
Przedmiotowy System Oceniania 
w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie 

Przedmiot:   Zajęcia praktyczne 
Szkoła:   Technikum nr 6, Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 
Opracował:  nauczyciele praktycznej nauki zawodu 
Obowiązuje:  od września 2019 r. – aktualizacja wrzesień 2020 

Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: 

· Aktualne Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych 

· Statut Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie, a w szczególności zasady wewnątrzszkolnego 
systemu oceniania, klasyfikowania i przeprowadzania egzaminów (stan na dzień 1.09.2019r.) 

· Program nauczania zajęć praktycznych w zawodach budowlanych  

W trakcie semestru uczeń otrzymuje oceny cząstkowe, wystawiane przez właściwego nauczyciela zawodu i wpisywane 
na bieżąco do  dziennika elektronicznego. W trakcie semestru nauczyciel zawodu powinien dążyć do tego, aby wystawić 
uczniowi minimum tyle ocen bieżących, ile godzin przeznaczonych jest w tygodniu na realizację zajęć praktycznych. 

Ocenianie uczniów odbywających zajęcia praktyczne 
Celem zajęć praktycznych jest nabycie przez ucznia wiadomości i umiejętności, a także przyswojenie postaw i zachowań 

niezbędnych w późniejszym wykonywaniu zawodu. 
Cykl kształcenia w trakcie zajęć praktycznych, (w połączeniu z wiedzą nabytą w czasie zajęć teoretycznych) ma spowodować, 
że uczeń potrafi: 

1. czytać instrukcje oraz interpretować rysunki techniczne, 
2. zaplanować przebieg i sposób wykonania swojej pracy i prawidłowo ją wykonać, 
3. posługiwać się instrukcjami użytkowania, 
4. dobierać odpowiednie narzędzia, elektronarzędzia, sprzęt, nazywać je oraz posługiwać się nimi w sposób 

prawidłowy, 
5. wykonywać podstawowe operacje, 
6. dobierać środki ochrony osobistej do rodzaju i zakresu wykonywanych zadań, 
7. stosować zasady bezpiecznej i higienicznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego, 
8. ocenić jakość wykonanej przez siebie pracy, 
9. znać i stosować  zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (omdlenia, skaleczenia, złamania, itp.). 

Szkolenie realizowane w trakcie zajęć praktycznych może mieć formę: 
a) ćwiczeń praktycznych w pracowniach szkolnych, 
b) zadań produkcyjnych, wykonywanych w szkole lub poza nią. 

Obszary aktywności ucznia, które będą podlegać ocenie: 
1.  Wykonanie ćwiczeń, prostych czynności i operacji zawodowych. 
2.  Wykonywanie prac bardziej złożonych obejmujących wyuczone poprzednio czynności, zabiegi i operacje zawodowe. 
3.  Samodzielne wykonywanie ćwiczeń oraz prac produkcyjnych. 
4.  Znajomość procesu technologicznego. 
5.  Rytm i tempo pracy. 
6.  Umiejętność czytania dokumentacji. 
7.  Umiejętność doboru narzędzi, elektronarzędzi, sprzętu i przyrządów pomiarowych. 
8.  Aktywność na zajęciach. 
9.  Udział w konkursach i olimpiadach zawodowych. 

Ocenie podlegają także działania i postawy ucznia zaprezentowane przez: 
1. punktualne przybycie na zajęcia, 
2. posiadanie kompletnego ubrania roboczego, 
3. umiejętność organizacji stanowiska pracy, 
4. zachowanie ładu i porządku na stanowisku pracy, 
5. jakość wykonania zadania praktycznego, 
6. umiejętność łączenia teorii z praktyką, 
7. umiejętność współdziałania ucznia w zespole, 
8. poszanowanie mienia Szkoły lub w innym miejscu odbywania zajęć praktycznych, 
9. przestrzeganie regulaminów i instrukcji obsługi, 
10. przestrzeganie przepisów bhp, p.poż., ochrony środowiska i dyscypliny pracy, 



11. zaangażowanie ucznia podczas wszystkich form zajęć praktycznych. 
12. własna inicjatywa w trakcie wykonywania prac. 

Formy sprawdzania umiejętności i wiedzy ucznia 

Obowiązują następujące formy sprawdzania umiejętności i wiedzy: 

1.  Formy ustne: 
· odpowiedź (zazwyczaj dotycząca wiedzy nabytej na wcześniejszych zajęciach praktycznych lub zajęciach 

teoretycznych, wymaganej do realizacji zadań praktycznych), 
· czytanie dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania zadania lub operacji, 
· aktywność w trakcie instruktażu wstępnego, bieżącego i końcowego, 
· prezentacja (ocenienie) wykonanego przez siebie zadania praktycznego. 

