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1. Ocenianie jako analizowanie poziomu umiejętności ucznia
Obszary podlegające 
ocenie

Umiejętności

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony

Przygotowanie ucznia 
do zajęć
(przygotowanie 
odpowiednich materiałów 
do wykonania ćwiczeń 
technicznych, opanowanie
wiedzy, wyszukanie 
informacji, wykonanie 
ćwiczeń i zadań 
wstępnych

– przygotowanie 
podstawowych 
materiałów 
umożliwiających 
wykonanie prostego 
ćwiczenia
– wyszukanie prostych 
informacji 
umożliwiających udział w 
lekcji i przygotowujących 
do realizacji ćwiczeń
– wykonanie zadania 
domowego w 
uproszczonej formie

– przygotowanie 
ciekawych materiałów 
umożliwiających 
wykonanie oryginalnego 
ćwiczenia
– wyszukanie bogatych 
informacji z różnych 
źródeł umożliwiających 
aktywny udział w lekcji, 
bardzo dobrze 
przygotowujących do 
realizacji ćwiczeń 
– wykonanie zadania 
domowego w 
rozbudowanej formie

Postawa i zachowanie 
na zajęciach
(kultura osobista w trakcie
zajęć, wykonywanie 
poleceń, przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa 
podczas używania 
odpowiednich materiałów i
narzędzi, właściwa 
współpraca z innymi 
uczniami podczas 
wykonywania zadań 
grupowych)

– spełnianie 
podstawowych poleceń, 
poprawne, odpowiednie 
zachowanie na zajęciach,
znajomość 
podstawowych zasad 
bezpieczeństwa podczas 
wykonywania prac, 
związanych ze 
stosowanymi materiałami
i narzędziami 
technicznymi
– podejmowanie 
częściowej współpracy z 
innymi uczniami podczas 
wykonywania zadań 
grupowych

– spełnianie wszystkich 
poleceń, bardzo dobre 
zachowanie na zajęciach,
znajomość wielu zasad 
bezpieczeństwa podczas 
wykonywania prac, 
związanych ze 
stosowanymi materiałami
i narzędziami 
technicznymi
– podejmowanie, pełnej, 
różnorodnej współpracy 
z innymi uczniami 
podczas wykonywania 
zadań grupowych

Realizacja prac 
technicznych, ze 
szczególnym zwróceniem 
uwagi na zaangażowanie i
pomysłowość

– tworzenie prostych, 
schematycznych ćwiczeń,
w luźny sposób 
związanych z tematem
– przypadkowy dobór 
materiałów, 
wykorzystywanie 
niektórych możliwości 
techniki wykonania pracy

– tworzenie ciekawych 
oryginalnych ćwiczeń, 
w pełni oddających 
zadany temat,
– celowy dobór 
materiałów, 
wykorzystanie 
różnorodnych możliwości 
techniki

Wiedza powierzchowne 
opanowanie wiadomości 
w zakresie; zasad bhp, 

pełne opanowanie 
wiadomości w zakresie; 
zasad bhp, rysunku 



rysunku technicznego - 
korzystanie z 
dokumentacji technicznej
oraz wykorzystanie jej 
podczas wykonywania 
prac wytwórczych, 
technologii- 
materiałoznawstwa, o 
żywności i żywieniu, 
elementów ekologii, 
elektrotechniki, ruchu 
drogowego, historii 
techniki i fotografii, 
bezpieczeństwa i 
pierwszej pomocy

technicznego - 
korzystanie z 
dokumentacji technicznej
oraz wykorzystanie jej 
podczas wykonywania 
prac wytwórczych, 
technologii- 
materiałoznawstwa, o 
żywności i żywieniu, 
elementów ekologii, 
elektrotechniki, ruchu 
drogowego, historii 
techniki i fotografii, 
bezpieczeństwa i 
pierwszej pomocy. 

Aktywność
zaangażowanie ucznia, 
podczas zajęć, również 
chęć udziału w zajęciach 
pozalekcyjnych, 
konkursach,  pomoc w  
różnych dekoracjach 
szkolnych

- mało aktywny udział w 
zajęciach, ograniczanie 
się do wykonania tylko 
podstawowych 
elementów wytwórczych
- nieterminowe 
oddawanie prac

– kreatywność, odwaga, 
oryginalność myślenia 
podczas planowania i 
realizacji ćwiczeń, 
szukanie różnorodnych 
rozwiązań 
- aktywny udział w 
wydarzeniach szkolnych, 
pomoc w wykonywaniu 
rekwizytów, dekoracji, 
itp.
- zawsze terminowe 
oddawanie prac

2. Ocenianie poziomu opanowania treści programowych

Zakres opanowania treści 
programowych
Ocena niedostateczna poziom opanowanych treści nie 

umożliwia podjęcia nauki na następnym
etapie edukacyjnym

Ocena dopuszczająca ( treści 
konieczne)

-  uczeń rozwiązuje z pomocą 
nauczyciela zadania teoretyczne i 
praktyczne typowe o niewielkim stopniu
trudności
informacja techniczna i dokumentacja 
jest:
 - prowadzona niesystematycznie, 
występują uchybienia w poprawności 
wykonania
- prowadzi zeszyt ćwiczeń
   - jego zachowania i postawy są 
poprawne 
-  ma trudności z poprawną organizacją 
pracy, wykazuje brak samodzielności 
(musi być kierowany)
- posługuje się tylko prostymi 
narzędziami i przyborami, wykonuje z 
pomocą nauczyciela proste operacje 
technologiczne, nie rozumie 
podstawowej dokumentacji technicznej, 
prace wytwórcze są niestaranne, 
niezgodne z rysunkiem.



