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 Kryteria oceny ucznia  
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń,  który: 
 
•  pracuje systematycznie, 
•  wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, starannie i poprawnie pod względem  
    merytorycznym, 
•  jest kreatywny, proponuje nowe rozwiązania rozpatrywanych problemów, 
•  opanował wiedzę określoną programem nauczania, 
•  uzyskuje celujące i bardzo dobre oceny cząstkowe, 
•  posługuje się narzędziami w sposób bezpieczny i zgodnie z ich przeznaczeniem, 
•  dba o właściwą organizację miejsca pracy, 
•  ewentualnie bierze udział w konkursach przedmiotowych. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 
•  pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie, 
•  opanował wiedzę określoną programem nauczania, 
•  wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym, 
•  planuje pracę przed rozpoczęciem, 
•  odpowiednio organizuje miejsce pracy, 
•  zachowuje podstawowe zasady bezpieczeństwa, 
•  wykazuje dużą aktywność na lekcjach, 
•  uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe, 
•  jest zawsze przygotowany do lekcji. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 
•  podczas pracy korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub kolegi, 
•  czynnie uczestniczy w lekcji, 
•  posługuje się narzędziami w sposób bezpieczny i zgodnie z ich przeznaczeniem, 
•  potrafi zaprojektować miejsce pracy, nie zawsze utrzymuje na nim porządek, 
•  uzyskuje dobre oceny cząstkowe, 
•  czasem jest nieprzygotowany do lekcji. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 
•  pracuje niesystematycznie, 
 
•  podczas pracy w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, 
•  nie opanował w pełni treści nauczania, 
•  na stanowisku pracy nie zachowuje porządku, 
•  używa narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, 
•  najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe, 
•  często jest nieprzygotowany do zajęć. 
 



Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 
•  z trudem wykonuje działania techniczne, ale podejmuje w tym kierunku starania, 
•  pracuje niesystematycznie, 
•  pracę rozpoczyna bez wcześniejszego jej przemyślenia, 
•  jest często nieprzygotowany do lekcji. 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 
 
•  nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia, 
•  w trakcie pracy nie wykazuje zaangażowania, 
•  przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne 
 
 
Warunki i tryb uzyskania ocen zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO). 

 


