WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI W KL. V

1.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć
technicznych,
• wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy, problemów
praktycznych i teoretycznych,
• interesuje się najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki,
• zawsze jest wzorowo zaangażowany w prace na lekcji i przygotowany do zajęć,
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :
• opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania,
• wyjaśnia zjawiska fizyczne, w oparciu o które działają urządzenia techniczne,
• przedstawia estetyczną i kompletną dokumentację rysunkowo-technologiczną,
• właściwie organizuje stanowisko pracy,
• prawidłowo posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami,
• pracuje systematycznie i efektywnie,
• wykazuje się aktywnością na lekcjach,
• stosuje zdobytą wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne do rozwiązywania zadań i
problemów w różnych sytuacjach,
• wyjaśnia parametry techniczne urządzeń,
• efektywnie współdziała w grupie,
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania,
• poprawnie wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania problemów praktycznych i
teoretycznych,
• przedstawia dokumentację rysunkowo-technologiczną, ale zdarzają się w niej błędy,
• właściwie organizuje stanowisko pracy, ale zdarzają się drobne uchybienia,
• w sposób zadawalający posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami,

• korzysta z wytworów techniki, zwracając uwagę na bezpieczeństwo,
• zna zasady i potrafi praktycznie udzielić pierwszej pomocy, w tym porażonemu
prądem elektrycznym,
• jest pracowity i chętny do pracy,
• jest przygotowany do realizacji tematu.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• opanował podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania,
• przedstawia dokumentację rysunkowo-technologiczną, ale z błędami lub niestaranną,
• pracuje, ale nie jest aktywny na lekcjach,
• właściwie organizuje stanowisko pracy, ale z uchybieniami i potrzebuje na to więcej
czasu,
• stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela, •
rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o małym stopniu trudności,
• wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu
dalszej nauki,
• samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje większość zadań o podstawowym
stopniu trudności,
• zadania wykonuje z opóźnieniem,
• pracuje niesystematycznie,
• wykazuje bierny stosunek do przedmiotu.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne w
dalszej nauce,
• nie potrafi rozwiązać (wykonać) zadań o podstawowym stopniu trudności z pomocą
nauczyciela,
• nie wykazuje zainteresowania zajęciami technicznymi,

• nie przestrzega zasad i przepisów BHP podczas posługiwania się narzędziami,
przyborami i urządzeniami technicznymi.

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI:

1. Wypowiedzi ustne – przynajmniej raz w semestrze, pod względem rzeczywistości,
stosowania języka przedmiotu, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi. Przy
odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku
lekcji powtórzeniowych - z całego działu.
2. Sprawdziany pisemne – przeprowadzane po zakończeniu każdego działu,
zapowiedziane tydzień wcześniej.
3. Kartkówki – obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być
zapowiadane.
4. Prace domowe – przynajmniej jedna w ciągu półrocza.
5. Aktywność na lekcji.
6. Przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy w czasie wykonywania zadań
wytwórczych
7. Praca w grupach – ocena zaangażowania i wkład pracy własnej.
8. Prace wytwórcze – wykonywane są na lekcji lub – za zgodą nauczyciela – kończone
w domu.

3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej:

Nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej
nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej z
technika.
Warunkiem ubiegania się o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna
są:
1) przedłożenie poprawnie prowadzonych zeszytów;
2) frekwencja na zajęciach z danych zajęć edukacyjnych nie niższa niż 90% (z wyjątkiem
długotrwałej choroby);
3) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
4) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form prac kontrolnych;
5) skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form pomocy.

Tryb uzyskania oceny wyższej:
1) Rodzice ucznia mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora o ustalenie wyższej
niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna, określając wysokość wnioskowanej
oceny.
2) Z wnioskiem należy wystąpić w terminie do 2 dni roboczych od daty powiadomienia
o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej.
3) Nauczyciel techniki przeprowadza egzamin w formie pisemnej i ustnej. Zestaw zadań i
pytań musi odpowiadać wymaganiom oceny, o którą ubiega się uczeń.
4) Ustalona w tym trybie roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
Ustalona ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w drodze egzaminu
poprawkowego.

