
PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE  Z ……ZAJĘĆ TECHNICZNYCH… i
TECHNIKI ….

DLA KLAS  IV - VI

PRZEDMIOTEM NAUCZANIA I OCENIANIA SĄ:
•  wiadomości
•  umiejętności
•  postawa ucznia (aktywność, działanie, samodzielność, systematyczność)

OBSZARY OCENIANIA: 

…wiadomości, umiejętności, aktywność, zaangażowanie, przygotowanie do zajęć, przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa, zadania praktyczne, umiejętność pracy w grupie.
…………………………………………………………………………………………..

WYMAGANIA EDUKACYJNE

• Wymagania programowe są zgodne z dopuszczonym do realizacji w danej klasie programem
nauczania  i  podstawą  programową  kształcenia  ogólnego  – zajęć  technicznych  i  techniki
Szczegółowe treści dotyczące wymagań edukacyjnych dotyczących poszczególnych poziomów
wynikających  z  realizowanego  programu  nauczania  zawiera  rozkład  materiału  (plan
wynikowy) nauczyciela.

• Nauczyciel  zaznajamia  uczniów z PWE na początku roku szkolnego oraz na bieżąco.  PWE
znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz w dokumentacji nauczyciela.
• Inne wymagania nauczyciela:
• uczeń posiada:  zeszyt  przedmiotowy,   przybory,  teczkę  na prace  i  sprawdziany napisane  w
klasie,
• uczeń nie może w zeszytach przedmiotowych i zeszycie ćwiczeń pisać ołówkiem, flamastrami i 
czerwonym długopisem (zastrzeżonym dla nauczyciela), używać korektora,
• uczeń może być raz nieprzygotowany  w okresie i zobowiązany jest zgłosić to nauczycielowi 
przed lekcją. Fakt ten oznaczany jest w dzienniku skrótem "np".Uczeń może także raz w okresie 
zapomnieć zadania domowego. Brak zadania oznacza się skrótem „bz”.  Za brak zadania 
(nieprzygotowanie które uniemożliwia uczniowi pracę na lekcji) więcej niż 1 raz w okresie lub bez 
usprawiedliwienia  uczeń otrzymuje każdorazowo ocenę niedostateczną
e) w przypadku nieobecności  na zajęciach lekcyjnych, uczeń powinien uzupełnić braki w 
wiadomościach i w zeszytach w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły; w przypadku dłuższej 
nieobecności termin ten uzgadniany jest indywidualnie z nauczycielem,
f) zaległe prace klasowe i sprawdziany, prace klasowe ocenione na niedostateczny oraz inne 
zadania wyznaczone przez nauczyciela uczeń wykonuje w ciągu dwóch tygodni, na dyżurze 
konsultacyjnym, którego termin jest wyznaczany przez nauczyciela co roku. Jeżeli uczeń z 
przyczyn nieusprawiedliwionych nie spełni tego warunku, nauczyciel ma prawo sprawdzić jego 
wiedzę i umiejętności z zakresu zaległej pracy klasowej /sprawdzianu, testu itd. na kolejnych 
zajęciach, w wybranej przez nauczyciela formie (ustnej, pisemnej, praktycznej).
g) poprawie podlegają  prace klasowe (testy, sprawdziany ), kartkówki. Nie poprawiamy zadań 
praktycznych chyba ,że nauczyciel zadecyduje inaczej i wyłącznie pod nadzorem 
nauczyciela.Uczeń może przystąpić do poprawy oceny tylko jeden raz. W sytuacjach wyjątkowych 
nauczyciel ustala warunki poprawy indywidualnie. Ocena z poprawy brana jest pod uwagę przy 
wystawianiu oceny klasyfikacyjnej. Jeżeli nauczyciel uzna, że praca inna niż klasowa, napisana na 
ocenę „ndst.” wymaga poprawy ze względu na znaczenie dla dalszego rozwoju ucznia, uczeń 
poprawia ją wg zasad opisanych w p. „f”.



SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMO  ŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNI  ÓW 

• Oceny cząstkowe uczeń otrzymuje z:

a)wypowiedzi ustnych

b)pracy na lekcji, w której oceniana jest aktywność, pomysłowość i oryginalność w 

rozwiązywaniu zadań i problemów, umiejętność wnioskowania, szukania informacji, pracy w 

zespole, praca z podręcznikiem lub innymi materiałami źródłowymi,

c)ćwiczeń i wypowiedzi pisemnych oraz ustnych na lekcji

d)z prac pisemnych (kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych, testów) 

e)zadań domowych (obowiązkowych):

- mogą być sprawdzane wybiórczo podczas lekcji przez nauczyciela, głośne odczytywanie przez 

ucznia, wspólną dyskusję z całą klasą,

- prace domowe nie zawsze muszą być oceniane.

f)za wykonanie prac praktycznych (np. plakatu, zdań praktycznych),

g)za udział w konkursach przedmiotowych i z innych osiągnięć związanych z przedmiotem.

h)za prace wykonane na zajęciach dodatkowych z nauczycielem powiązane z przedmiotem 

zajęcia techniczne

Forma Ocenianiu podlega Podstawowe założenia oceniania
sprawdziany - forma wypowiedzi i realizacja tematu (wg 

oceniania kryterialnego)
- wypowiedź pisemna w formie dowolnej 
(wyrażająca logiczność argumentowania)

- skala ocen: 1-6 
-o  ilości  sprawdzianów  decyduje
nauczyciel
-  zapowiedziane  tydzień  wcześniej  z  2-3
tematów
- termin sprawdzania – 2 tygodnie
-sprawdziany  są obowiązkowe 

Zadania
praktyczne

wykonane na
lekcji i w domu

• wywiązanie się z w wyznaczonym czasie z 
wykonania zadania
• estetyka pracy
• pomysłowość w wykonaniu zadania

- zapowiedziane tydzień wcześniej
- skala ocen: 1-6 
- po omówieniu danego zadania
- termin sprawdzania – 2 tygodnie
- przynajmniej 1 raz w okresie

Kartkówki - wiedza dotycząca tematyki zajęć
- umiejętność zastosowania wiadomości i terminów
w praktyce (umiejętności)

- niezapowiedziane
- skala ocen: 1-6
- zakres materiału – ostatnia  lekcja
- podlegają poprawie na polecenie 
nauczyciela
• ilość – w miarę potrzeb
• kartkówki są obwiązkowe

Odpowiedź ustna - zawartość merytoryczna, 

- samodzielność, precyzja, jasność.

- skala ocen 1-6
• - udział i przygotowanie ucznia do 
zajęć 
• - spójna odpowiedź na pytania 
nauczyciela

Praca domowa - poprawność merytoryczna i językowa
- samodzielność

- krótko - i długoterminowe
-  kontrolowana na bieżąco, oceniana 
„wyrywkowo”



- ocena ustna lub pisemna

Aktywność na
lekcji

- zaangażowanie na lekcji
- udział w dyskusji
- samodzielne prowadzenie fragmentów lekcji
- ciekawa i rzeczowa prezentacja przygotowanych 
materiałów
- częstotliwość wypowiedzi poprawnych 
merytorycznie

- oceniana za pomocą „plusów” i ocen 
- 5 razy „plus” = ocena bardzo dobra , 6 
plusów ocena celująca

-6 "minusów" =ocena niedostateczna
- uczeń może otrzymać ocenę 6 , jeżeli 
bezbłędnie rozwiązał  problem o  
znacznym stopniu trudności, wykazując 
wysoki poziom wiedzy i  umiejętności 

Prowadzenie
zeszytu

przedmiotowego

- poprawność językowa zapisu – zwłaszcza 
tematów i notatek z lekcji
- czytelność zapisu
- systematyczność gromadzenia notatek i 
posiadanie zapisanych zadań domowych
- estetyka 
- przejrzystość

- skala ocen 1-6 
- ocenianie według potrzeb nauczyciela
- ocenie może podlegać wybrany losowo 
fragment zeszytu

Praca z
podręcznikiem

(tekstem)

- umiejętność korzystania z książki i wyszukiwania 
informacji na zadany temat
- stopień zrozumienia czytanych tekstów (czytanie 
informacyjne i interpretacyjne)
- umiejętność porządkowania i przetwarzania 
wiadomości
- wykorzystywanie fragmentów do poparcia 
własnego zdania

- ocenianie w skali 1-6

Wykorzystanie
źródeł informacji

- umiejętność zbierania, selekcjonowania i 
przetwarzania informacji na wybrany temat
- trafność wyboru źródeł informacji
- poprawność merytoryczna
- zwięzłość, czytelność, zrozumiałość
- wkład własnej pracy
- umiejętność samodzielnego uczenia się
- umiejętność zaprezentowanie zebranych i 
przygotowanych informacji

