
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
Z PRZEDMIOTÓW: 
 
· DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
· PRACOWNIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 
· BUDOWA I KONSERWACJA OBIEKTÓW MAŁEJ 

ARCHITEKTURY 
· TECHNOLOGIA WYKONYWANIA I RENOWACJI DETALI 

ARCHITEKTONICZNYCH 
· PRACOWNIA KOSZTORYSOWANIA 
· PODSTAWY HISTORII ARCHITEKTURY 
· PROJEKTOWANIE I WYSTRÓJ WNĘTRZ 
 
 
I. Formy i metody oceniania wyników nauczania 

 
1.ODPOWIEDZI USTNE: 

A) W ciągu semestru uczeń powinien otrzymywać przynajmniej jedną ocenę za odpowiedz 
ustną. Wiadomości sprawdzane podczas odpowiedzi ustnej obejmują materiał z trzech 
ostatnich lekcji 

B) Za aktywność lub jej brak (np. brak notatek) w czasie lekcji uczeń może dostać „+”, „-” 
lub ocenę. Ilość uzbieranych plusów daje ocenę. (np.: trzy plusy to dostateczny 
z aktywności). Waga oceny jest 1. 

 
2. PRACE PISEMNE 

A) Po zakończeniu omówienia jednego lub kilku działów przewidziane są sprawdziany 
pisemne, zapowiadane przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Waga 
sprawdzianu jest od 3 do 5. 

B) Uczeń może  poprawiać oceny ze sprawdzianu, która go nie satysfakcjonuje. Jeśli jest 
nieobecny musi napisać sprawdzian w umówionym terminie. Jeśli go nie napisze 
miesiąc przed klasyfikacją dostaje ocenę 1. 

C) Możliwe jest przeprowadzenie, bez zapowiedzi, kartkówek obejmujących zakres 
materiału z trzech ostatnich lekcji. Waga kartkówki jest 1 lub 2. 

 
3. ĆWICZENIA PROJEKTOWE I RYSUNKOWE i PRAKTYCZNE 

A) W ramach zajęć mogą być prowadzone projekty semestralne, których zaliczenie 
warunkuje otrzymanie pozytywnej oceny semestralnej. Waga oceny projektu jest 6. 

B) Niektóre ćwiczenia rysunkowe będą wykonywane tylko na lekcji i traktowane będą jako 
forma ćwiczeń. Waga oceny jest uzależniona od ilości lekcji przewidzianych na rysunek 
(np.: jedna lekcja-waga 1). 

C) Pewne ćwiczenia rysunkowe zadawane będą w ramach pracy domowej. Waga 1 lub 2. 
 
4.INNE 

A) Prowadzenie dokumentacji(zeszyt przedmiotowy, rysunki).Waga oceny 1. 
B) Samodzielne referaty i inne opracowania-prace autorskie. Waga oceny 1 lub 2. 
C) Ćwiczenia wykonywane w ramach aktywizujących metod nauczania-prace autorskie, 

ćwiczenia praktyczne. Waga oceny od 1 do 3. 



II. Zasady oceniana: 
 

 
1. PRAC RYSUNKOWYCH/PROJEKTOWYCH I AUTORSKICH/ĆWICZEŃ 

PRAKTYCZNYCH 
14-15 pkt- ocena bardzo dobra 
9-13 pkt - ocena dobra 
5-8 pkt - ocena dostateczna 
3-4 pkt- ocena dopuszczająca 
0-2 pkt- ocena niedostateczna 

Gdy uczeń nie odda pracy (nie wykona ćwiczenia) dostaje 1.Praca wykraczająca poza 
materiał lub wzorowo opracowany rysunek daje ocenę celującą. 

2. PRAC PISEMNYCH 
Prace pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru z niektórymi pytaniami do 
uzupełnienia. Nauczyciel ocenia pytania testowe metodą 0,1. Pytania do wyjaśnienia mogą 
być oceniane odpowiednio wyżej. Informacja o punktacji za poszczególne pytania jest 
podana w teście. 
Warunkiem zaliczenia pracy pisemnej/kartkówki jest uzyskanie 50% punktów z odpowiedzi. 
0-49 % - ocena niedostateczna 
50-62.5% - ocena dopuszczająca 
62.5-75% - ocena dostateczna 
75-87.5% - ocena dobra 
87.5-100% - ocena bardzo dobra 
 
