PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

TECHNIKA
klasa IVa
rok szkolny 2020/2021
1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:
- prace pisemne: test, sprawdzian, zadania domowe,

Stan na dzień 02.09.2020 r.

- zadanie praktyczne,
- aktywność na lekcji,
- odpowiedź ustna,
- praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt).

2. Dokumentowanie oceniania odbywa się poprzez zapis stopnia w dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen, zeszycie przedmiotowym
ucznia. Sprawdziany przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego. Rodzic ma prawo wglądu do tych prac.
3. Uczeń ma prawo do bieżącej informacji dotyczącej jego postępów w nauce oraz w przypadku trudności, do wskazania kierunku
poprawy.
4. Postępy ucznia oceniane są w skali 1 – 6. W pracach pisemnych podawana jest punktacja. Punkty uzyskane z prac pisemnych
przeliczane są na stopnie wg skali:
97% - 100% celujący
86 % - 96% bardzo dobry
70 % - 85 % dobry
50 % - 69% dostateczny
30 % – 49 % dopuszczający
0 % - 29% niedostateczny
*Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących.
5. Obowiązkowe są: prace techniczne, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe.
6. W przypadku opuszczenia sprawdzianu, kartkówki z przyczyn losowych, uczeń ma dwa tygodnie od dnia powrotu do szkoły na
jej napisanie.
7. Ocenę ze sprawdzianu, kartkówki uczeń może poprawić w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonej i ocenionej pracy. Uczeń
poprawia tylko raz daną pracę pisemną.
Ściąganie na pracy pisemnej równoznaczne jest z otrzymaniem 0 punktów bez możliwości zaliczenia pracy w dodatkowym
terminie
8. Przy poprawianiu sprawdzianów, kartkówek i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen pozostają te same (obie oceny są
wpisywane do dziennika)
9. Krótkie kartkówki obejmują materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji. Czas ich trwania 5 – 15 min.
10. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, a materiał jest powtórzony.
11. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych mają dłuższą, usprawiedliwioną nieobecność w szkole są zobowiązani do napisania
zaległych prac pisemnych w terminie uzgodnionym z nauczycielem nie dłuższym niż 2 tygodnie od powrotu do szkoły.
12. Nie ma możliwości poprawienia i zaliczania na stopień wyższy ocen na tydzień przed klasyfikacją.
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13. Uczniowie mogą zdobyć dodatkowe stopnie za wykonane prace nadobowiązkowe.
14. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy sprawdzianów,
zapowiedzianych kartkówek). Trzecie zgłoszenie równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Przez nieprzygotowanie
do lekcji rozumie się: brak zadania domowego, potrzebnych na zajęciach przyrządów geometrycznych, nieprzygotowanie do
odpowiedzi.
Uczeń ma prawo:
- do bieżącej informacji dotyczącej jego postępów w nauce i wskazania ewentualnego kierunku poprawy,
- do zabrania głosu na zajęciach (sygnalizuje to nauczycielowi przez podniesienie ręki),
- do uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych celem uzupełnienia braków wiadomości,
- do uczestniczenia w kole przedmiotowym celem przygotowania do konkursu lub poszerzenia swoich umiejętności,
- do czasu (2 tygodni) na uzupełnienie braków w materiale powstałych w wyniku nieobecności na skutek choroby,
- do zgłoszonego, po sprawdzeniu obecności, nieprzygotowania do zajęć (nie dotyczy sprawdzianów i zapowiedzianych
kartkówek); nieprzygotowanie zostaje odnotowane w dzienniku znakiem „ np”,
- za aktywność uczeń może otrzymać „+” (za każde sześć „plusów”, do dziennika zostanie wpisana ocena bardzo dobra (5)).
Ocena półroczna i roczna nie

jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Uczeń ma obowiązek:
- uczestniczyć w prowadzonych zajęciach,
- posiadać na lekcji podręcznik oraz wymagane przybory, materiały,
- być przygotowanym do lekcji,
- zgłosić nieprzygotowanie do lekcji przed rozpoczęciem zajęć (niezwłocznie po sprawdzeniu obecności całej klasy),
- dostosować się i szanować obowiązujące na lekcji zasady pracy.
Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na:
•
•
•
•
•
•
•
•

rozumienie zjawisk technicznych,
umiejętność wnioskowania,
czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej,
czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,
umiejętność organizacji miejsca pracy,
właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,
przestrzeganie zasad BHP,
dokładność i staranność wykonywania zadań.
Ogólne kryteria ocen z techniki
Celujący/6/