- ocenianie w skali od 1-6 

Praca w grupie - współpraca z innymi członkami grupy
- planowanie pracy
- poprawność i rzeczowość opracowanego w grupie
materiału
- pomoc innym członkom grupy
- przewodniczenie grupie

- skala ocen: 1-6
- nauczyciel przy pomocy uczniów 
dokonuje oceny uczniów w 
poszczególnych grupach
- ocena niedostateczna –  w przypadku 
braku zaangażowania lub braku wykonania
zadania

Prace dodatkowe - wykonanie prostych środków dydaktycznych 
(wzbogacanie pracowni)

- wskazane przez nauczyciela przedmiotu

- oceny o charakterze motywacyjnym
- skala ocen: 1-6
- prace obowiązkowe i dla chętnych

Aktywność poza
lekcjami

- samodzielność w uczeniu się
- wkład pracy
- efektywność nauki własnej i koleżeńskiej z zajęć
technicznych
-  udział  (i  ewentualne  osiągnięcia)  w konkursach
przedmiotowych  (związanych  z  ruchem
drogowym,pierwszą  pomocą,  pracami  techniczno-
praktycznymi)
- inwencja twórcza, pomysłowość
- uczestnictwo w pozalekcyjnych zajęciach  z zajęć
technicznych i pierwszej pomocy 
-

- wymienione powyżej formy aktywności 
pozalekcyjnej nie muszą występować
 jednocześnie 
- ocena jest wystawiana za zgodą ucznia
- nauczyciel nie nakłada obowiązku, a 
uczniowie uczestniczą na zasadzie 
dobrowolności 
- skala ocen: 4- 6

PROCENTOWE PROGI OCEN



OCENA PROGI PROCENTOWE
niedostateczny poniżej 34 %   
dopuszczający 49-35 %  
dostateczny 69-50 % 
dobry 89-70 %  
bardzo dobry 95-90 % 
celujący 100- 96% 

 SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW 
O INDYWIDUALNYCH OSIĄGNIĘCIACH

1. O uzyskiwanych ocenach uczniowie i rodzice są informowani na bieżąco poprzez wpis do 
zeszytu przedmiotowego, dziennika lekcyjnego i e-dziennika
2. Po odpowiedzi ustnej ucznia – nauczyciel dokonuje słownego uzasadnienia oceny ( mówi co 
było dobrze ,a co trzeba poprawić).
3. Oceny z kartkówek, prac domowych są uzasadniane przez nauczyciela .
4. Sprawdziany,  kartkówki są  przekazywane rodzicom za pośrednictwem ucznia a następnie z 
podpisem zwracane nauczycielowi .Prace pisemne gromadzone są w teczce ucznia do zakończenia 
roku szkolnego.
5.Nauczyciel stosując elementy oceniania kształtującego przeprowadza sprawdziany na których 
udziela informacji co uczeń umie, a co powinien powtórzyć
6. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowywania do lekcji, lekceważącego 
stosunku do przedmiotu – rodzice informowani będą poprzez wiadomość w e-dzienniku, podczas 
organizowanych indywidualnych spotkań z nauczycielem lub pisemnie. Nauczyciel wskaże 
sposoby pomocy uczniowi w nauce.
7.  O  zagrażającej  na  koniec  okresu  lub  roku  szkolnego  ocenie  niedostatecznej  rodzice  są
powiadamiani  przez  nauczyciela  lub  wychowawcę  na  miesiąc  przed  klasyfikacją  śródroczną
(roczną), o proponowanej ocenie okresowej (rocznej) - na 2 tygodnie przed klasyfikacją.

ZASADY ODWOŁANIA SIĘ OD PROPONOWANEJ OCENY ROCZNEJ

Na podstawie §  37 ust. 2 Statutu szko  ły określa się warunki, po spełnieniu kt  órych   łącznie, 
uczeń może odwołać się od proponowanej oceny klasyfikacyjnej rocznej:
a) napisanie wszystkich prac klasowych, sprawdzianów i testów (bez względu na termin),
b) poprawienie wszystkich ocen niedostatecznych z pisemnych prac jak w punkcie „a”,
c) brak punktów ujemnych wynikających z więcej niż dwóch nieodrobionych zadań domowych,
e) korzystanie ze wsparcia nauczyciela na konsultacjach,
f) w przypadku ucznia, który otrzymał jedynkę na I okres, opanowanie przez niego treści z I 
okresu, w sposób uzgodniony z nauczycielem, 

UWAGI KOŃCOWE

1. Praca i ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Nauczyciel po zapoznaniu się z opinią PP-P oraz zaleceniami w orzeczeniach o potrzebie 
kształcenia specjalnego, dostosowuje do ucznia warunki pracy na lekcji (metody i formy, stosuje 
indywidualizacje zadań i standardów wymagań respektujących dysfunkcję). W stosunku do 
wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania, poczucia 
własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.



