
Wymagania dotyczące oceniania na lekcjach techniki 

1. Przedmiotowy System Oceniania z techniki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem 

Oceniania (WSO) w Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie. 

2. Oceny cząstkowe mają różną wagę (i wpływ na ocenę semestralną i końcoworoczną): 

 praca klasowa – waga 3, 

 sprawdzian, sprawdzenie umiejętności – waga 2, 

 inne – waga 1, 

 projekt – waga zmienna (zgodnie z podanymi wymaganiami przed wykonaniem projektu). 

 nie wykonanie zadania (NWZ) waga 5 – praca klasowa, projekt, waga 3- pozostałe. 

3. Uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie w ciągu semestru z odpowiedzi lub kartkówki, za 

każde następne będzie wystawiona ocena niedostateczna. 

4. Oceny zdobywamy za: 

 odpowiedzi, kartkówki (niezapowiedziane, z trzech ostatnich lekcji), 

 ćwiczenia praktyczne, 

 naruszenie zasad regulaminu lub ich nieznajomość skutkuje wystawieniem oceny 

niedostatecznej. 

 praca na lekcji, 

 sprawdziany, 

 prace klasowe, 

 zeszyt. 

 poprawę (termin: praca klasowa i sprawdzian - 2 tygodnie od oddania pracy uczniom; 

osobom, które nie pisały pracy, czas liczy się od momentu pojawienia się w szkole, 

pozostałe oceny - 1 tydzień od daty otrzymania oceny, termin wyznacza nauczyciel). 

 prace klasowe, sprawdziany, ćwiczenia praktyczne i kartkówki są obowiązkowe do 

napisania.(nie napisanie ich skutkuje wystawieniem 1 z wagą NWZ które wstawiane jest 

po przekroczeniu  terminu i nie można go poprawić). 

5. Zasady oceny zeszytu: 

 rysunki wykonujemy od linijki, ołówkiem, 

 estetyka i pismo na mirę możliwości ucznia, 

 uzupełnienie zeszytu, 

 notatki. 

6. Ocenianie prac klasowych i sprawdzianów: 

 celujący: co najmniej 98% dobrych odpowiedzi, 

 bardzo dobry: mniej niż 98%, ale co najmniej 90% dobrych odpowiedzi, 

 dobry: mniej niż 90%, ale co najmniej 75% dobrych odpowiedzi, 

 dostateczny: mniej niż 75%, ale co najmniej 50% dobrych odpowiedzi, 

 dopuszczający: mniej niż 50%, ale co najmniej 30% dobrych odpowiedzi, 

 niedostateczny: mniej niż 30% dobrych odpowiedzi. 

 w przypadku przyłapania, iż kogoś praca nie została napisana samodzielnie (rozmowy, 

szepty, korzystanie z materiałów niedozwolonych, rozglądanie się podczas pisania pracy 

klasowej) uczeń najpierw będzie ostrzeżony, a gdy to nie wywoła odpowiedniej reakcji, 

zostanie wystawiona mu ocena niedostateczna, której nie będzie mógł poprawić. 

7. Ocenianie okresowe i końcoworoczne (ocena końcoworoczna jest wystawiana z ocen 

cząstkowych zdobytych w całym roku szkolnym): 

 Jeśli w części ułamkowej, jest co najmniej 6/10, przy wyliczeniu średniej ważonej z ocen 

cząstkowych, to ocenę zaokrąglamy w górę. 

 Jeśli w części ułamkowej, jest mniej niż 6/10, przy wyliczeniu średniej ważonej z ocen 

cząstkowych, to ocenę zaokrąglamy w dół. 

 Jeśli uczeń nie zgadza się z wystawioną oceną końcoworoczną może ubiegać się  

o egzamin klasyfikacyjny obejmujący materiał z całego roku szkolnego. 

 

Jeśli w zeszycie wykonano jeden z rysunków 

niewłaściwie, sporadyczne użycie korektorów (1-2 razy) 

nie obniża oceny. W każdym z pozostałych 

przypadków, za naruszenie zasad ocena w dół o 1 