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i
poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na
lekcji, a podczas wykonywania praktycznych zadań przestrzega zasad BHP, bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o
właściwą organizację miejsca pracy.
Bardzo dobry/5/
Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania
poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy
i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Dobry/4/
Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i
kolegów. W czasie wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy.
Dostateczny/3/

Szkoła Podstawowa w Grzmiącej

mgr Arkadiusz Rosiński

Strona 2

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.
Dopuszczający/2/
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale
podejmuje w tym kierunku starania. Na sprawdzianach osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często
jest nieprzygotowany do lekcji.

Niedostateczny/1/
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.
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DOSTOSOWANIA DO POSZCZEGÓLNEGO TYPU DYSFUNKCJI

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

CELE DO OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE, W KTÓRYM UCZEŃ WYMAGA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
cele edukacyjne

- uzupełnieni zaległości, wyrównanie braków
- ukończenie szkoły podstawowej

cele terapeutyczne

- podniesienie motywacji i samooceny
- rozbudzenie aspiracji
ZALECENIA DO PRACY

ZAKRES DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH
POTRZEB ROZWOJOWYCH
I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA
Dostosowania

W zakresie przygotowania
środowiska zewnętrznego
(budynek, sala i in.)

Rodzaj działań
Posadzić uczniów blisko n-la , dzięki temu zwiększy się ich koncentracja
uwagi, ograniczy się ilość bodźców rozpraszających, wzrośnie
bezpośrednia kontrola n-la, bliskość tablicy zmniejszy ilość błędów przy
przepisywaniu
- dawać łatwiejsze zadania lub stosować podpowiedzi, wskazówki

W zakresie przekazywanych
treści nauczania

- dawać więcej czasu na opanowanie partii materiału
- ograniczyć czytanie obszernych tekstów, do istotnych fragmentów,
rozdziałów
- sprawdzać rozumienie poleceń
- często powtarzać i utrwalać materiał

W zakresie sposobów
przekazywania treści
(wiedza i umiejętności)

- podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające
zapamiętywanie
- używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania,
stosować metody aktywne
- skracać ilość notatek, preferować notatki w formie, grafów, rysunków itp.

W zakresie sprawdzania wiedzy
i umiejętności

- nie wyrywać do odpowiedzi, dawać więcej czasu na zastanowienie się,
przypomnienie sobie potrzebnych informacji
- w czasie odpowiedzi dyskretnie wspomagać, naprowadzać
- różnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności

Szkoła Podstawowa w Grzmiącej

mgr Arkadiusz Rosiński

Strona 4

- trudny materiał dzielić na mniejsze porcje
- często sprawdzać ucznia w celu wyuczenia mu nawyku systematycznej
pracy
- stosowanie precyzyjnych pytań
- stosować jasne dla ucznia kryteria oceny
- nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy
W zakresie motywowania do
zdobywania wiedzy
i umiejętności

- doceniać wysiłek ucznia, stosunek do przedmiotu, sumienność w
przygotowywaniu się na zajęcia
- włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse
- nie ponaglać, nie zawstydzać
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UCZEŃ SŁABOSŁYSZĄCY
cele edukacyjne

- usprawnienie poprawności rysowania technicznego;
- ukończenie szkoły podstawowej

cele terapeutyczne

- podniesienie motywacji i samooceny
- usprawnianie analizatora słuchowego
ZALECENIA DO PRACY

ZAKRES DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB
ROZWOJOWYCH
I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA NIEDOWIDZĄCEGO

Dostosowania
W zakresie przygotowania
środowiska zewnętrznego
(budynek, sala i in.)