2.  Formy praktyczne: 
· ćwiczenia (poszczególne operacje lub bardziej złożone procesy), 
· wykonanie zadania produkcyjnego, a w jego ramach: 
ü etap planowania i dobierania rodzaju i ilości materiałów, narzędzi i sprzętu kontrolno-pomiarowego, 
ü umiejętność zorganizowania stanowiska pracy i zachowania odpowiedniego porządku tamże, 
ü prawidłowa, zgodna z technologią, warunkami technicznymi, przepisami bhp oraz ochrony środowiska 

naturalnego realizacja zadania, 
ü umiejętność współpracy w zespole, przy wykonywaniu prac, 

· sprawdzian praktyczny na stanowisku. 
 

Jeżeli nauczyciel podczas oceniania stosuje wagi ocen, bo taką możliwość daje mu obecnie dziennik elektroniczny, oceny 
za formy ustne oraz proste, pojedyncze operacje praktyczne powinny mieć mniejszą wagę niż oceny za zadania praktyczne 
bardziej skomplikowane, zajmujące większą część czasu trwania zajęć. 
 

W przypadku zaś nauczania zdalnego (gdyby zaszła taka konieczność) waga za wymagane od ucznia odpowiedzi 
teoretyczne wzrasta w stosunku do sytuacji opisanej powyżej, gdyż ćwiczenia praktyczne w tym przypadku nie są możliwe do 
przeprowadzenia. 

 
Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć praktycznych (np. w razie braku odzieży roboczej), nie częściej jednak niż: 
- w semestrze pierwszym (krótszym) – 1 raz 
- w semestrze drugim - tyle razy, ile dni w tygodniu odbywają się te zajęcia (czyli jeden lub dwa razy). 
 
Zgłoszenia należy dokonać na początku zajęć, najlepiej w czasie sprawdzania frekwencji. W takim przypadku, przez czas 

trwania zajęć, nauczyciel zawodu organizuje uczniowi prace o charakterze samokształceniowym lub innym (np. dyżur, lub 
prace porządkowe), a pod koniec zajęć sprawdza stopień opanowania zadanych wiadomości lub jakość wykonanych poleceń.  

Uczeń nie może być dopuszczony do zajęć z praktycznej nauki zawodu w przypadku braku ważnych badań lekarskich lub 
braku ubrania roboczego, a więc przy kolejnej takiej sytuacji będzie oceniony jako nieprzygotowany do zajęć i otrzyma ocenę 
niedostateczną. 

W przypadku nieobecności na zajęciach lub uzyskania oceny niedostatecznej, uczeń może być zobowiązany do zaliczania 
niektórych ćwiczeń, partii materiału, itp., ważnych dla realizacji celów edukacyjnych. Zakres i sposoby zaliczania są określane 
przez nauczyciela i podawane na początku roku szkolnego. 

Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną w ciągu tygodnia od jej otrzymania. Nie zgłoszenie się ucznia 
w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z utrzymaniem oceny.  

Na zajęciach praktycznych nie obowiązują zasady tzw. „szczęśliwego numerka”. 

Wszystkie oceny powinny być ustalane w sposób jawny i pozostawać jawne dla ucznia i jego rodzica (opiekuna). 

Ocenianie w czasie nauczania zdalnego 
1. Uczeń ma obowiązek brać udział w kształceniu zdalnym tzn. systematycznie odczytywać wiadomości i terminowo 

odsyłać zadane prace.  
2. Brać udział w lekcjach przeprowadzanych w czasie rzeczywistym (online). 
3. Brak udziału w takich zajęciach oraz nieodesłanie prac skutkuje oceną niedostateczną.  
4. Uczeń ma możliwość poprawienia otrzymanej oceny po uzgodnieniu formy i terminu z nauczycielem.   
5. Za aktywność w czasie nauki zdalnej uczeń może dodatkowo otrzymać pozytywną lub negatywną ocenę. 
6. Szczegóły dotyczące nauczania zdalnego reguluje regulamin nauczania zdalnego w ZSAB w Krośnie. 



