
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA dla: 
 
Rysunku Budowlanego, Rysunku Instalacyjnego, Rysunku Geodezyjnego oraz 
Pracowni Rysunku Geodezyjnego: 
 
 
I. Założenia ogólne 
 
1. Uczeń otrzymuje oceny za realizację zadań edukacyjnych , które zostały określone 

i podane na początku roku szkolnego. 
2. Ocenia się osiągnięcia ucznia -  jego wiedzę , umiejętności i  postawy, np. aktywność, 

kreatywność oraz terminowość, jakość i szybkość realizacji zadań. 
3. W każdym półroczu uczeń może zgłosić dwa nie przygotowania do zajęć edukacyjnych  
4. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe i może być przedmiotem 

oceniania. 
 
II. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie 
 
1. Wiedza i umiejętności przedmiotowe. 
2. Aktywność na lekcjach. 
3. Prace ucznia – samodzielnie wykonane prace rysunkowe. 
4. Udział w konkursach, turniejach i olimpiadach. 
5. Wkład pracy i zaangażowanie w podejmowane działania. 

 
III. Metody sprawdzania osiągnięć uczniów 
 
1. Formy ustne. 

· odpowiedzi ustne 
· aktywność na lekcjach 

2. Formy pisemne. 
· sprawdziany 
· kartkówki 
· prace domowe 

3. Zadania praktyczne. 
· wykonywanie prac rysunkowych   

 
Ad.1. 
a) Bieżące odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. 
b) W ciągu semestru uczeń powinien otrzymać przynajmniej jedną ocenę za odpowiedź 

ustną . Wiadomości sprawdzane podczas odpowiedzi ustnej obejmują materiał z trzech 
ostatnich lekcji. 

c) Za aktywność w czasie lekcji lub krótkie odpowiedzi ustnej uczeń może dostać +,  pięć + 
jest równoznaczne ocenie bardzo dobrej. 

d) Kryteria oceny: 
· poprawność merytoryczna 
· uzasadnienie wypowiedzi 
· stosowanie języka przedmiotu 
· sposób prezentacji – umiejętność formułowania myśli 

 
 



Ad. 2. 
a) Po zakończeniu omawianego jednego lub kilku działów przewidziane są sprawdziany 

pisemne, zapowiadane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany mogą 
być w formie testów lub prac pisemnych. 

b) Uczeń ma dwa tygodnie na poprawienie oceny ze sprawdzianu, która go nie 
satysfakcjonuje. Ten sam termin dotyczy ucznia , który nie  pisał  sprawdzianu. 
ZALICZENIE WSZYSTKICH SPRAWDZIANÓW JEST KONIECZNYM 
WARUNKIEM DO UZYSKANIA POZYTYWNEJ OCENY KOŃCOWEJ 

c) Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i mogą być niezapowiedziane. 
d) Czas sprawdzania prac pisemnych przez nauczyciela – do 2 tygodni. 
e) Kryteria oceny:  

· 85 – 100% - bardzo dobry 
· 84 – 70 %   - dobry 
· 69 – 54 %   -  dostateczny 
· 53 – 38 %   - dopuszczający 
· poniżej 38 %- niedostateczny 

Ad.3. 
Każdy uczeń powinien na lekcjach wykonywać zalecone ćwiczenia rysunkowe. Obowiązkiem 
ucznia jest wykonanie w semestrze 80 % wszystkich prac rysunkowych. Prace należy 
wykonywać na lekcjach , a nie w domu. W przypadku nieobecności na ćwiczeniach 
rysunkowych , należy te ćwiczenia uzupełnić. Może to być wykonane na innych ćwiczeniach  
lub na zajęciach uzupełniających wyznaczonych przez nauczyciela. 
Ćwiczenia rysunkowe oceniane są wg następujących kryteriów: 

· dokładność i poprawność rysunku 0 – 5 pkt 
· estetyka wykonania rysunku  0 – 5 pkt 

9-10 pkt – ocena bdb 
8-7 pkt – ocena db 
6-5 pkt – ocena dst 
4-3 pkt – ocena dop 
2-1-0 pkt – ocena ndst 

 
IV. Kryteria wymagań na poszczególne oceny z przedmiotów zawodowych 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach edukacyjnych, 
samodzielnie rozwiązuje problemy związane z zawodem, umiejętnie stosuje wiedzę 
i umiejętności z innych przedmiotów zawodowych, biegle stosuje terminologię właściwą dla 
zawodu, analizuje i ocenia rozwiązania problemów, trafnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną 
do rozwiązywania problemów praktycznych, planuje proces rozwiązywania problemów, 
proponuje oryginalne, twórcze rozwiązania, wykazuje zainteresowaniem zawodem. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
Opanował wiadomości i umiejętności zawodowe w stopniu gwarantującym wysoki poziom 
kwalifikacji zawodowych, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne 
związane z zawodem, sprawnie posługuje się terminologią właściwą dla zawodu, potrafi 
argumentować własne rozwiązania problemów, potrafi dokonać analizy problemu, potrafi 
rozwiązywać zadania nietypowe związane z zawodem, wykorzystuje wiedzę teoretyczną do 
rozwiązywania zadań praktycznych, jest aktywny na lekcjach, wykonuje prace w sposób 
estetyczny, pracuje systematycznie, stosuje się do zasad bhp właściwych w zawodzie. 
 



