
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI KLASA V 

Ocenie podlega: 

I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. 

II. Podanie zalet i wad stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. 

III. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych. 

IV. Zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice 

techniczne i proste rysunki. 

V. Wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się obowiązków wynikających ze 

specyfiki zajęć. 

 

Oceniane są: 
1. Ćwiczenia wykonywane na lekcji. 
- wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią; 
- stopień samodzielności wykonywania zadania; 
- końcowy efekt pracy (jakość pracy); 
- umiejętność pracy w zespole. 
2. Odpowiedzi ustne.  
-oceniany jest sposób rozumienia oraz stosowania podstawowych terminów technicznych 
3. Wiadomości w postaci pisemnej (kartkówki). 
4. Aktywność podczas pracy na lekcji. 
- stopień zaangażowania podczas wykonywania zajęć; 
- przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji. 
5. Prace domowe. 
- umiejętność gromadzenia i wyszukiwania odpowiednich materiałów; 
- samodzielność wykonania prac; 
- estetyka wykonania. 
Na ocenę ma wpływ także termin oddania pracy. 
6. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 
- kompletność i systematyczność prowadzenia notatek;  
- uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieobecności (notatki w zeszycie)                  
w ciągu całego roku; 
- czytelność i estetyka. 
7. Inne osiągnięcia ucznia, np.: 
- udział w konkursach, 
- praca twórcza wykraczająca poza zakres programowy. 
- wykonywanie prac na rzecz szkoły w czasie wolnym. 
 
Poprawa oceny niedostatecznej do jednego tygodnia po jej otrzymaniu. 



Wymagania na poszczególne oceny 
 
Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń który: 
posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, umie samodzielnie 
zdobywać wiedzę z różnych mediów, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych 
problemów w czasie lekcji i pracy pozalekcyjnej, wykonuje z własnej inicjatywy 
dodatkowe prace, bierze udział w konkursach, wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni. 
 
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: 
bardzo dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, 
poprawnie posługuje się terminologią techniczną, samodzielnie rozwiązuje problemy 
wynikające w trakcie wykonywania zadań 
 
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który: 
dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, posługuje się 
terminologią techniczną, z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie 
wykonywania zadań programowych. 
 
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: 
w sposób zadawalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału 
programowego, zna terminologią techniczną ale ma trudności z jej zastosowaniem, nie 
potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań 
programowych. 
 
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: 
częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, 
częściowo zna terminologią techniczną, prowadzi notatki w zeszycie niesystematycznie 
 


