PRZEDMIOTOWE OCENIANIE
Z TECHNIKI – klasa 4
ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - klasy 5 i 6
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Ilość ocen możliwych do uzyskania przez uczniów w ciągu semestru:
Kartkówki

1-2 (z trzech ostatnich lekcji)*

Odpowiedzi ustne

Dowolna ilość- w zależności od wagi odpowiedzi: ocena lub „+” za każdą dobrą
odpowiedź (za 5 plusów uczeo otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 5 minusów –
ocena niedostateczną)

Prace wytwórcze

1-3 *
Ćwiczenia praktyczne (w miarę możliwości) są oceniane bezpośrednio po
zakończeniu zajęć. W przypadku dokończenia pracy przez ucznia w domu –
uczeń jest zobowiązany przedstawić pracę do oceny na następnych zajęciach.
Przekroczenie terminu oddania obligatoryjnego dwiczenia spowoduje otrzymanie
przez ucznia oceny niedostatecznej za wykonaną pracę.

Zadania domowe

Dowolna ilość Ocena dokonywana na bieżąco, wybiórczo w stosunku do
poszczególnych tematów. Uczeo może zgłosid 2 bz na semestr, za każde
następne otrzymuje ocenę niedostateczną. Brak zadania, uczeo ma obowiązek
zgłosid na początku lekcji podczas sprawdzania obecności. W przeciwnym
wypadku uczeo otrzymuję ocenę niedostateczną.

Nieprzygotowanie ucznia do
zajęć

2 za każde następne np. uczeo otrzymuje ocenę niedostateczną

Wykonywanie prac
dodatkowych

0-2

Zaangażowanie

Przy ustalaniu oceny z zajęć technicznych / techniki w szczególności jest brany
pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć, przestrzeganie BHP i regulaminu lekcji

(np. ucznia do zajęd: brak zeszytu, nieuzupełniony zeszyt, brak zadanych
materiałów, nieprzygotowanie merytoryczne do zajęd). Nieprzygotowanie, uczeo
ma obowiązek zgłosid na początku lekcji podczas sprawdzania obecności.
W przeciwnym wypadku uczeo otrzymuję ocenę niedostateczną.

1. Jeżeli uczeo z przyczyn losowych nie może napisad kartkówki w określonym terminie,
wówczas może to uczynid na najbliższej lekcji lub w przypadku dłuższej nieobecności
w terminie ustalonym z nauczycielem (jeżeli uczeo jest nieobecny podczas wystawienia oceny
czas ten jest liczony od momentu przyjścia ucznia do szkoły).
2. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach ma on możliwośd wykonania pracy
wytwórczej w ciągu dwóch tygodni lub w innym terminie uzgodnionym przez nauczyciela.
3. Uczeo, ma możliwośd do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej zgodnie
z kryteriami ocen w formie i terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie dłuższym niż dwa
tygodnie. W uzasadnionych przypadkach (dłuższa choroba ucznia, nauczyciela, sprawy
losowe, itp.) nauczyciel uzgadnia z uczniem możliwośd poprawy w dłuższym terminie.
4. Jeden raz w ciągu jednego półrocza uczeo może poprawid inną od niedostatecznej
niezadawalającą go ocenę w formie i terminie ustalonym z nauczycielem.
5. Uczeo może uzyskad ocenę niedostateczną za nieprzestrzeganie Regulaminu i BHP na lekcji
techniki. Ocena ta nie podlega poprawie.
6. Ocena śródroczna i roczna ustalane są na podstawie uzyskanych przez ucznia ocen
cząstkowych, ale nie jest ich średnią arytmetyczną.

