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1. System oceniania jest oparty na zasadzie sprawiedliwości. 

2. Ocenianiu podlegają następujące rodzaje aktywności ucznia: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi 

ustne, prace domowe, ćwiczenia wykonywane w klasie, prace projektowe indywidualne i grupowe, 

zeszyt, umiejętność samodzielnego uczenia się i samooceny postępów nauczania, pilność. 

W przedmiotowym systemie oceniania uwzględniony został stosunek ucznia do wykonywania 

działań praktycznych, a w tym: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, 

estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena również 

odzwierciedla indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie 

w pracę. 
3. Uczeń oceniany jest na dwa sposoby: 

a) na bieżąco: 

- by pomoc mu rozpoznać i zrozumieć swoje mocne i słabe punkty oraz dać mu wyraźne 

wskazówki, nad czym powinien więcej pracować (ustalanie obszarów pracy wyrównawczej 

i pomocy); 

- by przekazać rodzicom / opiekunom informacje o jego postępach, mocnych i słabych stronach, 

a także wskazać, w jaki sposób powinien pracować, aby osiągnąć poprawę; 

- by dać nauczycielowi informację zwrotną na temat efektywności jego nauczania, właściwości 

doboru materiałów, oraz by pomóc w adaptowaniu planu nauczania, jeśli zachodzi taka 

potrzeba; 

b) okresowo: 

- by przekazać uczniowi, rodzicom / opiekunom i nauczycielom obraz postępów, aktywności 

i osiągnięć pod koniec pewnej części programu nauki (np. koniec semestru / roku szkolnego 

/danego cyklu nauczania); 

- by dostarczyć informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki. 

4. Kontroli postępów nauczania dokonuje się: 

a) przy pomocy obiektywnych sprawdzianów lub testów; 

b) poprzez obserwacje innych rodzajów aktywności ucznia, według załączonych kryteriów. 

5. Uczeń ma prawo poprawić lub zaliczyć pracę klasowa w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela, nie później jednak niż na tydzień przed klasyfikacją. Dotyczy to również 

sprawdzianów, na których uczeń był nieobecny. 

6. W ciągu semestru przewiduje się co najmniej dwie prace klasowe, zapowiadane uczniom min. 

tydzień przed planowanym terminem. 

7. Kartkówki sprawdzają wiadomości z bieżącego działu i nie muszą być zapowiadane. Jeżeli uczeń 

był nieobecny na kartkówce, odpowiedni materiał może zaliczyć w formie odpowiedzi ustnej. 

8. Poprawione prace pisemne uczeń dostaje do wglądu nie później niż w tydzień po przeprowadzeniu 

sprawdzianu, kartkówki zaś na następnej lekcji, o ile jest to możliwe. 

9. Ocenę za pracę w grupie i pilność przyznaje się na koniec semestru. 

10. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji dwa razy w ciągu semestru, co zostaje 

odnotowane przez nauczyciela w karcie obserwacji ucznia przed rozpoczęciem danej lekcji. Nie 

obejmuje to zwolnienia z pisania zapowiedzianej pracy klasowej. 

11. Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% lekcji, może być niesklasyfikowany z przedmiotu. 

12. Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie warunki konieczne do uzyskania 

oceny bardzo dobrej, a dodatkowo wykazuje się wiedzą znacznie wykraczającą poza program 

nauczania obowiązujący na jego poziomie, wykonuje ciekawe pomoce naukowe lub 

interdyscyplinarne prace projektowe, bierze udział w konkursach przedmiotowych i odnosi w nich 

sukcesy. 



13. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny dopuszczającej, nie 

wykorzystuje pomocy w postaci zajęć wyrównawczych, pracuje poniżej swoich możliwości i nie 

wykazuje chęci nadrobienia zaległości. 
 

Nauczanie zdalne 

Uczeń wspólnie z rodzicami regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela (e-Dziennik, 

Google Classroom).  

1. Uczeń zapoznaje się z wszystkimi informacjami przesłanymi przez nauczyciela.  

2. Testy, karty pracy i zadania sprawdzające wiedzę (również te online) uczeń rozwiązuje 

samodzielnie.  

