
 

Ocena osiągnięć ucznia z techniki polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez 

niego wiadomości i umiejętności rozwiązywania zadań technicznych w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, obejmuje wszystkie 

obszary umiejętności, aktywności i postaw ucznia, w tym: 

 dbanie o przygotowanie niezbędnych materiałów do wykonywania 

(obowiązkowość i systematyczność) 

 prac dbanie o porządek na swoim miejscu pracy (w trakcie zajęć i po ich 

zakończeniu uczeń powinien po sobie posprzątać) 

W/w podlegają również ocenie. Za sumienne przygotowanie i dbałość o porządek 

uczeń uzyskuje ocenę. 

Ponadto ocenie podlegają również:  

 rozumienie zjawisk technicznych,  

 umiejętność wnioskowania,  

 aktywność na lekcji 

 czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń technicznych, katalogów, 

 czytanie i rysowanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,  

 umiejętność organizacji miejsca pracy,  

 właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,  

 przestrzeganie zasad bhp,  

 dokładność i staranność wykonywania zadania. 

Każdą ocenę (oprócz celującej) uczeń może poprawić w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. 

W przypadku nieobecności ucznia na lekcji, jest on zobowiązany nadrobić zaległości i 

wykonać zadaną pracę w domu, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

 pracuje systematycznie,  
 jest zawsze przygotowany do zajęć 
 dba o porządek na miejscu pracy 

 wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, starannie i estetycznie 
 wykonuje prace starannie i poprawnie pod względem merytorycznym 
 opanował wymaganą wiedzę i umiejętności,  
 wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji,  
 podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się 

narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy 
 bierze udział w konkursach i uzyskuje w nich znaczące miejsca 
 wykonuje dodatkowe zadania zlecone przez nauczyciela 

 zawsze przestrzega zasady bezpieczeństwa i zasady bhp 



 
 
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie  
 jest zawsze przygotowany do zajęć 
 dba o porządek  na miejscu pracy 
 prace są wykonane estetycznie i staranne 
 wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym 
 wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy 

i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa 
 zawsze przestrzega zasady bezpieczeństwa i zasady bhp 

 
 
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

 podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub 
koleżanek i kolegów 

 podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i 
utrzymuje porządek na swoim stanowisku 

 prace wykonane są starannie 

 jest przygotowany do lekcji  
 przestrzega zasady bezpieczeństwa i zasady bhp 

 
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w 
dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, 

 prace wykonane są niestarannie  

 treści nauczania opanował na poziomie przeciętnym 
 nie zawsze zachowuje porządek na  stanowisku pracy  
 bywa nieprzygotowany do zajęć 
 sporadycznie nie dba o porządek na stanowisku pracy 
 często przestrzega zasad bezpieczeństwa i zasad bhp 

 
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale 
podejmuje w tym kierunku starania 

 ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej 
 prace są nieestetyczne lub wykonane niedbale 
 pracuje chaotycznie i niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji  
 nie dba o porządek na stanowisku pracy, nie sprząta po sobie 

 nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i zasad bhp 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który: 

 nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia 
 w trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania 

 nie wykonuje zadania lub pracy na lekcji 
 odmawia współpracy 
 świadomie niszczy własne prace lub prace innych uczniów, 
 zaśmieca stanowisko pracy, nie dba o porządek wokół siebie 
 przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć  
 lekceważy podstawowe obowiązki szkolne 

 nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i zasad bhp 
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