
Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu zajęcia techniczne  

w roku szkolnym 2018/2019. 

 

Ocena celująca za: 

 udział w konkursach przedmiotowych z techniki (uczestnik  przejdzie co najmniej do drugiego etapu 

 wykazanie się umiejętnościami i wiadomościami ponad program nauczania; 

 wykonanie przez ucznia trzech zadań (ćwiczeń, prac praktycznych) przygotowanych przez nauczycie-

la. 

Ocena bardzo dobra za: 

 bardzo dobre opanowanie wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania 

 zastosowanie zdobytej wiedzy w odpowiedniej sytuacji; 

 wykazanie się samodzielnością (korzysta z różnych źródeł wiedzy); 

 umiejętność samodzielnego rozwiązywania ćwiczeń i zadań z techniki. 

Ocena dobra za: 

 opanowanie w stopniu dobrym wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania; 

 zastosowanie zdobytej wiedzy w sposób praktyczny; 

 umiejętność samodzielnego rozwiązywania ćwiczeń i zadań z techniki. 

Ocena dostateczna za: 

 opanowanie w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania; 

 umiejętność rozwiązywania prostych ćwiczeń i zadań z pomocą nauczyciela stosując zdobyte wiado-

mości. 

Ocena dopuszczająca za: 

 umiejętność wykonywania prostych ćwiczeń i zadań z pomocą nauczyciela; 

 znajomość podstawowych definicji z zakresu techniki; 

 braki w wiadomościach  i umiejętnościach objętych programem nauczania, które nie przekreślają dal-

szej edukacji z przedmiotu. 

 wykazuje się wiadomościami podstawowymi i koniecznymi zawartymi w programie nauczania. 

Przy ocenianiu będzie uwzględnione: 

 sprawdziany pisemne z większej partii materiału, działu; 

 odpowiedz ustna z bieżącego materiału (trzy ostatnie lekcje teoretyczne i praktyczne); 

 bieżące sprawdziany i kartkówki pisemne (trzy ostanie tematy); 

 kontrola zeszytów, ćwiczeń (trzy braki – ndst.); 

 w myśl statutu szkoły uczeń może być nie przygotowany jeden raz w semestrze (nie dotyczy lekcji, na 

których ma odbyć się wcześniej  ustalony sprawdzian lub kartkówka); 

 na lekcji będą oceniane krótkie wypowiedzi ucznia za pomocą „plusa” i „minusa” (trzy + ocena bar-

dzo dobra, trzy – ocena niedostateczna ); 

 minus na lekcji otrzymuje uczeń za brak zaangażowania w temacie lekcji, brak koncentracji uwagi, 

zeszytu  przedmiotowego. 

 uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ma możliwość jej poprawienia w ciągu dwóch tygodni od 

dnia oddania poprawionych prac przez nauczyciela, 

 pozostałe oceny, poza oceną bardzo dobrą, uczeń może również poprawić, 

 uczniowie, którzy nie pisali pracy, mogą ją zaliczyć w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły;  

 formy poprawy lub zaliczenia oraz ich terminy są ustalane przez nauczyciela przedmiotu. 

 ocenę można poprawić, jest ona wpisywana w osobnej kolumnie ( rubryce ). 


