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Kryteria oceniania i sprawdzanie osiągnięc  ucznia 

Ocenianie i sprawdzanie osiągnięc  edukacyjnych ucznio w w szkole jest bardzo waz nym 
elementem 
procesu dydaktyczno-wychowawczego. Ma na celu rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i 
postępo w w opanowaniu przez ucznia wiadomos ci i umiejętnos ci w stosunku do wymagan  
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programo w  
nauczania uwzględniających tę podstawę. 
Ocenianie osiągnięc  edukacyjnych ucznia z techniki ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięc  edukacyjnych w zakresie wiedzy i 
umiejętnos ci 
technicznych, 
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju poprzez 
wskazanie 
słabych i mocnych stron gło wnie w działalnos ci technicznej, 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępo w w zakresie działalnos ci technicznej, 
4) dostarczenie rodzicom i innym nauczycielom informacji o postępach, trudnos ciach oraz o 
specjalnych uzdolnieniach technicznych ucznia, 
5) umoz liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy na lekcjach techniki.  
 
W ocenianiu na lekcjach techniki uwzględniane są indywidualne predyspozycje i moz liwos ci 
ucznia, wkład pracy włoz ony w wykonywanie zadan  technicznych oraz wysiłek podejmowany 
w 
celu pokonania trudnos ci. 
 
Ocena ucznia jest ro wniez  wynikiem obserwacji jego pracy podczas wykonywania działan  
technicznych, c wiczen  i analizy postaw nie tylko na zajęciach, ale ro wniez  poza nimi. 
 
KARTA ROWEROWA 
W klasie 4 uczen  dodatkowo przygotowuje się do egzaminu na kartę rowerową. Cały proces 
nauczania oparty jest o c wiczenia, zadania i prace projektowe związane z ruchem drogowym. 
W drugim semestrze uczen  pisze jeden sprawdzian (test), podsumowujący wiedzę z całego 
roku dot. bezpieczen stwa w ruchu drogowym (jednoczes nie jest to test teoretyczny na kartę 
rowerową). Uczen  uzyskujący ocenę bardzo dobrą z testu, moz e przystąpic  do egzaminu 
praktycznego na kartę rowerową. 
Mimo pisania testu uczen  nie ma obowiązku zdawania karty rowerowej.  
Kartę rowerową uczen  moz e zdawac  od ukon czenia 10 roku z ycia, az  do czasu zdania egzaminu 
lub do ukon czenia szkoły (tzn. uczen  moz e przystąpic  do egzaminu na dowolnym poziomie 
edukacji np. w klasach od 4 do 8). 
Egzamin składa się z częs ci teoretycznej pisemnej oraz z częs ci praktycznej. 
 
PRACE TECHNICZNE 
Przed rozpoczęciem pracy technicznej uczniom zostaje wyjas niona zasada o wymaganiach, 
jakie musi spełnic , aby otrzymac  pozytywną ocenę kon cową z danego projektu. Omo wione 
zostają ro wniez  obowiązujące kryteria oceny poszczego lnych czynnos ci. Ogo lne zasady 
obowiązujące na lekcjach techniki są ustalone w kontrakcie. Podpisanie kontraktu przez 
ucznio w jest jednoznaczne z 



przyjęciem przez nich wszystkich ustalen  dotyczących dyscypliny pracy oraz kryterio w 
oceniania. 
Waz ne jest ro wniez  to, z e uczen  rozpoczyna pracę z kredytem zaufania w postaci oceny bardzo 
dobrej. Czy ta ocena pozostanie niezmieniona,zalez y przede wszystkim od niego samego. 
Ta s wiadomos c  powinna mobilizowac  ucznia do jak najefektywniejszej pracy. Praca nad 
projektem 
powinna odbywac  się według okres lonego harmonogramu. Kolejnos c  czynnos ci nie jest 
przypadkowa, o czym nauczyciel us wiadamia ucznio w. Warunkiem umoz liwiającym przejs cie 
do 
kolejnego etapu pracy nad projektem jest otrzymanie pozytywnej oceny z poprzedzającej 
czynnos ci. Przykładowo jez eli uczen  nie wykona poprawnie trasowania na materiale, nie moz e 

przejs c  do obro bki tego materiału. 
  
Podczas oceniania brane są pod uwagę następujące działania: 
1) czynnos ci przygotowawcze 
2) czynnos ci technologiczne – dostosowane do charakteru wytwarzanego przedmiotu: 
3) utrzymanie zgodnos ci kształtu przedmiotu z załoz eniami; 
4) przestrzeganie zasad bhp. 
 
Kaz dy uczen  
samodzielnie planuje czynnos ci i zapisuje swo j plan na karcie, a nauczyciel ocenia jego 
poprawnos c  
według zasady: 
• plan pracy poprawny – ocena bardzo dobra, 
• plan pracy niepoprawny – ocena niedostateczna. 
 
Po dokonaniu oceny nauczyciel dokładnie omawia plan pracy, tak, aby uczniowie, kto rzy zrobili 
go 
niepoprawnie zrozumieli, na czym polega ich błąd i dlaczego jest waz ne zachowanie 
odpowiedniej 
kolejnos ci działan . Przystępując do dalszej pracy uczen  musi byc  przekonany o tym, z e robi  
odpowiedni krok. 
 
