OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z TECHNIKI W KLASACH IV – VI
W SZKOLE im. JANA PAWŁA II W RADZIONKOWIE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
W realizacji programu pomocne będą następujące publikacje wydawnictwa Nowa Era:
„Jak to działa?”. Podręczniki do techniki dla klas 4, 5 i 6
Podręczniki „Jak to działa?” do klas 4, 5 i 6 zawierają wszystkie niezbędne zagadnienia zawarte w podstawie
programowej. Treści główne wzbogacono informacjami dodatkowymi, umieszczonymi w ramach elementów
„Warto wiedzieć”, „To ciekawe!”, „Ekowiadomość”, oraz zdjęciami i infografikami. Publikacja zawiera dużą
liczbę ćwiczeń sprawdzających wiedzę i kształcących różnorodne umiejętności. Są wśród nich takie zadania,
jak „Mam pomysł”, dzięki którym uczniowie mogą wykazać się inwencją, czy „Zabawa” – polecenia do
wykonania w grupie. W podręczniku znalazły się również instrukcje „To takie proste!”, które w przystępny
sposób ukazują kolejne etapy wykonania interesujących zadań praktycznych i umożliwiają rozwijanie
zdolności manualnych.
KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności
rozwiązywania zadań technicznych w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej. Przy ocenianiu osiągnięć uczniów należy zwrócić uwagę na:
 rozumienie zjawisk technicznych,
 umiejętność wnioskowania,
 czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń technicznych, katalogów,
 czytanie i rysowanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,
 umiejętność organizacji miejsca pracy,
 właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,
 przestrzeganie zasad bhp,
 dokładność i staranność wykonywania zadania.
KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN PO I SEMESTRZE I NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO
Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów odnoszących
się do sześciostopniowej skali ocen.
• 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
bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy.
• 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.
• Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy
nauczyciela lub
koleżanek i kolegów. Podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje
porządek na swoim stanowisku.
• 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. Na stanowisku pracy nie zachowuje porządku.
• Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do
zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Ze sprawdzianów osiąga wyniki
poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.
• 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.
Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami należy wziąć pod uwagę:
 aktywność podczas lekcji,
 zaangażowanie w wykonywane zadania,
 umiejętność pracy w grupie,
 obowiązkowość i systematyczność,
 udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiskanaturalnego.
W wypadku zajęć technicznych trzeba ponadto uwzględnić stosunek ucznia do wykonywania działań
praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania
oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena powinna przede wszystkim odzwierciedlać indywidualne
podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie w pracę.
Ocena osiągnięć jest integralną częścią całego procesu nauczania. Najpełniejszy obraz wyników ucznia
można uzyskać wówczas, gdy ocenianie będzie systematyczne i oparte na różnorodnych sposobach
weryfikowania wiedzy oraz umiejętności. W nauczaniu zajęć technicznych ocenie mogą podlegać
następujące formy pracy:
 test,
 sprawdzian,
 zadanie praktyczne,
 zadanie domowe,
 aktywność na lekcji,
 odpowiedź ustna,
 praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt).
W ocenianiu szkolnym dąży się do spełnienia wymogów obiektywności poprzez jasność kryteriów i
procedur oceny. Należy informować uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania i
wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, a także o sposobie
sprawdzania osiągnięć młodych ludzi. Jawna i dobrze uzasadniona ocena jest bowiem dla ucznia źródłem
informacji wspierających jego rozwój i może być zachętą do podejmowania działań w tym kierunku.

ZASADY POPRAWIANIA OCEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny ze sprawdzianu, z którego uzyskał
ocenę niedostateczną, dopuszczającą, dostateczną w terminie 2 tygodni od daty sprawdzenia
i ocenienia pracy przez nauczyciela.
Uczeń poprawia ocenę w trakcie dodatkowych zajęć poza lekcją, po wcześniejszym
umówieniu się z nauczycielem.
Stopień uzyskany podczas poprawy sprawdzianu wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok
pierwszego stopnia uzyskanego z tego sprawdzianu.
Nie przewiduje się poprawy ocen na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej.
Ocen z odpowiedzi ustnych nie można poprawić.
Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i
postępach w pracy ucznia oraz wgląd do prac praktycznych podczas konsultacji.

USTALENIA KOŃCOWE
1.
2.

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
Uczeń jest oceniany systematycznie

3.
4.
5.
6.

Oceny są jawne dla ucznia.
Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia (dostosowania)
Nie będzie pozytywnie oceniony uczeń, który uchyla się od oceniania.
Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest
zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
7. Kartkówki nie muszą być zapowiadane.
8. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany
przez tydzień (nie dotyczy sprawdzianów)
9. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie uzgodnionym z
nauczycielem.
10. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych prac- należy pracować
systematycznie.
11. Uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do
lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu,, brak pracy domowej,
niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Takie nieprzygotowanie
odnotowuje się jako „minus” w tabelce zrobionej na końcu zeszytu. Trzeci minus jest
równoznaczny z oceną niedostateczną i ta, wpisywana jest do dziennika.
12. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”, które wpisywane są do tabelki w zeszycie
(tak jak minusy).
13. Za 5 zgromadzonych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, która wpisywana jest
do dziennika. Przez aktywność na lekcji rozumie się: częste zgłaszanie się na lekcji i
udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji,
aktywną pracę w grupach.
14. W przypadku nauczania zdalnego nauczyciel uczący bierze pod uwagę systematyczność
udziału w lekcjach, terminowe przesyłanie prac przez ucznia, samodzielność w
wykonywaniu zadań. W przypadku utrudnień w nauczaniu tradycyjnym ( pandemia itp.)
zasady mogą ulec zmianie w nieznacznym stopniu.
15. Kwestie nie ujęte w OP reguluje Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w
Radzionkowie.