3. Nauczyciel przedmiotu informuje o tym, które zadania należy sfotografować, nagrać, 

wykonać online na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu mobilnym.  

4. Zadane prace przesyłane są przez nauczyciela za pomocą dziennika elektronicznego 

(zakładka zadania domowe) lub usługi internetowej Google Classroom.  

5. Prace do sprawdzenia odsyłamy poprzez Google Classroom lub na adres e-mail podany 

przez nauczyciela przedmiotu.  

6. Nauczyciel może odpowiedzieć na maila, dając informację zwrotną uczniowi/rodzicowi, że 

otrzymał zadanie, pracę itp. Nauczyciel może również wskazać błędy i sposoby ich 

poprawy. 

7. Nauczyciel wyznacza termin na wykonanie podanych przez siebie prac, zadań, treści. 

Termin jest adekwatny do charakteru zadania, tzn. może być np. tygodniowy lub 2 -

tygodniowy.  

8. Prace nadsyłane przez uczniów są oceniane.  

9. W przypadku sprawdzianów, testów, obszerniejszych materiałów czy kartkówek 

nauczyciel może zastosować sprawdzenie w formie on-line np. na Google Classroom lub 

innej stronie umożliwiającej przeprowadzenie testów.  

10. Sprawdziany i testy można poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

11. Uczeń, który przysłał pracę do tygodnia po wyznaczonym terminie otrzymuje „-” do 

oceny,  za brak odesłanej pracy otrzymuje ocenę niedostateczną. 

12. Ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia, jego 
zainteresowanie przedmiotem, obecność na zajęciach online z uwzględnieniem 

indywidualnych możliwości dziecka. 

13. Problemy wynikające z zadawanych prac będą rozwiązywanie indywidualnie 

z nauczycielem on-line.  

 

Ocena uczniów z zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  

1. W ocenie uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostaną zalecenia poradni:  

- wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych(w szczególnych przypadkach 
możliwość dokończenia pracy w domu).  

- możliwość rozbicia ćwiczeń na prostsze,  

- branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego 
walorów estetycznych,  

- możliwość zamiany pracy pisemnej na ustną,  

- obniżenie wymagań dotyczących estetyki wykonywanych prac i zapisów w zeszycie.  

2. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczy się według odrębnego programu. 

Oceniany jest zgodnie z wkładem pracy i wysiłkiem proporcjonalnym do swoich możliwości.  
 

Zasady pracy z uczniem zdolnym:  

- włączanie ucznia do pomocy w prowadzeniu zajęć  

- kierowanie przez ucznia pracą zespołową  



- udział w konkursach przedmiotowych  

- zaangażowanie w pomoc koleżeńską i przygotowanie uroczystości klasowych i szkolnych 

- zadania dodatkowe. 

 

 

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE 

 

1. Wymagania podstawowe do zaliczenia przedmiotu: 

Uczeń: 

1) zna podstawowy zasób pojęć, rozumie je i potrafi opisać zjawiska fizyczno-

techniczne; 

2) sporządza prostą dokumentację techniczną według zasad rysunku technicznego 

i normalizacji;  

3) przy sporządzaniu dokumentacji stosuje piktogramy, symbole, schematy; 

4) wykonuje proste projekty; 

5) zna właściwości podstawowych surowców i materiałów; 

6) dobiera odpowiedni materiał do zaprojektowanej konstrukcji; 

7) zna podstawowe operacje technologiczne i wykonuje je prawidłowo; 

8) projektuje proces technologiczny dla danego przedmiotu (ustala kolejność czynności); 

9) przy pomocy nauczyciela właściwie organizuje czas pracy; 

10) zna podstawowe urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy i przybory; 

11) dobiera właściwie narzędzia do operacji technologicznej, poprawnie się nimi 

posługuje; 

12) pod nadzorem nauczyciela organizuje stanowisko pracy, oszczędza materiały; 

13) zachowuje ergonomiczną postawę podczas pracy; 

14) dba o ład i porządek na stanowisku pracy. 

