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I. Wymagania na poszczególne oceny 
 
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania 

samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wiedzę 
wykraczającą poza wymagania programowe, uzyskuje bardzo dobre i celujące oceny ze 
sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami 
i dba o właściwą organizację miejsca pracy. Ponadto bierze udział w konkursach przedmiotowych. 
 
Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i samodzielnie oraz 

wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto uzyskuje bardzo dobre 
oceny ze sprawdzianów i 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. Ze sprawdzianów otrzymuje oceny dobre, a 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 dostatecznym. 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.  
Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami brane są pod uwagę: 

• aktywność podczas lekcji, 

• umiejętność pracy w grupie, 

• obowiązkowość i systematyczność,  
• udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego, 

•stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych,  
• pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania zadania, 
•przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.  
• zaangażowanie w pracę. 

 

II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 
 
Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany), testy online, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, 
odpowiedzi ustne, prace domowe, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne 
osiągnięcia. 
 
1. Prace klasowe (sprawdziany) są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest 

sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia.  
• Pracę klasową planuje się na zakończenie działu, który obejmuje treści teoretyczne.  
• Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem.  
• Przed pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy.



• Pracę klasową może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel 
zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.  

• Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania prac 
klasowych są zgodne z WSO.  

• Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach 
wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.  
• Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WSO. 

• Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac.  
2. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i 

umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie 
trzech).  
• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym 
kartkówki.  
• Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na 
ocenę zgodnie z zasadami WSO.  
• Zasady przechowywania kartkówek reguluje WSO. 

 
3. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. 

Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:  
• wartość merytoryczną, 

• stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia, 

• dokładność wykonania polecenia,  
• staranność i estetykę. 

 
4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, 

nauczyciel bierze pod uwagę:  
• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, 

• właściwe posługiwanie się pojęciami, 

• zawartość merytoryczną wypowiedzi,  
• sposób formułowania wypowiedzi. 

 
5. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania 

wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.  
• Pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie lub w formie zleconej przez nauczyciela.  
• Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z 
uwzględnieniem zapisów WSO.  
• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, 

poprawność i estetykę wykonania. 
 
6. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i 

minusów.  
• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, 

krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji 
przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.  

• Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak podręcznika, 

zeszytu, plików potrzebnych do wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji.  
• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem 

a uczniami. 
 
7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace 

projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki szkolnej, wykonanie 
pomocy naukowych, prezentacji (np. multimedialnej). Oceniając ten rodzaj pracy, brana jest pod 
uwagę pod uwagę m.in.:  
• wartość merytoryczną pracy,



• stopień zaangażowania w wykonanie pracy, 

• estetykę wykonania, 

• wkład pracy ucznia, 

• sposób prezentacji,  
• oryginalność i pomysłowość pracy. 

 
8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i 

międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO. 

 

III. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 
 
1. Sprawdziany teoretyczne są obowiązkowe. Oceny z tych sprawdzianów uczniowie mogą 

poprawiać po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.  
2. Oceny z kartkówek, odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych można poprawić 

po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. .  
3. Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z bieżącej pracy bezpośrednio po 
jej wystawieniu.  
4. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z 
nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z 


