
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJ ĘĆ TECHNICZNYCH – klasa I  
 
1. Uczeń oceniany jest za: 
 
a. Wiadomości 
·  odpowiedzi ustne, pisemne, aktywność. 
b. Umiejętności 
·  praktyczna praca na lekcji, 
·  sprawdziany umiejętności. 
c. Przygotowanie do zajęć (uzupełniony zeszyt, odrobione zadania itp.) 
 

2. Uczeń jest oceniany w nast ępujący sposób: 

a. Aktywność ucznia na lekcji 

·  częste odpowiedzi na zadawane przez nauczyciela pytania w trakcie lekcji (nagradzane „+” -> 3”+” = ocena bdb) 

·  nietypowe rozwiązanie problemu wykraczające poza podstawę programową, 

·  wykonywanie materiałów wspomagających pracę na lekcji 

Uczeń może otrzymać również ocenę ndst – za otrzymanie trzech „-” :np. za brak odpowiedzi na zadane pytanie z 

przerobionego materiału.  

 b. Prace domowe 

·  praca domowa (Możliwość zgłoszenia 1 bz w ciągu semestru, zgłoszenie braku zadania na początku lekcji) 

c. Odpowiedź ustna 

·  przynajmniej l raz w roku, 

·  szansa zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (zgłoszenie na początku lekcji, 1 raz w ciągu semestru) Zgłoszenie 

NP  nie może odbyć się w dniu kiedy dana osoba ma przedstawić zadany wcześniej projekt. 

d. Kartkówki  

·  kartkówki z 3 ostatnich tematów mogą być nie zapowiadane, 

e. Sprawdziany z zamkniętej partii materiału poprzedzone zapowiedzeniem (tydzień wcześniej) i powtórzeniem 

·  klasa I – sprawdziany w różnych formach, (pisemne,  testowe) 

·  w przypadku nieobecności uczeń zalicza sprawdzian w drugim terminie (termin wyznaczony przez nauczyciela 

nie później niż 2 tygodnie od pierwszego terminu), 

·  w przypadku oceny niedostatecznej i dopuszczającej, uczeń może ocenę poprawić w określonym terminie do 

dwóch tygodni w formie wyznaczonej przez nauczyciela, 

f. Prace długoterminowe – projekty ( np. referat w dowolnej formie na temat urządzenia technicznego 

 (oceny 1 – 6 w zależności od stopnia wyczerpania tematu, całościowego ujęcia problemu, estetyki wykonania, 

oryginalności przedstawienia treści) 

h. Projekty grupowe 

·  co najmniej jeden projekt w ciągu roku 

·  projekty ocenia nauczyciel wraz z liderami zespołów ocenami w skali 1 – 6  

Wymagania konieczne na ocen ę celuj ącą: (nale ży spełni ć wymóg 1 i dowolny z dwóch pozostałych) 
 
- same oceny bdb (w wyjątkowych przypadkach możliwa 1 ocena db) 
- udział w konkursie z techniki lub informatyki 
- działalność na rzecz szkoły (np. praca przy stronie szkoły, uzupełnianie kronik gimnazjum, wykonywanie pomocy 
dydaktycznych na zajęcia techniczne itp.) 
 
 
Zapoznałam/łem si ę z kryteriami oceniania na lekcji zaj ęć technicznych w klasie mojego dziecka  
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