
CELE SPOSOBY I FORMY SPRAWDZANIA I OCENANIA OSIAGNIEĆ, 
WIEDZY  I UMIEJETNOŚCI UCZNIÓW NA LEKCJACH TECHNIKI 

CELE OCENIANIA:  

 Określenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności.  
 Premiowanie, zauważanie i zachęcanie do samodzielnej i systematycznej pracy.  
 Przygotowanie do kolejnego etapu nauki.  

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIANIU:  

 znajomość i rozumienie pojęć technicznych;  
 opanowanie materiału z danego półrocza czy roku;  

SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIA:  

 pisemne testy z  tygodniową zapowiedzią;  
 odpowiedzi ustne; 
 aktywność na lekcji; (+++ = bdb) 
 prace techniczne na lekcji - na ocenę ma wpływ estetyka, staranność wykonywanych 

prac oraz wysiłek w nie włożony i umiejętność pracy  w zespole. 

UMOWA NAUCZYCIEL I UCZEŃ:  

 Brak zeszytu oraz nieprzygotowanie do zajęć uczeń zgłasza w klasie przed 
rozpoczęciem lekcji, a za brak otrzymuje minus. Jeśli powód braku zadania jest 
ważnym, uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej, ani minusa. Jeśli nie zgłosi 
braku, nauczyciel ma prawo wpisać ocenę niedostateczną.  

 W ciągu półrocza można dwa razy zgłosić brak zeszytu lub nieprzygotowanie do 
lekcji bez uzyskania oceny niedostatecznej. (tzw. np)  

 Każdy brak zadania oraz brak notatki w zeszycie należy uzupełnić.  
 Ocenę niedostateczną otrzymaną za sprawdzian całogodzinny należy poprawić w 

terminie do dwóch tygodni.  

WYMAGANIA EDUKACYJNE W STOSUNKU DO UCZNIA Z OPINIĄ LUB 
ORZECZENIEM: 
Ocenie będą podlegać prace uczniów wykonane przy współpracy z nauczycielem. Z uwagi na 
rozkojarzenie i impulsywność uczniowie będą pracować w pobliżu nauczyciela i będą 
systematycznie kontrolowani i wspomagani. 
 

WARUNKI, KTÓRE UCZEŃ MUSI SPEŁNIAĆ W CIĄGU CAŁEGO ROKU, ABY 
MÓC UBIEGAĆ SIĘ  O OCENE WYŻSZA NIŻ PROPONOWANA.  

Aby móc ubiegać się o ocenę wyższą niż proponowana uczeń w ciągu całego roku:  

 musi aktywnie brać udział w lekcjach danego przedmiotu otrzymując oceny                            
z aktywności,  

 musi pracować systematycznie tzn.:   



 zapisywać notatki i uzupełniać ćwiczenia na każdej lekcji, a w razie nieobecności 
uzupełniać je,   

 być przygotowanym do lekcji.  
 nie może posiadać żadnych negatywnych uwag z zachowania na tym przedmiocie.  

 
                                                                                                         Łukasz Kramarczyk         
 


