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Oceniając osiągnięcia uczniów, poza wiedzą i umiejętnościami brane są  pod  uwagę: 

• aktywność podczas lekcji, 

• wkład pracy, zaangażowanie w wykonywane zadania, 

• umiejętność pracy w grupie, 

• obowiązkowość i systematyczność, 

• stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych 

• dokładność, staranność wykonywanych zadań 

• pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów oraz przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa.  

 

Metody sprawdzania osiągnięć 

• sprawdzian, 

• kartkówka, 

• zadanie praktyczne, 

• zadanie domowe, 

• aktywność na lekcji, 

• odpowiedź ustna, 

• praca pozalekcyjna, dodatkowa (np. konkurs, projekt, zbieranie i prezentowanie 

nowinek technicznych) 

• prowadzenie zeszytu 

 

Tryb oceniania:  

• Uczeń przychodzi przygotowany na każdą lekcję, ma przy sobie zeszyt, podręcznik 

oraz potrzebne materiały. 

• Sprawdziany  kończące pewną partię materiału są obowiązkowe – są zapowiadane, z 

co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych 

umiejętności i wiedzy.  

• Uczeń nieobecny z przyczyn losowych na sprawdzianie musi go napisać w ciągu 2 

tygodni od powrotu do szkoły lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (np. po 

długotrwałej nieobecności) 

• Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 



• Każdy sprawdzian można poprawić. Poprawa jest dobrowolna, w terminie dwóch 

tygodni od dnia podania informacji o ocenach.  W przypadku otrzymania oceny 

niedostatecznej uczeń musi ją poprawić. Obie oceny są wpisane do dziennika. Można 

tylko jeden raz poprawić dany  sprawdzian czy kartkówkę. 

• Kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich tematów, nie muszą być 

zapowiadane, na prośbę ucznia lub rodzica mogą być poprawiane (jeden raz) w ciągu 

tygodnia od oddania kartkówki. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z 

kartkówki  uczeń musi ją poprawić. Obie oceny są wpisane do dziennika. 

• Każdy oceniony sprawdzian i kartkówkę uczeń otrzymuje do domu. W razie 

wątpliwości czy uwag do oceny uczeń musi okazać nauczycielowi swoją pracę do 

wglądu (sprawdzian, kartkówka, test). 

• Wyjątkiem jest test na kartę rowerową (egzamin teoretyczny)- zostaje on w 

dokumentacji szkolnej. 

• Braki wynikające z nieobecności ucznia na lekcji należy zawsze nadrobić, uzupełnić 

notatki w zeszycie. 

• Uczeń ma prawo trzy raz w ciągu półrocza zgłosić na początku lekcji 

nieprzygotowanie (nie dotyczy to sprawdzianów i testów).  

Nieprzygotowanie do lekcji to: brak zeszytu, brak wiedzy o tym, o czym mowa na 

lekcji, brak zadania domowego, brak potrzebnych materiałów) - po wykorzystaniu 

limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę 

niedostateczną. 

• Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami". Za 4 zgromadzone „plusy" uczeń 

otrzymuje ocenę celującą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się 

na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w 

czasie lekcji, aktywną pracę w grupach, zadania dodatkowe. 

• Ocenie podlegają prace wytwórcze wykonane w czasie zajęć lub wykończone w domu 

za zgodą nauczyciela. 

• Uczeń zobowiązany jest do regularnego czytania podręcznika po każdej lekcji w celu 

powtórzenia i utrwalenia wiadomości.  

 

Punkty uzyskane ze  sprawdzianów  i testów przeliczane są na stopnie wg następującej skali: 

 celujący 

 bardzo dobry 

 dobry 

 dopuszczający 

 niedostateczny 

Procentowy rozkład punktów na poszczególne oceny: 

1) 0-30% = niedostateczny ( 1 ) 

2) 31-37% = dopuszczający minus (2-) 

3) 38-44% = dopuszczający (2 ) 

4) 45-50% = dopuszczający plus (2+ ) 

5) 51-57% = dostateczny minus (3- ) 

6) 58-64% = dostateczny ( 3 ) 



7) 65-70% = dostateczny plus (3+ ) 

8) 71-75% = dobry minus ( 4- ) 

9) 76-80% = dobry ( 4 ) 

10) 81-85% = dobry plus (4+ ) 

11) 86-89 %= bardzo dobry minus ( 5- ) 

12) 90-92% = bardzo dobry ( 5 ) 

13) 93-95% = bardzo dobry plus ( 5+ ) 

14) 96-100% = celujący ( 6 )  

 

 

 

• Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje 

wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem 

merytorycznym. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym 

zaangażowaniem na lekcji, a podczas wykonywania praktycznych zadań 

przestrzega zasad BHP, bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą 

organizację miejsca pracy. 

 

• Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i 

z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem 

merytorycznym. Ponadto odpowiednio organizuje swoje stanowisko pracy 

i zachowuje podstawowe zasady bezpieczeństwa. 

 

• Stopień dobry uzyskuje uczeń, który na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy 

nauczyciela lub koleżanek i kolegów. W czasie wykonywania prac praktycznych 

właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku. 

 

• Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, 

ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy 

innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. 

 

• Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania 

zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku 

starania. Na sprawdzianach osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje 

niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji. 

 

• Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości 

i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie 

wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy 

podstawowe obowiązki szkolne. 

 

Ocena roczna (śródroczna) wystawiana jest na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego 

roku (półrocza). 

 



Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oceniani będą zgodnie z zaleceniami 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  
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