3. PROWADZENIA ZESZYTU 
Uczeń ma obowiązek prowadzenia notatek z lekcji w zeszycie przedmiotowym. Nauczyciel 
może za ich prowadzenie dać „+ „ ,”-” lub ocenę. Za brak prowadzenia notatek uczeń może 
dostać „-„ lub ocenę. Ilość plusów uzbieranych w semestrze oznacza ocenę z aktywności.  
Zeszyt jest oceniany raz w semestrze - ocena z zeszytu. Sprawdzany jest pod względem 
estetyki i kompletności notatek oraz odrabiania zadań domowych. Jeżeli uczeń jest nieobecny 
na lekcji, to ma obowiązek uzupełniania notatek, mogą to być notatki kserowane i wklejane 
do zeszytu, wyjątek stanowią rysunki. 
  

Prace autorskie Ćwiczenia 
rysunkowe/projektowe 
 

Punkty 
 

1. Wyczerpanie tematu 1. Dokładność i poprawność 
wykonania 
 

0-5 pkt 
 

2. Estetyka wykonania 2. Estetyka wykonania 0-5 pkt 
 

3. Atrakcyjność formy 3. Opis pismem 
technicznym/ Zgodność z 
projektem. 

0-5 pkt 
 



4. OCENA Z ODPOWIEDZI  USTNEJ, AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI 
A) Uczeń za aktywność na lekcji dostaje „+” (pięć „+”daje oceną bdb.) lub ocenę, jeżeli 

wykaże się wiedzą na dany temat i wielokrotnie zabiera głos w dyskusji. 
B) Zasady odpowiedzi ustnej: 

Ocena niedostateczna- uczeń mimo pytań naprowadzających nie dał poprawnej 
odpowiedzi na pytanie. 
Ocena dopuszczająca – uczeń wykazał minimalne wiadomości przy stosowaniu 
pytań naprowadzających. 
Ocena dostateczna- odpowiedz poruszyła wszystkie najważniejsze wymagane 
elementy; ale była niepełna i wymagała pytań naprowadzających. 
Ocena dobra- odpowiedz wyczerpująca całkowicie podany temat z małymi usterkami 
np. językowymi lub treściowymi. Dopuszczalne jedno pytanie naprowadzające. 
Ocena bardzo dobra- odpowiedz w pełni wyczerpuje temat w sposób jasny 
i w logicznej kolejności. Uczeń używa poprawnej polszczyzny i fachowej 
terminologii. Odpowiedź jest samodzielna. 
Ocena celująca- uczeń w bardzo wysokim stopniu opanował wiedzę  i w swojej 
odpowiedzi proponuje rozwiązania nietypowe w rozwiązaniu „problemu”. Biegle 
posługuję się terminologią z danego zagadnienia. 
 
Uczeń dostaje 1 gdy nie chce odpowiadać. 

 

III. Kryteria oceny semestralnej i końcoworocznej 
 
Ocena semestralna jest średnią ważoną z ocen z semestru . 
Ocena końcowa jest średnią ważoną dla z ocen z całego roku. 
 
Ocena Przedział średniej ważonej 
Nieklasyfikowanie 0-0,49 
Niedostateczny 0,5-1,49 
Dopuszczający 1,5-2,49 
Dostateczny 2,5-3,49 
Dobry 3,5-4,49 
Bardzo dobry 4,5-5,5 
Celujący 5,5- 6,0 
 
Ponadto: 
 
1. Nieklasyfikowanie: 

- uczeń nie uczęszcza na lekcje, ma większość ocen 0 
- nie zaliczył sprawdzianów  
- nie oddał  pracy semestralnej 

 
2. Ocena niedostateczna: 

- brak podstawowych wiadomości i umiejętności 
- brak umiejętności zastosowania wiadomości w projektowaniu nawet z pomocą 

nauczyciela 



- brak systematyczności w nauce i nieumiejętność organizacji pracy 
- nie oddanie projektu semestralnego lub gdy oddany projekt nie spełnia podstawowych 

wymagań dotyczących programu, zawartości opracowania czy formy graficznej 
 
3. Ocena dopuszczająca: 

- mimo braków uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w stopniu 
pozwalającym na kontynuowanie nauki 

- uczeń jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać zadania typowe, nie wymagające 
dużej biegłości 

- projekt semestralny wykonany jest z błędami, ale takimi, które nie dyskwalifikują pracy 
- forma projektu pozostawia wiele do życzenia 
- uczeń jest nieobowiązkowy i niesystematyczny 

