
OCENIANE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA  
 

SPRAWDZIAN (waga 4)  

 jeden sprawdzian w półroczu – podlega poprawie,  

 każdy sprawdzian można poprawić tylko raz,  

 poprawa sprawdzianu odbywa się w ciągu 2 tygodni od otrzymania sprawdzianu, w 

terminie 

 wyznaczonym przez nauczyciela,  

 jeśli uczeń był nieobecny na poprawie, traci możliwość poprawienia sprawdzianu  

 

PRACA PRAKTYCZNO-TECHNICZNA (waga 3)  

 w półroczu uczeń wykonuje dwie prace praktyczno –techniczne (klasy 5 – trzy prace) 

 obejmuje zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas zajęć. Przy ocenie 

nauczyciel bierze pod uwagę wartość merytoryczną, stopień zaangażowania, dokładność, 

staranność i estetykę wykonania pracy, 

 nie podlega poprawie;  

 

ODPOWIEDŹ (waga 2) 

 pisemna (tzw. kartkówka) obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu bieżącego działu,  

o jest zapowiadana 

o nie podlega poprawie 

o dwie kartkówki w półroczu, są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem 

 

 ustna − obejmuje wiedzę z zakresu bieżącego działu 

o nie jest zapowiadana  

o nie podlega poprawie 

 

PRACA ZLECONA PRZEZ NAUCZYCIELA (waga ustalana przez nauczyciela) obejmuje:  

 zadania domowe obowiązkowe,  

 zadania domowe dodatkowe,  

 nie podlegają poprawie;  

 

AKTYWNOŚĆ (waga 1)  

 zadania dodatkowe podjęte przez ucznia na lekcji,  

 wyróżniającą się aktywność na lekcjach, 

 za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje +. Sześć + zamieniane jest na ocenę z 

aktywności; 

 

STANOWISKO PRACY (waga 1) 

Każdy uczeń dba o porządek na swoim stanowisku pracy, pamięta aby mieć zawsze 

uporządkowane miejsce pracy. 

 

NIEPRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ  

 Uczeń może być raz w półroczu nieprzygotowany do lekcji (nie ponosi żadnych 

konsekwencji).  

Fakt ten zgłasza nauczycielowi na początku zajęć.  

 

UZUPEŁNIENIE ZALEGŁOŚCI  

 Uczeń ma obowiązek zaliczyć wszystkie sprawdziany. W przypadku dłuższej  

nieobecności na zajęciach uczeń zobowiązany jest na pierwszej lekcji po powrocie do 

szkoły uzgodnić z nauczycielem termin uzupełnienia zaległości.  



 

DODATKOWE INFORMACJE  

 Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy:  

o zgłasza drugie i następne nieprzygotowanie,  

o nie zgłosi nieprzygotowania do zajęć,  

o nie odda w wyznaczonym terminie zadania domowego lub innej pracy zleconej przez 

nauczyciela,  

o korzysta ze „ściąg” podczas sprawdzianu, kartkówki lub innych form sprawdzania 

wiedzy; 

 

Na każdą lekcję techniki uczeń zobowiązany jest do przynoszenia podręcznika oraz do 

prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

 
 


