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1. O ocenie decydują:  

- przygotowanie do zajęć- zeszyt, podręcznik, zadanie domowe  
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
- kreatywność, pomysłowość, aktywność 
- zaangażowanie, wkład pracy  
- współpraca z innymi w przypadku zadań grupowych  
- prace pisemne, sprawdziany i testy z wiedzy teoretycznej  

2. W ramach przedmiotu TECHNIKA uczniowie wykonują prace płaskie i przestrzenne  samodzielnie lub w 
grupie na lekcji lub w domu. W oparciu o wiedzę teoretyczną piszą pracę, sprawdzian lub test. W klasie 4 
uczniowie piszą teoretyczny test na kartę rowerową oraz zdają egzamin praktyczny. 

3. Brak zadania domowego, zeszytu, podręcznika można zgłosić jako nieprzygotowanie na początku lekcji 
bez konsekwencji jeden raz w ciągu półrocza. Nieprzygotowanie nie obowiązuje w sytuacji, kiedy uczeń 
zostanie poproszony o przygotowanie lekcji np. w formie prezentacji.  

4. Minus można otrzymać za:  

- niezgłoszenie nieprzygotowania do lekcji  
- brak pracy na lekcji  
Za trzy minusy uczeń otrzymuje niedostateczną, której nie można poprawić!  

5. Nieobecność na sprawdzianie, kartkówce oznaczone są symbolem „nb” nieoddanie pracy domowej, 
prezentacji czy innej pracy oznaczone jest „bz”. 

6. WYMAGANE JEST POPRAWIANIE OCENY NIEDOSTATECZNEJ ZE SPRAWDZIANU, ZAPOWIEDZIANEJ 
KARTKÓWKI, DUŻEJ PRACY DOMOWEJ (PROJEKTU). Ocena z poprawy nie anuluje ocen otrzymanych 
wcześniej. Termin poprawy ustalany jest z nauczycielem w momencie oddania sprawdzianu. 

7. Uczeń nieobecny ma obowiązek napisać zaległy test, sprawdzian lub wykonać pracę zgodnie ze 
wskazówkami nauczyciela maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły (nie dotyczy sytuacji 
wyjątkowych). Uczeń który w ustalonym terminie nie podejdzie do sprawdzianu, kartkówki, będzie 
zobowiązany do napisania jej na pierwszej lekcji po upłynięcia terminu.  

8. Uczeń, który w ustalonym terminie nie nadrobi zaległości („nb” lub „bz”) w przypadku mniejszej pracy lub 
kartkówki otrzyma ocenę niedostateczną (1) w przypadku pracy obejmującej duży zakres materiału (np. 
cały dział), otrzyma oprócz dotychczasowego „nb” lub „bz” wpis „mn” (materiał nie zaliczony). 
Niezaliczony materiał („mn”) skutkuje obniżeniem oceny śródrocznej lub rocznej o jeden stopień. Od 
powyższego zapisu możliwe są odstępstwa tylko w wyjątkowych przypadkach, np. długotrwałej choroby. 

OCENIA NA KONIEC SEMESTRU/ROKU SZKOLNEGO NIE JEST WYSTAWIANA NA PODSTAWIE ŚREDNIEJ 
OCEN. WYŚWIETLAJĄCE SIĘ DOMYŚLNIE ŚREDNIE LICZONE Z OCEN CZĄSTKOWYCH MOGĄ BYĆ JEDYNIE 
POMOCĄ DLA NAUCZYCIELA. 

 

DODATKOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE PRACY W OKRESIE NAUCZANIA ZDALNEGO. 

1. Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem narzędzi: Google Classroom oraz Librus Synergia 

2. Uczeń ma obowiązek brać udział w zajęciach w sposób ustalony przez nauczyciela. 

3. Ocenie podlegają następujące elementy pracy ucznia: 

o Zadania domowe, prace pisemne, karty pracy, odpowiedzi na pytania, które dołączone są jako 

załączniki do wiadomości lub plik na platformie. 



o Prezentacje multimedialne, referaty 

o Kartkówki, sprawdziany przygotowywane na platformach internetowych 
4. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać w 

ustalonym przez nauczyciela terminie. 

5. Nieodesłanie w terminie podanej pracy traktowane jest jako nieprzygotowanie do lekcji odnotowane w 

dzienniku „bz”, dalszy brak reakcji ucznia skutkuje oceną niedostateczną. Uczeń ma możliwość poprawy 

oceny w terminie wskazanym przez nauczyciela. 
6. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia obecną sytuację ucznia oraz jego wkład włożony w wykonaną 

pracę. 


