
Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów  
na lekcjach zajęć technicznych: 

1) sprawdzian - to praca pisemna, obejmująca zakres wiedzy podany przez 
nauczyciela, zapowiadana tydzień wcześniej, waga oceny 4; 
 

2) kartkówka - to krótka, pisemna forma sprawdzenia wiadomości, 
zapowiedziana obejmuje dowolny, podany zakres materiału lub 
niezapowiedziana z 1-3 ostatnich lekcji, waga oceny 3; 
 

3) odpowiedź ustna - to sprawdzenie wypowiedzi ustnej (umiejętności 
wysławiania się) uczniów, wnioskowania oraz wiedzy merytorycznej, obejmuje 
dowolny, podany przez nauczyciela zakres materiału, waga oceny 3; 
 

4) aktywność - to ocenianie udziału uczniów w zajęciach edukacyjnych, gdzie 
stosuje się znaki + i -, biorąc pod uwagę zaangażowanie, ww. znaki są 
konwertowane na oceny:  5 znaków - ocena bardzo dobra, waga oceny 1; 
 

5) zadanie domowe - waga 1; 
 

6) projekt edukacyjny, np. przygotowanie referatu, wykonanie dodatkowej pracy 
w oparciu o wiedzę z zakresu przedmiotu i innych dziedzin- waga oceny 3; 
 

7) prace wytwórcze (indywidualne, zespołowe) wykonywane na zajęciach 
edukacyjnych, waga oceny 3; 
 

8) praca kulinarna (indywidualna, zespołowa) wykonywana na zajęciach 
edukacyjnych, będąca prostym daniem ze składników zaliczanych do zdrowej 
żywności, waga oceny 3; 
 

9) bhp na lekcji - dotyczy właściwego korzystania z ostrych narzędzi, sprzętu 
elektrycznego zgodnie z instrukcją, dbania o bezpieczeństwo własne i innych 
w trakcie pracy na lekcji, waga 4. 
 

10) dodatkowe oceny: 
 

a. Konkurs wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” - bieżąca 
ocena celująca dla ucznia, który przeszedł do etapu rejonowego, 
powiatowego, itd. waga 4, 

b. inne - np. konkursy szkolne, waga oceny 1. 

W ocenianiu bieżącym nauczyciel informuje ucznia o jego osiągnięciach, błędach, 
wskazuje elementy do poprawy i motywuje do dalszej pracy. Sprawdziany, testy 
nauczyciel ocenia i dołącza komentarz w formie pisemnej. Pozostałe formy 
sprawdzania wiedzy i umiejętności, o których mowa w ust. 1, nauczyciel ocenia 
i ustnie uzasadnia ocenę. 



W pisemnych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności stosuje się następującą 
procentową skalę przeliczania zdobytych punktów na stopnie: 

1. celujący: 90% - 100 % + zadanie dodatkowe; 
2. bardzo dobry: 90 %- 100 %; 
3. dobry: 75% - 89 %; 
4. dostateczny: 50% - 74 %; 
5. dopuszczający: 30% - 49 %; 
6. niedostateczny: 0 %- 29 %. 

 

Termin przysługujący nauczycielowi na poprawę, oceną i zwrot pracy pisemnej 
to 14 dni roboczych. 


