PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI
KLASA IV, V, VI

Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia:
a/ przygotowanie do zajęć
Za brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, brak potrzebnych materiałów i
narzędzi ( zgłoszony na początku lekcji) uczeń otrzymuje uwagę pisemną do zeszytu, w
przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną.
Jeden raz w ciągu semestru uczeń może być nie przygotowany.
b/praca na lekcji
Jakość pracy i aktywność na lekcji,
Dokładność, staranność i dobra organizacja pracy podczas wykonywania zadań
wytwórczych,
Umiejętność korzystania z rysunków, schematów, posługiwania się narzędziami i
przyborami, twórcze rozwijanie problemów,
Współpraca w zespole,
Prezentacje własnych prac,
Samodzielne uzupełnianie kart pracy,
Za aktywny udział w lekcji uczeń otrzymuje plusy. Zebranie trzech plusów odpowiada
ocenie bardzo dobrej (5)
c/ prace wytwórcze
Przy ocenie prac wytwórczych ocenia się:
Zgodność z projektem
Posługiwanie się przyborami, przyrządami i narzędziami w zakresie obróbki materiałów,
Opanowanie umiejętności technologicznych,
Stopień samodzielności
Oryginalność rozwiązań
Wkład pracy ucznia
Estetykę wykonania
Terminowość wykonania prac.
Oceniając prace wytwórcze należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego
przedmiotu, nie wszyscy, bowiem uczniowie mają zdolności manualne, techniczne czy
rysunkowe.

Uczeń może raz poprawić niesatysfakcjonującą go ocenę otrzymaną z wykonywanej
pracy wytwórczej, rysunku czy samodzielnego ćwiczenia
d/ sprawdziany wiadomości i umiejętności - zapowiedziane tydzień wcześniej, z
podanym zakresem materiału.
Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku swojej nieobecności, a także
prawo jednokrotnej poprawy uzyskanej ze sprawdzianu oceny niedostatecznej i
dopuszczającej, w terminie ustalonym z nauczycielem.
f/ prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń
Zeszyt ucznia jest sprawdzany, co najmniej raz semestrze,
Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek za czas nieobecności w szkole.
g/ osiągnięcia w konkursach szkolnych i innych
KRYTERIA OCENIANIA

Stopień celujący powinien otrzymać uczeń, który:
zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania;
proponuje nowatorskie rozwiązania lub wykraczające poza program nauczania; osiąga
sukcesy w konkursach technicznych, BRD, Turniejach Rowerowych;

Stopień bardzo dobry powinien otrzymać uczeń, który:
opanował w pełni treści programowe, samodzielnie wyjaśnia zjawiska i procesy, rozumie
zależności; w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań
problemowych; bierze udział w konkursach technicznych, BRD, Turniejach
Rowerowych; właściwie organizuje stanowisko pracy, przestrzega zasad bhp sprawnie
posługuje się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonuje operacje technologiczne.
Stopień dobry powinien otrzymać uczeń, który:
opanował w stopniu zadawalającym wiadomości określone programem nauczania;
umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych i
praktycznych;
stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje
czas pracy;
poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu zadawalającym opanował
umiejętności technologiczne.

Stopień dostateczny powinien otrzymać uczeń, który:
opanował wiadomości na poziomie podstaw programowych;
umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych i
praktycznych o średnim stopniu trudności;
przeważnie stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, mało
efektywnie wykorzystuje czas pracy;
popełnia błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, w stopniu średnim
opanował operacje technologiczne.
Stopień dopuszczający powinien otrzymać uczeń, który:
ma braki w wiedzy na poziomie podstaw programowych;
rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności posługuje się
tylko prostymi narzędziami i przyborami, z pomocą nauczyciela wykonuje proste
operacje technologiczne.
rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności;
posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami, z pomocą nauczyciela wykonuje
proste operacje technologiczne.
Stopień niedostateczny powinien otrzymać uczeń, który:
nie opanował wiadomości określonych programem nauczania;
nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim stopniu trudności;
nie potrafi zorganizować stanowiska pracy;
nie przestrzega zasad bhp;
nie posiadł umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami.

