
Wymagania edukacyjne z techniki kl. V 

 
Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych 

 aktywność na lekcjach 

 prace wytwórcze wykonywane na lekcjach 

 zadania dodatkowe 

 odpowiedzi ustne 

 testy 

 zadania domowe 

 przygotowanie uczniów do zajęć 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

 na lekcjach zajęć technicznych oceniane są wyżej wymienione obszary; 

 odpowiedź ustna (obejmuje zakres z 3 ostatnich lekcji ); 

 kartkówka (obejmuje wiadomości z 3 ostatnich lekcji ); 

 ocena zależy od zgodności z tematem, sposobu rozwiązania prezentacji, estetyki wykonania, 

pomysłowości, systematyczności (wywiązanie się w terminie); 

 uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, merytoryczna poprawność, 

systematyczność, oraz estetyka zapisu, również podlega ocenie; 

 w ciągu półrocza uczeń może zgłosić 1 raz nieprzygotowanie do lekcji, * 

 nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego oraz 

opanowania wiadomości i umiejętności 

 

Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej. 

 uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych pisze go w 

terminie ustalonym z nauczycielem; 

 niedostateczna ocena uzyskana ze sprawdzianu może być przez ucznia poprawiona w terminie 

i na zasadach ustalonych wcześniej z nauczycielem; 

 poprawa sprawdzianów jest dobrowolna 

 poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej, oddzielona od niej 

znakiem /, przy czym uznaje się wyższą ocenę za ocenę ostateczną. 

 uczeń ma prawo poprawy ocen z odpowiedzi, prac pisemnych i innych na jego prośbę w 

porozumieniu z nauczycielem 

 uczeń ma obowiązek wykonanie i ocenienia każdej pracy wykonanej na lekcjach, podczas 

jego nieobecności, w terminie ustalonym z nauczycielem, 

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                   

z zajęć technicznych. 

O podwyższenie przewidywanej  oceny może ubiegać się uczeń który: 

 wszystkie nieobecności  tego ucznia na zajęciach technicznych  były usprawiedliwione. 

 * w ciągu półrocza uczeń może zgłosić 1 raz nieprzygotowanie do lekcji,  następne skutkuje 

pozbawieniem  możliwości  wnioskowania o podwyższenie oceny przewidywanej. 
 

 

 



 


