KRYTERIA OCENIANIA Z TECHNIKI
oraz
ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

I. Ocenianie osiągnięć uczniów:
W przedmiocie zajęcia techniczne ocenianie osiągnięć ucznia opiera się głównie na obserwacji jego pracy i końcowym rezultacie.
W ocenianiu uczestniczyć mogą również uczniowie. Współpracując w grupie mogą ocenić nie tylko swoją pracę, ale także efekty pracy
swoich kolegów i grupy.
Podczas dokonywania oceny należy zwrócić uwagę na:
 wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu,
 celowość, dokładność i staranność wykonywanego zadania,
 właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,
 umiejętność wyciągania wniosków,
 czytanie ze zrozumieniem wszelkiego rodzaju instrukcji i rysunków.
Kryterium wymagań uwzględnia zarówno osiągnięcia poznawcze, jak i psychomotoryczne.
Stopnie szkolne:
Na stopień bardzo dobry i dobry wymagane będą wiadomości z poziomu ponadpodstawowego, przy czym na stopień bardzo dobry
wymagane będą wszystkie wiadomości i umiejętności z zakresu ponadpodstawowego. Na stopień dobry uczeń może nie opanować
niektórych treści z tego poziomu.
Stopień dostateczny i dopuszczający określają wymagania z poziomu podstawowego. Na stopień dostateczny wymagane będą wszystkie
umiejętności wyszczególnione w poziomie podstawowym. Stopień dopuszczający otrzyma uczeń, który posiądzie niepełną wiedzę
z poziomu podstawowego.
Na stopień niedostateczny oceniony zostanie uczeń, który nie opanuje wymagań z poziomu podstawowego. Wystawiany w przypadkach
skrajnych, gdy uczeń nie wykonuje żadnych prac wytwórczych, nie przestrzega elementarnych wymogów bezpieczeństwa, nie prowadzi
dokumentacji lekcji, niewłaściwie użytkuje narzędzia, ma rozległe braki w wiedzy.
Aby otrzymać stopień celujący uczeń musi posiadać wiedzę i umiejętności poziomu ponadpodstawowego ponadto powinien:
 proponować lub stosować rozwiązania nowatorskie, wykonywać prace wytwórcze ponad poziom ponadpodstawowy
 brać aktywny udział w konkursach organizowanych w szkole i poza nią, osiągać w nich sukcesy,
 interesować się tematyką techniczną w stopniu wykraczającym poza program nauczania oraz samodzielnie
i twórczo rozwijać własne uzdolnienia.
II. Narzędzia pomiaru dydaktycznego:
1. Aktywność na zajęciach szkolnych:
Za każdą formę aktywności pozytywnej lub negatywnej uczeń otrzymuje „+” lub „-” ( 3 plusy = ocena bardzo dobra, 3 minusy = ocena
niedostateczna).
Do stopni uzupełniających należą:
 stopień za zeszyt przedmiotowy,
 stopień za prace domowe,
 stopień za aktywność na lekcji (trzy plusy lub trzy minusy).
Stopień bardzo dobry za aktywność (trzy plusy) będzie mógł otrzymać uczeń za:
- stopień za kartkówkę lub test
 czynny udział w lekcji,
 wykonanie prac wytwórczych
 przyniesienie i zaprezentowanie materiałów dotyczących tematu lekcji.
Stopień niedostateczny (trzy minusy) otrzyma uczeń, który:
 nie odrabia zadań domowych,
 nie jest przygotowany do lekcji z powodu braku zeszytu ćwiczeń i przedmiotowego,
 nie pracuje podczas lekcji zgodni z poleceniem nauczyciela.
Uczeń, który nie jest przygotowany do lekcji lub nie ma zadania domowego z ważnych powodów, nie otrzyma minusa, jeżeli poinformuje
o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji.
Uczeń, który opuścił lekcje z powodu choroby zobowiązany jest uzupełnić braki (ćwiczenia) w terminie ustalonym
z nauczycielem, np. przy jednym tygodniu nieobecności – tydzień na uzupełnienie.
2. Praca wytwórcza określona przez nauczyciela:
minimalnie trzy prace w roku, praca zapowiadana na tydzień przed planowanym terminem wykonania, poprzedzona omówieniem
i zaplanowaniem przebiegu pracy.
3. Rysunek techniczny: temat i treść określona przez nauczyciela:
minimalnie jeden rysunek w roku zapowiadany na tydzień przed planowanym terminem wykonania, poprzedzony omówieniem zasad jego
wykonania.
4. Prace pisemne: znajomość ruchu drogowego:

minimalnie jeden sprawdzian w roku; test sprawdzający na kartę rowerową zapowiadany na dwa tygodnie przed terminem i odnotowywany
w dzienniku.

III. Kryteria oceny śródrocznej oraz procedura jej ustalenia:
1. Uczeń w semestrze powinien otrzymać minimum trzy oceny cząstkowe.
2. Ocenę śródroczną /roczną wystawia nauczyciel najpóźniej na 7 dni przed terminem klasyfikacji.
O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców/opiekunów prawnych i wychowawcę klasy na miesiąc przed
klasyfikacją.

