
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z TECHNIKI

w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym

Towarzystwa Oświatowego ,,LYKEION’’ w Łodzi

Zasady oceniania wynikają z przyjętego w szkole Wewnatrzszkolnego Systemu Oceniania 

i dotyczy uczniów, którzy odbywają zajęcia techniki

Nauczyciel na pierwszych zajęciach omawia Przedmiotowy System Oceniania
i Regulamin Pracowni Techniki

I. Obowiązki i prawa ucznia

 Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt. Wszelkie braki spowodowane

nieobecnością usprawiedliwioną ma obowiązek uzupełnić w ciągu tygodnia po powrocie

do  szkoły,  natomiast  wynikające  z  nieobecności  nieusprawiedliwionej  na  najbliższą

lekcję. Zeszyt podlega ocenie na każdych zajęciach.

 Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać prace zadane do domu. Może nie

wykonać pracy domowej pod warunkiem, że nie zakłóci to przebiegu następnej lekcji.

Niewykonanie  pracy  domowej  można  zgłosić  na  początku  lekcji  wykorzystując

przysługującą pulę nieprzygotowań.  Fakt ten odnotowany jest w dzienniku.

II. Ocena wiedzy i umiejętności 
 Ocena bieżącej  pracy ucznia  na  lekcji  kończy  się  zapisem w dzienniku”+”  lub „-”  lub

wstawieniu oceny. Uczeń, który zgromadzi 4 plusy otrzyma ocenę bardzo dobrą za prace

na lekcji. Uczeń, który zgromadzi 4 minusy otrzyma ocenę nieodpowiednią za prace na

lekcji.

 Uczniowie  pracujący  w grupach nie  musza  otrzymać  tej  samej  oceny.  Na  ostateczną

ocenę będzie się składać nie tylko efekt końcowy, ale indywidualny wkład w wykonanie

pracy.

 Uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać:  wykonując  

i  przygotowując  pracę na temat określony przez nauczyciela,  stworzyć własny projekt

pracy ( po uzgodnieniu z nauczycielem).

 Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i rodzica (opiekuna) i zgodne ze skala przyjętą 

       w Wewnatrzszkolnym Systemem Oceniania. 

 Uczeń nie pracujący na zajęciach lub nie wykonujący ćwiczeń na lekcji otrzymuje ocenę

niedostateczną. 

1



 Uczeń jest klasyfikowany na koniec semestru (roku),  jeżeli  był  obecny co najmniej na

50% zajęć.

 Uczeń,  który  otrzymał  ocenę  niedostateczną  na  koniec  pierwszego  semestru  ma

obowiązek  poprawić  ocenę  semestralną  najpóźniej  do  końca  marca  w  terminie

uzgodnionym z nauczycielem.

 Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych – większa wagę

maja  oceny  z  wykonanych  prac  na  zajęciach  praktycznych  oraz  prac  wykonywanych

samodzielnie w trakcie lekcji, w drugiej kolejności są projekty.

III. Główne źródła kształtowania umiejętności ucznia to:

1. ćwiczenia manualne –  krojenie różnych materiałów;
2. ćwiczenie estetyki wykonania i wykończenia różnych produktów;
3. projekty
4. prace domowe
5. praca na lekcji
6. aktywność ucznia - ocena za aktywność zostaje wystawiona na podstawie znaków 

„+”,  które uczeń zdobył na lekcji: 4 znaki „+” to ocena bardzo dobra. 
7. kontrola zeszytu przedmiotowego.

IV. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów:
a) obiektywizm,
b) indywidualizacja,
c) konsekwencja,
d) systematyczność,

V .      Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów:
1) nauczyciel  ma  obowiązek  codziennego  wpisu  do  dzienników  lekcyjnych  i

elektronicznych tematów lekcji i frekwencji uczniów;
2) przy ocenianiu nauczyciel może stosować zapis informacji typu:

a) nieobecność – „nb”;

b) nieprzygotowanie – „np”

VI.      Kryteria oceniania z poszczególnych obszarów
W ocenianiu bieżącym po przeliczeniu punktów na procenty obowiązuje następująca skala 
ocen:

0% - 30% - ocena niedostateczna (1)
31% - 49 % - ocena dopuszczająca (2)
50% - 69 % - ocena dostateczna (3)
70 – 84 % - ocena dobra (4)
85 % - 95% - ocena bardzo dobra (5)
96% -100 – ocena celująca (6)
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Ocenę celująca uzyskuje uczeń w przypadku, gdy osiągnie 100% punktów z wykonanych prac
na zajęciach praktycznych i  zadań dodatkowych.