Informacje  dotyczące  dostosowania  wymagań  edukacyjnych  do  indywidualnych  potrzeb
psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,  u  którego  stwierdzono  zaburzenia  i  odchylenia
rozwojowe  lub  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się,  uniemożliwiające  sprostanie  tym
wymaganiom zawiera załącznik do niniejszego PWE-zał. nr 1.

2. Ustalenie oceny okresowej i rocznej.

Ocena okresowa i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Stosuje się  wagę ocen 
aby ułatwić wystawienie ocen
waga 3- praca klasowa, testy dignozujące, praca i aktywność na lekcji /zajęciach pozalekcyjnych
waga 2- sprawdzian, odpowiedź ustna, projekt, współudział w prowadzeniu zajęć, 
waga 1- kartkówka, zadanie domowe, praca w grupach na lekcji, inne formy aktywność 
edukacyjnej ucznia.

Ocena  uwzględnia  postępy  ucznia  i  jego  rozwój  w  czasie  roku  szkolnego.  Ocena  roczna
uwzględnia ocenę okresową. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej otrzymanej
na koniec roku szkolnego w formie egzaminu poprawkowego na zasadach zgodnych z ogólnymi
przepisami zawartymi  w WSO. Zasady odwołania się od ustalonej oceny rocznej określa Statut
szkoły.

załącznik nr 1 do PSO z zajęć technicznych i techniki

ZASADY OCENIANIA I PRACY DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
EDUKACYJNYMI

Na lekcjach zajęć technicznych  indywidualizowana jest praca z uczniem. O formie 
indywidualizacji decyduje nauczyciel.
A) Zasady pracy z uczniem z dysfunkcjami (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
Dysfunkcje nie zwalniają ucznia z obowiązku opanowania treści przewidzianych w  podstawie 
programowej. Uczeń dyslektyczny podlega w większości tym samym kryteriom i formom 
oceniania, co pozostali uczniowie.
1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej /publicznej bądź niepublicznej/, w tym poradni specjalistycznej, dostosować 
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 
którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się.
2. Uczeń posługuje się wszystkimi formami wypowiedzi pisemnej poznanymi w danej klasie, przy 
czym o ocenie decyduje treść i zawartość merytoryczna, a nie sposób zapisu i poprawność 
ortograficzna.
3. Sprawdziany i kartkówki oceniane są na podstawie poziomu opanowanej wiedzy, stylu i 
poprawności językowej z pominięciem poprawności ortograficznej.
4 Podczas pisania  sprawdzianów, kartkówek wydłuża się czas pracy ucznia.
5. Uczeń wykonuje wszystkie zadania domowe, systematycznie prowadzi zeszyt, który jest 
oceniany, nie bierze się jednak pod uwagę staranności zapisu a jego kompletność.

6. Jeżeli zdarzy się, że praca ucznia jest nieczytelna, nauczyciel ocenia ją po odczytaniu jej przez 
autora.
7. Jeżeli wskazują na to zalecenia poradni, Uczeń może zapisywać treści drukowanymi literami (w 
klasie), w domu natomiast przy użyciu komputera
8. Nie ocenia się estetyki  prac manualnych , a jedynie pomysł,wkład pracy. 



9. Największe znaczenie dla oceny końcowej ucznia z przedmiotu mają: wysiłek ucznia, jego 
starania i motywacja oraz stopień zainteresowania przedmiotem, obowiązkowość i poziom 
wypowiedzi ustnych.
10. Uczeń dyslektyczny wraz z rodzicem powinni systematycznie i rzetelnie pracować w 
porozumieniu z nauczycielem w kierunku pokonywania trudności szkolnych.

B) Zasady pracy z uczniem zdolnym:
- udział uczniów w konkursach przedmiotowych,
- praca w kołach zainteresowań,
- zaangażowanie w pomoc koleżeńską,
- rozwiązywanie zadań dodatkowych,
- indywidualny program wg odrębnych zasad.

