
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI  
klasa 6 szkoły podstawowej 

 

I. Kryteria oceniania 

Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów odnoszących 
się do sześciostopniowej skali ocen. 

• Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania 
samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wymaganą 
wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, a podczas wykonywania 
praktycznych zadań przestrzega zasad BHP, bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą 
organizację miejsca pracy. 

• Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie 
oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto odpowiednio organizuje 
swoje stanowisko pracy i zachowuje podstawowe zasady bezpieczeństwa. 

• Stopień dobry uzyskuje uczeń, który na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub 
koleżanek i kolegów. W czasie wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i 
utrzymuje porządek na swoim stanowisku. 

• Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas 
realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, atreści nauczania 
opanował na poziomie niższym niż dostateczny. 

• Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do 
zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Na sprawdzianach osiąga 
wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do 
lekcji. 

• Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych 
do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest 
nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. 

 

II. Metody sprawdzania osiągnięć 
W nauczaniu techniki ocenie mogą podlegać następujące formy pracy: 
• test, 
• sprawdzian, 
• zadanie praktyczne, 
• zadanie domowe, 
• aktywność na lekcji, 
• odpowiedź ustna, 
• praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt). 

 

III. Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami bierze się pod uwagę: 
• aktywność podczas lekcji, 
• zaangażowanie w wykonywane zadania, 
• umiejętność pracy w grupie, 
• obowiązkowość i systematyczność, 
• udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego. 

 
 

  



 

Aneks do przedmiotowego systemu oceniania – NAUCZANIE ZDALNE 
 
1. Uczeń wspólnie z rodzicami regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela  (e-dziennik i 

platforma Teams).  

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, odesłać, 

wykonać on-line na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu mobilnym.  

4. Zadane prace przesyłane są przez nauczyciela za pomocą platformy Teams.  

5. Nauczyciel wyznacza termin na wykonanie podanych przez siebie prac i zadań.  

6. Nie każda praca ucznia będzie podlegała sprawdzeniu i ocenie. Nauczyciel będzie decydował, jaki 

rodzaj pracy zdalnej będzie oceniany.  

7. Zadane prace muszą systematycznie wykonywać wszyscy uczniowie, nauczyciel może wybierać, 

czyją pracę sprawdzi – analogicznie do tradycyjnego nauczania w szkole.  

8. W przypadku sprawdzianów lub obszerniejszych zadań stawiana jest ocena.  

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

zastosować sprawdzenie w formie on-line np. na stronie Quzizz lub innej umożliwiającej 

przeprowadzenie testów.  

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

podlegają poprawie. 

11. Ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia, z uwzględnieniem 

indywidualnych możliwości ucznia.   

12. Zasady pracy i oceny zdalnej uczniów opierają się na Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania 

zawartych w Statucie Szkoły.  

13. Problemy wynikające z zadawanych prac będą rozwiązywanie indywidualnie z nauczycielami on-

line.  

14. Uczeń może zawsze prosić nauczyciela o pomoc i wyjaśnienia, jeśli będzie miał problem ze 

zrozumieniem danego zadania, czy treści nauczania. Komunikacja w tych sprawach odbywa się 

zdalnie.  

15. Uczeń jest zobowiązany do gromadzenia swojej pracy w formie np. plików, notatek w zeszycie, 

ćwiczeniach. Nauczyciel może sprawdzić te materiały po ewentualnym powrocie do nauczania w 

szkole.  

16. Nauczyciel również odpowiednio archiwizuje i zabezpiecza prace uczniów, które otrzymuje drogą 

elektroniczną. 


