Przedmiotowy system oceniania – Technika, Zajęcia Techniczne
1. Uczniowie zostają poinfotmowani o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na
początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich
wprowadzeniu.

2. Ocenie podlegają nastepujące obszary aktywności ucznia:
- znajomość podstaw teoretycznych omawianych zagadnień
- formy ustne: odpowiedź ustna, aktywność na zajęciach
- formy praktyczne: prace wytwórcze (indywidualne, zespołowe), ćwiczenia praktyczne
- przygotowanie do lekcji
- zadania domowe
- zeszyt ucznia i karty pracy
- obserwacja pracy ucznia
- prace dodatkowe

2. Uczniowie mają mozliwość trzy razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć,
zgłaszają to na początku lekcji. Kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.
Za nieprzygotowanie do zajęć rozumie się: brak zeszytu lub zadania domowego, brak
niezbędnych materiałów i pomocy. Niezgłoszenie nieprzygotowania jest równoznaczne
z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną za
pracę wytwórczą lub zadanie domowe może poprawić ocenę w terminie wyznaczonym
przez nauczyciela.
3. Na lekcje techniki uczniowie przynoszą: zeszyt przedmiotowy (A4 w kratkę),
podręcznik, materiały

i narzędzia niezbędne do pracy, zgodnie z wcześniejszymi

zapowiedziami nauczyciela.
4. Wytwory praktycznej działalności podlegają ocenie za: wkład pracy i możliwości
ucznia, dokładniość i estetykę pracy, stosowanie ciekawych i kreatywnych rozwiązań,
zaangażowanie, samodzielność pracy.

Oceny i wymagania:
Celujacy – otrzymuje uczeń, który biegle i wyczerpująco opanował wiadomości
i umiejetności wynikające z podstawy programowej; dobrze posługuje się językiem
technicznym; potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce; bierze udział w konkursach
na poszczególnych szczeblach; cechuje się odpowiedzialnością i kreatywnością w trakcie
realizacji zadań.
Bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który w pełni opanował treści programowe;
samodzielnie wykonuje zadania problemowe; poprawnie organizuje swoje stanowisko
pracy; prawidłowo posługuje się narzędziami i przyborami; starannie i zgodnie
z założeniami wykonuje prace i swoje wytwory; zna przepisy ruchu drogowego; starannie
i estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy.
Dobry – otrzymuje uczeń, który dobrze opanował treści podstawy programowej;
poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejetności; dba o estetykę
wykonywanych prac; opanował podstawowe zasady ruchu drogowego.
Dostateczny - otrzymuje uczeń, który wybiórczo opanował wiadomości i umiejętności
przewidziane podstawą programową; pracuje niesystematycznie; słabo dba o estetykę
prac;

napotyka na trudności w czytaniu i rozumieniu dokumentacji technicznej;

niestarannie prowadzi zeszyt przedmiotowy.
Dopuszczający - otrzymuje uczeń, który ma duże braki w wiadomościach
i umiejetnościach przewidzianych podstawą programową; cechuje się brakiem
samodzielności i brakiem systematyczności; nie wykonuje prac wytwórczych;
niestarannie i niesystematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy.
Niedostateczny - otrzymuje uczeń, który całkowicie nie opanował podstawy
programowej; nie wykonał żadnej pracy wytwórczej i nie prowadzi zeszytu
przedmiotowego; ma lekceważący stosunek do przedmiotu i nie wykazuje chęci poprawy.