Rodzaj działań
Posadzić uczniów blisko n-la lub w miejscu ułatwiającym kontakt wzrokowy i
słuchowy aby n-l mógł na bieżąco kontrolować pracę ucznia, stosować
miękkie długopisy i ołówki.
- indywidualizować proces nauczania

W zakresie
przekazywanych treści
nauczania na
poszczególnych
obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach

- uwzględniać wolniejsze tempo pracy, w razie potrzeby wydłużać czas
przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań
-kilkakrotnie powtarzać treści biorąc pod uwagę zasadę, że uczeń
niesłyszący ma również problemy z wymową
- utrwalać i systematyzować zasady zapisu matematycznego i rachowania

W zakresie sposobów
przekazywania treści
(wiedza i umiejętności)

- uczyć nawyku sprawdzania napisanego wykonanego obliczenia
- motywować ucznia do rozwiązywania dodatkowych zadań
- preferować wypowiedzi pisemne ucznia

W zakresie sprawdzania
wiedzy i umiejętności

- wymagać systematycznej
systematyczność pracy)

pracy

nad

problemem

(sprawdzać

- oceniać postępy ucznia bez porównywania go z innymi
- nagradzać za systematyczną pracę w domu
W zakresie motywowania
do zdobywania wiedzy
i umiejętności

- motywować do pełnego wykorzystania możliwości intelektualnych
- eksponować mocne strony ucznia, zdolności, pozytywne cechy
- umożliwić przeżywanie sukcesów w szkole, chwalić za najdrobniejsze
osiągnięcia nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy
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UCZEŃ NIEDOWIDZĄCY
CELE DO OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE, W KTÓRYM UCZEŃ WYMAGA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
cele edukacyjne

- usprawnienie poprawności rysowania technicznego;
- ukończenie szkoły podstawowej

cele terapeutyczne

- podniesienie motywacji i samooceny
- usprawnianie analizatora wzrokowego
ZALECENIA DO PRACY

ZAKRES DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB
ROZWOJOWYCH
I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA NIEDOWIDZĄCEGO

Rodzaj działań

Dostosowania

W zakresie przygotowania
środowiska zewnętrznego
(budynek, sala i in.)

Posadzić uczniów blisko n-la lub w miejscu ułatwiającym kontakt wzrokowy i
słuchowy aby n-l mógł na bieżąco kontrolować pracę ucznia, stosować
miękkie długopisy i ołówki
- indywidualizować proces nauczania

W zakresie
przekazywanych treści
nauczania na
poszczególnych
obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach

- uwzględniać wolniejsze tempo pracy, w razie potrzeby wydłużać czas
przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań
-dostosować podręczniki dla uczniów
-w miarę możliwości powiększać tekst podkreślać najważniejsze treści
- utrwalać i systematyzować zasady zapisu matematycznego i rachowania

W zakresie sposobów
przekazywania treści
(wiedza i umiejętności)

- uczyć nawyku sprawdzania napisanego wykonanego obliczenia
- motywować ucznia do rozwiązywania dodatkowych zadań
- skracać ilość notatek
- preferować wypowiedzi pisemne ucznia

W zakresie sprawdzania
wiedzy i umiejętności

- wymagać systematycznej
systematyczność pracy)

pracy

nad

problemem

(sprawdzać

- oceniać postępy ucznia bez porównywania go z innymi
- nagradzać za systematyczną pracę w domu
W zakresie motywowania
do zdobywania wiedzy
i umiejętności

- motywować do pełnego wykorzystania możliwości intelektualnych
- eksponować mocne strony ucznia, zdolności, pozytywne cechy
- umożliwić przeżywanie sukcesów w szkole, chwalić za najdrobniejsze
osiągnięcia nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy
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ZESPÓŁ SOCJOTERAPEUTYCZNY
CELE DO OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE, W KTÓRYM UCZEŃ WYMAGA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
cele edukacyjne

- ukończenie szkoły podstawowej

cele terapeutyczne

- podniesienie motywacji i samooceny
- rozbudzenie aspiracji
- poprawa relacji z rówieśnikami
- przestrzeganie norm społecznych
ZALECENIA DO PRACY

ZAKRES DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB
ROZWOJOWYCH
I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA

Rodzaj działań

Dostosowania
W zakresie
przygotowania
środowiska
zewnętrznego
(budynek, sala i in.)