Czynnos ci trasowania są sprawdzane przez nauczyciela. A ewentualne błędy bezwzględnie  
poprawione przez ucznia. Jest to warunek przejs cia do następnych czynnos ci technologicznych,  
czyli obro bki materiału w celu nadania odpowiedniego kształtu. I w tym przypadku uczen  
rozpoczyna pracę z kredytem w postaci oceny bardzo dobrej. W zalez nos ci od wykonywanej 
czynnos ci, nauczyciel przy ocenianiu moz e obniz yc  tę ocenę o jeden stopien  w przypadku, gdy 
uczen  wykonuje działania niezgodne ze wczes niejszymi załoz eniami. 
 
W zalez nos ci od realizowanego projektu przy ocenie montaz u nauczyciel moz e posłuz yc  się 
poniz szymi sugestiami: 
• krzywa linia szycia ręcznego a s cieg prawidłowy skutkuje obniz eniem oceny o po ł stopnia; 
• nieprawidłowe wykonanie s ciegu szycia ręcznego skutkuje obniz eniem oceny o jeden 

stopien ; 
• błędy w splocie dziewiarskim skutkują obniz eniem oceny o jeden stopien ; 
• montaz  materiało w niezgodny z projektem (np. nieprawidłowe połączenie dwo ch listewek 

za pomocą kołko w, wkręto w, klejo w, gwoz dzi, sznurko w, gumek itp.) 
• skutkuje obniz eniem oceny o jeden stopien ; 
• nieprawidłowy montaz  mechaniczny skutkuje obniz eniem oceny o jeden stopien . 
 



W projektach elektrycznych i elektronicznych montaz  odgrywa bardzo istotna rolę, więc ocena 
tych 
działan  powinna byc  szczego lnie przemys lana przez ucznia pod nadzorem i po wczes niejszym 
instruktarzu praz nauczyciela. 
Montaz  elektroniczny – ocenę wyjs ciową zostaje obniz ona, jez eli uczen : 
• dokonuje połączen  elektronicznych niezgodne ze schematem montaz owym,  
• dokonuje błędnego pomiaru lub odczytu wartos ci elemento w elektronicznych, 
• nieprawidłowo okres la rozkład elektrod po łprzewodniko w i kondensatoro w 

elektrolitycznych, 
• umieszcza elementy elektroniczne na matrycy niezgodnie ze schematem ideowym,  
• podłącza z ro dła zasilania niezgodne ze schematem. 

 
 
 
Dla ucznio w, kto rzy wykaz ą się dodatkowymi umiejętnos ciami, przewiduje się nagrodę w 
postaci 
dodatkowej wyz szej oceny cząstkowej: 
• bardzo dobrą ocenę moz e uzyskac  uczen , kto ry dokona diagnozy i odnajdzie przyczynę nie  

działania układu elektronicznego po prawidłowym jego montaz u, 
• celującą ocenę uzyskac  uczen , kto ry zaproponuje i praktycznie zmontuje własne 

rozwiązanie układu elektronicznego o podobnych parametrach i efekcie działania.  
Podstawą otrzymania oceny celującej kon coworocznej jest montaz  elektroniczny na 
matrycy i uruchomienie oraz wyjas nienie zasady działania całkowicie nowego układu 
elektronicznego. 
Warunkiem przystąpienia do oceny celującej kon coworocznej jest otrzymanie oceny bardzo 
dobrej za wykonanie projektu. 
 
BHP 
Istotnym elementem działan  praktycznym jest odpowiednia dyscyplina pracy. Związana ona 
jest z przestrzeganiem zasad okres lonych w regulaminie pracowni technicznej i przepisach BHP, 
kto re są spisane w formie kontraktu. Zakłada się, z e kaz dy uczen  bezwzględnie przestrzega 
regulaminu pracowni technicznej oraz przepiso w BHP, za co otrzymuje premię w postaci oceny 
bardzo dobrej. 
Kaz de naruszenie regulaminu lub zasad bhp obniz a tę ocenę o po ł stopnia ilustrują to 
dzwoneczki wklejone do zeszytu (skres lenie dzwonka – zabranie częs ci premii). Premia w 
postaci oceny bardzo dobrej jest wystawiona na kaz dej karcie pracy dotyczącej poszczego lnych 
pod projekto w. Ocena ta ma za zadanie oddziaływac  stymulująco na zachowanie ucznia a 
kolejne obniz anie jej ma sygnalizowac  uczniowi łamanie kontraktu. Dodatkową ocenę, bardzo 
dobrą, uczen  moz e otrzymac  za pełnienie roli asystenta nauczyciela. Taki asystent uczy innego 
ucznia, nieobecnego na lekcji, czynnos ci, jaką poznawano na tej lekcji. Taki rodzaj wspo łpracy 
między uczniami jest doskonałym sposobem na dowartos ciowanie ucznio w zdolnych. Daje im 
moz liwos c  sprawdzenia swoich predyspozycji pedagogicznych i umiejętnos ci technicznych. 
Satysfakcja z dobrze wykonanej pracy (uczony uczen  nabywa umiejętnos c  wykonania 
czynnos ci) jest motywacją do pogłębiania swoich umiejętnos ci. Waz nym i dodatkowym 
z ro dłem informacji o osiągnięciach ucznia jest jego samoocena. Samoocena ma ogromny wpływ 
na stosunek ucznia do nauki i trudnos ci, do podejmowanych zadan , moz e pobudzac  lub 
hamowac  jego aktywnos c , ustalac  poziom aspiracji i motywacji. Bardzo często uczen  oceniający 
siebie ma trudnos c  z rozpoznaniem swoich umiejętnos ci i odnosi swoje osiągnięcia do osiągnięc  
edukacyjnych swoich ro wies niko w i najczęs ciej przedstawia samoocenę za niską lub zawyz oną. 
Najlepiej jest, gdy uczen  ocenia poziom swoich umiejętnos ci, odnosząc je do obowiązujących 



