
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
 
Przedmioty Zawodowe Budowlane: Technologia robót wykończeniowych, Technologia sieci i instalacji 
sanitarnych 
 
 
 I. Formy i metody sprawdzania wyników nauczania 
 
1. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

- sprawdziany, testy podsumowujące wiadomości z danego działu, czas trwania 1 godzina 
lekcyjna ; sprawdzian może mieć formę pisemną, bądź praktyczną na komputerze. 

- kartkówki podsumowujące wiadomości z części działu, czas trwania 5 – 20 min. 
- odpowiedzi ustne - obejmujące trzy ostatnie jednostki tematyczne; 
- zadania domowe 
- zadania wykonywane na lekcji (zadania obliczeniowe, praca z tekstem źródłowym, 

wyszukiwanie informacji z różnych źródeł, praca w grupach, parach) 
- sposób prowadzenia zeszytu przedmiotowego; jego kompletność, przejrzystość, staranność 

wykonywania schematów, rysunków, itp; 
- aktywność na lekcji. 

 
2. Zastosowanie procentowych progów ocen z prac pisemnych: 

- 0 – 35 %- niedostateczny 
- 36 - 50%- dopuszczający 
- 51 - 75%- dostateczny 
- 76 - 85%- dobry 
- 86 - 95%- bardzo dobry 
- 96 - 100%- celujący 

 
3. Sprawdziany są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej z podaniem obowiązującego zakresu 
materiału; termin pracy zapisywany jest w dzienniku lekcyjnym. Uzgodniony termin może zostać 
zmieniony w wyjątkowej sytuacji, na wniosek uczniów. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu 
zapowiedzianej pracy pisemnej termin zostanie ponownie uzgodniony z klasą (przy czym nie obowiązuje 
jednotygodniowe wyprzedzenie). 
 
4. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń nie podda się określonej formie sprawdzania wiedzy, 
brak oceny w dzienniku zaznacza się „nb”. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową, sprawdzian powinien 
nadpisać w formie i trybie ustalonym przez nauczyciela i ucznia w ciągu dwóch tygodni po powrocie do 
szkoły. W przypadku nieprzystąpienia ucznia do sprawdzenia wiadomości i umiejętności po upływie 
dwóch tygodni nauczyciel zamiast „nb” wpisuje ocenę niedostateczną. 
 
5. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu uczeń ma prawo poprawić w terminie dwóch tygodni od 
momentu oddania prac w formie i trybie ustalonym przez nauczyciela. Poprawiona ocena zostaje 
zanotowana w dzienniku zamiast oceny niedostatecznej i tylko ona jest brana pod uwagę. 
 



6. Kartkówki nie muszą być przez nauczyciela zapowiadane, obejmują materiał z 1-3 ostatnich lekcji. 
Ocen z kartkówek nie poprawia się. 
 
7. Pod pojęciem aktywności rozumiemy: 

- aktywny udział w zajęciach - częste zgłaszanie i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na lekcji, 
- zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadań, 
- systematyczne przygotowywanie się do zajęć. 

 
8. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Zeszyt powinien być prowadzony 
systematycznie. Uczeń, w przypadku nieobecności w szkole powinien zeszyt uzupełnić. 
 
 
II. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 
 
Stopień niedostateczny – otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych 
w podstawie programowej i braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest 
w stanie z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności, nie uczynił postępów w 
zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. Nie wykazuje najmniejszych 
chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności. 
 
Stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie 
programowej w takim stopniu, że zdobyta wiedza wystarcza do kontynuowania nauki, przy pomocy 
nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności, 
wykazuje się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć. 
 
Stopień dostateczny – otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie 
programowej, opanował materiał przewidziany podstawą programową w stopniu podstawowym, 
samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. 
 
Stopień dobry – otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie 
programowej, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i 
praktyczne, jest aktywny, potrafi formułować problemy, wskazywać możliwe rozwiązania. 
 
Stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który w pełni przyswoił wiadomości objęte podstawą 
programową, wykazuje zainteresowanie przedmiotem, wnioskuje, uogólnia, sprawnie posługuje się 
zdobytymi wiadomościami, wykorzystuje różne źródła wiedzy, jest aktywny; rozwiązuje samodzielnie 
problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 
problemów w nowych sytuacjach. 
 
Stopień celujący – otrzymuje uczeń, który: wykazuje się umiejętnościami przewidzianymi podstawą 
programową , pogłębia wiedzę, samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania, czynnie 
uczestniczy w lekcjach, wykorzystuje wiedzę z pokrewnych przedmiotów, biegle posługuje się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania 
nietypowe, rozwiązuje zadania złożone i oryginalne; został laureatem lub finalistą olimpiady 
przedmiotowej; osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów 
na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia. 



  III. 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: 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia (omawianie niewielkich partii 
materiału i o mniejszym stopniu trudności); 

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i 
fizycznych ucznia (podawanie poleceń w prostszej formie, wydłużanie czasu na wykonanie zadania); 

3) uwzględnianiu poprawności toku rozumowania, 

4) preferowaniu odpowiedzi ustnych lub pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności w 
zależności od dysfunkcji; 

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych; 

6) obniżeniu progów procentowych przy ocenianiu prac pisemnych. 

 
 
 
IV. 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. 