 

2. Wymagania rozszerzone: 

Uczeń: 

1) swobodnie posługuje się słownictwem technicznym, rozumie je i stosuje w wypowiedziach, 

używając wiele pojęć specjalistycznych; argumentuje swoje stanowisko; 

2) stosuje zasady rysunku technicznego i normalizacji przy sporządzaniu samodzielnych 

rozbudowanych projektów; 

3) czyta i analizuje gotowe dokumentacje techniczne oraz instrukcje obsługi, opracowuje 

własne projekty lub zgłasza racjonalizatorskie pomysły usprawniające gotowe projekty; 

4) zna właściwości surowców i  materiałów oraz ich cechy;  

5) dobiera właściwy materiał do zaprojektowanej przez siebie konstrukcji; 

6) ustala proces wytwórczy, dobiera właściwe operacje technologiczne; 

7) obsługuje prawidłowo urządzenia techniczne; 

8) samodzielnie dobiera narzędzia, przyrządy i przybory do właściwego procesu 

obróbczego; 

9) zna budowę i działanie narzędzi, stosuje je prawidłowo podczas operacji 

technologicznych, usuwa podstawowe usterki; 

10) bezpiecznie i ergonomicznie organizuje swoje stanowisko pracy; 

11) oszczędnie i ekologicznie stosuje materiały; 

12) ustala harmonogram i czas pracy; 

13) dba o ład i porządek na stanowisku pracy; 

14) pełni funkcje grupowego, narzędziowego lub porządkowego. 

 



3. Ocena pracy indywidualnej ucznia 

Lp. Przedmiot 

oceny 

Ocena Kryterium oceny 

1 Podejmowanie  

i planowanie 

działań (zadań) 

bardzo dobra jest inicjatorem działań, planuje samodzielnie, 

wprowadza nowe rozwiązania, wspiera swoich 

kolegów w działaniu 

dobra podejmuje zadania, samodzielnie planuje prace 

dostateczna wykonuje nieskomplikowane zadania, wymaga 

wsparcia nauczyciela, planuje i konsultuje  

z nauczycielem 

dopuszczająca pracuje na polecenie nauczyciela, samodzielnie 

nie podejmuje żadnych działań, pracuje według 

narzuconego planu 

2 Wykonanie 

podjętych 

zadań 

bardzo dobra wprowadza innowacyjne rozwiązania, jest 

kreatorem działań 

dobra dobiera materiały, ustala samodzielnie tok 

postępowania i sposób realizacji 

dostateczna dobiera materiały, ustala kolejność wykonania, 

realizuje, konsultuje z nauczycielem 

dopuszczająca nie potrafi samodzielnie: dobrać materiałów oraz 

narzędzi, ustalać toku wykonania 

3 Organizacja  

i 

bezpieczeństwo 

pracy 

bardzo dobra zwraca uwagę na ergonomię stanowiska pracy i 

bezpieczne metody pracy 

dobra samodzielnie organizuje stanowisko pracy, zwraca 

uwagę na zachowanie zasad bhp 

dostateczna organizuje stanowisko pod kierunkiem 

nauczyciela, stara się pracować bezpiecznie 

dopuszczająca stanowisko pracy organizuje nauczyciel i czuwa 

nad bezpieczeństwem ucznia podczas pracy 

4 Wyniki pracy bardzo dobra wzbogacona o własne rozwiązania 

racjonalizatorskie, estetyczna, wykonana 

wzorcowo 

dobra praca zgodna z projektem, estetyczna, terminowo 

wykonana 

dostateczna uchybienia projektowe; praca wykonana 



Lp. Przedmiot 

oceny 

Ocena Kryterium oceny 

poprawnie, terminowo 

dopuszczająca praca niezgodna z projektem, mało estetyczna, 

wykonana nieterminowo 

 