Ocena dostateczna ( treści 
podstawowe)

przyswojenie podstawowych treści 
umożliwiających realizowanie bardzo 
prostych, schematycznych prac 
wytwórczych
- umie wykorzystać wiedzę do 
rozwiązywania zadań wytwórczych w 
stopniu średnim.
- stosuje zasady dotyczące organizacji i 
bezpieczeństwa pracy, ale mało 
efektywnie wykorzystuje czas pracy
- popełnia drobne błędy w posługiwaniu 
się narzędziami i przyborami, w stopniu 
średnim opanował operacje 
technologiczne, ma trudności z 
czytaniem podstawowej dokumentacji 
technologicznej niedokładnie i mało 
estetycznie wykonuje zadania

Ocena dobra (treści rozszerzone) - uczeń dobrze opanował  zakres wiedzy
i umiejętności, określony programem 
nauczania przedmiotu w danej klasie 
poprawnie stosuje wiadomości 
- rozwiązuje samodzielnie typowe 
zadania praktyczne 
umie wykorzystać wiedzę do 
rozwiązywania zadań wytwórczych w 
stopniu dobrym
- jego postawy i zachowania są 
poprawne .
- stosuje zasady dotyczące organizacji i 
bezpieczeństwa pracy, racjonalnie 
wykorzystuje czas pracy
- poprawnie posługuj się narzędziami i 
przyborami, w stopniu zadowalającym, 
opanował umiejętności technologiczne, 
formalnie korzysta z dokumentacji, ale 
zdarzają się drobne uchybienia.
 

Ocena bardzo dobra (treści 
dopełniające,
pełna realizacja wymagań 
programowych i podstawy 
programowej)

- sprawnie posługuje się zdobytymi 
wiadomościami, samodzielnie 
rozwiązuje problemy teoretyczne i 
praktyczne ujęte programem nauczania 
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę 
do rozwiązywania zadań i problemów w 
nowych sytuacjach
- jego informacja techniczna i 
dokumentacja jest:
- estetyczna, kompletna, systematyczna
 - korzysta z różnorodnych źródeł 
informacji 
- bardzo dobrze prowadzi zeszyt
 - jego zachowania i postawy są 
nienaganne
- stosuje zasady dotyczące organizacji i 



bezpieczeństwa pracy, racjonalnie 
wykorzystuje czas pracy
- sprawnie posługuje się narzędziami i 
przyborami, ekonomicznie wykorzystuje 
materiały, poprawnie wykonuje operacje
technologiczne, prace wytwórcze 
staranne zgodne z rysunkiem.

Ocena celująca (treści dopełniające,
pełna realizacja wymagań 
programowych i podstawy programowej
oraz terminowość wykonywanych zadań
i ogromne zaangażowanie w działania 
wykraczające poza lekcje)

Uczeń opanował wiedzę i umiejętności 
przewidziane na ocenę bardzo dobrą a 
poza tym:
-posiada imponujący zasób wiedzy i 
wysoki poziom umiejętności
- biegle posługuje się zdobytymi 
wiadomościami i umiejętnościami w 
sytuacjach praktycznych, 
systematycznie korzysta z wielu źródeł 
informacji 
-  twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
-  proponuje rozwiązania oryginalne, 
- śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i 
techniki 
- swoje uzdolnienia racjonalnie 
wykorzystuje na każdych zajęciach,
-  biegle i właściwie posługuje się 
urządzeniami w najbliższym otoczeniu,
-  wykonuje dokumentację ciekawych 
rozwiązań technicznych.
- bierze udział w konkursach 
przedmiotowych

Uczniowie mają prawo maksymalnie dwa razy zgłosić: nieprzygotowanie do zajęć, brak 
zadania, brak zeszytu, brak materiałów do pracy bez podania przyczyny. Uczeń ma prawo 
poprawy oceny niedostatecznej, dostatecznej, dobrej uzyskanej ze sprawdzianu oraz z 
ćwiczeń praktycznych, w terminie do dwóch tygodni. Uczniowi, który posiada trudności w 
nauce lub ma zaległości spowodowane np. chorobą może uczęszczać na zajęcia 
dodatkowe po lekcjach organizowanych  przez nauczyciela. 
 Uczeń ma wgląd w sprawdzone i ocenione sprawdziany na lekcji, a jego rodzice na 
życzenie w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem.
Wszystkie oceny są wpisywane do dziennika lekcyjnego i e-dziennika.

Ocena uczniów z zaleceniami PPP

– nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia,

u którego  stwierdzono  deficyty  rozwojowe  i  choroby  uniemożliwiające  sprostanie

wymaganiom  programowym,  potwierdzone  orzeczeniem  Poradni  Psychologiczno-

Pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty.

– w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni:

 wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,

 możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich 

wykonania etapami,

 konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów 

w formie pisemnej,

 branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a



nie jego walorów estetycznych,

 możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź 

ustną (praca klasowa lub sprawdzian),

 podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań 

zamiast jednego złożonego,

 obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,

 możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej.


