
SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 
NA LEKCJACH TECHNIKI 

 
Ocenianie bieżące z techniki ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie 
uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 
wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 
Oceniane będą wykonywane przez ucznia prace praktyczne oraz stopień opanowania wiedzy 
teoretycznej w formie mniejszych lub większych form pisemnych lub wypowiedzi ustnych, a 
także zaangażowanie w pracę w grupie i inne aktywności na lekcji. 
Podczas oceniania obowiązują następujące zasady: 

1. Uczeń ma prawo znać swoje oceny. 
2. Nie będą wstawiane oceny cząstkowe z minusem.  
3. Oceny semestralne są wystawiane w oparciu o oceny cząstkowe z uwzględnieniem 

zaangażowania w pracę, trudu włożonego w uzyskanie danej oceny (praca 
samodzielna z wykorzystaniem opanowanej wiedzy, czy też zadania wykonywane 
w oparciu o wiedzę w podręczniku, praca z pomocami, współpraca w grupie). Ocena 
semestralna jest brana pod uwagę podczas obliczania oceny końcoworocznej.  

4. Uczeń ma możliwość ponownego przystąpienia do sprawdzenia wiedzy i umiejętności 
z zakresu, z którego otrzymał niesatysfakcjonującą ocenę – termin 2 tygodnie od daty 
wpisania pierwszej oceny do dziennika. Nie ma możliwości ponownego zaliczania 
materiału w późniejszym terminie, chyba, że osoba poprawiająca była nieobecna 
w omawianym czasie lub niemożliwe było poprawianie z powodu podanego przez 
nauczyciela. Przy wystawianiu oceny semestralnej są brane pod uwagę obie uzyskane 
oceny. 

5. Uczeń, który nie był na zapowiedzianym sprawdzianie ma obowiązek zaliczyć go 
w najbliższym terminie. Jeżeli jego nieobecność jest usprawiedliwiona, może pisać go 
w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W przypadku nieobecności 
nieusprawiedliwionej lub jednodniowej nauczyciel może zlecić pisanie pracy na 
dowolnej lekcji. 

6. Na oddanie pracy praktycznej zostaje każdorazowo wyznaczony termin ostateczny. 
Na ocenę takiej pracy wpływa estetyka i terminowości jej wykonania. 

7. Praca praktyczna wykazująca cechy niesamodzielności będzie zwracana bez oceny 
lecz z wpisaniem tego faktu do zeszytu uwag, należy wykonać ją samodzielnie i oddać 
nie przekraczając wyznaczonego terminu.  

8. Uczeń pragnący uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę semestralną lub roczną, robi 
to zgodnie z warunkami i trybem określonymi w Statucie Szkoły w §49. 

9. Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w czasie semestru. Przez 
nieprzygotowanie rozumie się: brak materiałów do pracy na lekcji, brak zadania 
domowego,  nie utrwalenie omawianego wcześniej materiału – ale tylko wówczas, 
gdy na daną lekcję nie była zapowiadana praca kontrolna. Nieprzygotowanie należy 
zgłosić tuż po rozpoczęciu lekcji. Notoryczny brak zeszytu lub innej potrzebnej 
w czasie lekcji rzeczy będzie karany wpisem w zeszycie uwag. 

10. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole ma on obowiązek nadrobić braki 
do dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 

 
Powyższe zasady zostają podane do wiadomości uczniów na pierwszej lekcji. Uczniowie 
składając swój podpis akceptują je i wyrażają zgodę na ich stosowanie. 
 
Na pierwszej lekcji uczniowie zostają zapoznani również z wymaganiami na dane oceny, 
które to w czasie roku szkolnego są dostępne na stronie szkoły 
www.szkolajerzmanowice.pl.  
Uczeń składając swój podpis potwierdza zapoznanie się z tymi wymaganiami. 
Podpisy uczniów klasy ……….. :            
………………………………………. 