4. Ocena pracy grupowej uczniów 

Lp. Przedmiot 

oceny 

Ocena Kryterium oceny 

1 Organizacja 

pracy 

bardzo dobra podejmują rolę zgodnie z osobistymi 

predyspozycjami, pracują bezkonfliktowo 

dobra samodzielnie rozdzielają role, starają się 

wywiązywać z powierzonych funkcji 

dostateczna role przydziela nauczyciel, uczniowie identyfikują 

się z przydzielonymi rolami 

dopuszczająca brak akceptacji powierzonych ról w grupie, 

podział został narzucony przez nauczyciela 

2 Komunikacja 

w grupie 

bardzo dobra rozumieją się, wyciągają wnioski, dochodzą do 

konsensusu 

dobra argumentują swoje stanowiska, dbają o jedność 

grupy, starają się sami rozwiązać konflikty 

dostateczna stosują aluzje i dygresje, wymagają ingerencji 

nauczyciela 

dopuszczająca wywiązują się konflikty, które łagodzi nauczyciel 

3 Wkład w pracę 

grupy 

bardzo dobra pracują samodzielnie, konsultują się z liderem 

grupy 

dobra równomiernie rozdzielają zadania, pracują 

samodzielnie 

dostateczna przydzielają zadania samodzielnie, ale proszą o 

akceptację nauczyciela 

dopuszczająca nie potrafią samodzielnie rozdzielić pracy wśród 

członków grupy 

4 Przedstawienie bardzo dobra prezentację wzbogacają o reklamę pracy swojej 



rezultatów 

pracy 

grupy 

dobra samodzielną prezentację popierają argumentami 

dostateczna wyniki swojej pracy prezentują samodzielnie po 

konsultacji z nauczycielem 

dopuszczająca przygotowują prezentację pod kierunkiem 

nauczyciela 

 

5. Ocena wypowiedzi ustnej ucznia 

Lp. Przedmiot 

oceny 

Ocena Kryterium oceny 

1 Rzeczowość 

odpowiedzi 

bardzo dobra odpowiedź wzbogacona o informacje uzyskane na 

podstawie własnych poszukiwań 

dobra odpowiedź płynna, poprawna merytorycznie, 

wyczerpująca 

dostateczna podstawowy zakres wiedzy 

dopuszczająca błędy rzeczowe w zakresie tematyki wypowiedzi 

2 Uzasadnienie 

odpowiedzi 

bardzo dobra odpowiedź rozwinięta o własne zainteresowania i 

uargumentowana 

dobra odpowiedź poparta własnymi przemyśleniami 

dostateczna interpretuje posiadaną wiedzę i uzasadnia 

odpowiedź 

dopuszczająca nie potrafi uzasadnić wypowiedzi 

3 Język 

wypowiedzi 

bardzo dobra wzbogacony o duży zasób słów 

dobra odpowiedź swobodna; uczeń zna i poprawnie 

stosuje słownictwo techniczne 

dostateczna odpowiedź krótkimi, prostymi zdaniami, 

samodzielna 

dopuszczająca odpowiedź złożona z pojedynczych słów, wymaga 

dodatkowych pytań nauczyciela 

4 Sposób 

prezentacji 

bardzo dobra ciekawy, interesujący, poszerzony o opracowane 

własnoręcznie pomoce 



dobra płynny, wzbogacony o rysunki schematyczne, 

wykresy 

dostateczna uporządkowany, krótki 

dopuszczająca chaotyczny, monotonny 

 

