
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

 OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

ZAJĘCIA TECHNICZNE  

Moduł: Zajęcia krawieckie  

 

1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów 

Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania. 

Do sprawdzenia stopnia opanowania treści programowych, umiejętności i postaw najlepiej służą 

zadania praktyczne wykonywane przez uczniów. Nauczyciel zajęć technicznych powinien oceniać 

przede wszystkim zaangażowanie uczniów w działania na lekcjach, ich aktywność i chęć przyswojenia 

wiedzy. Zwracać powinno się uwagę na wyobraźnię i pomysłowość. Osiągnięcia uczniów (kontrola 

ustna i pisemna) sprawdzamy podczas zajęć, a nie podczas tzw. odpytywania uczniów na początku 

lekcji. 

 

Metody sprawdzania osiągnięć uczniów: 

 test dydaktyczny  

 odpowiedź pisemna (np. wypełnianie lub uzupełnianie tabel, krzyżówek, luk w tekście) 

 odpowiedź ustna 

  zadanie rysunkowe (np. wykonanie projektu kolekcji mody, wykonanie formy) 

 pomiar wielkości (np. pomiary sylwetki centymetrem krawieckim) 

 realizacja poleceń w ćwiczeniach  

 zadanie praktyczne (np. wykonanie próbek ściegów, splotów) 

 zadanie wytwórcze (np.  szycie odzieży) 

 obserwacja pracy uczniów (np. aktywność, zainteresowanie, pomoc koleżeńska, 

samokontrola i samoocena) 

 



W trakcie rozwiązywania różnego typu problemów, zadań technicznych należy zwrócić uwagę na: 

 przestrzeganie przepisów BHP 

 odpowiednie zorganizowanie stanowiska pracy, przestrzeganie zasad organizacji pracy 

 posługiwanie się urządzeniami technicznymi, sprzętem gospodarstwa domowego, 

przyrządami pomiarowymi 

 umiejętność pracy zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń technicznych 

 umiejętność odczytywania danych z tabel, wyszukiwania odpowiednich danych 

 aktywność i kreatywność podczas wykonywania zadań 

 korzystanie z różnych źródeł informacji, w szczególności programów komputerowych  

i Internetu 

 oryginalność, estetykę i samodzielność rozwiązania poszczególnych zadań wytwórczych 

 umiejętność stosowania wiedzy w praktyce 

 

Zasady oceniania: 

 na lekcjach zajęć technicznych oceniane są wyżej wymienione obszary; 

 ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji 

rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie); 

 uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, 

który również podlega ocenie; 

 uczeń ma prawo 1 raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Fakt ten zostaje 

odnotowany w dzienniku lekcyjnym, jednakże nie ma on wpływu na ocenę. Za 2 ,,np” 

otrzymuje ocenę ndst.  

 uczeń ma prawo 2 raz w semestrze zgłosić brak zeszytu oraz ma obowiązek uzupełniania 

zaległości wynikłych z nieobecności. Za 3 braki otrzymuje ocenę ndst. 

 uczeń nieobecny na zajęciach musi obowiązkowo uzupełnić zeszyt przedmiotowy 

 i ćwiczenia na kolejne zajęcia (wyjątkiem może być nieobecność ucznia spowodowana 

dłuższą chorobą) 

 uczeń ma prawo poprawić niską ocenę w ciągu 2 tygodni. 

 uczeń, który nie wykona pracy domowej w terminie otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według następujących 

zasad przeliczania: 

 100% + zad. dodatkowe  ocena celująca 



 100% – 91%   ocena bardzo dobra 

 90% – 75%              ocena dobra 

 74% – 51%                         ocena dostateczna 

 50% – 35%                                  ocena dopuszczająca 

 mniej niż 35%   ocena niedostateczna. 

 

Ocena uczniów z zaleceniami PPP 

– nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u 

którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty. 

– w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni: 

 wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, 

 możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania 

etapami, 

 konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów  

w formie pisemnej, 

 branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, 

 a nie jego walorów estetycznych, 

 możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca 

klasowa lub sprawdzian), 

 podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast 

jednego złożonego, 

 obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego, 

 możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej 

 

2. Kryteria oceniania 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

–  posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program zajęć technicznych realizowany 

w gimnazjum  



–  uczestniczy w nadobowiązkowych formach zajęć technicznych, np. reprezentuje szkołę  

w konkursach wiedzy technicznej i osiąga sukcesy  

–  interesuje się literaturą fachową, rozwijając zainteresowania techniką  

–  potrafi samodzielnie i w sposób twórczy rozwiązywać problemy związane  z techniką, potrafi 

wypowiadać się i dyskutować na tematy techniczne, uzasadniając poprawność rozumowania  

–  zawsze jest wzorowo zaangażowany w pracę na lekcji i przygotowany do zajęć technicznych  

–  zawsze jest zdyscyplinowany, a jego zachowanie nigdy nie stwarza problemów wychowawczych  

  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

–  opanował bez zastrzeżeń wiedzę i umiejętności z zakresu programu zajęć technicznych 

realizowanego w gimnazjum  

–  ma bardzo dużą wiedzę merytoryczną oraz proponuje ciekawe rozwiązania techniczne  

w trakcie wykonywanych zadań, projektów i ćwiczeń   

–  zadania praktyczne realizuje prawidłowo, dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami  

i umiejętnościami  

–  samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia o wyższym stopniu trudności   

–  potrafi zastosować zdobytą wiedzę techniczną do rozwiązania zadań i problemów   

w różnych sytuacjach  

–  jego prace spełniają wszystkie kryteria podane przez nauczyciela, terminowo wywiązuje się ze 

wszystkich zadań, jest aktywny na zajęciach, pracuje systematycznie i efektywnie współdziała w 

grupie.  

  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

–  opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie zajęć technicznych 

dla gimnazjum   

–  poprawnie i samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne, ale potrzebuje na to więcej 

czasu  –  jest pracowity i chętny do pracy, ma przygotowanie i umiejętności  



z zakresu realizowanego tematu  

–  samodzielnie wykonuje zadania o średnim stopniu trudności  

–  wykazuje postępy w swojej pracy, ale nie opanował wszystkich umiejętności określonych  

w programie zajęć technicznych  

–  dba o ukończenie zadań praktycznych na zaplanowanym przez nauczyciela etapie oraz  

w wyznaczonym terminie  

–  zazwyczaj jest przygotowany do zajęć i czynnie w nich uczestniczy  

  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

–  opanował w sposób zadowalający podstawowe umiejętności z zakresu programu zajęć 

technicznych realizowanego w gimnazjum, umożliwiające rozwiązywanie zadań o średnim stopniu 

trudności (czasem przy pomocy nauczyciela)  

–  wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie, potrzebuje pomocy nauczyciela  

–  zazwyczaj jest przygotowany do lekcji  

–  samodzielnie wykonuje  zadania o  podstawowym stopniu trudności  

–  stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela przy realizacji 

swoich prac  

  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:   

–  wykonuje proste zadania  

–  bywa przygotowany do zajęć, chociaż pracuje niesystematycznie,   

–  ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu dalszej nauki  

–  samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje większość zadań o podstawowym stopniu 

trudności  

–   zadania zlecone przez nauczyciela wykonuje z opóźnieniem   



–  korzysta z możliwości poprawiania prac praktycznych  

–  wykazuje bierny stosunek do przedmiotu 

 


