TECHNIKA
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. Ocenianie służy
zatem do sprawdzenia skuteczności procesu dydaktycznego i ma na celu:






informowanie ucznia o poziomie jego osiągnieć edukacyjnych i o postępach w tym
zakresie,
wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
motywowanie do dalszych postępów w nauce,
dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o trudnościach w nauce oraz
specjalnych uzdolnieniach ucznia,
umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.

Kryteria oceniania
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.
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 środowiska naturalnego.
W wypadku techniki 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.

Metody sprawdzania osiągnięć
W nauczaniu techniki ocenie mogą podlegać następujące formy pracy:
 test,
 sprawdzian,
 zadanie praktyczne,
 zadanie domowe,
 aktywność na lekcji,
 odpowiedź ustna,
 praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt).

CZYNNOŚĆ

OSIĄGNIĘCIA

WYMAGANIA PROGRAMOWE

CELUJĄCY
 skompletowanie materiałów,
 poprawna organizacja


oryginalność





stanowiska pracy,
bezpieczne posługiwanie się
narzędziami,
całościowe wykonanie
zadania,
estetyka wykonanej pracy,
dokonanie własnych
modyfikacji i usprawnień,
prowadzenie zeszytu
zawierającego twórcze
przemyślenia

 wiedza i umiejętności znacznie
wykraczające poza program nauczania;
samodzielne i twórcze rozwijanie
własnych uzdolnień,
 biegłe posługiwanie się zdobytymi
umiejętnościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych i
praktycznych, proponowanie
rozwiązań nietypowych,
 bardzo dokładne wykonywanie zadań
technicznych, bezpieczne posługiwanie
się narzędziami,

BARDZO DOBRY
 skompletowanie materiałów,
 poprawna organizacja
stanowiska pracy,

 bezpieczne posługiwanie się

pomysłowość





narzędziami,
całościowe wykonanie
zadania,
estetyka wykonanej pracy,
ozdobienie, poprawa
funkcjonalności,
prowadzenie zeszytu
zawierającego twórcze
przemyślenia

 opanowanie pełnego zakresu wiedzy i






umiejętności określonego programem,
sprawne posługiwanie się zdobytymi
umiejętnościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych i
praktycznych,
umiejętność zastosowania posiadanej
wiedzy do rozwiązywania zadań i
problemów w nowych sytuacjach,
prawidłowe rozwiązywanie
praktycznych zadań technicznych,
własne, ciekawe pomysły techniczne,

DOBRY
 skompletowanie materiałów,
 poprawna organizacja

wykonanie zadania

stanowiska pracy,
 bezpieczne posługiwanie się
narzędziami,
 całościowe wykonanie
zadania,
 staranne prowadzenie
zeszytu przedmiotowego

 opanowanie podstawowego zakresu
wiedzy i umiejętności określonego
programem,
 poprawne stosowanie zdobytych
wiadomości w rozwiązywanych
zadaniach,
 rozwiązywanie (wykonywanie)
samodzielne typowych zadań
teoretycznych lub praktycznych,

DOSTATECZNY
 skompletowanie materiałów,
 angażowanie się w realizację
zachowanie ładu i
porządku oraz zasad
bhp

zadania technicznego,
 poprawna organizacja
stanowiska pracy,
 bezpieczne posługiwanie się
narzędziami,
 prowadzenie zeszytu
przedmiotowego

 nie opanowanie w pełni
podstawowego zakresu wiedzy i
umiejętności określonego programem,
 rozwiązywanie (wykonywanie)
typowych zadań teoretycznych lub
praktycznych o średnim stopniu
trudności,

DOPUSZCZAJĄCY
 skompletowanie materiałów,
 przygotowanie miejsca pracy
przygotowanie do
lekcji

do lekcji,
 angażowanie się w realizację
zadania technicznego,
 niedbałe prowadzenie
zeszytu przedmiotowego

 braki w opanowanych wiadomościach i
umiejętnościach, które nie
przekreślają możliwości uzyskania
przez ucznia podstawowej wiedzy z
przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
 rozwiązywanie (wykonywanie)
typowych zadań teoretycznych lub
praktycznych o niewielkim stopniu
trudności,

NIEDOSTATECZNY
 brak materiałów na lekcję,
 wyraźny brak zaangażowania
w realizację zadania,

 ostentacyjne i notoryczne
lekceważenie przedmiotu,
 brak zeszytu
przedmiotowego

 podstawowe braki w wiadomości
określonych programem nauczania,
które uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy z przedmiotu,
 niemożność rozwiązania (wykonania)
zadania o niewielkim (elementarnym)
stopniu trudności.

Opracowała:
Milena Korniluk