6. Ocena pracy wytwórczej 

Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny 

1 Przygotowanie 

dokumentacji 

technicznej 

wyrobu 

• samodzielność 

wykonania 

projektu, 

• zgodność z 

zasadami 

rysunku 

technicznego, 

• opracowanie 

planu wykonania, 

• wprowadzenie 

elementów 

usprawnień 

konstrukcyjnych 

bardzo dobra projekt rozbudowany, ze szczegółowymi 

rysunkami elementów; plan pracy przemyślany ze 

wskazaniem czasowym wykonania operacji 

technologicznych; rozwiązania racjonalizatorskie 

dobra projekt rozwinięty, zgodny z zasadami rysunku 

technicznego; samodzielnie opracowany plan 

wykonania; wprowadzone usprawnienia 

konstrukcyjne 

dostateczna samodzielne wykonanie nieskomplikowanego 

projektu; zachowanie podstawy rysunku 

technicznego; uproszczony plan pracy; próby 

usprawnień konstrukcyjnych wymagające 

akceptacji nauczyciela 

dopuszczająca projekt przygotowany przez nauczyciela i 

analizowany z uczniem; opracowanie planu pod 

kierunkiem uczącego; nieskomplikowana 

konstrukcja przedmiotu 

2 Realizacja zadania 

technicznego 

• organizacja 

stanowiska 

pracy, 

• wykorzystanie 

czasu pracy, 

• oszczędność 

materiału, 

• dobór narzędzi i 

przyborów, 

• poprawność 

posługiwania się 

narzędziami i 

przyborami, 

• stopień 

bardzo dobra samodzielnie organizuje własne stanowisko pracy i 

pomaga kolegom; samodzielnie dobiera narzędzia z 

zastosowaniem przyrządów; wprowadza nowe 

materiały i usprawnienia technologiczne; praca 

wzorcowa; pomaga przy pracy słabszym uczniom 

dobra samodzielnie organizuje stanowisko pracy; 

właściwie dobiera narzędzia i przybory; oszczędza 

materiał; pracę wykonuje samodzielnie  

i w terminie 

dostateczna stanowisko pracy uczeń organizuje pod kontrolą 

nauczyciela; sam dobiera narzędzia, przybory i 

prosi o akceptację nauczyciela; wymaga nadzoru 

podczas pracy i zwrócenia uwagi na właściwe 

zastosowanie narzędzi i przyborów; uczeń zwraca 



Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny 

samodzielności 

podczas 

pracy 

uwagę na oszczędne gospodarowanie materiałem 

dopuszczająca stanowisko organizuje nauczyciel; ustala także czas 

wykonania pracy; dobiera właściwe narzędzia i 

przybory; przeprowadza instruktaż użycia narzędzi 

i przyborów, nadzoruje wykonanie pracy przez 

ucznia; znikoma oszczędność materiału przez 

ucznia 

3 Stopień 

opanowania przez 

ucznia operacji 

technologicznych 

• przenoszenie 

wymiarów na 

materiał, 

• cięcie materiału, 

• obróbka 

materiału, 

• łączenie 

elementów, 

• czynności 

wykończeniowe 

bardzo dobra samodzielnie nanosi wymiary na materiał, nawet 

gdy przedmiot ma skomplikowaną budowę; 

dobiera właściwe metody cięcia i obróbki 

materiału; stosuje nowe technologie połączeń; 

pracuje wzorowo 

dobra samodzielnie przenosi wymiary na materiał; tnie i 

łączy elementy zgodnie z dobraną do materiałów 

obróbką; wykańcza starannie; dodaje elementy 

zdobnicze 

dostateczna ma trudności z przeniesieniem wymiarów na 

materiał; wymaga pomocy nauczyciela; tnie 

materiał pod kontrolą nauczyciela; łączy elementy, 

używając prostych połączeń; pracuje estetycznie 

dopuszczająca odwzorowuje od szablonu przygotowanego przez 

nauczyciela; tnie po linii prostej; stosuje 

nieskomplikowane sposoby połączeń; pracuje mało 

estetycznie 

 

 

Ocena gotowego 

wyrobu 

• zgodność z 

rysunkiem 

technicznym, 

• wykonanie 

zgodnie z 

harmonogramem, 

• użyteczność 

wyrobu 

bardzo dobra zgodny z rozwiniętą dokumentacją; skrócony czas 

pracy; dodatkowo wygospodarowany czas na 

pomoc kolegom; wysokie walory użyteczności 

dobra zgodny z rysunkiem; wykonany planowo; 

użyteczny 

dostateczna drobne niezgodności z rysunkiem; niewielkie 

opóźnienia czasowe w wykonaniu; przedmiot 

nadaje się do użytku 

dopuszczająca niezgodny z rysunkiem; opóźnienia w terminowym 

wykonaniu; błędy konstrukcyjne obniżają 

przydatność wyrobu 

 


