
Przedmiotowy System Oceniania z techniki 
dla Szkoły Podstawowej w klasach IV – VI 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 w SŁUPSKU 
 
 
1. Cele oceniania 
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji 
przewidzianych programem nauczania; 

 systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się, jasne, proste i jawne reguły 
oceniania; 

 motywowanie do samorozwoju; 
 wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny; 
 uświadomienie sukcesów i ich braków w zakresie opanowania umiejętności i kompetencji 

określonych programem oraz potrzeby w zakresie wyrównywania braków; 
 ukierunkowywanie samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się; 
 aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwości poprawy 
 swoich osiągnięd; 
 ocenę poziomu nauczania, diagnozowanie pracy szkoły; 
 korygowanie organizacji i doskonalenie metod nauczania i wychowania; 
 znajomośd wymagao stawianych ich dzieciom przez szkołę; 
 szeroką i bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci (indywidualną i zbiorową); 
 pełną informacje o różnych formach aktywności poznawczej dziecka oraz o rozwoju jego 

osobowości, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach 
 
2. Ogólne cele kształcenia 
Zgodnie z Podstawą Programową przyjmuje się na lekcjach techniki zadania: 

 rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem kreślarskim i narzędziami, 
 przygotowanie do korzystania ze środków, 
 rozwijanie zainteresowao techniką i wdrażanie do świadomego korzystania z niej, 
 wskazanie użyteczności i znajomości znaków i przepisów ruch drogowego w nauce, pracy i 

zabawie. 
 
3. Szczegółowe cele kształcenia 
Celem przedmiotu jest wykształcenie u ucznia kompetencji pozwalających mu: 

 poruszad się, jako rowerzysta lub pieszy bezpiecznie na drogach;  
 zdobycie karty rowerowej; 
 wdrażanie do podejmowania samodzielnych decyzji; 
 znajomości swojego mieszkania, domu pod względem bezpieczeostwa (instalacje np. 

elektryczna, gazowa) 
 znajomości materiałów otaczających go i ich zastosowania ich oraz segregacji; 
 wykorzystanie komputera do wspomagania uczenia się. 

 
4. Wymagania edukacyjne, kryteria wystawiania ocen 
Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem 
nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych. 
Ustala się ogólne kryteria ocen z techniki: 



 
I. Ocenę celującą otrzymuje uczeo, który: 

 wykazuje biegłośd w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami i prezentuje je na forum 
klasy,  

 posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania,  
 osiąga sukcesy na konkursach przedmiotowych,  
 wykazuje pomysłowośd w wytworach praktycznej działalności,  
 uczestniczy w wystawie prac uczniowskich na terenie szkoły i poza nią.  

 
II. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeo, który: 

 planuje swoją pracę,  
 samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne  
 poprawnie dobiera materiały papiernicze do prac wytwórczych, zna ich właściwości,  
 sprawnie posługuje się narzędziami i przyrządami,  
 prawidłowo wykonuje proste operacje technologiczne,  
 wykazuje się bardzo dobra organizacją pracy  
 przestrzega przepisów BHP,  
 tworzy prace zgodne z projektem, funkcjonalne i estetyczne,  
 uczestniczy w konkursie przedmiotowym.  

 
III. Ocenę dobrą otrzymuje uczeo, który: 

 potrafi zdobyte wiadomości zastosowad w praktyce,  
 samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne,  
 stosuje zasady organizacji i bezpieczeostwa pracy,  
 wykorzystuje czas pracy zaplanowany przez nauczyciela,  
 systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację pracy (zeszyt ucznia),  
 prace wytwórcze wykonuje zgodnie z projektem i są one funkcjonalne,  
 popełnia drobne uchybienia w estetyce wykonania zadania wytwórczego  
 odczytuje symbole graficzne na rysunku schematycznym  
 objaśnia zasadę działania przekładni łaocuchowej w rowerze  

 
IV. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeo, który: 

 opanował wiadomości na poziomie minimum, ale nie potrafi ich zastosowad w praktyce,  
 samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,  
 potrafi rozróżnid podstawowe materiały, które zastosował w swojej pracy,  
 prace wytwórcze wykonuje niedokładnie,  
 poprawnie posługuje się narzędziami i przyrządami,  
 mało efektywnie wykorzystuje czas pracy,  
 dokumentację pracy wprowadzi nieestetycznie ( zeszyt ucznia)  
 zna przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszego i rowerzysty  
 zna obowiązkowe wyposażenie roweru i jego ogólna budowę  
 potrafi prawidłowo wykonad podstawowe manewry na drodze  

 
V. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeo, który: 

 posługuje się podstawowymi narzędziami i przyrządami,  
 wykonuje proste operacje technologiczne związane z obróbką materiałów,  
 ma trudności z samodzielnym zorganizowaniem swojego stanowiska pracy,  
 przedstawia mało czytelną dokumentację pracy ( zeszyt ucznia)  



 wykonuje zadania wytwórcze niedokładnie i niestarannie,  
 nie opanował minimum wiedzy wymaganej do uzyskania karty rowerowej  

 
 
5. Jawność ocen 
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 
(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobie sprawdzania osiągnięd. 
Ocen jest jawna zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów). 
Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 
powinien ją uzasadnid. 
 
6. Dostosowanie wymagań 
Przy ustalaniu oceny nauczyciel powinien brad pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 
wywiązywaniu się z obowiązków lekcyjnych, aktywnośd podczas lekcji, chęd uczestnictwa w 
zajęciach i zadaniach dodatkowych. Powinien również zwrócid uwagę, szczególnie w I roku 
nauczania informatyki, na utrudnione warunki uczenia się i utrwalania informacji w domu uczniów, 
którzy nie posiadają własnego komputera. 
 
7. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 
Na zajęciach informatyki, uczeo jest oceniany w następujących obszarach: 

 aktywnośd w czasie zajęd; 
 stopieo opanowania wiadomości i umiejętności wynikający z podstawy programowej 

nauczania techniki oraz wymagao programowych; 
 przygotowanie do zajęd - posiadanie zeszytu; 
 udział w konkursach, olimpiadach; 
 umiejętnośd pracy w zespole. 

 
8. Podstawa ustalenia oceny 

oceny osiągnięd uczniów w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie: 
 wyników bieżących sprawdzianów teoretycznych i praktycznych; 
 odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem; 
 obserwacji działao ucznia w trakcie zajęd; 
 analiza samodzielnie wykonanych prac;  
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