PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – ZAJĘCIA TECHNICZNE /
KLASY GIMNAZJALNE /
1.Ocenie podlega:
- test wiedzy praktycznej – waga 3
- odpowiedź ustna - waga 3
- praca wytwórcza – waga 3
- praca rysunkowa – waga 3
- projekt – waga 3
- referat – waga 2
- aktywność na lekcji, prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji,
przestrzeganie regulaminu pracowni technicznej – waga 1
Test wiedzy praktycznej:
- testy, testy wielokrotnego wyboru, testy komputerowe, krzyżówki
techniczne
- dotyczy materiału z 3 ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie
5 ostatnich lekcjach,
- uczeń może być nieprzygotowany z powodu tygodniowej lub dłuższej
usprawiedliwionej nieobecności, ma obowiązek poinformowania o tym na
początku lekcji ( przed rozpoczęciem pisania pracy). Nie ocenia się ucznia
negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej
nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika
lekcyjnego na życzenie ucznia.
- jest zapowiedziany tygodniowym wyprzedzeniem
- obowiązuje procentowy sposób przeliczania punktacji:
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Odpowiedź ustna:
-

zakres 3 ostatnie lekcje,

-

obowiązuje: szczęśliwy numerek, dzień eleganta, zgłoszenie

nieprzygotowania,
-

uczeń
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być
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dłuższej

jedynie

usprawiedliwionej

w
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nieobecności,

ma

obowiązek poinformowania o tym nauczyciela na początku lekcji
Praca wytwórcza:
- kryteria oceny:


wkład pracy



poprawność merytoryczna pracy



estetyka pracy



terminowość oddania pracy

- termin oddania pracy: do 1 tygodnia po zakończeniu realizacji tematu,
- II termin oddania pracy: do 2 tygodni po zakończeniu realizacji tematu –
skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień,
- jeśli uczeń nie doniesie pracy w terminie 2 tygodni od zakończenia
tematu otrzymuje ocenę nast./ z możliwością poprawy /
Praca rysunkowa:
- kryteria oceny:


wkład pracy



poprawność merytoryczna pracy, w tym poprawne stosowanie linii
rysunkowych
i poprawny opis rysunku pismem technicznym



estetyka pracy



terminowość

oddania

pracy/

wytwórczych/
Projekt:
- projekt indywidualny lub grupowy
2

zasady

takie

jak

w

pracach

- kryteria oceny:


wkład pracy



poprawność merytoryczna pracy



estetyka pracy



terminowość oddania

pracy

/ zasady takie jak w pracach

wytwórczych/
- w projektach grupowych możliwe jest zróżnicowanie ocen w zależności od
wkładu pracy poszczególnych członków zespołu
Referat:
- kryteria oceny:


wkład pracy oraz forma prezentacji pracy / np. przedstawienie
referatu w postaci projektu multimedialnego/



poprawność merytoryczna pracy



estetyka pracy



terminowość oddania

pracy

/ zasady takie jak w pracach

wytwórczych/
Udział

w

lekcji,

prowadzenie

dokumentacji

pracy

na

lekcji,

przestrzeganie regulaminu pracowni technicznej:
- uzyskana ocena może być pozytywna np.: uczeń bierze aktywny udział w
lekcji
lub negatywna /uczeń nie prowadzi notatek lub nie przestrzega regulaminu
pracowni technicznej /
- dopuszcza się stosowanie ocen składowych /plusy, minusy/
4 plusy – bdb

1 plus, 3 minusy – dop

3 plusy, 1 minus – db

4 minusy – ndst

2 plusy, 2 minusy – dst

3

2.Zasady poprawiania ocen:
- Uczeń, który opuścił test wiedzy praktycznej i jest to jednodniowa
nieobecność ma obowiązek napisać go na następnych zajęciach lub w
innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu. Uczeń ma
obowiązek sam zgłosić się do nauczyciela. Przeciwnym przypadku
otrzymuje ocenę niedostateczną.
- Uczeń, który opuścił test wiedzy praktycznej z powodu tygodniowej lub
dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ma obowiązek
terminie

wyznaczonym

przez

nauczyciela

napisać

przedmiotu.

