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I. W ciągu semestru uczniowie zobowiązani są do systematycznej pracy. 
II. Ocenie podlegają: 
a) Praca na lekcjach: 
- ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć; 
- odpowiedzi ustne; 
- jakość pracy i aktywność na lekcji; 
- współpraca w grupie; 
- prowadzenie zeszytu przedmiotowego; 
- praca projektowa; 
- kartkówki; 
- sprawdziany; 
- prace klasowe. 
b) Dodatkowo aktywność pozalekcyjna (koło modelarskie, projekt edukacyjny). 
c) Udział w konkursach. 
III. Każdego ucznia obowiązuje zeszyt przedmiotowy, w którym musi sporządzać 
odpowiednie notatki z lekcji. Brak zeszytu należy zgłosić nauczycielowi na początku zajęć i 
jest to odnotowywane w dzienniku przez „-”. Trzy „-” równoznaczne są z oceną 
niedostateczną.  
IV. Nauczyciel ma prawo na początku każdej lekcji przeprowadzić kilkunastominutową 
kartkówkę z ostatniego tematu lekcji. Prace klasowe i sprawdziany mogą odbywać się w 
formie pisemnej lub praktycznej i muszą być zapowiedziane i zapisane w dzienniku 
elektronicznym z odpowiednim wyprzedzeniem: sprawdzian (3dni), praca klasowa (7 dni) 
wcześniej. Praca pisemna, praktyczna oceniana jest według skali zawartej w 
Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania: 

stopień celujący (6)   - co najmniej 95% 
                    stopień bardzo dobry (5)  - co najmniej 90% 
                    stopień dobry (4)   - co najmniej 70% 
                    stopień dostateczny (3)  - co najmniej 50% 
                    stopień dopuszczający (2)  - co najmniej 30%  
                    stopień niedostateczny (1)  - poniżej 30% 
V. Pracę domową mogą otrzymać uczniowie, którzy wykażą chęć wykonania dodatkowego 
zadania. 
VI. Za aktywny udział w lekcji uczniowie otrzymują oceny lub plusy (+), trzy plusy 
równoznaczne są ocenie bardzo dobrej. Nauczyciel może ocenić negatywnie ucznia biernego, 
nie zainteresowanego lekcją, oceną niedostateczną lub minusem (-), trzy minusy 
równoznaczne są ocenie niedostatecznej. 
VII. Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć z powodu choroby, z przyczyn rodzinnych lub 
losowych, o czym informuje nauczyciela przed lekcją. Powstałe zaległości uczeń musi 
nadrobić w ciągu dwóch tygodni. 



VIII. Uczeń, gdy opuści lekcję na której realizowane były zadania praktyczne, zobowiązany 
jest do nadrobienia zaległości. Informacja o zaległości ocena „0”. Termin i forma realizacji do 
uzgodnienia z nauczycielem. 
IX. Uczeń w każdej chwili może skontaktować się z nauczycielem używając poczty   
       https://dziennik.librus.pl  
X. WAGI OCEN: 

L.p. Rodzaj oceny Waga oceny 
1 Zeszyt 1 
2 Aktywność na lekcji, odpowiedź ustna 1 
3 Praca na lekcji, wykonywanie zadania 1 
4 Udział w projekcie 3 
5 Praca dodatkowa 1 
6 Ćwiczenia praktyczne 1 
7 Udział w konkursie 1 
8 Udział w konkursie na szczeblu powiatowym 3 
9 Prezentacja końcowa 3 

10 Kartkówka, sprawdzian, praca klasowa 2 
11 Nieprzygotowanie do lekcji 1 
12 Ocena śródroczna 3 

 
Wymagane progi średnich ważonych na daną ocenę śródroczną lub roczną: 
 
od 1,85 – ocena dopuszczająca 
od  2,85 – ocena dostateczna 
od 3,85 – ocena dobra  
od 4,85 – ocena bardzo dobra  
ocena celująca – średnia powyżej 5,0 i szczególne osiągnięcia (decyzja nauczyciela). 
  



 
XI. Kryteria ocen rocznych: 
 
W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na 
ocenę bardzo dobrą, a ponadto co najmniej jeden z warunków:   
• posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznym w 
gimnazjum,  
• wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy, problemów 
praktycznych i teoretycznych,  
• interesuje się najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki,  
• jest laureatem konkursów wiedzy technicznej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) 
na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, 
• efektywnie współdziała w grupie, 
•przestrzega zasad i przepisów BHP podczas posługiwania się narzędziami, przyborami i 
urządzeniami technicznymi. 
 
W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  
• opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania,  
• wyjaśnia zjawiska fizyczne, w oparciu o które działają urządzenia techniczne,  
• przedstawia estetyczną i kompletną dokumentację rysunkowo-technologiczną,  
• właściwie organizuje stanowisko pracy,  
• prawidłowo posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami,  
• pracuje systematycznie i efektywnie,  
• wykazuje się aktywnością na lekcjach,  
• stosuje zdobytą wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne do rozwiązywania zadań i 
problemów w różnych sytuacjach,  
• wyjaśnia parametry techniczne urządzeń,  
• efektywnie współdziała w grupie, 
•przestrzega zasad i przepisów BHP podczas posługiwania się narzędziami, przyborami i 
urządzeniami technicznymi. 
 
W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  
• opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania,  
• poprawnie wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania problemów praktycznych i 
teoretycznych,  
• przedstawia dokumentację rysunkowo-technologiczną, ale zdarzają się w niej błędy,  
• właściwie organizuje stanowisko pracy, ale zdarzają się drobne uchybienia,  
• w sposób zadawalający posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami,  
• korzysta z wytworów techniki, zwracając uwagę na bezpieczeństwo,  
• zna zasady i potrafi praktycznie udzielić pierwszej pomocy, w tym porażonemu prądem 
elektrycznym,  
• jest pracowity i chętny do pracy,  
• jest przygotowany do realizacji tematu, 
•przestrzega zasad i przepisów BHP podczas posługiwania się narzędziami, przyborami i 
urządzeniami technicznymi. 
 
 
 
 
 
 



 
 
W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  
• opanował podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania,  
• przedstawia dokumentację rysunkowo-technologiczną, ale z błędami lub niestaranną,  
• pracuje, ale nie jest aktywny na lekcjach,  
• właściwie organizuje stanowisko pracy, ale z uchybieniami i potrzebuje na to więcej czasu,  
• stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela,  
• rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o małym stopniu trudności,  
• wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie, 
•przestrzega zasad i przepisów BHP podczas posługiwania się narzędziami, przyborami i 
urządzeniami technicznymi. 
 
W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  
• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu dalszej 
nauki,  
• samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje większość zadań o podstawowym stopniu 
trudności,  
• zadania wykonuje z opóźnieniem,  
• pracuje niesystematycznie,  
• wykazuje bierny stosunek do przedmiotu, 
• przestrzega zasad i przepisów BHP podczas posługiwania się narzędziami, przyborami i 
urządzeniami technicznymi. 
 
W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  
• nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne w dalszej 
nauce,  
• nie potrafi rozwiązać (wykonać) zadań o podstawowym stopniu trudności z pomocą 
nauczyciela,  
• nie wykazuje zainteresowania zajęciami technicznymi,  
• nie przestrzega zasad i przepisów BHP podczas posługiwania się narzędziami, przyborami i 
urządzeniami technicznymi. 
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