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Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:  

o opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania o biegle posługuje się 

zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych   

o systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji o twórczo rozwija własne uzdolnienia 

techniczne  

o bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne Prace manualne  

o praca na bardzo dobrym poziomie, wyróżniająca się oryginalnością w ujęciu tematu, precyzyjnie 

wykonana, uczeń otwarty na uwagi i korekty nauczyciela, wzorowa współpraca w grupie w 

przypadku prac zespołowych  

Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:  

o nie popełnia błędów rzeczowych w wypowiadaniu się, ma bogaty zasób pojęć technicznych  

o interesuje się techniką  

o jest świadomy zasad bhp podczas pracy o poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy o 

sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami o cechuje się systematycznością, konsekwencją 

działania o właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu  

o prowadzi zeszyt przedmiotowy Prace manualne o praca wykonana z dużym zaangażowaniem, 

stosowanie się do korekt i uwag, nanoszenie poprawek, dbałość o estetykę, dokładność i 

ostateczny wygląd pracy, realizacja wersji dodatkowej w razie potrzeby, bardzo dobra 

współpraca w grupie w przypadku prac zespołowych  

Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:  

o nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania o rozwiązuje 

samodzielnie zadania teoretyczne  

o potrafi samodzielnie wyjaśnić wiele zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach 

technicznych  

o wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela o sporadycznie prezentuje swoje 

zainteresowania techniczne  

o rzadko popełnia błędy rzeczowe w wypowiadaniu się, ma znaczny zasób pojęć technicznych,  

o zna i stosuje zasady bhp o poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy o poprawnie 

posługuje się narzędziami i przyborami o właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym 

otoczeniu  

o zdania praktyczne realizuje samodzielnie, z dbałością i dokładnością zwracając uwagę na 

estetykę wykonania 

o Prace manualne o praca wykonana poprawnie i zgodnie z tematem, poprawki nanoszone 

niechętnie, obojętny stosunek do ostatecznego wyglądu pracy, harmonijna współpraca w grupie 

w przypadku prac zespołowych  



Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:  

o opanował minimum zakresu wiedzy określonej w programie nauczania o uczeń nie potrafi 

samodzielnie wyjaśnić wielu zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach technicznych  

o często popełnia błędy rzeczowe w wypowiadaniu się, ma mały zasób pojęć technicznych, o 

rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności o poprawnie posługuje się przyrządami i 

narzędziami o poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy o stosuje zasady 

organizacji i bezpieczeństwa pracy o mało efektywnie wykorzystuje czas pracy o rzadko korzysta 

z różnych źródeł informacji o prowadzi dość poprawnie zeszyt przedmiotowy Prace manualne o 

niewielkie zaangażowanie, praca niestaranna, wykonana w pośpiechu, słaba współpraca w 

grupie w przypadku prac zespołowych  

Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy:  

o ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w programie nauczania  

o rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności o w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać 

się urządzeniami z najbliższego otoczenia o wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga 

kierowania o zadania praktyczne realizuje przez naśladownictwo o posiada zeszyt przedmiotowy 

z licznymi brakami Prace manualne o minimalne zaangażowanie, brak współpracy z innymi w 

przypadku prac grupowych, ignorowanie uwag nauczyciela  

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy:  

o nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nauczania o nie jest w stanie rozwiązać 

podstawowych zadań o nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów o nie potrafi 

organizować pracy o jest niesamodzielny  

o nie korzysta z żadnych źródeł informacji  

o nie prowadzi dokumentacji Prace manualne o brak minimum zaangażowania, niewykonanie 

pracy w terminie  


