KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH
KLASA 6
Wymagania na kolejne, wyższe oceny zawierają w sobie wymagania na oceny niższe.
Ocena niedostateczna to ocena dla ucznia, który:




nie wykazuje zainteresowania przedmiotem
nie pracuje na zajęciach
nie prowadzi zeszytu przedmiotowego - nie rozwiązuje nawet najprostszych zadań

Ocena dopuszczająca to ocena dla ucznia, który:





ma poważne braki w wiedzy na poziomie podstawy programowej
nie potrafi zorganizować stanowiska pracy
wykonuje zadane przez nauczyciela zadania niezgodnie z poleceniem i nieestetycznie
prowadzi zeszyt przedmiotowy lub podręcznik z ćwiczeniami niesystematycznie i
nieestetycznie

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:





opanował wiadomości na poziomie podstawowym
wykazuje braki w umiejętnościach i wiedzy, ale nadrabia je pracowitością i chęcią wykonania
zadania
potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z niektórych źródeł informacji
prowadzi notatki niesystematycznie

Ocena dobra jest oceną dla ucznia, który:







nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania
popełnia drobne błędy
samodzielnie wykonuje zadania
jest aktywny na zajęciach
systematycznie prowadzi notatki
przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:







opanował materiał programowy
samodzielnie wykonuje zadania i postawione przed nim problemy
pracuje sprawnie
sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji
jest aktywny na zajęciach - estetycznie i systematycznie prowadzi zeszyt
przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
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Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który:




potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania
wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami
osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych

Uczeń powinien prowadzić zeszyt przedmiotowy lub posiadać i uzupełniać podręcznik z ćwiczeniami.
Przedmiotem oceny ucznia są:






zadania wykonywane na zajęciach i aktywność na lekcji (uczeń może uzyskać „+”; pięć
plusów zamieniane jest na ocenę „5” za aktywność,)
odpowiedzi ustne
kartkówki i sprawdziany
zeszyt przedmiotowy lub podręcznik (oceniany jeden raz w półroczu)
prace dodatkowe.

Uczeń może dwa razy w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (za wyjątkiem zapowiedzianych
sprawdzianów i kartkówek).
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