PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE LWÓWKU ŚLĄSKIM

Zadania systemu oceniania
1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy.
2. Wskazanie kierunku dalszej poracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i braki.
3. Dostarczenie uczniom, rodzicom, nauczycielom informacji o uzdolnieniach, postępach i
trudnościach ucznia.
4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za osobiste postępy.
5. Wdrażanie uczniów do samooceny i umiejetności planowania własnego procesu ucznia się.
Zasady oceniania
Kryteria oceny uczniów uwzględniają:
- przestrzeganie przepisów BHP,
- przestrzeganie przepisów i zasad w ruchu drogowym,
- organizację miejsca pracy,
- czystość i estetykę oraz ekonomiczne korzystanie z materiałów przy pracach
wytwórczych,
- samodzielność w rozwiązywaniu zadań i stawianych problemów,
- inwencję twórczą,
- dobór i wybór zadań na miarę możliwości ucznia,
- oryginalność rozwiązań technicznych,
- współdziałanie w zespole uczniowskim,
- umiejętność korzystania z informacji technicznej, literatury technicznej, encyklopedii i
innych zasobów wiedzy,
- poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę.
1. Ocenianiu podlegają nastepujace formy pracy ucznia:


przygotowanie się do zajęć









praca na lekcji
Jakość pracy i aktywność na lekcji.
Dokładność, staranność i dobra organizacja pracy, podczas wykonywania zadań
wytwórczych.
Umiejetnośc korzystania z rysunków, schematów, posługiwania sie narzędziami i
przyborami, twórcze rozwijanie problemów.
Współpraca w zespole.
Prezentacja własnych prac.
Terminowość wykonywanych prac



prace wytwórcze



sprawdziany, umiejetności i wiadomości



 prowadzenie zeszytu przedmiotowego-ewentualnie zeszytu ćwiczeń
 zeszyt ucznia sprawdzany jest przynajmniej raz na semestr

 uczeń ma obowiazek uzupełnienie notatek za czas nieobecności w szkole


Osiągnięcia w konkursach szkolnych lub innych

2.
Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku swojej nieobecności , a także
prawo jednokrotnej poprawy uzyskanej ze sprawdzianu oceny w terminie ustalonym z
nauczycielem jednak nie dłuższym niż 2 tygodnie od oddania prac. Uczeń może raz poprawić
niesatysfakcjonująca go ocenę otrzymaną z wykonywanej pracy wytwórczej, rysunku czy
samodzielnego cwiczenia.
Kryteria oceny aktywności uczniów
Przy ocenie prac wytwórczych ocenia się:
zgodność z projektem; stopień samodzielności pracy; oryginalność rozwiązań;
wkład pracy ucznia; estetykę wykonania
Oceniajac prace wytwórcze należy w szczególności brac pod uwagę wysiłek wkładany przez
uczniaw wywiazanie się z obowiązkówwynikajacych ze specyfikacji tego przedmiotu, nie wszyscy
bowiem uczniowie maja zdolności manualne, techniczne czy rysunkowe.

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA:
Formy sprawdzania wiadomości ucznia:
- sprawdziany ( dwa w semestrze)
- kartkówki
- odpowiedzi ustne
- praca na lekcji i aktywność
- prace domowe
- przygotowanie do lekcji
- praca w grupie
- prowadzenie dokumentacji technicznej - zeszyt przedmiotowy, plany pracy, rysunki
techniczne
- prace wytwórcze obowiązkowe ( 1 w semestrze)
- prace dodatkowe – plakaty, prezentacje multimedialne

RODZAJE I SKALE OCEN:
bieżące
- oceny klasyfikacyjne śródroczne
- oceny klasyfikacyjne roczne
- oceny

a) 6- ocena celująca
b) 5- ocena bardzo dobra
c) 4- ocena dobra
d) 3- ocena dostateczna
e) 2- ocena dopuszczająca
f) 1- ocena niedostateczna

WARTOŚCIOWANIE PROCENTOWE PRAC PISEMNYCH:
100% - powyżej- ocena celująca
91 – 100 % - ocena bardzo dobra
75 – 90 % - ocena dobra
50 – 74 % - ocena dostateczna
34 – 49 % - ocena dopuszczająca
poniżej- 34 % - ocena niedostateczna