Ocena śródroczna i roczna jest średnią

1 – 1,69 niedostateczny
1,70 – 2,69 dopuszczający
2,70 – 3,69 dostateczny
3,70 – 4, 69 dobry
4,70 – 5,49 bardzo dobry
od 5,50 celujący

1. Rodzice  (prawni  opiekunowie)  uczniów  mogą  uzyskać  informacje  zawarte  w  PSO
bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu oraz na stronie internetowej szkoły.

2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
3. Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  nauczyciel  uzasadnia

ustaloną ocenę. 

VII.    Kryteria wymagań
1. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny znajdują się do wglądu u nauczyciela.
2. Ogólne kryteria wymagane na poszczególne oceny:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 samodzielnie rozwiązuje problemy związane z zadaniem;
 analizuje i ocenia podane rozwiązanie;
 trafnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu problemów 

praktycznych;
 proponuje nowatorskie i twórcze podejście do zadania;
 prawidłowo interpretuje zdobyte wiadomości, planując rozwiązanie praktyczne;
 angażuje się biorąc udział w konkursach;
 współpracuje z nauczycielem w tworzeniu zadań praktycznych;
 jest zainteresowany działaniami na zajęciach;
 umie wykorzystać wiadomości z różnych dziedzin podczas rozwiązywania 

zaistniałych problemów teoretycznych jak i praktycznych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 opanował wiedzę, umiejętności i nawyki warunkujące należyte przygotowanie do 

zajęć;
 ma poczucie wysokich umiejętności wynikających z przedmiotu;
 samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne związane 
        z przedmiotem;
 potrafi prawidłowo argumentować i dowodzić swoich racji;
 prawidłowo analizuje, wnioskuje i dostrzega związki między wiadomościami 

teoretycznymi, a umiejętnościami praktycznymi;
 trafnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w rozwiązywaniu problemów 

praktycznych;
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 przywiązuje dużą wagę do jakości i estetyki wykonywanych ćwiczeń, przestrzegając 
zasady BHP i regulamin pracowni.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 opanował podstawowe umiejętności z techniki;
 potrafi prawidłowo przenieść procedury teoretyczne na ćwiczeniowe podczas 

działań praktycznych;
        trafnie wyjaśnia poznawane wiadomości;
       trafnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności w realizacji zadania praktycznego;
       prawidłowo grupuje zdobytą wiedzę i umiejętności;
       dostrzega błędy popełniane przy rozwiązywaniu określonych zadań;
       jest aktywny na zajęciach.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 nie przywiązuje zbytniej uwagi do organizacji pracy, estetyki i staranności 

wykonywanych prac;
 wypowiada się ogólnikowo popełnia drobne błędy;
 wykazuje elementarny stopień zrozumienia wiadomości;
 potrafi omówić zagadnienie przy pomocy nauczyciela;
 prawidłowo ilustruje zagadnienia odpowiednimi przykładami.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 Potrafi nazwać, wymienić podstawowe czynności związane z wykonywanym 

zadaniem przy pomocy nauczyciela.
 Umie powiedzieć lub pokazać jak wykonać ćwiczenie.
 Przy pomocy nauczyciela wykonuje podstawowe formy ćwiczeń.
 Rokuje nadzieję, że zrozumie zdobyte umiejętności.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował podstawowych wiadomości związanych zagadnieniami techniki;.
 nie potrafi samodzielnie ani przy pomocy nauczyciela wykazać się wiedzą
        i umiejętnościami;
 nie wykazuje zainteresowania zajęciami;
 często opuszcza lekcje i nie prowadzi systematycznie zeszytu;
 nie odrabia zadań domowych;
 nie korzysta z zaproponowanych form pomocy;
 nie przestrzega zasad BHP i regulaminu pracowni.

VII.     DODATKOWE UWAGI:
 uczeń oceniany jest w skali od 1 do 6;
 dowody osiągnięć ucznia zbierane są przez nauczyciela;
 nieobecność nie jest liczona, jeżeli uczeń w tym czasie uczestniczył w innych  
      zajęciach organizowanych przez szkołę( np. wyjazdy klasowe, zawody, konkursy,
      olimpiady).

Ewelina Śmiszkiewicz
opracowała  
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