Przedmiotowy system oceniania z techniki /zajęć technicznych
1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia:
-odpowiedzi ustne
-kartkówki
-sprawdziany
-testy
-zadania praktyczne/wytwory/prace ręczne
-zadania domowe
-zeszyt/zeszyt ćwiczeń
-aktywne uczestnictwo w zajęciach/współpraca w grupie
-pierwsza pomoc przedmedyczna
-aktywność pozalekcyjna, pozaszkolna, prace dodatkowe

2. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny.
3. Kartkówki dotyczą materiału z trzech ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiadane.
4. W przypadku dłuższej nieobecności w szkole (minimum 5 dni), uczeń ma obowiązek
uzupełnić zaległości w terminie 7 dni od momentu powrotu do szkoły.
5. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie
dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów, testów i powtórzeń.)
6. Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje „plusa” (trzy plusy to ocena bardzo dobra)
7. Za brak zadania domowego, zeszytu, zaangażowania uczeń otrzymuje „minusa”
(trzy minusy to ocena niedostateczna). Brak zadania domowego uczeń ma obowiązek
uzupełnić na następną lekcję.
8. Za przeszkadzanie klasie i nauczycielowi w czasie zajęć, uczeń może zostać zobowiązany
do wykonania tzw. „zadania dodatkowego” w oparciu o materiał przerabiany na lekcji
(przykłady, punkt 1).

9. Ocena semestralna jest średnią ważoną ocen uzyskanych przez ucznia podczas trwania
semestru – liczoną automatycznie w dzienniku elektronicznym.













Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie
zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym.
Opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe, uzyskuje bardzo dobre
oceny ze sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie
posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. Ponadto bierze
udział w konkursach przedmiotowych, np. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, udzielania pierwszej pomocy.
Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły
samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym.
Ponadto uzyskuje co najmniej dobre oceny ze sprawdzianów i wykonuje działania
techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem
podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy
nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Ze sprawdzianów otrzymuje co najmniej oceny
dostateczne, a podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia
i utrzymuje porządek na swoim stanowisku.
Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas
realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści
nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. Na stanowisku pracy nie
zachowuje porządku.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do
zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Ze sprawdzianów
osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest
nieprzygotowany do lekcji.
Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości
i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie
wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy
podstawowe obowiązki szkolne.

