
KRYTERIA OCENIANIA Z TECHNIKI W KLASACH  IV – VI.

         Ocena osiągnięć uczniów.

  Podstawa  programowa  dla  drugiego  etapu  kształcenia  wskazuje,  że  każdy  uczeń  powinien

wykazać się określonymi wiadomościami i umiejętnościami teoretycznymi i praktycznymi.

Ze  względu  na  różne  zdolności  manualne  dzieci,  każdego  należy  oceniać  osobno,  bez

porównywania do innych. W przypadku pracy zespołowej  należy mieć na uwadze wkład pracy

poszczególnych uczniów, po konsultacji z całą grupą.

Przy  ocenie  pracy  należy  również  wziąć  pod  uwagę  przygotowanie  materiałów  do  pracy,

zaangażowanie oraz przestrzeganie ustalonego Regulaminu Pracowni (bezpiecznego korzystania z

narzędzi, pozostawiania porządku w miejscu pracy ).

Dodatkowym atutem przy ocenianiu będzie oryginalność, pomysłowość i estetyka wykonywanej

pracy.

 Kryteria oceniania.

   Ocena celująca 

1. Samodzielnie wykorzystuje zdobytą wiedzę, wiadomości i umiejętności zawarte w programie

    nauczania i przekazuje ją na lekcjach.

2. Sprawnie korzysta z dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji.

3. Sprawnie posługuje się narzędziami i urządzeniami, zgodnie z zasadami BHP.

4. Na zajęcia przynosi potrzebne materiały i przybory.

5. Prace wykonuje estetycznie i zgodnie z instrukcjami.

6. Opanował materiał zawarty w podstawie programowej.

      Ocena bardzo dobra

1. Sprawnie korzysta z dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji.

2. Samodzielnie wykorzystuje zdobytą wiedzę, wiadomości i umiejętności zawarte w programie

    nauczania i przekazuje ją na lekcjach.

3. Sprawnie posługuje się narzędziami i urządzeniami, zgodnie z zasadami BHP. 

4. Na zajęcia przynosi potrzebne materiały i przybory.

5. Prace wykonuje estetycznie i zgodnie z instrukcjami.

6. Opanował materiał zawarty w podstawie programowej.



       Ocena dobra

1.Potrafi korzystać z poznanych źródeł informacji i wykorzystać zdobyte wiadomości.

2. Poprawnie posługuje się narzędziami, zgodnie z zasadami BHP.

3. Bywa, że zapomina przynieść niektóre potrzebne materiały i przybory.

4. Prace wykonuje z drobnymi brakami w miarę estetycznie.

5. Opanował materiał zawarty w podstawie programowej w stopniu zadowalającym.

      Ocena dostateczna

1. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela korzystać ze źródeł informacji.

2. Potrafi samodzielnie wykonać proste prace, bywa, że mało estetycznie.

3. Nie zawsze przynosi potrzebne materiały i przybory.

4. Poprawnie posługuje się narzędziami, przestrzega zasad BHP.

5. Opanował podstawowe elementy zawarte w podstawie programowej.

      Ocena dopuszczająca

1. Często nie przestrzega zasad BHP.

2. Nie zna przeznaczenia poszczególnych narzędzi i przyrządów.

3. Nie przynosi potrzebnych materiałów i przyborów.

4. Prace wykonuje nieestetycznie, niezgodnie z instrukcjami.

5. Ma duże braki w wiedzy.

      Ocena niedostateczna

1. Nie przestrzega zasad BHP.

2. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, ma duże braki w wiedzy.

3. Nie potrafi lub nie chce wykonywać zadań.

4. Nie potrafi poprawnie posługiwać się narzędziami.

5. Nie przynosi potrzebnych materiałów i przyborów.