wymagan  przedmiotowych, zachowując dystans wobec czynniko w indywidualnych i 
zewnętrznych. 
 
OCENIANIE ODPOWIEDZI 
Dodatkowym obszarem podlegającym ocenie są wypowiedzi ustne, kto re słuz ą gło wnie 
sprawdzeniu wiadomos ci ucznio w. Nauczyciel moz e zadawac  pytania kontrolne podczas 
wykonywania przez ucznia czynnos ci technologicznych, kto re mogą dotyczyc  informacji 
odnos nie konkretnej czynnos ci, czy zastosowanego narzędzia. 
Przykłady pytan  kontrolnych 
1. Na czym polega trasowanie? 
2. O czym informuje nas os  symetrii? 
3. Jakie przybory uz yjesz do trasowania na drewnie / metalu / tworzywie sztucznym /materiale 
wło kienniczym? 
4. Czym charakteryzuje się drewno sosny? 
5. Na czym polega montaz ? 
6. Na czym polega prawidłowe zamocowanie materiału w imadle? 
7. Jakie są rodzaje s ciego w w szyciu ręcznym? 
8. Jaki wpływ ma wykon czenie materiału na jakos c  połączenia? 
9. Jaka jest ro z nica między połączeniem rozłącznym a nierozłącznym? 
10. Jakie zasady bezpieczen stwa nalez y zachowac  przy obsłudze wiertarki?  
Nalez y ro wniez  uwzględnic  uczestnictwo ucznio w podczas zastosowanych ro z norodnych 
metod aktywizujących, np. w trakcie pogadanki, dyskusji czy rozmowy. Przy ocenie wypowiedzi 
ustnej nalez y wziąc  po uwagę sposo b ich formułowania przez ucznio w, uz ycie słownictwa 
technicznego, 
zawartos c  merytoryczną wypowiedzi i zrozumienie uz ywanych pojęc . 
 
INNE POSTANOWIENIA NA TEMAT OCENIANIA 
Ocena ucznia obejmuje nie tylko wiadomos ci i umiejętnos ci, ale ro wniez  postawę ucznia 
podczas 
zajęc . Dotyczy to gło wnie zaangaz owania ucznia w wykonywane zadanie techniczne, jego 
podejs cie do obowiązkowych działan , chęc  samodzielnego rozwiązywania problemo w 
technicznych, samodzielnego działania, systematycznos ci, czy potrzeby poszukiwania 
innowacyjnych rozwiązan . Pozytywny wpływ na ocenę postawy ma chęc  pomocy uczniom 
słabszym, kto rzy mają kłopoty z wykonaniem czynnos ci technologicznych w okres lonym czasie.  
Ocena kon cowa moz e byc  podwyz szona za działania wykraczająca poza obowiązujące w 
projekcie. 
Nie bez znaczenia jest tez  pozaszkolna działalnos c  ucznio w. Przejawia się ona gło wnie w 
działaniach, kto re uczen  podejmuje w celu rozbudowywania realizowanego projektu.  
Program zakłada, z e uczen  w trakcie realizacji kaz dego projektu oceniany jest za: 
• plan pracy, 
• przenoszenie wymiaro w na materiał, 
• czynnos ci technologiczne, 
• przestrzeganie regulaminu pracowni i przepiso w bhp. 
Tak, więc otrzymuje co najmniej cztery oceny. W kolejnych projektach ocenie podlegają te 
same działania uczniowskie. 
Reasumując, kon cowa ocena składa się z: 
• ocen wystawianych systematycznie przez nauczyciela podczas wykonywania 

poszczego lnych zadan  (ocena biez ąca), kto re są podstawą oceny projektu; 
• samooceny uczniowskiej oraz oceny wspo łpracy w zespole, dokonanej prze ucznio w; 
• oceny prezentacji gotowego projektu, w kto rej liczy się pomysł i sposo b zaprezentowania 

tego, co się zrobiło. 



• pełnienie roli asystenta nauczyciela, 
• zadania domowe rozszerzające wiedzę na okres lony temat, 
• innowacyjnos c  w rozwiązywaniu problemo w technicznych. 


