KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W ODDZIAŁACH
GIMNAZJALNYCH
Stopień celujący otrzyma uczeń, który:


Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
lub praktycznych z programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe,



Bardzo dokładnie wykonuje zadania praktyczne, sprawnie i bezpiecznie posługuje się
urządzeniami i narzędziami,



Otrzymuje pozytywne uwagi za wykonane projekty,



Bierze aktywny udział w pracach na rzecz szkoły,



Bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Stopień bardzo dobry:


Uczeń bardzo sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,



Prawidłowo rozwiązuje praktyczne zadania techniczne, ma ciekawe pomysły techniczne.

Stopień dobry:


Uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonej programem nauczania,



Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje(wykonuje) samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne.

Stopień dostateczny:


Uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonej programem nauczania,



Rozwiązuje(wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

Stopień dopuszczający:


Uczeń ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale nie przekreślają one
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej
nauki,



Rozwiązuje(wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu
trudności.

Stopień niedostateczny:


Nie opanował wiadomości określonych programem nauczania, a braki w wiadomościach i
umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.



Nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadania o niewielkim (elementarnym)stopniu
trudności.

Ocenę niedostateczną może uczeń poprawić w ciągu dwóch tygodni od wpisania oceny do dziennika.
Uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie w ciągu semestru, każde następne jest odnotowane w
dzienniku oceną niedostateczną.
Uczeń nieobecny na zajęciach, jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, do
uzupełnienia zaległych prac praktycznych i teoretycznych.
Kontrola i ocena osiągnięć uczniów z zajęć technicznych.
Przy ustalaniu stopnia z zajęć technicznych w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, a także:


Rozumienie zjawisk technicznych,



Umiejętność wnioskowania,



Czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń technicznych,



Znajomości i przestrzegania zasad organizacji pracy,



Właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,



Celowość wykonywania działań,



Dokładność i staranność wykonania zadania,



Opanowanie wiadomości określonych programem nauczania,



Stosowanie wiadomości w samodzielnym wykonywaniu zadań,



Umiejętność zorganizowania swojego miejsca pracy,



Przestrzeganie zasad bhp



Przestrzeganie ogólnie przyjętych norm postępowania w świecie techniki.

Ocenianie bieżące przyjmuje formę:


Praktycznych ćwiczeń technicznych,



Udziału w konkursach i turniejach,



Aktywnego uczestnictwa na lekcji techniki i w życiu szkoły,



Staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego,



Wypowiedzi ustnej,



Testów lub sprawdzianów z działów.

Przy ocenianiu wiedzy teoretycznej stosowana jest następująca skala punktowa:
/ 0% – 29% / niedostateczny
/30% – 37%/ – (minus) dopuszczający
/ 38% – 44% / dopuszczający
/ 45% – 49% / + (plus) dopuszczający
/ 50% – 58% / – (minus) dostateczny

/ 59% – 69% / dostateczny
/ 70% – 75% / + (plus) dostateczny
/ 76% – 79% / – (minus) dobry
/ 80% – 85% / dobry
/ 86% – 90% / + (plus) dobry
/ 91% – 92% / – (minus) bardzo dobry
/ 93% – 95% / bardzo dobry
/ 96% – 97% / + (plus) bardzo dobry
/ 98% – 100% / celujący
Przy ocenianiu wiedzy teoretycznej ucznia z orzeczeniem i opinią Poradni PsychologicznoPedagogicznej, stosuje się obniżoną skalę punktów:


0%-20% niedostateczny



21%-27% minus dopuszczający



28%-34% dopuszczający



35%-40% plus dopuszczający



41%-48% minus dostateczny



49%-59% dostateczny



60%-65% plus dostateczny



66%-69% minus dobry



70%-75% dobry



76%-80% plus dobry



81%-82% minus bardzo dobry



83%-85% bardzo dobry

Natomiast przy ustalaniu stopnia z prac plastycznych, przede wszystkim brane są pod uwagę:
przygotowanie, chęć i wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki
przedmiotu.