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
Opanował wiadomości i umiejętności właściwe dla zawodu w stopniu pozwalającym na 
skuteczne wykonywanie zawodu braki, jakie posiada pozwalają na wykonywanie czynności 
zawodowych, potrafi prawidłowo rozpoznać problem zawodowy i zaproponować typowy 
sposób rozwiązania, zna i stosuje pojęcia i zasady właściwe dla zawodu, zna i stosuje zasady 
bhp właściwe dla zawodu, potrafi stosować poznane procedury do wykonania zadania 
praktycznego, potrafi poprawić wskazany przez nauczyciela błąd w wykonywanym zadaniu, 
dobrze posługuje się podstawową terminologią zawodową, potrafi samodzielnie rozwiązać 
typowy problem teoretyczny i praktyczny, potrafi prawidłowo interpretować teksty 
i schematy fachowe, jest aktywny na lekcjach, prace domowe (rysunki, projekty) są 
wykonane starannie z niewielkimi błędami. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności zawodowe w zakresie pozwalającym na 
rozwiązywanie większości problemów i zadań w danym zawodzie, zna podstawowe pojęcia, 
zasady i prawa właściwe dla danego zawodu, przy pomocy nauczyciela potrafi dokonać 
analizy typowego problemu zawodowego i zaproponować rozwiązanie, przy pomocy 
nauczyciela potrafi określić nieprawidłowości w rozwiązaniu i poprawić błędy, posługuje się 
terminologią fachową z błędami, wykonane prace zawierają błędy, które pozwalają po 
wprowadzeniu poprawek na prawidłowe rozwiązania problemu, potrafi stosować poznane 
wcześniej typowe rozwiązania. 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
Opanował w stopniu elementarnym wiadomości i umiejętności zawodowe w zakresie 
pozwalającym na rozwiązywanie większości problemów i zadań w danym zawodzie, braki 
w wiadomościach i umiejętnościach pozwalają na wykonywanie podstawowych czynności 
zawodowych, zna podstawowe zasady bhp właściwe dla zawodu i potrafi je zastosować, 
wykonuje proste czynności zawodowe, stosuje nieudolnie język zawodowy, zna podstawowe 
pojęcia, nazywa podstawowe przyrządy, układy, procesy itp. braki, jakie wykazuje pozwalają 
na kontynuowanie kształcenia zawodowego.  
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
Nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową 
kształcenia w zawodzie w zakresie pozwalającym na wykonywanie zawodu, nie pracuje 
systematycznie, opuszcza zajęcia, nie potrafi nazwać, wymienić podstawowych pojęć, zasad 
w zawodzie, nie potrafi rozwiązać podstawowego, typowego problemu nawet przy pomocy 
nauczyciela, nie zna elementarnych pojęć, terminów właściwych dla zawodu, nie wykazuje 
zainteresowania zawodem nie zna podstawowych zasad bhp w zawodzie, nie stosuje się do 
tych zasad, braki, jakie wykazuje nie pozwalają na dalsze kształcenie zawodowe. 
 
V. Sposób wystawiania oceny śródrocznej i  końcoworocznej. 
 
1) Ocena semestralna / śródroczna / wystawiana jest na podstawie otrzymanych w trakcie 

semestru stopni. Oceny cząstkowe mają różna wagę, przy czym decydujący wpływ mają 
oceny z prac rysunkowych i sprawdzianów. 

2) Warunkiem koniecznym otrzymania oceny pozytywnej na koniec semestru jest zaliczenie 
wszystkich sprawdzianów na ocenę pozytywną , oraz wykonanie co najmniej 80 % prac 
rysunkowych.  

3) Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie ocen otrzymanych w II semestrze oraz 
oceny śródrocznej. 



 
VI. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości 
uczniów 
Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem odpowiednio do potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  
 
Dostosowywanie wymagań polega m.in. na: 
4) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia (omawianie 

niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności); 
5) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia (podawanie poleceń w prostszej formie, wydłużanie 
czasu na wykonanie zadania); 

6) uwzględnianiu poprawności toku rozumowania; 
7) preferowaniu odpowiedzi ustnych lub pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności 

w zależności od dysfunkcji; 
8) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych; 
9) obniżeniu progów procentowych przy ocenianiu prac pisemnych: 

0 – 20 %- ndst. 
21 - 40 %- dop. 
41 – 60 %- dst. 
61 – 80 %- db. 
81 - 95%- bdb. 
96 - 100%- cel. 

 
VII. Ustalanie oceny semestralnej i rocznej 
1) Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  
2) Ocena roczna z zajęć edukacyjnych uwzględnia osiągnięcia ucznia w całym roku 

szkolnym. Uczeń otrzymuje na koniec roku ocenę pozytywną tylko w przypadku, gdy ma 
ocenę pozytywną na I i II semestr.  

3) Śródroczną ocenę niedostateczną należy poprawić w sposób i w terminie wyznaczonym 
przez nauczyciela przedmiotu.  

 
Opracowali : Nauczyciele przedmiotów zawodowych 
 


