
KRYTERIA OCENIANIA  Z TECHNIKI W KLASIE 5 
 

 

        Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i 

umiejętności rozwiązywania zadań technicznych w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających 

z podstawy programowej. Przy ocenianiu osiągnięć uczniów należy zwrócić uwagę na: 

 
- rozumienie zjawisk technicznych, 
 
- umiejętność wnioskowania, 
 

- czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń technicznych, katalogów, czytanie i rysowanie rysunków                 

- złożeniowych i wykonawczych, 

- umiejętność organizacji miejsca pracy, 
 
- właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych, 
 
- przestrzeganie zasad bhp, 
 

- dokładność i staranność wykonywania zadania. 
 

 

Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów 

odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen. 

 
 
STOPIEŃ CELUJĄCY  

 

 otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie 

i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności,  wykazuje się 

dużym zaangażowaniem na lekcji, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się 

narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. 

 

 
 
STOPIEŃ BARDZO DOBRY  

 
przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły  samodzielnie oraz wykonuje zadania 

poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto wykonuje działania techniczne w odpowiednio 

zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

 

 
STOPIEŃ DOBRY 

 
uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub 

koleżanek i kolegów. Podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia  

 i utrzymuje porządek na swoim stanowisku.  



STOPIEŃ DOSTATECZNY  

 
przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań 

technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował  

na poziomie niższym niż dostateczny. Na stanowisku pracy nie zachowuje porządku.  

 
 
 
STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY 

 
 otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane  do zrealizowania podczas lekcji, 

ale podejmuje w tym kierunku starania. Ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. 

Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.  

 

STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY 

 

 uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia.  

W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć  

i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.  

 

 

W ocenianiu szkolnym dąży się do spełnienia wymogów obiektywności poprzez jasność 

kryteriów i procedur oceny. Należy informować uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów)  

o zasadach oceniania i wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu 

nauczania, a także o sposobie sprawdzania osiągnięć młodych ludzi. Jawna i dobrze uzasadniona 

ocena jest bowiem dla ucznia źródłem informacji wspierających jego rozwój i może być zachętą  

do podejmowania działań w tym kierunku.  

 