Posadzić uczniów blisko n-la , dzięki temu zwiększy się ich koncentracja uwagi,
ograniczy się ilość bodźców rozpraszających, wzrośnie bezpośrednia kontrola nla nad negatywnymi zachowaniem uczniów

W zakresie
przekazywanych treści
nauczania

- zwracać uwagę na realizację celów wychowawczych

W zakresie sposobów
przekazywania treści
(wiedza i umiejętności)

- używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania, stosować
metody aktywne
- starać się o utrzymanie dyscypliny na zajęciach, nie dopuszczać do sytuacji
prowokujących uczniów do negatywnego zachowania

W zakresie
sprawdzania wiedzy
i umiejętności

- różnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności
- często sprawdzać ucznia w celu wyuczenia mu nawyku systematycznej pracy,
samokontroli
- stosować jasne dla ucznia kryteria oceny,
- być konsekwentnym w swoich działaniach

W zakresie
motywowania do
zdobywania wiedzy
i umiejętności

- doceniać wysiłek ucznia, stosunek
w przygotowywaniu się na zajęcia

do

przedmiotu,

sumienność

- zauważać i nagradzać pozytywne zachowania uczniów
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DYSLEKSJA ROZWOJOWA
CELE DO OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE, W KTÓRYM UCZEŃ WYMAGA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
cele edukacyjne

- usprawnienie poprawności ortograficznej i graficznej
- ukończenie szkoły podstawowej

cele terapeutyczne

- podniesienie motywacji i samooceny
- usprawnianie analizatora wzrokowego
ZALECENIA DO PRACY

ZAKRES DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB
ROZWOJOWYCH
I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA
Dostosowania

W zakresie przygotowania
środowiska zewnętrznego
(budynek, sala i in.)

Rodzaj działań
Posadzić uczniów blisko n-la lub w miejscu ułatwiającym kontakt wzrokowy i
słuchowy aby n-l mógł na bieżąco kontrolować pracę ucznia, stosować
miękkie długopisy i ołówki
- indywidualizować proces nauczania

W zakresie
przekazywanych treści
nauczania na
poszczególnych
obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach

W zakresie sposobów
przekazywania treści
(wiedza i umiejętności)

- uwzględniać wolniejsze tempo pracy, w razie potrzeby wydłużać czas
przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań
- dawać więcej czasu na opanowanie partii materiału lub zadawać go małymi
partiami
- utrwalać i systematyzować zasady pisowni polskiej w zadaniach
matematycznych
- wdrażać do pracy ze słownikiem ortograficznym jeśli tego wymaga zadanie
- uczyć nawyku sprawdzania napisanego przez siebie tekstu
- skracać ilość notatek, preferować notatki w formie, grafów, rysunków itp.
- nie obniżać ocen za błędy typu dyslektycznego

W zakresie sprawdzania
wiedzy i umiejętności

- preferować wypowiedzi ustne ucznia
- wymagać systematycznej
systematyczność pracy)

pracy

nad

problemem

(sprawdzać

- oceniać postępy ucznia bez porównywania go z innymi
W zakresie motywowania
do zdobywania wiedzy
i umiejętności
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- nagradzać za systematyczną pracę w domu
- motywować do pełnego wykorzystania możliwości intelektualnych
- eksponować mocne strony ucznia, zdolności, pozytywne cechy
- umożliwić przeżywanie sukcesów w szkole, chwalić za najdrobniejsze
osiągnięcia nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy
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