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Uczeń powinien przynosić na lekcje:  podręcznik, zeszyt, przybory do pisania i kreślenia, 

przybory geometryczne oraz inne artykuły zapowiedziane na wcześniejszej lekcji. 

 

Ocenie podlegają: 

• prace klasowe – po przerobionej partii materiału, zapowiedziane min. tydzień wcześniej, czas trwania 

1 godzina lekcyjna, 

• sprawdziany – zapowiedziane min. tydzień wcześniej z określeniem zakresu materiału z jakiego będzie 

sprawdzian, czas trwania ok.15÷20 minut, 

• kartkówki – nie muszą być zapowiedziane, obejmują  wiadomości i umiejętności z ostatnich trzech 

lekcji, 

• praca na lekcji, aktywność, 

• praca w grupie, 

• zadania domowe, 

• odpowiedź ustna. 

 

Uczeń w ciągu semestru może być nieprzygotowany 2 razy. Powinien to zgłosić na początku lekcji. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy ma trzeci brak oraz za każde następne nieprzygotowanie. 

W przypadku braku zadania domowego nauczyciel wyznacza uczniowi datę uzupełnienia tego 

braku. 

 

Prace klasowe udostępniane są rodzicom podczas klasowych zebrań z rodzicami, uczniom – 

podczas omawiania zadań oraz wyników pracy klasowej. 

 

Nieobecność podczas pisemnej formy sprawdzania wiedzy oraz brak wytworu pracy ucznia 

odnotowujemy w dzienniku małą literą „n”. Uczeń ma obowiązek zaliczyć daną pracę w ciągu 

dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły. Brak zaliczenia w wyznaczonym terminie skutkuje 

zamianą literki „n” na ocenę niedostateczną. 

Poprawione oceny zapisujemy w dzienniku w rubryce sąsiedniej. 

 

System oceniania uczniów: 

Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki są oceniane według następującej skali: 

• ocena bardzo dobra + zadanie dodatkowe – ocena celująca, 

• 90% – 100% punktów – ocena bardzo dobra, 

• 75% – 89% punktów – ocena dobra, 

• 60% – 74% punktów – ocena dostateczna, 

• 50% – 59% punktów – ocena dopuszczająca, 

• 0 % – 49% punktów – ocena niedostateczna. 

 

Dopuszcza się wystawianie ocen z „+” i „-”. 

 

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną: 

• z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania oceny 

• za odpowiedź ustną podczas kolejnej lekcji poprzez samodzielne zgłoszenie się 

• w przypadku braku zadania domowego uczeń jest zobowiązany je uzupełnić 

w wyznaczonym terminie 

 



Rok szkolny 2019/2020 

 
RYSUNEK TECHNICZNY – Przedmiotowe Zasady Oceniania 

KAROL KRAJEWSKI 

 

Wagi ocen: 

• praca klasowa – waga 5, 

• sprawdzian – waga 4 

• kartkówka, odpowiedz ustna – waga 2÷3, 

• aktywność – waga 1, 

• zadanie domowe – waga 1, 

• udział w konkursach i zawodach pozaszkolnych – waga 3÷5, 

• praca w grupach – waga 1, 

• prace długoterminowe – waga 3. 

 

Ocena śródroczna i końcowa: 

1) Ocena semestralna i roczna określają ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia 

przewidzianych w programie nauczania na dany semestr lub rok szkolny. 

2) Nauczyciel przy wystawianiu ocen śródrocznych i końcowych uwzględnia średnią ważoną, 

uwzględnienie średniej ważonej w skali ocen: 

1,0÷1,8 – niedostateczny – powyżej średniej 1,75 możliwość podwyższenia oceny na dopuszczający, 

1,81÷2,8 – dopuszczający – powyżej śred. 2,65 możliwość podwyższenia oceny na dostateczny, 

2,81÷3,8 – dostateczny – powyżej śred. 3,65 możliwość podwyższenia oceny na dobry, 

3,81÷4,8 – dobry – powyżej śred. 4,65 możliwość podwyższenia oceny na bardzo dobry, 

4,81÷5,8 – bardzo dobry – powyżej śred. 5,5 możliwość podwyższenia oceny na celujący, 

5,81÷6,0 – celujący. 

Średnia ocen ważona półroczna i roczna jest informacją wyświetlaną w dzienniku elektronicznym.  

W gestii nauczyciela pozostaje ustalenie ostatecznej oceny półrocznej i rocznej. 

Kryteria podwyższenia oceny: 

• o formie i terminie poprawy decyduje nauczyciel, 

• uczeń wypełniał swoje obowiązki oraz w ciągu semestru korzystał z warunków poprawiania ocen, 

• uczeń wykazywał właściwą postawę na zajęciach lekcyjnych, np.: był sumienny, aktywny, respektował 

polecenia. 

3) Uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną na I semestr nie muszą formalnie jej poprawiać  

ale zobowiązani są do uzupełnienia wiadomości w ciągu II semestru. 

4) Nauczyciel ustalając ocenę końcową uwzględnia ocenę za I semestr oraz bierze pod uwagę progres (regres) 

jaki nastąpił w II semestrze. 

5) Nauczyciel informuje ucznia w czasie lekcji o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego  

na 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej oraz o możliwości poprawy na ocenę 

wyższą, wyznacza zakres i termin poprawy. 

6) Uczeń, który opuścił 50% godzin zajęć i brak jest podstaw do ustalenia oceny będzie nieklasyfikowany  

z przedmiotu. 

7) Nauczyciel informuje ucznia w czasie lekcji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  