WYMAGANIA WOBEC UCZNIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- posiada wiadomości i umiejętności wykraczające ponad wymagania programowe,
- sporządza materiały pomocne przy prowadzeniu lekcji z własnej inicjatywy,
- posługuje się bardzo bogatym słownictwem technicznym,
- czyta literaturę techniczną,
- samodzielnie rozwija zainteresowania techniczne,
- wykonuje wszystkie prace wytwórcze starannie i terminowo,
- wypełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą,
- jest wzorem dla innych
- proponuje i realizuje projekty zatwierdzone przez nauczyciela
- bierze udział w konkursach organizowanych poza szkołą
- pomaga przy organizacji konkursów szkolnych
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- ma pomysły i chętnie się nimi dzieli,
- pobudza innych do aktywności,
- przejmuje inicjatywę innych i ją realizuje,
- zna i rozumie wszystkie pojęcia wprowadzone na lekcji,
- zna i rozumie wszystkie zagadnienia poruszane na lekcji,
- dostrzega i formułuje problemy samodzielnie,
- samodzielnie tworzy uogólnienia i wyciąga wnioski,
- skutecznie stosuje zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu,
- jest zawsze przygotowany do zajęć pod względem formalnym,
- właściwie stosuje normy techniczne, szczególnie w rysunku technicznym,
- wykonuje wszystkie prace wytwórcze starannie i terminowo,
- prowadzi zeszyt przedmiotowy starannie i systematycznie.
- bierze udział w konkursach organizowanych w szkole
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- czynnie uczestniczy w lekcji,
- wykonuje polecenia nauczyciela,
- zna i rozumie większość pojęć,
- zna i rozumie większość zagadnień poruszanych na lekcji,
- wykonuje wszystkie prace wytwórcze w terminie, z niewielkimi niedokładnościami,
- rysunek techniczny i zeszyt przedmiotowy nie budzą zastrzeżeń.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- współpracuje z grupą w realizacji zadania przy wsparciu kolegów i nauczyciela,
- zna i rozumie podstawowe pojęcia,
- zna i rozumie podstawowe zagadnienia omawiane na lekcji,
- prawie zawsze wykonuje prace wytwórcze w terminie, z pewnymi niedokładnościami,
- wykonuje proste rysunki techniczne, zeszyt przedmiotowy prowadzi nie zawsze
systematycznie i starannie
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- jest biernym uczestnikiem zajęć i nie przeszkadza w ich prowadzeniu,
- przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić znaczenie najprostszych pojęć,
- w minimalnym stopniu opanował zagadnienia poruszane na lekcji,
- nie zawsze stosuje normy techniczne
- prowadzi zeszyt przedmiotowy niesystematycznie i niestarannie
- wykonuje prace wytwórcze niedokładnie i nieterminowo
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie włącza się w realizację zadań,
- przeszkadza innym w pracy,
- nie zna podstawowych pojęć,
- nie opanował w stopniu minimalnym zagadnień poruszanych na lekcji,
- nie potrafi wykonać prostych rysunków technicznych,
- nie wykonuje prac wytwórczych,
- nie wykonuje ćwiczeń zadanych jako praca domowa,
- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.
SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW, RODZICÓW (OPIEKUNÓW
PRAWNYCH) O OSIĄGNIĘCIACH EDUKACYJNYCH I ZAGROŻENIACH:
1. Zagrożenie oceną niedostateczną przy klasyfikacji zgłaszane jest uczniowi,
wychowawcy, rodzicom (opiekunom prawnym) na miesiąc przed klasyfikacją.
2. Oceny pozytywne również podawane są na miesiąc przed klasyfikacją.
3.Wyniki osiągnięć edukacyjnych ucznia udostępniane są tylko osobom upoważnionym do ich
poznania.
3. Prezentowanie osiągnięć i postępów uczniów w czasie spotkań z rodzicami.
SPOSOBY GROMADZENIA INFORMACJI O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIA :
1. Prace pisemne omawiane są na lekcji i zostają u nauczyciela. Na życzenie rodziców udostępniane
są do wglądu.
2. Każda ocena wpisywana jest do dziennika lekcyjnego, natomiast w zeszycie przedmiotowym
uwzględnia się wpisywanie ocen z odpowiedzi ustnej, zadania klasowego i domowego.

