
Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych w klasach III gimnazjum  

ZSO nr 4 w Rzeszowie 

 

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) opracowano w oparciu o: 

a) Podstawę programową; 

b) Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015r. ze zmianami 25.06.2017r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów; 

c) Statut i WSO gimnazjum; 

d) Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum „Technika w praktyce” wydawnictwa 

Nowa Era. 

Ocenianie uczniów odbywa się w różnych formach: sprawdziany pisemne, kartkówki, odpowiedzi 

ustne, prace domowe, prace długoterminowe, udział w konkursach przedmiotowych, aktywność na 

lekcji. 

Informacje o terminie i zakresie planowanych sprawdzianów podawane są z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie napisze sprawdzianu w określonym terminie, ma obowiązek 

uczynić to w ciągu 2 tygodni po uprzednim ustaleniu terminu (obowiązek ten spoczywa na uczniu) 

z nauczycielem. Jeśli uczeń nie przyjdzie na ustalony termin, pisze sprawdzian na pierwszej lekcji, na 

której jest obecny. 

Uczeń może poprawić ocenę uzyskaną ze sprawdzianu, a ocena z poprawy jest oceną ostateczną. 

Uczeń poprawia sprawdzian tylko raz w określonym terminie.  

Kartkówki i odpowiedzi ustne mogą obejmować zakres treści ostatnich trzech lekcji, kartkówki nie 

muszą być zapowiadane. 

Uczeń może w semestrze zgłosić 1 nieprzygotowanie do lekcji. Nie dotyczy to kartkówek oraz 

zapowiedzianych sprawdzianów. Uczeń musi zgłosić tę informację na początku lekcji. „Szczęśliwy 

numerek” nie zwalnia ucznia z pisania niezapowiedzianej kartkówki.  

Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe. Uczeń uzupełnia notatki w przypadku 

nieobecności.  

Brak zeszytu lub zadania domowego może być podstawą do wystawienia bieżącej oceny 

niedostatecznej z przedmiotu. 

Kryteria ocen z prac pisemnych: 

a) Celujący: uczeń udzielił odpowiedzi na 100% pytań i rozwiązał zadania dodatkowe 

b) Bardzo dobry: 91% - 100% 

c) Dobry: 76% - 90% 

d) Dostateczny: 50% - 75% 

e) Dopuszczający: 33% - 49% 

f) Niedostateczny: mniej niż 33% 



 

Kryteria ocen z prac pisemnych dostosowane do możliwości uczniów posiadających orzeczenie PPP 

o obniżeniu wymagań edukacyjnych:  

 

a) Celujący: 90% - 100% 

b) Bardzo dobry: 75% - 89% 

c) Dobry: 55% - 74% 

d) Dostateczny: 35% - 54% 

e) Dopuszczający: 20% - 34% 

f) Niedostateczny: mniej niż 20% 

 

Wymagania przedmiotowe – kryteria oceniania 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznych 

w gimnazjum, 

• wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy, problemów praktycznych 

i teoretycznych, 

• interesuje się najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki, 

• jest laureatem konkursów wiedzy technicznej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na 

szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który : 

• opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania, 

• wyjaśnia zjawiska fizyczne, w oparciu o które działają urządzenia techniczne, 

• przedstawia estetyczną i kompletną dokumentację rysunkowo-technologiczną, 

• właściwie organizuje stanowisko pracy, 

• prawidłowo posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami, 

• pracuje systematycznie i efektywnie, 

• wykazuje się aktywnością na lekcjach, 

• stosuje zdobytą wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne do rozwiązywania zadań 

i problemów w różnych sytuacjach, 

• wyjaśnia parametry techniczne urządzeń, 

• efektywnie współdziała w grupie, 

• zna zasady bezpiecznego zachowania (pieszego, rowerzysty, motorowerzysty) w ruchu 

drogowym. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, 

• poprawnie wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania problemów praktycznych 

i  teoretycznych, 

• przedstawia dokumentację rysunkowo-technologiczną, ale zdarzają się w niej błędy, 

• właściwie organizuje stanowisko pracy, ale zdarzają się drobne uchybienia, 



• w sposób zadawalający posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami, 

• korzysta z wytworów techniki, zwracając uwagę na bezpieczeństwo, 

• zna zasady i potrafi praktycznie udzielić pierwszej pomocy, w tym porażonemu prądem 

elektrycznym, 

• jest pracowity i chętny do pracy, 

• jest przygotowany do realizacji tematu. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• opanował podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, 

• przedstawia dokumentację rysunkowo-technologiczną, ale z błędami lub niestaranną, 

• pracuje, ale nie jest aktywny na lekcjach, 

• właściwie organizuje stanowisko pracy, ale z uchybieniami i potrzebuje na to więcej czasu, 

• stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela, 

• rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o małym stopniu trudności, 

• wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu dalszej 

nauki, 

• samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje większość zadań o podstawowym stopniu 

trudności, 

• zadania wykonuje z opóźnieniem, 

• pracuje niesystematycznie, 

• wykazuje bierny stosunek do przedmiotu. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne w dalszej nauce, 

• nie potrafi rozwiązać (wykonać) zadań o podstawowym stopniu trudności z pomocą 

nauczyciela, 

• nie wykazuje zainteresowania zajęciami technicznymi, 

• nie przestrzega zasad i przepisów BHP podczas posługiwania się narzędziami, przyborami 

i urządzeniami technicznymi. 