 
4. Ocena dostateczna: 

- uczeń opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwa do nauczenia 
- wykazuje niewielkie zrozumienie związków miedzy pojęciami i treściami 
- jest w stanie rozwiązać samodzielnie typowe zadanie projektowe 
- projekt semestralny wykonany jest z niewielkimi błędami, ale przedstawia rozwiązania 

o niewielkim stopniu trudności 
- brak systematyczności 

 
5. Ocena dobra: 

- wypowiedzi ucznia są samodzielne, zawierają większość wymaganych treści, używana 
jest fachowa terminologia 

- uczeń potrafi zastosować zdobyte wiadomości w praktyce, realizując zadania 
o większym stopniu skomplikowania 

- forma i treść projektu semestralnego wskazują na dobre opanowanie wiadomości 
i umiejętności potrzebnych do jego wykonania 

- właściwie organizuje pracę, sporadyczne przypadki niesystematyczności 
 
6. Ocena bardzo dobra: 

- materiał programowy uczeń opanował w całości 
- odpowiedzi są wyczerpujące i świadczą o zrozumieniu związków miedzy faktami 
- uczeń rozwiązuje zadania o dużym stopniu skomplikowania 
- treść i forma projektu semestralnego nie budzą zastrzeżeń i wskazują na bardzo dobra 

opanowanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do jego wykonania 
- uczeń systematycznie pracuje i starannie prowadzi dokumentację 

 
7. Ocena celująca: 

- materiał programowy uczeń opanował w całości 
- odpowiedzi są wyczerpujące i świadczą o zrozumieniu związków miedzy faktami  
- uczeń rozwiązuje zadania o dużym stopniu skomplikowania 
- w działaniach ucznia widać szczególne zainteresowanie przedmiotem 
- do rozwiązania zadań projektowych podchodzi w sposób twórczy 
- forma i treść projektu semestralnego są oryginalne i wskazują na szczególne 

zainteresowanie przedmiotem 
- staranna dokumentacja i stała systematyczność 
- uczęszcza na zajęcia dodatkowe dot. przedmiotu 
- bierze udział w konkursach związanych z przedmiotem  



IV. Dostosowania: 
 
Dysgrafia:  
Sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne (np. jeśli praca ucznia jest nieczytelna 
można go poprosić o przeczytanie lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału, można też 
skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze.(praca w domu). 
 
Dysleksja:  
Osoby z dysleksją nie będą odpytywane z czytania na głos. Będą miały wydłużony czas na 
czytanie i zrozumienie treści np. w pracy z tekstem źródłowym. 
 
Dysortografia:  
Ocenianie odrębnie merytorycznej strony pracy i odrębnie poprawności pisowni - nie 
wpisywanie tej drugiej oceny do dziennika. Na przedmiotach zawodowych nie ocenia się 
ortografii. Ewentualne błędy w nazwach (ortograficzne lub przestawianie znaków) będą 
uznawane jako poprawne pod względem merytorycznym. 
 
Dyskalkulia:  
Oceniany będzie tok rozumowania a nie techniczna strona liczenia. Zły wynik końcowy, 
przestawienie cyfr nie będzie znaczyło, że zadanie jest wykonane źle. Analizowany będzie tok 
rozumowania. 
 
Dysleksja rozwojowa będzie obejmowała przestrzeganie z poniższych punktów: 

a) Unikanie głośnego odpytywania z czytania. 
b) Ograniczanie zadań związanych z czytaniem obszernych tekstów. 
c) Kontrola stopnia zrozumienia samodzielnie przeczytanego tekstu. 
d) Wydłużenie czasu pracy na sprawdzianach, kartkówkach. 
e) Przygotowanie gotowych notatek. 
f) W sprawdzianach rezygnacja z zadań niedokończonych, tekstów z lukami itp. 
g) Miejsce na sprawdzianie na odpowiedz. 
h) Ocenianie toku rozumowania. 
i) Preferowanie wypowiedzi ustnych z krótszych partii materiału, 
j) Uprzedzenie ucznia o odpowiedzi , nie wyrywanie go do pytania, 
k) Dziecko blisko nauczyciela w czasie lekcji. 
l) Nieuwzględnianie ortografii w pracach. 
m) Akceptowanie pisma drukowanego i komputerowego. 

 
 
 
Opracował: Łukasz Zima 


