 

Zasady wystawienia oceny śródrocznej i rocznej na podstawie średniej ważonej: 

Średnia ważona Ocena klasyfikacyjna, śródroczna, roczna. 

5,51i wyżej celujący 

4,61-5,50 bardzo dobry 

3,61-4,60 dobry 

2,61-3,60 dostateczny 

1,61-2,60 dopuszczający 

0-1,60 niedostateczny 

 

 

W drugim półroczu uczniowie klasy IV będą mieli możliwość zdobycia karty rowerowej. Aby 

mieć zaliczony sprawdzian teoretyczny należy ze wszystkich sprawdzianów z zakresu 

przepisów ruchu drogowego mieć oceny dobre i bardzo dobre. Ocenę niedostateczną, 

dopuszczającą i dostateczną uczeń musi poprawić. Jeżeli tego nie zrobi  będzie musiał zdawać 

teoretyczny test przed egzaminem praktycznym z całego zakresu materiału jednorazowo. 
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