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Przedmiotowy System Oceniania – Zajęcia techniczne. 
Gimnazjum nr 11  

Centrum Edukacji w Zabrzu 

 
 

 

1. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9. 05. 2007  w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach 

publicznych. 

 

2. Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Centrum 

Edukacji w Zabrzu. 

 

3. Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych jest zgodny ze statutem Centrum Edukacji w Zabrzu. 

 

4. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z podstawą programową Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia  

23 grudnia 2008 r. 

 

 

CELE OCENIANIA: 

 

 DIAGNOZA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: 

 

1. Wspieranie rozwoju ucznia. 

 

2. Motywowanie ucznia do pracy. 

 

3. Informacja o skuteczności procesu  nauczania poprzez: 

a) ustalenie stopnia opanowania wiedzy, 

b) zauważenie trudności w nabywaniu umiejętności, 

c) zastosowanie nowych skutecznych metod nauczania, 

d) przygotowanie ucznia do konkursów technicznych. 

 

 OBSZARY OCENIANIA AKTYWNOŚCI UCZNIA: 

 

Na lekcjach techniki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 

1. Rozumienie pojęć technicznych oraz znajomość ich definicji. 

2. Znajomość i zastosowanie pewnych zjawisk fizycznych w technice. 

3. Prowadzenie rozumowań i umiejętność wysnuwania wniosków. 

4. Wykonywania prostych zadań praktycznych z dziedziny techniki np. wykonywanie zdjęć. 

5. Posługiwanie się symbolami i językiem techniki adekwatnym do danego etapu kształcenia. 

6. Analiza tekstów technicznych. 

7. Stosowanie wiedzy technicznej do rozwiązywania problemów pozatechnicznych. 

8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach. 

9. Aktywność na lekcjach. 

10. Własny wkład pracy ucznia.  

 

 

 FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA: 

 

 

 Forma sprawdzająca Uwagi Częstotliwość 

w semestrze 

1. Prace klasowe Prace pisemne, trwające jedną godz. Lekcyjną, sprawdzające opanowanie 

określonego działu programowego. Zapowiadane na tydzień wcześniej. 

 

1 - 2 

4. Kartkówki  Prace pisemne obejmujące treści maksymalnie z trzech ostatnich lekcji, 

sprawdzające opanowanie jednej lub kilku umiejętności, trwające 15 – 20 minut. 

Nie są zapowiadane. 

według potrzeb 
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5. Odpowiedzi ustne Rozmowa z uczniem w celu poznania jego toku myślenia, umiejętności 

analizowania treści i wysnuwania wniosków oraz rozwiązywanie zadań przy 

tablicy – w przypadku osób które mają problem z wypowiedzą pisemna w 

ramach kartkówek i prac klasowych. 

według potrzeb 

6. Prace domowe Ćwiczenia do wykonania w domu w celu przećwiczenia poznanych w szkole 

umiejętności. 

na bieżąco 

7. Obserwacja ucznia a) przygotowanie do lekcji 

b) aktywność na lekcji 

c) praca w grupie 

na bieżąco 

8.  Udział w konkursach 

matematycznych 

 po ogłoszeniu 

wyników 

konkursu 

    

 

Liczba i częstotliwość pomiarów ulega ewaluacji przed rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego. 

 

 

 

 SPOSOBY OCENIANIA: 

 

1. Prace klasowe, sprawdziany oraz kartkówki: 

Zadania są punktowane. Zamiana punktów na ocenę dokonuje się według skali: 

 

  0%  –  39%  - niedostateczny 

40%  –  50%  - dopuszczający 

51%  –  74%  - dostateczny 

75%  –  90%  - dobry 

91%  – 100% - bardzo dobry 
 

 

2. Odpowiedzi ustne oceniane są zgodnie z wymaganiami programowymi. 

 

3. Przygotowanie do lekcji, aktywność i praca w grupach będzie oceniana według zasad ustalonych z uczniami na początku 

roku szkolnego lub w przypadku pracy w grupach przed rozpoczęciem pracy. 

 

4. Za udział w konkursie technicznym uczeń otrzymuje ocenę cząstkową bardzo dobrą, zaś za szczególne osiągnięcia (miejsca 

nagradzane) ocenę celującą. 

 

5. Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nie przygotowania  się do lekcji. Przez nie przygotowanie 

się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, brak gotowości do udzielenia odpowiedzi, brak pomocy 

naukowych (np. przyborów geometrycznych). Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 

 

 

 

 SPOSOBY POPRAWIANIA OCEN: 

 

 

 

1. Ocen z  odpowiedzi ustnych i kartkówek się nie poprawia.  

 

2. W ciągu semestru uczeń może poprawić ocenę niesatysfakcjonującą z  pracy klasowej. Uczeń poprawia pracę tylko raz. 

Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Poprawa odbywa się 

po lekcjach w terminie ustalonym z nauczycielem. 

 

3. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w czasie dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły lub w innym 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. W przypadku nie zgłoszenia się ucznia w umówionym terminie, nauczyciel 

wyznacza termin. 
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4. Osoba złapana na ściąganiu podczas prac pisemnych otrzymuje ocenę niedostateczna.  

 

 SPOSÓB USTALANIA OCENY SEMESTRALNEJ (ROCZNEJ): 

 

Ocenę semestralną i roczną ustala się w następujący sposób: 

oblicza się średnią ważoną ze średnich arytmetycznych ocen z prac klasowych  i 

pozostałych ocen z następującymi wagami: 

- prace klasowe – 60%  

- pozostałe oceny – 40% . 

             

   

Po jej obliczeniu odczytujemy ocenę wg. skali: 

 

0 – 1,69 – niedostateczny 

1,7 – 2,69 – dopuszczający 

2,7 – 3,69 – dostateczny 

3,7 – 4,69 – dobry 

4,7 – 5,49 – bardzo dobry 

powyżej 5,49 – celujący. 

 

Ocenę celującą może uzyskać również uczeń, który jest laureatem Konkursów lub 

Olimpiad Przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub aktywnie uczestniczył w 

działalności  koła zainteresowań. 
 

 

 

 

 SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW O ICH WYNIKACH W NAUCE: 

 

1. Prace pisemne są sprawdzane do dwóch tygodni od ich napisania. Prace poprawione są omawiane na lekcji. Prace są 

przechowywane w szkole. Rodzice mają możność wglądu do prac swoich dzieci. Podczas omawiania pracy pisemnej 

nauczyciel podaje punktację oraz zamianę punktów na oceny szkolne. 

 

2. Oceny za inne formy aktywności ucznia nauczyciel podaje na bieżąco na danej lekcji. 

 

 

 SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIA: 

 

1. Wychowawca podczas zebrań z rodzicami. 

 

2. w razie potrzeby – indywidualne konsultacje lub rozmowy interwencyjne z rodzicami, podczas których nauczyciel: 

a) przekazuje rodzicom informację o postępach ucznia w nauce, 

b) dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia, 

c) przekazuje wskazówki do pracy z uczniem. 

 

3. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub roku szkolnego jest przekazywana wychowawcy klasy 

w terminie zgodnym z WSO. 

 

 


