
Przedmiotowe Zasady Oceniania z TECHNIKI     
zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi 

1. Uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 
2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:  

• wypowiedzi ustne oraz kartkówki (materiał z trzech ostatnich lekcji),  
• sprawdziany pisemne, testy (z całego działu), 
• aktywność na lekcji,  
• praca w grupach,  
• prace wytwórcze,  
• prace domowe, 
• prace dodatkowe, 
• projekty. 

3. Sprawdziany całogodzinne są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, powinien go 
napisać w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w terminie uzgodnionym                    
z nauczycielem. Sprawdzian jest zapowiedziany co najmniej tydzień przed jego terminem i omówiony jest jego 
zakres. 

4. Sprawdzian można poprawić w ciągu dwóch tygodni od oddania sprawdzonych prac. 
5. Uczeń ma prawo do dwukrotnej poprawy oceny z pracy pisemnej w ciągu jednego semestru, przy czym pod 

uwagę brana jest średnia arytmetyczna z obu ocen. 
6. Kartkówki 10-15 minutowe są obowiązkowe, nie muszą być zapowiadane. 
7. Nie ocenia się ucznia po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 
8. Uczeń na początku lekcji może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (może to uczynić 2 razy w semestrze), 

późniejsze zgłoszenie tego faktu spowoduje otrzymanie oceny niedostatecznej (nieprzygotowanie nie dotyczy 
zapowiedzianych sprawdzianów). 

9. Uczeń i jego rodzice są na bieżąco informowani o ocenach poprzez dziennik elektroniczny. 
10. Oceny ze sprawdzianów uczeń otrzymuje w terminie 2 tygodni, a z kartkówek w ciągu tygodnia. 
11. Prace pisemne przechowywane są przez nauczyciela. Rodzice mają możliwość wglądu do prac w ramach tzw. 

konsultacji, na wywiadówkach lub w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
12. Prace pisemne oceniane w systemie punktowym przeliczane są w następującej skali: 

13. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Na ocenę za prowadzenie zeszytu wpływ ma: 
estetyka, kompletność notatek, dodatkowy wkład pracy ucznia.  

14. Ocena semestralna /roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 
15. Nauczyciel wystawiając ocenę z przedmiotu uwzględnia : 

• stopień opanowania materiału,
• postępy ucznia,
• aktywność,
• systematyczność i pilność,
• samodzielność pracy,
• wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, 
• prezentacje przez uczniów własnej pracy,
• rozwiązywanie dodatkowych zadań,
• możliwości indywidualne ucznia.

16. Uczniowie i rodzice informowani są o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych.  
17. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.

Ocena Punkty

6 100%

5 90% -  99%

4 70% - 89%

3 50% - 69%

2 30% - 49%

1 < 30%