PRACE PISEMNE:
sprawdzian- praca pisemna do 40 min ( zapowiedziana 1 tydzień przed) - planowane 2 w
semestrze
kartkówka- praca pisemna do 10 min ( niezapowiedziana) – minimum 1 w semestrze
WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ OCENY NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ
(SEMESTRALNEJ) OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z TECHNIKI
przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
2. W wyjątkowych przypadkach (choroba, sytuacje losowe) uczeń ma prawo zwrócić się z prośbą
do nauczyciela techniki o zweryfikowanie proponowanej oceny rocznej, w wyniku pisemnego
sprawdzianu obejmującego roczny program nauczania wg kryterium określonego przez tego
nauczyciela.
1. Na koniec semestru nie

Do oceny wyników przyjmuje sie kryteria okreslane kategoriami:
A-zapamietywanie wiadomości
B-zrozumienie wiadomości
C-umiejetność stosowania wiadomości w sytuacjach typowych
D-stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych






osiągniecia konieczne (K) ocena dopuszczajaca - najbliższe życiu, umożliwiają poznanie
treści podstawowych
osiągniecia podstawowe (P) ocena dostateczna - to czynnosci , których umiejętność
wykonania jest potrzebna do innych czynności podstawowych tego samego działu, innego
działu lub wyzszej klasy
osiągnięcia rozszerzajace (R) ocena dobra – to czynności wspierajace tematy bedąca istota
programu danej klasy
osiagnięcia dpełniajace (D) ocena bardzo dobra – czynności trudne, złożone, twórcze,
wymagaja transferu wiedzy
osiagnięcia wykraczające (W) ocena celujaca – znacznie wykraczaja poza program
nauczania, stanowia efekt samodzielnej pracy ucznia
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY
DROGA , SZKOŁA, BEZPIECZEŃSTWO

OCENA

WIADOMOŚCI

Dopuszczajacy -zna drogę ewakuacujna w szkole
-zna regulamin pracowni techniczne
K

KAT

UMIEJETNOŚCI

KAT

A

-rozróznia znaki informacyjne

C

-wie co to jest piktogram
-stosuje elementy odblaskowe
-zna pojecia droga,jezdnia,pobocze
chodnik,strefa zamieszkania,sygnalizacja
świetlna

A

-odczytuje znaczenie znaków informacyjnych,
ewakuacyjnych, i przeciwpożarowych
-uzasadnia koniecznośc przestrzegania
regulaminu pracowni technicznej

C

-wymienia zasady bezpiecznego
poruszania się pieszego
-wyjasnia znaczenie znaków
informacyjnych

A
B

-postepuje zgodnie z informacja na piktogramie
-omawia znaczenie prawidłowej organizacji
stanowiska pracy

C

-omawia wpływ odp. Ubioru i elementów
odblaskowych, na bezpieczeństwo
pieszego

B

-projektuje piktogramy
-omawia poprawnie czynności zwiazane z
udzielaniem pierwszej pomocy

C

-zna czynności zwiazane z udzielaniem
pierwszej pomocy

A

-prawidłowo wykonuje czynności zwiazane z
udzielaniem pierwszej pomocy

C

-zna zasady BHP

Dostateczny
P+K

Dobry
R+P+K
Bardzo dobry
D+R+P+K
Celujący

W+D+R+P+K
MŁODY KONSTRUKTOR

OCENA

WIADOMOŚCI

Dopuszczajacy -nazywa przybory,narzedzia i urzadzenia
używane przez niego
K

KAT

UMIEJETNOŚCI

KAT

A

-wymiaruje proste rysunki techniczne
-odwzorowuje proste pismo techniczne

C

-zna pojecia ; konstrukcja ,kosztorys
-opisuje stanowisko pracy
-nazywa linie i znaki wymiarowe
-zna pojecia ; wymiarowanie

A

-potrafi odwzorowac rysunek techniczny
-prawidłowo umieszcza na rysunku
technicznym linie,znaki i liczby wymiarowe
-rozpoznaje prawidłowo narysowane rzuty

C

Dobry
R+P+K

-zna pojecia; rzut
prostokatny,rzutnia,główna płaszczyzna,
-omawia zastosowanie poszczególnych
linii i znaków technicznych, rzut główny,
rzut z góry
-zna podstawowe zasady wymiarowania
rysunków technicznych

A

-wymiaruje sporzadzone rzutu prostokatne
-analizuje poszczególne rzuty prostokatne

