PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
z techniki
w klasach IV - VIII

1. Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego oceniania na początku roku
szkolnego, a ewentualnych zmianach natychmiast po ich wprowadzeniu.
2. Niniejszy regulamin jest zgodny z WSO obowiązującym w naszej szkole.
3. Realizowane treści programowe zgodne są z podstawą programową nauczania.
4. Na lekcjach techniki oceniane będą następujące elementy pracy uczniów:
- znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole oraz poza nią (waga 4),
- umiejętność nazywania i rozpoznawania znaków drogowych wszystkich rodzajów
(waga 4),
- aktywność i zaangażowanie na lekcji (waga 4),
- wykonywanie prac manualnych – szycie guzików, różnego rodzaju ściegi, szycie w
podstawowym zakresie, wykonywanie projektów, projektowanie (waga 5),
- świadome i celowe poszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych i teoretycznych
(waga 4),
- wykonywanie dodatkowych prac i zadań (waga 5).
5. Każde zaliczenie wykonanej pracy oraz wiadomości teoretycznych odbywa się z tygodniowym
wyprzedzeniem.
6. Ocenę negatywną uczeń może poprawić w przeciągu dwóch tygodni od jej wystawienia.
Wyjątkowo czas ten może ulec przesunięciu w przypadku długotrwałego zwolnienia lub
choroby.
7. Ze względu na małą ilość lekcji techniki w tygodniu uczeń może zgłaszać dwa
nieprzygotowania w ciągu semestru.
8. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed lekcją.
9. W ciągu półrocza uczeń otrzymuje minimum trzy oceny cząstkowe.
10. Nauczyciel może zlecać zadania i prace dodatkowe dla uczniów zainteresowanych
końcową oceną bardzo dobrą lub celującą.

Ocena celująca.
Uczeń:
- twórczo i samodzielnie wykonuje zadania przewidziane programem ,
- aktywnie uczestniczy w zajęciach, do których jest zawsze przygotowany,
- samodzielnie, starannie wykonuje dodatkowe prace.

Ocena bardzo dobra.
Uczeń:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
- sprawnie posługuje się zdobytą wiedza i potrafi wykorzystywać ją w wykonywanych przez
siebie pracach,
- posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą wiadomości podawanych przez nauczyciela,
- prawidłowo rozwiązuje praktyczne zadania techniczne, ma ciekawe pomysły.
Ocena dobra.
Uczeń:
- opanował w zakresie dobrym wiadomości teoretyczne,
- wykonuje zadane prace w stopniu zadawalającym,
- jest przygotowany do lekcji i przynosi potrzebne materiały,
- angażuje się w prace na lekcji i wykazuje nią zainteresowanie.
Ocena dostateczna.
Uczeń:
- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania,
- nie potrafi wykonać podstawowych czynności podczas wykonywania prac praktycznych,
- wykonuje zadane prace w stopniu dostatecznym.
Ocena dopuszczająca:
Uczeń:
- w stopniu minimalnym opanował widomości teoretyczne z techniki,
- przy wydatnej pomocy nauczyciela wykonuje zadane prace,
- wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem,
Ocena niedostateczna.
Uczeń nie wykazuje najmniejszych chęci do zaliczenia zadanego materiału i wykonania
elementarnych prac w zakresie dopuszczającym.