Zasady wystawiania oceny śródrocznej, rocznej oraz przeprowadzanie ewentualnych egzaminów 
Ocena śródroczna nie musi być średnią arytmetyczną z poszczególnych ocen cząstkowych, ale nie powinna też zbytnio od 

niej odbiegać. Może być poprzedzona znakiem „ + ” lub „ - ”. Przy ocenie na koniec cyklu nauczania nie stosuje się tych 
znaków. 

Zarówno oceny śródroczne jak i końcoworoczne odzwierciedlają wyniki pracy ucznia w ciągu całego semestru lub roku 
szkolnego. Nie mogą one być rezultatem zaliczania przez ucznia całego materiału w ostatnich dniach semestru lub roku 
szkolnego! 

W przypadku wystawiania oceny na koniec cyklu kształcenia praktycznego, należy uwzględnić oceny roczne otrzymane 
w poprzednich latach z tego przedmiotu. Jeżeli przedmiot był nauczany przez co najmniej 2 nauczycieli, ocenę końcową, (jeśli 
jest to możliwe) wystawiają wspólnie, przy czym zdanie decydujące ma nauczyciel, który miał więcej godzin w cyklu 
kształcenia tego przedmiotu. 

Pozostałe zasady wystawiania ocen śródrocznych, końcoworocznych oraz przeprowadzania ewentualnych egzaminów, 
są zgodne ze Statutem Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów 
Indywidualizacja pracy z uczniem w trakcie zajęć praktycznych polega na dostosowaniu warunków, środków, metod 

i form kształcenia do potrzeb i możliwości uczniów, uwzględniając zalecenia zawarte w opiniach, orzeczeniach oraz 
obserwację uczniów. 

1. Uczeń z dysleksją 
· kontrolowanie stopnia zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń – dotyczy głównie zadań 

praktycznych, których wykonanie oparte jest o przekazany tekst i rysunki techniczne. 
· wydłużenie czasu potrzebnego na zrozumienie pisanych poleceń, przed podjęciem przez ucznia pracy; 
· dodatkowe instrukcje, naprowadzanie; 
· nie należy krytykować i oceniać negatywnie wobec klasy. 

2. Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej 
· ćwiczenie niewielkich partii materiału z podziałem na kolejne operacje podstawowe i o mniejszym stopniu trudności; 
· pozostawianie więcej czasu na opanowanie koniecznych umiejętności, wielokrotne ich powtarzanie; 
· jeśli to możliwe podawanie poleceń w jak najprostszej formie; 
· unikanie zadań wymagających samodzielnego rozwiązania problemu, przekrojowych; 
· wolniejsze tempo pracy; 
· odrębne instruowanie ucznia. 

3. Uczeń zdolny 
· indywidualizacja ćwiczeń praktycznych; 
· powierzanie odpowiedzialnych zadań, także w trakcie pracy ucznia w zespole; 
· tworzenie sytuacji dydaktycznych, które będą dla ucznia wyzwaniem, i źródłem jego satysfakcji. 



Załącznik do Przedmiotowego systemu oceniania z zajęć praktycznych w zawodach budowlanych (zgodnie ze Statutem Szkoły): 

Ogólne kryteria ocen z zajęć praktycznych. 

Za wykonywane zadania praktyczne uczniowie są oceniani według poniższej, sześciostopniowej skali ocen. Oceny 2, 3, 4, 
5 mogą być poprzedzone słowem plus lub minus albo równoważnie znakiem „+” lub „ - ”, wówczas, gdy uczeń nie spełnia 
wymagań na daną ocenę lub nie spełnia wszystkich wymagań na ocenę o stopień wyższy.  

Stopień celujący:    Otrzymuje uczeń, który: 
w wysokim stopniu posiadł wiedzę i umiejętności określone programem nauczania. Biegle posługuje się zdobytymi 
wiadomościami przy wykonywaniu zadań praktycznych i czytaniu dokumentacji technicznej. Proponuje samodzielnie trafne 
rozwiązania nietypowe. Bardzo dokładnie wykonuje zadania odpowiadające w pełni warunkom odbioru technicznego. 
Wzorowo organizuje stanowisko pracy i zachowuje na nim na bieżąco ład, sprawnie i bezpiecznie posługując się narzędziami 
i urządzeniami. Potrafi dobrze współpracować przy pracach zespołowych. Przykładnie przestrzega przepisów bhp. Osiąga 
sukcesy w konkursach i olimpiadach zawodowych na szczeblu regionalnym lub krajowym. Wzorowa punktualność 
i frekwencja na zajęciach. 