C

Bardzo dobry
D+R+P+K

-wymienia ogólne zasady sporzadzania
rysunku technicznego
-omawia podstawowe zasady
wymiarowania
-omawia etapy rzutowania prostokatnego
-zna etapy rzutowania prostokatnego

A

-dba o estetykę rysunku technicznego
-wymiaruje złożone rysunki techniczne

C

Celujący
W+D+R+P+K

-zna inne techniczne sposoby przenoszenia
rysunku na kartke papieru

A

-wykonuje rzutowanie skomplikowanych
przdmiotów

C

-zna pojecia:linia wymiarowa,linia
pomocnicza,oś symetrii,promien,kontu

Dostateczny
P+K

WARSZTAT MAJSTERKOWICZA

OCENA

WIADOMOŚCI

KAT

UMIEJETNOŚCI

KAT

Dopuszczajacy -rozróznia podstawowe narzędxzia do
ręcznej obróbki drewna i materiałów
K

A

-bezpiecznie posługuje się narzędziami

C

Dostateczny
P+K

-rozróżnia elementy budowy wiertarki
-zna symbole graficzne stosowane w
schematach kinetycznych

A

-przenosi wymiar na materiał

C

Dobry
R+P+K

-wymienia narzedzia i przyrządy
pomiarowe spotykane w gospodarstwie
domowym

A

Samodzielnie dobiera narzędzia do rodzaju
obróbki

C

Bardzo dobry
D+R+P+K

-zna poszczególne zastosowanie rodzajów
przekładni wiertarki
-omawia budowę i działanie wiertarki
elektrychnej

A

-bezpiecznie obsługuje wiertarkę
elektryczna(aku)
-rozpoznaje rodzaje przekładni

C

Celujący
W+D+R+P+K

-wie jak zmienic i dobrac wiertło o
odpowiedniej srednicy

B

Dokonuje drobnych zabiegów konserwacyjnych
i naprawczych poszczególnych narzędzi

C

drewnopochodnych
-zna pojęcia; wiertarka,przekładnia,rysunek
poglądowy,symbol graficzny

RÓŻNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

OCENA

WIADOMOŚCI

Dopuszczajacy -wymienia różne zagrożenia lasów
-zna pojecia;
K

KAT

UMIEJETNOŚCI

KAT

A

-wykonuje zabawki z papieru

C

-zna pojecia: surowiec,celuloza,makulatura
-zna surowce wykorzystywane do
produkcji papieru
-nazywa kolejne warstwy pnia drzewa

A

-charakteryzuje różne gatunki papieru i okresla
ich zastosowanie
-omawia zagrożenia lasów
-racjonalnie gospodaruje materiałami
papierniczymi

C

-zna różne gatunki papieru i ich
zastosowanie

A

-poprawnie wykonuje poszczególne czynności
zwiazane z obróbka papieru

C

tartak,trak,deska,surowiec,belka,listwa

Dostateczny
P+K

Dobry
R+P+K

-zna pojecie : materiał,
drewnopochodny,słoje,łykopłyta
pilśniowa,sklejka
-podaje zastosowanie drewna

-opisuje sposób otrzymywania materiałów
drewnopochodnych
-dba o bezpieczeństwo i porzadek na
stanowisku pracy

Bardzo dobry
D+R+P+K

-wymienia gówne etapy produkcji papieru
-zna surowce wykorzystywane do
produkcji papieru
-wymienia etapy przerobu drewna
-wie czym różni sie surowiec od
półproduktu

A

--precyzyjnie docina elementyz papieru łaczy je
w całość, tworząc zabawki z papieru

C

Celujący
W+D+R+P+K

-dokładnie opisuje etapy produkcji drewna
-zna poszczególne rodzaje drzew

A

Rozpoznaje poszczególne rodzaje drzew

C

GŁÓWNE INSTALACJE I WYPOSAŻENIE

OCENA

WIADOMOŚCI

Dopuszczajacy -zna pojecia: prąd elektryczny,źródło
prądu,obwód elektryczny,odbiornik
K

KAT

UMIEJETNOŚCI

KAT

A

-rozpoznaje proste elementy obwodów
elektrycznych

C

prądu,prąd stały,prąd zmienny

Dostateczny
P+K

-wymienia podstawowe elementy obwodu
elektrycznego

A

-odczytuje schemat prostych obwodów
elektrycznych

C

Dobry
R+P+K

-zna symbole graficzne oznaczajace
elementy obwodu elektrycznego
-wymienia źródła pradu spotykane w życiu
codziennym

