
Kryteria oceniania - technika 

Kryteria  ocen: 

Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności w zakresie treści nauczania 

wprowadzanych na zajęciach ze szczególnym uwzględnieniem postępów ucznia. 

 

       • Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości w pełni 

spełniają zakres wymagań ponadpodstawowych i stosuje je w działaniach praktycznych, 

wzorowo organizuje miejsce pracy, jest zawsze przygotowany do lekcji i aktywnie w niej 

uczestniczy, bezpiecznie posługuje się narzędziami i przyborami w czasie działań 

praktycznych. 

 

      • Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości spełniają 

zakres wymagań podstawowych i stosuje je w działaniach praktycznych, organizuje miejsce 

pracy, jest zawsze przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczy, bezpiecznie posługuje 

się narzędziami i przyborami w czasie działań praktycznych. 

 

     • Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości spełniają zakres 

wymagań podstawowych, lecz nie zawsze potrafi samodzielnie zastosować je w działaniach 

praktycznych, jest umiarkowanie aktywny na zajęciach lekcyjnych. 

 

    • Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości spełniają w 

połowie zakres wymagań podstawowych, wymaga stałej kontroli nauczyciela przy 

wykonywaniu zadań praktycznych, jest mało aktywny na zajęciach lekcyjnych. 

 

    • Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, którego wiadomości obejmują przynajmniej 

treści najłatwiejsze, niezbędne do opanowania podstawowych umiejętności praktycznych, 

wymaga stałej kontroli nauczyciela przy wykonywaniu zadań praktycznych, jest nieaktywny 

na zajęciach lekcyjnych, często nieprzygotowany do lekcji. 

 

   • Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który pomimo działań wspomagających i 

zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej. 

 

 



 

Skala procentowa:  (punkty uzyskane ze sprawdzianów pisemnych i testów przeliczane są na stopnie według skali) 

1) Do 30% poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczny;  

2) Od 31 do 50 % poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczający;  

3) Od 51% do 72% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczny;  

4) Od 73% do 89% poprawnych odpowiedzi – ocena dobry;  

5) Od 90 % do 95% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobry;  

6) Od 96% do 100% poprawnych odpowiedzi – ocena celujący 

 

 

Oceny za odpowiedzi ustne i krótkie pisemne, uzasadniane są ustnie w obecności uczniów 

danej klasy. Dopuszcza się ocenę grupową.  

Używa się znaku "+" i "-" (3 plusy = bdb, 3 minusy = ndst ) 

Oceny za odpowiedzi długie pisemne uzasadniane są za pomocą zwrotów: „opanował”, „nie 

opanował”, „opanował częściowo”, ze wskazaniem formy poprawy. 

 