Stopień bardzo dobry:    Otrzymuje uczeń, który: 
w dużym stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania i potrzebnych w wykonywaniu 
zajęć praktycznych. Sprawnie posługuje się nimi, samodzielnie rozwiązując problemy praktyczne, także w nowych sytuacjach 
występujących podczas zajęć praktycznych. Wykonuje ćwiczenia i zadania odpowiadające warunkom odbioru technicznego, 
zwracając uwagę na ich estetykę. Prawidłowo organizuje stanowisko pracy, dba o zachowanie w trakcie pracy i porządku 
i ładu. Jest aktywny na zajęciach, chętnie uczestniczy w pracach zespołowych. Sprawnie posługuje się obowiązującą 
terminologią fachową. Bardzo dobra frekwencja. 

Stopień dobry:    Otrzymuje uczeń, który: 
opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie około 75%, a niewielkie braki w tej mierze 
pozwalają mu na wykonywanie samodzielnie typowych zadań praktycznych. Przy nieco trudniejszych pracach potrzebuje 
czasem niewielkiej pomocy nauczyciela (opiekuna). Z reguły zachowuje warunki odbioru technicznego, lub inne wymagania 
stawiane wykonywanym pracom. Prawidłowo wykorzystuje narzędzia i sprzęt. Przy organizacji stanowiska pracy i w samej 
pracy czasem dopuszcza do drobnych uchybień, stara się przestrzegać przepisy bhp. Dobrze posługuje się dokumentacja 
techniczną, oraz podstawowymi pojęciami z fachowej terminologii. Potrafi współpracować w zespole. 

Stopień dostateczny:    Otrzymuje uczeń, który: 
wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie opanował w stopniu podstawowym (w zakresie 
odtwarzania ok.50%), co pozwala mu na wykonywanie typowych zadań praktycznych o średnim stopniu trudności pod 
kontrolą i niewielką pomocą nauczyciela zawodu. Jego prace dopiero po poprawieniu mogą odpowiadać stawianym im 
wymaganiom. Zaangażowanie ucznia w czasie zajęć nie jest wystarczające, co owocuje uchybieniami w zorganizowaniu 
stanowiska pracy, w zachowaniu niektórych przepisów bhp, nie zawsze właściwym korzystaniem z narzędzi, koniecznością 
sporadycznej pomocy nauczyciela. W stopniu podstawowym potrafi korzystać z dokumentacji technicznej. Posiada przeciętny 
zasób słownictwa fachowego. Ma problemy przy współpracy z kolegami, w przypadku pracy prowadzonej zespołowo. 

Stopień dopuszczający:    Otrzymuje uczeń, który: 
Posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno 
zestawione, często bez rozumienia związków i uogólnień. Wykonuje zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności, przy 
nieco trudniejszych wymaga częstej pomocy nauczyciela. Estetyka wykonanych prac pozostawia dużo do życzenia, często 
należy je kilkakrotnie poprawiać, by mogły zostać odebrane. Mało angażuje się w przebieg zajęć, rozprasza się, bywa 
niezdyscyplinowany, spóźnia się na zajęcia. Dopuszcza się znacznych uchybień przy organizacji stanowiska pracy, właściwym 
wykorzystaniu narzędzi i sprzętu kontrolno-pomiarowego. Nie dba o ład podczas pracy, nie porządkuje często stanowiska 
pracy po zakończonych zajęciach. Zdarzają mu się dość częste uchybienia przy zachowywaniu przepisów bhp. Wpływ na tę 
ocenę ma także niezadowalająca frekwencja na zajęciach praktycznych. 

Stopień niedostateczny:    Otrzymuje uczeń, który: 
nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie 
umiejętności praktycznych z tego przedmiotu. Nie jest w stanie wykonać zadań praktycznych nawet o niewielkim stopniu 
trudności, czy też przy częstej pomocy nauczyciela i wielu poprawkach. Odmawia wykonania zadania praktycznego lub 
pomocy nauczyciela. Nie angażuje się w przebieg zajęć lub nie jest nimi zainteresowany. Nie potrafi pracować w zespole, 
a nawet powoduje konflikty przy pracy w grupie. Nie potrafi lub nie chce zorganizować stanowiska pracy. Często nie stosuje 
się do przepisów bhp. 

Uczeń, którego frekwencja w semestrze, na zajęciach praktycznych jest niższa niż 50%, zgodnie ze Statutem Szkoły może 
otrzymać za ten okres, zamiast oceny, wpis: nieklasyfikowany. 


