Zajęcia techniczne/ technika kl. 4- 6
Kryteria oceniania w SP7 z OI:
JEŻELI
Wypowiedzi ustne i pisemne(sprawdziany), prace domowe
Odpowiedź nie spełnia wymagań podanych niżej kryteriów ocen
NIEDOSTATECZNĄ
pozytywnych.
Wymaga przynajmniej 50% wiedzy i umiejętności koniecznych z
punktu widzenia realizacji celów przedmiotu i nieodzowną w toku
DOPUSZCZAJĄCĄ
dalszego kształcenia. Podczas wypowiedzi możliwe są liczne błędy
(w zakresie wiedzy merytorycznej i sposobu jej prezentowania).
Uczeń zna najważniejsze fakty i potrafi je zinterpretować.
DOSTATECZNĄ
Odpowiedź odbywa się przy niewielkim ukierunkowaniu ze strony
nauczyciela. Nieliczne błędy.
Odpowiedź samodzielna. Zawiera większość wymaganych treści. Nie
DOBRĄ
wyczerpuje zagadnienia.
Odpowiedź wyczerpująca (wiedza podstawowa + wiedza
BARDZO DOBRĄ
rozszerzająca + wiedza dopełniająca). Treść nie wykracza poza
program.
Odpowiedź spełniając kryteria oceny bardzo dobrej ale wykracza
CELUJĄCĄ
dodatkowo poza obowiązujący program nauczania.
Działania praktyczne
NIEDOSTATECZNĄ Uczeń nie spełnia podanych niżej kryteriów.
Uczeń wie jakimi środkami zrealizować zadanie praktyczne, ale nie
DOPUSZCZAJĄCĄ
potrafi uzyskać zamierzonego wyniku.
Uczeń wie jakimi środkami zrealizować zadanie, uzyskuje
DOSTATECZNĄ
zamierzony wynik, lecz praca posiada liczne błędy.
Uczeń realizuje zadanie za pomocą odpowiednich narzędzi, środków
DOBRĄ
i metod, praca zawiera nieliczne błędy nie mające jednak wpływu na
wynik zadania.
Uczeń realizuje zadanie za pomocą odpowiednich narzędzi środków i
BARDZO DOBRĄ
metod, praca nie zawiera błędów, jest estetyczna i dokładna.
Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, jednocześnie
CELUJĄCĄ
stosuje techniki, środki i metody wykraczające poza program
nauczania. Uczeń jest aktywny, tworzy własne projekty.
OCENA

Ö Przedmiotem oceny jest przede wszystkim wysiłek, wkład pracy i aktywność ucznia.
Ö Za brak pracy domowej i nieprzygotowanie do zajęć uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (jeśli sytuacja ta
jest nieuzasadniona).
Ö Nieodrobiona praca domowa w przypadkach uzasadnionych powinna być uzupełniona do następnych zajęć i
przedstawiona nauczycielowi.
Ö Nieoddana w terminie praca praktyczna powinna być wykonana do następnych zajęć i przedstawiona
nauczycielowi. Można zmienić termin oddania pracy tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z
nauczycielem.
Ö Ocenę celującą uczeń może otrzymać tylko wtedy, jeżeli odda pracę w pierwszym terminie. Oceny niższe
uczniowie mają możliwość poprawienia na wyższe w ustalonym przez nauczyciela terminie beż żadnych
konsekwencji. Wyjątek stanowi ocena niedostateczna, którą uczeń poprawia, ale druga ocena wstawiana jest
obok jedynki (obie są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej).
Ö W przypadku nieobecności usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej uczeń ma obowiązek uzupełnić
braki w zakresie ustalonym przez nauczyciela.
Ö Ocena półroczna jest wystawiana na podstawie ocen bieżących w danym półroczu. Jest średnią ocen
bieżących, Przyjmuje się zaokrąglenia do pełnej oceny od co najmniej 0,7 przedziału. Przy wystawianiu
oceny uwzględnia się na (podstawie obserwacji dokonywanych w półroczu) zaangażowanie, wysiłek,
solidność i aktywność ucznia.
Ö Stosujemy oceny od 1 do 6; dopuszczamy „+” i „–” , przy czym „+” dodaje do oceny 0,25, i „–”odejmuje
0,25. Nie stosuje się znaków „+” i „–” w ocenach 1 i 6.
Ö Ocena końcoworoczna jest średnią arytmetyczną ocen semestralnych.
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