uzupełnienia braku w rubryce test wpisuje się nb

Do

go

w

czasu

/ nieobecny/. W

przypadku jeśli uczeń nie wstawił się w wyznaczonym terminie nauczyciel
wpisuje ocenę niedostateczny.
- Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub wyraża wolę poprawy
wyższe

niż niedostateczna ocena, może przystąpić do jej

poprawy jednokrotnie w terminie ustalonym przez nauczyciela w ciągu 2
tygodnia

od uzyskania

informacji o ocenie. Wówczas obok oceny

pierwotnej wpisuje się poprawę tylko w stopniach wyższych.
3. Zakres informacji zwrotnej obejmuje:
- wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
- odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze
strony ucznia,
- wskazówki w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę
- wskazówki w jakim kierunku uczeń powinien pracować by się rozwinąć
Informacja zwrotna będzie stosowana w różnych formach:
- dobre elementy dwa plusy /++/, to co wymaga poprawy – 1 minus / -/,
wskazówki do poprawy – znak delta / ∆ /, wskazówki do dalszego rozwoju –
strzałka w górę
- inna forma wybrana przez nauczyciela – po ustaleniu zasad z klasą
4.Zgłoszenie nieprzygotowania -/ np. / i braku zadania np.
referatu, brak przygotowania arkusza rysunkowego / bz/
- odbywa się na początku lekcji przed wywołaniem ucznia do odpowiedzi
lub przed rozpoczęciem pracy wytwórczej, pracy rysunkowej
- ilość np. – 1 na semestr, każde następne ocena ndst.

- ilość bz – 1 na semestr, każde następne ocena ndst.
5.Oceny semestralne mogą mieć znaki plus / + / lub minus / - /
6.Ocena na semestr i ocena na koniec roku nie jest średnią
arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena roczna uwzględnia całoroczną
pracę ucznia. Jeśli uczeń za II półrocze uzyskał ocenę wyższą o jeden
stopień niż za I półrocze, nauczyciel może wystawić tę ocenę jako roczną.
7.Ocena

za

pierwsze

półrocze

oraz

ocena

roczna

z

zajęć

edukacyjnych jest średnią ważoną z zastrzeżeniem:
od 0,0 do 1,59 – ocena niedostateczna
od 1,6 do 2,69 – ocena dopuszczająca
od 2,7 do 3,74 – ocena dostateczna
od 3,75 do 4,74 –ocena dobra
od 4,75 do 5,19 – ocena bardzo dobra
od 5,20 – ocena celująca

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE:
PRACE WYTWÓRCZE, PRACE RYSUNKOWE, PROJEKTY, REFERATY /
KLASY GIMNAZJALNE/.
1.Uczeń otrzymuje ocenę celujący jeśli:
- wkład pracy jest większy od zakładanego lub praca zawiera elementy
nadobowiązkowe
/ np.: przedstawienie
referatu dodatkowo w formie projektu multimedialnego/
- praca jest poprawna merytorycznie
- estetyka pracy nie budzi zastrzeżeń
- praca została oddana terminowo
2. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry jeśli:
- wkład pracy jest odpowiednio wysoki
- praca jest poprawna merytorycznie
- estetyka pracy nie budzi zastrzeżeń
- praca została oddana terminowo

3.Uczeń otrzymuje ocenę dobry jeśli:
- wkład pracy jest odpowiednio wysoki
- występują drobne uchybienia merytoryczne lub zastrzeżenia budzi strona
estetyczna,
albo praca nie została oddana terminowo
4.Uczeń otrzymuje ocenę dostateczny jeśli:
- wkład pracy jest niższy od zakładanego
- praca budzi zastrzeżenia merytoryczne
5.Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczający jeśli:
- wkład pracy jest niski
- praca budzi bardzo poważne zastrzeżenia merytoryczne
- estetyka pracy jest niska lub praca została oddana nieterminowo
6.Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczny jeśli:
-

nie oddał pracy w terminie 2 tygodni od zakończenia tematu

- oddał pracę o znikomym wkładzie pracy, niemerytoryczną i
nieestetyczną.

