PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W KL. 4-6

OCENA
Celująca

Bardzo dobra

CZYNNOŚĆ
oryginalność

pomysłowość

Dobra

wykonanie
zadania

Dostateczna

zachowanie
ładu,
porządku,
zasad bhp

Dopuszczająca

przygotowanie
do lekcji

Niedostateczna

brak

OSIĄGNIĘCIA









































skompletowanie materiałów
właściwa organizacja stanowiska pracy
bezpieczne posługiwanie się narzędziami oraz urządzeniami gospodarstwa domowego
planowanie wykonywania zadań indywidualnie i zespołowo
całościowe wykonanie zadania w wyznaczonym przez nauczyciela czasie
estetyczne wykonanie zadania
dokonanie własnych modyfikacji i usprawnień
czytanie z pełnym zrozumieniem różnych instrukcji technicznych
eksploatowanie roweru i bezpieczne poruszanie się nim na drogach (posiadanie karty
rowerowej)
umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej (rysunek techniczny)
uczeń potrafi wyjaśnić znaczenie zjawisk technicznych we współczesnym świecie
uczestniczy w konkursach, turniejach, zajęciach pozalekcyjnych
skompletowanie materiałów
poprawna organizacja stanowiska pracy
planowanie wykonywania zadań indywidualnie i zespołowo
bezpieczne posługiwanie się narzędziami i urządzeniami gospodarstwa domowego,
całościowe wykonanie zadania
estetyczne wykonanie zadania
ozdobienie, poprawna funkcjonalność
czytanie ze zrozumieniem różnych instrukcji technicznych
eksploatowanie roweru i bezpieczne poruszanie się nim na drogach, znajomość
przepisów ruchu drogowego
umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej
rozumie znaczenie zjawisk technicznych we współczesnym świecie
skompletowanie materiałów
poprawna organizacja stanowiska pracy
bezpieczne posługiwanie się narzędziami
całościowe wykonanie zadania
czytanie niektórych (bardzo prostych) instrukcji technicznych
eksploatowanie roweru, znajomość przepisów ruchu drogowego
rozumie znaczenie zjawisk technicznych we współczesnym świecie
skompletowanie materiałów
poprawna organizacja stanowiska pracy
bezpieczne posługiwanie się narzędziami
częściowe wykonanie zadania
znajomość przepisów ruchu drogowego
angażowanie się w wykonanie zadania technicznego
skompletowanie materiałów
przygotowanie miejsca do pracy
angażowanie się w wykonanie zadania technicznego
brak

Dodatkowe informacje:
 Każdy uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania do lekcji w semestrze. Dotyczy to braku pracy domowej
lub braku przyborów do pracy na lekcji. W dzienniku odnotowane jest to zapisem np i nie wpływa na ocenę
końcową.
 Praca nieoddana w ustalonym terminie może być przyniesiona do dwóch następnych lekcji później, co będzie
odnotowane w dzienniku odpowiednio: na pierwszej lekcji – bz, na trzeciej lekcji – oceną niedostateczną. Istnieje
możliwość poprawy takiej oceny, ale będzie ona miała wpływ na ocenę semestralną i roczną.
 Prace, na których uczeń był nieobecny odnotowane będą jako nb i nie będzie to miało wpływu na ocenę
maksymalną - bardzo dobry. Na ocenę celującą muszą być zaliczone wszystkie prace.
 Prace można uzupełnić w domu (ale ocena będzie obniżona) lub na ewentualnych konsultacjach
w szkole. Przy prowadzeniu lekcji zdalnych, dowodem wykonania zadania są zdjęcia lub nagrane filmy przesłane
za pomocą platformy Classroom.
 Uczeń ma prawo odwołać się od oceny, która została wystawiona niezgodnie ze wskazanymi wyżej kryteriami.
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