Przedmiotowy system oceniania z techniki w roku szkolnym 2020/2021
1. Cele PSO z techniki:
 poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć i postępach w przedmiocie technika.
 dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia w zakresie techniki;
2. Obszary aktywności na lekcjach:
 znajomość i stosowanie poznanych pojęć technicznych,
 posługiwanie się językiem techniki,
 stosowanie poznanej wiedzy do rozwiązywania problemów,
 tworzenie prac wytwórczych zgodnie z instrukcją,
 wykorzystanie różnych źródeł wiedzy,
 praca w grupach,
 udział w konkursach BRD (uczniowie posiadający kartę rowerową);
3. Narzędzia do pomiaru osiągnięć uczniów:
 sprawdziany,
 kartkówki,
 prace wytwórcze wykonane przez ucznia,
 odpowiedź ustna,
 prace rysunkowe
 rysunki techniczne,
 zadania domowe,
 praca w grupie,
 aktywność na lekcji,
 praca na lekcji,,
 przygotowanie do zajęć;
4. Kryteria oceny poszczególnych form aktywności:
 odpowiedź ustna - zgodność z tematem, stopień wyczerpania tematu, stosowanie języka
przedmiotu,
 aktywność na lekcjach – częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi
(uczeń otrzymuje ,, + ‘’, za trzy ,, + " uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, trzy „-„ to
ocena niedostateczna),
 sprawdziany i kartkówki – stosowanie języka przedmiotu, zawartość rzeczowa, kultura
wypowiedzi,
 prace rysunkowe – dokładność i estetyka,
 prace wytwórcze – samodzielność, inwencja twórcza i kreatywność, zgodność
z projektem, instrukcją, wzorem, estetyka,
 prace domowe – rzeczowość, samodzielność, dokładność, estetyka,
 praca w grupach – akceptacja powierzonych ról, planowanie wspólnych działań, udział
w rozwiązywaniu problemów, prezentacja wykonanych zadań;
5. Kryteria oceniania:
 nauczyciel podaje uczniom zakres materiału sprawdzianu,
 nauczyciel zapowiada sprawdzian z tygodniowym wyprzedzeniem,
 nauczyciel oddaje sprawdziany i ocenia prace w terminie dwóch tygodni,
 jeżeli uczeń nie przystąpił do sprawdzianu, uzgadnia formę i termin zaliczenia
z nauczycielem,
 krótkie formy sprawdzania wiedzy (tzw. kartkówki) zastępują odpowiedź ustną, mogą
być niezapowiedziane, obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji,

 wszystkie prace wytwórcze uczeń wykonuje na lekcji, zgodnie z Podstawą programową
z techniki nie wolno ich robić w domu, w przypadku nieobecności na lekcji, na której
jest wykonywana praca wytwórcza, uczeń otrzymuje ocenę 0, która jest jedynie
informacją, że nie wykonał pracy, nie wlicza się do średniej i nie ma wpływu na ocenę
końcową, uczeń nie poprawia oceny 0,
 nieprzygotowanie do zajęć (brak zeszytu, podręcznika, materiałów, pracy domowej,
nieobłożenie podręcznika) uczeń zgłasza nauczycielowi do momentu sprawdzenia
obecności, dopuszcza się dwukrotne nieprzygotowanie do zajęć w ciągu semestru,
kolejne będą oceniane jako ocena niedostateczna, nieprzygotowanie niezgłoszone do
momentu sprawdzenia obecności od razu skutkuje oceną niedostateczną,
6. Kryteria oceny semestralnej (rocznej):
 na ocenę semestralną i roczną mają wpływ wszystkie oceny, jednak największą wagę
mają oceny ze sprawdzianów i prac wytwórczych ucznia,
 ocena roczna jest wynikiem pracy w pierwszym jak i w drugim semestrze;
7. Sposób poprawy ocen:
 ze względu na specyfikę przedmiotu i jego wytwórczy charakter uczeń może poprawić
ocenę z rysunków technicznych, sprawdzianów oraz prac wytwórczych w ciągu dwóch
tygodni od jej otrzymania,
 poprawa pracy klasowej jest dobrowolna (w terminie uzgodnionym z nauczycielem),
 uczeń może poprawić ocenę dostateczną i niższą,
 uczeń, który ,,ściągał” na sprawdzianie (kartkówce) lub przyniósł cudzą pracę do
sprawdzenia otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawienia jej,
 gdy uczeń samowolnie opuści lekcję (tzw. ,,ucieczka”), podczas której odbył się
wcześniej zapowiedziany sprawdzian lub kartkówka, otrzymuje ocenę niedostateczną
bez możliwości poprawienia jej;

