
Przedmiotowe zasady oceniania z techniki kl. 4-6 

PZO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 

Nauczanie techniki odbywa się na podstawie programu „Jak to działa?” Nowa Era 

 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:  

1. Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanej wiedzy i 

umiejętności. 

• Uczeń, który z powodów usprawiedliwionych był nieobecny na sprawdzianie lub nie napisał jej na ocenę zadowalającą go, 

ma możliwość poprawy (jednorazowo) w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jednakże w przypadku, kiedy uczeń nie 

przygotował się do poprawiania oceny i ponownie otrzymał ocenę niedostateczną traci tym samym możliwość 

poprawienia jej. 

• Sprawdzian obejmuje szerszy zakres wiedzy, trwa jedną  jednostkę lekcyjną ; w terminie nie dłuższym niż 10 dni (nauki 

szkolnej) uczeń otrzymuje sprawdzoną pracę, w przypadku nieobecności nauczyciela termin ulega przesunięciu o 

odpowiednią ilość dni. 

2. Kartkówki traktowane są jak odpowiedź ustna i obejmują zakres trzech ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiedziane. 

3. Prace domowe: materiał ten może być sprawdzany w formie pisemnej (kartkówka) lub ustnej jako przygotowanie do zajęć.  

4. Praca na lekcji: za aktywne uczestniczenie w lekcji uczeń może otrzymać dodatkową ocenę. 

5. Prace dodatkowe: prace długoterminowe, udział w konkursach, wykonywanie pomocy dydaktycznych itp.  

 

Do lekcji uczeń  musi być przygotowany. Jednak w uzasadnionych przypadkach uczeń może zgłosić swoje nieprzygotowanie, nie 

więcej niż 2 razy w ciągu semestru. Fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku. Nieprzygotowanie do lekcji to: brak zeszytu, brak 

podręcznika, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.  

Oceny są jawne i systematyczne. 

 

Skala procentowa stosowana przy ocenianiu: 

 

1 – niedostateczny – 0 – 40% 

2 – dopuszczający – więcej niż 40 – 55% 

3 – dostateczny – więcej niż 55 – 70% 

4 – dobry – więcej niż 70 – 85% 

5 – bardzo dobry – więcej niż 85 – 99% 

6 – celujący – 100% 

 