W sali lekcyjnej
KONTRAKT PRZEDMIOTOWY – zajęcia techniczne i technika

1.  Przedmiotem oceniania są różne formy pracy uczniów, a oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak
i jego rodziców/ prawnych opiekunów. Oceny bieżące są wpisywane do elektronicznego dziennika
3. W czasie zajęć uczeń przestrzega zasad dobrego zachowania i wykonuje polecenia nauczyciela
związane z realizacją lekcji.
4. Uczeń na każdą lekcję zajęć technicznych przynosi: zeszyt przedmiotowy, podręcznik , przybory 
szkolne.  Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe i podlega ocenianiu.
5. Pierwszego dnia po nieobecności uczeń nie musi mieć zadania domowego. Uczeń po 
nieobecności trwającej minimum 5 dni (roboczych) ma prawo do kilkudniowego (zależne od 
długości absencji) okresu na „nadrobienie” zaległości. Nie ocenia się ucznia do 3 dni po dłuższej, 
trwającej co najmniej dwa tygodnie, usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

6. Wszystkie prace kontrolne napisane na ocenę niedostateczną uczeń musi poprawi
, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
7. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  
8. Brak odpowiednich materiałów potrzebnych na lekcję traktowany jest jako nieprzygotowanie do 
lekcji. .
9. Zaległe prace klasowe i sprawdziany, prace klasowe ocenione na niedostateczny oraz inne 
zadania wyznaczone przez nauczyciela uczeń wykonuje w ciągu  tygodnia, na dyżurze 
konsultacyjnym, którego termin jest wyznaczany przez nauczyciela co roku. Jeżeli uczeń z 
przyczyn nieusprawiedliwionych nie spełni tego warunku, nauczyciel ma prawo sprawdzić jego 
wiedzę i umiejętności z zakresu zaległej pracy klasowej /sprawdzianu, testu itd. na kolejnych 
zajęciach, w wybranej przez nauczyciela formie (ustnej, pisemnej, praktycznej).
10. Poprawie podlegają testy,sprawdziany, kartkówki, zadania praktyczne. Uczeń może przystąpić 
do poprawy oceny tylko jeden raz. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ustala warunki poprawy 
indywidualnie. Ocena z poprawy brana jest pod uwagę przy wystawianiu oceny okresowej/rocznej. 
Jeżeli nauczyciel uzna, że praca inna niż klasowa, napisana na ocenę „ndst.” wymaga poprawy ze 
względu na znaczenie dla dalszego rozwoju ucznia, uczeń poprawia ją wg zasad opisanych w p. 9
11. Nauczyciel w dniu sprawdzianu  podaje do wiadomości uczniów skalę punktową, według której
oceniany będzie sprawdzian , praca klasowa, kartkówka, zadanie praktyczne.
12. Nauczyciel ma obowiązek, na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna), uzasadnić 
wystawioną ocenę.
13. Uczniowie nie mogą  na sprawdzianach pisać ołówkiem, flamastrami i czerwonym długopisem 
(zastrzeżonym dla nauczyciela) oraz używać korektora.
14. Rodzic w obecności nauczyciela ma prawo wglądu do prac pisemnych swojego dziecka.
15. Wszelkie plagiaty karane są oceną niedostateczną.
16. Za ocenę pracy grupy ponoszą odpowiedzialność w równym stopniu wszyscy członkowie 
grupy.



17. Nauczyciel gromadzi przez rok prace sprawdzające, które na prośbę rodziców udostępnia im do 
wglądu w czasie konsultacji, wywiadówek bądź spotkań indywidualnych. 
18. Uczeń może być raz nieprzygotowany i raz nie odrobić zadania domowego w okresie i 
zobowiązany jest zgłosić to nauczycielowi przed lekcją. Fakt ten oznaczany jest w dzienniku 
skrótami ""np"i „bz”. Brak zadania, nieprzygotowanie   więcej niż 1 razy w okresie lub bez 
usprawiedliwienia oceniane jest jednorazowo oceną niedostateczną.
19. Uczeń zawsze może zwróci
 się do nauczyciela o pomoc i wsparcie.
20. Uczeń nie może otrzymać ponownie oceny niedostatecznej za ten sam zakres wiedzy i   
umiejętności.

W teczce nauczyciela przedmiotu

Wykaz uczniów ze SPE w roku szkolnym 2017......../20.18....

L.p. Imie i nazwisko Klasa Rodzaj dysfunkcji Uwagi - dostosowanie


