
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – ZAJĘCIA TECHNICZNE 

w roku szkolnym 2016/17 

Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 77  

w Warszawie. 

Cele PZO: 

1. Informowanie ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ) o poziomie osiągnięć 

edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie 

2. Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć 

3. Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju 

4. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu 

5. Dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia 

6. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 

 

Obszary aktywności podlegające ocenie 

 

1. Wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

2. Umiejętność pracy w grupie 

3. Obowiązkowość i systematyczność 

4. Udział w pracach na rzecz szkoły 

5. Pomysłowość konstrukcyjna 

6. Właściwy dobór materiałów 

7. Estetyka wykonania 

8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

 

Uczeń może otrzymywać oceny za: 

 

1. Pracę na lekcji ( indywidualną lub grupową, w tym prace praktyczne ) 

2. Prace domowe ( w tym prace praktyczne ) 

3. Aktywność na lekcji 

4. Prace dodatkowe 

 

 

 

 

 
 



 

Praca na lekcji ( indywidualna, grupowa ) – może to być na przykład praca praktyczna, 

wykonanie ćwiczeń z podręcznika itp. 

  

Praca domowa może być oceniona w formie stopnia, plusa, minusa, które uczeń 

„zbiera” na stopień. Uczeń może również otrzymać jedną ocenę np. za kilka ćwiczeń 

lub za sam fakt ich odrobienia ( tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdził,      

czy praca domowa jest odrobiona, lecz nie sprawdzał jej zawartości merytorycznej ). 

Praca domowa może być również pracą praktyczną. 

 

Aktywność na lekcji oceniana jest plusami. Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą. Uczeń może również otrzymać ocenę celującą, jeśli jego odpowiedzi, 

pomysły, propozycje rozwiązań danego problemu lub wykonania pracy praktycznej 

wykraczały poza materiał omawiany w szkole. Przez aktywność rozumiemy częste 

zgłaszanie i udzielanie poprawnych odpowiedzi. Za unikanie pracy na lekcji uczeń 

otrzymuje minusy. Trzy minusy to ocena niedostateczna. 

 

Prace dodatkowe ( dla chętnych ) np. przygotowanie prezentacji, praca praktyczna. 

Prace dodatkowe uczniowie wykonują do końca maja w danym roku szkolnym,                 

po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem. 
 

     Częstotliwość w półroczu: 
 

Prace na lekcji – na bieżąco 

Prace domowe – na bieżąco 

Aktywność – na bieżąco 

 

 

Nieprzygotowania - uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania w półroczu  

bez podania przyczyny.  Przez nieprzygotowanie rozumiemy: niegotowość do odpowiedzi, 

kartkówki, brak pracy domowej, zeszytu / zeszytu ćwiczeń, brak materiałów  

do wykonania zadań praktycznych. Nieprzygotowanie nie zwalnia z rzeczy 

zapowiedzianych i z pracy na lekcji, należy je zgłosić na początku lekcji, gdy nauczyciel  

o to zapyta. Uczeń ma obowiązek odnotować, ile nieprzygotowań już wykorzystał.  

Po wykorzystaniu powyższego limitu uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę 

niedostateczną. Jeśli jest to tylko brak podręcznika, zeszytu,   

( pod warunkiem, że nie była w nim zadana praca domowa ) otrzymuje minusa – trzy 

minusy to ocena niedostateczna. Obowiązkiem ucznia jest rozsądne dysponowanie 

nieprzygotowaniami. Nauczyciel nie uwzględnia usprawiedliwień, dotyczących 

ponadlimitowych nieprzygotowań. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kryteria oceniania 

• Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie 

zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. 

Opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe, odznacza się 

pomysłowością, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się 

narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. Ponadto np. chętnie wykonuje 

prace dodatkowe. 

 

• Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły 

samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto  

opanował treści nauczania na poziomie co najmniej dobrym oraz wykonuje działania 

techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy 

i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

 

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

pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów, a podczas wykonywania prac praktycznych 

właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku. Opanował treści 

nauczania na poziomie co najmniej dostatecznym. 

 

• 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 dostatecznym lub nieco niższym niż 

dostateczny. Na stanowisku pracy nie zachowuje porządku. 

 

• Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania 

zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania.    

Opanował treści nauczania na poziomie co najmniej dopuszczającym. 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. 

 

Ustalenia końcowe 

1. Uczeń ma obowiązek nadrobienia zaległości za czas swojej nieobecności w 

szkole. 

2. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz 

zalecenia     z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna nie musi być średnią arytmetyczną 

ocen cząstkowych. 



4. Ocena końcoworoczna jest ustalana na podstawie oceny z pierwszego 

półrocza  

i ocen cząstkowych w drugim półroczu. 

5.  Prace praktyczne po ocenieniu uczeń może zabrać do domu. 

 

Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszych Przedmiotowych Zasadach 

Oceniania regulują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zawarte  

w Statucie Szkoły Podstawowej nr 77 w Warszawie. 

 


