
System oceniania z techniki dla uczniów klas IV 
 

1. Obszary podlegajace ocenianiu: 

- zaangażowanie ucznia (przygotowanie do zajęć, aktywność i wkład pracy) 

- wiedza 

- umiejętności 

2. Skala ocen: 

Skala 6-cio stopniowa – zgodnie ze szkolnym systemem oceniania 

3. Sprawdzanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się w formie: 

a) pisemnej: 

-prace dodatkowe (dla chętnych) [waga - 3] 

- pisemne sprawdziany wiedzy [waga 4] ;  kartkówki [waga – 3] ; karty pracy [waga – 2]; zadania domowe [waga-2] 

b) ustnej: 

- odpowiedź ustna [waga - 3] 

- aktywność uczniów na lekcji -oceniane np. plusami [[6 plusów -6; 5 plusów -5] [waga -2] 
c) prac praktycznych [waga -3] 

d) udział w konkursach i aktywność pozalekcyjna [waga-5] 
 

4. Kryteria ocen: 

 

- Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości w pełni spełniają zakres wymagań 

ponadpodstawowych, wzorowo organizuje miejsce pracy, jest zawsze przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczy, 

bezpiecznie posługuje się narzędziami i przyborami w czasie działań praktycznych 

- Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości spełniają zakres wymagań podstawowych, 

organizuje miejsce pracy, jest zawsze przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczy, bezpiecznie posługuje się 

narzędziami i przyborami w czasie działań praktycznych 

- Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, którego umiejetności i wiadomości spełniają zakres wymagań podstawowych,, jest 

umairkowanie aktywny na zajęciach lekcyjnych 
- Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości spełniają w połowie zakres wymagań 

podstawowych, wymaga stałej kontroli nauczyciela, jest mało aktywny na zajęciach lekcyjnych 

-  Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, którego wiadomości obejmują przynajmniej treści najłatwiejsze, wymaga 

stałej kontroli nauczyciela,  jest nieaktywny na zajeciach lekcyjnych, często nieprzygotowany do lekcji 

- Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który pomimo działań wspomagających I zapobiegawczych ze strony 

nauczyciela nie spełania kryteriów oceny dopuszczjącej 

5. Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trduności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe: 

-stosuje się zalecenia poradni zawarte w orzeczeniu lub opinii 
Uczniowie ci mają prawo do: 

-wydłużonego czasu pracy 

- obniżonego progu punktacji w pracach pisemnych 

- indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach lekcyjnych 

- innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu wiadomości teoretycznych i wykonywaniu zadań praktycznych 

 

6. Warunki poprawy wyników: 

- uczeń ma możliwość poprawy oceny na warunakach określonych przez nauczyciela 

- w przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości w określonym przez nauczyciela terminie. Sposób sprawdzenia 

tego materiału określa nauczyciel 

 

Uczeń ma prawo do 1 nieprzygotowania do zajęć w semestrze 

 

 

 

 

 