A

-omawia funkcje poszczególnych elementów
obwodu elektrycznego

C

Bardzo dobry
D+R+P+K

-zna rodzaje obwodów elektrycznych
-rozumie zasade przepływu prądu w baterii

A

-samodzielnie montuje i demontuje prosty
obwód elektryczny

D

Celujący
W+D+R+P+K

-wymienia wiekszość elementów obwodów
elektrycznych

A

-samodzielnie montuje i demontuje złożone
obwody elektryczne

D

WTROBY WŁÓKIENNICZE I ODZIEŻOWE

OCENA

WIADOMOŚCI

KAT

Dopuszczajacy -wymienia surowce do wyrobu tkanin i
dzianin
K

A

-podaje przykłady odzieży wykonanej z
tkaniny i dzianiny
-zna cechy włókien naturalnych i
sztucznych

A

Dobry
R+P+K

-omawia cechy włókien naturalnych i
chemicznych
-omawia właściwości poszczególnych
wyrobów

A

Bardzo dobry
D+R+P+K

-okresla właściwości tkanin i dzianin
pochodzenia naturalnego i sztucznego
-wymienia włóaściwości użutkowe
poszczególnych wyrobów

A

Dostateczny
P+K

Celujący
W+D+R+P+K

UMIEJETNOŚCI

KAT

-odczytuje informacje podane przez producenta
na metkach wyrobów włókienniczych

C

-stosuje sie do informacji zawartych na metkach
wyrobów

KARTA ROWEROWA

OCENA

WIADOMOŚCI

Dopuszczajacy -zna pojęcia: kodeks drogowy,karta
rowerowa,skrzyżowanie,pojazd
K

KAT
A

UMIEJETNOŚCI

KAT

-omawia zasadę działania roweru

C

Stosuje sie do znaków i sygnałów drogowych
-przestrzega innych rowerzystów przed
skutkami nieodpowiedzialnego zachowywania
się na drodze

C

uprzywilejowany
-wymienia rodzaje znaków i sygnałów
dotyczacych rowerzysty
-wyjasnia dlaczego rower jest pojazdem
ekologicznym
-rozpoznaje poszczególne rodzaje rowerów

Dostateczny
P+K

-wie jak dostosować swoje zachowanie do
warunków panujących na drodze
-wyróznia w rowerze elementy układu
świetlnego
-wie w jaki sposób przygotowac rower do
drogi
-wyjasnia dlaczego białe światłolub żółte
selektywne należy do obowiązkowego
wyposażenia roweru

AB

Dobry
R+P+K

-wymienia podstawowe elementy instalacji
elektrycznej roweru
-zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące
rowerzystów
-wyjaśnia czym jest włączanie sie do
ruchu,zmiana kierunku jazdy lub pasa
ruchu,wymijanie,wyprzedzanie,omijanie
-wymienia rodzaje manewrów
wykonywanych przez rowerzystów na
drodze
-wyjaśnia jak nalezy zabezpieczyc rower
na zimę

A

-wyjasnia znaczenie poszczególnych
znaków drogowych
-charakteryzuje różne rodzaje skrzyżowań
-omawia zasady pierwszeństwa przejazdu
na skrzyzowaniach
-charakteryzuje róznego rodzaju manewry
wykonywane przez rowerzystów na drodze
-zna zasady skrętu w lewo na jezdni dwu i
jednokierunkowej

B

Bardzo dobry
D+R+P+K

Celujący
W+D+R+P+K

-omawia w jaki sposób wytwarzany jest
prad w instalacji elektrycznej wyposażenia
roweru

PROSZKO MARIUSZ

-porównuje instalacje elektryczne rowerów
-charakteryzuje poszczególne rodzaje
manewrów na drodze przez rowerzystów

B

A

-przewiduje zagrożenia mogące wystapić
podczas brawurowej jazdy
-wyjasnia dlaczego białe światło lub żółte
selektywne należy do obowiązkowego
wyposażenia roweru

D

-stosuje i wdraża poznane informacje dotyczące
bezpiecznego poruszania sie po drodze

C

A

A

