PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA
Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH
DLA KLASY III GIMNAZJUM

Przedmiotowe Zasady Oceniania z zajęć technicznych
są zgodne ze Statutem Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Masłowie

Zajęcia techniczne - program nauczania dla gimnazjum
moduły: zajęcia papieroplastyczne, zajęcia krawieckie
z dn. 27.08.2012 r autor: Urszula Białka
wydawnictwo Operon; Gdynia 2012

opracowała: Beata Nowakowska

I.

KONTRAKT Z UCZNIAMI.

1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu.
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w punkcie II obszary aktywności ucznia.
3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny.
4. Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu pisemnego, informując wcześniej uczniów o zakresie
materiału objętego sprawdzianem.
5. W przypadku, gdy sprawdzian obejmuje trzy ostatnie lekcje nauczyciel nie ma obowiązku
informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.
6. Sprawdzian może być przeprowadzony w formie zadań praktycznych (do wykonania na komputerze).
7. Uczniowie nieobecni na sprawdzianach mają obowiązek napisania tego sprawdzianu w terminie
uzgodnionym z nauczycielem.
8. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania jeden raz w ciągu jednego semestru.
9. Każdy uczeń ma prawo do poprawienia oceny na własną prośbę zgłoszoną nauczycielowi. Uczeń
zgłasza taką chęć nie później niż na następnej lekcji od momentu wystawienia oceny, którą chce
poprawić.
10. Uczeń aktywny podczas lekcji otrzymuje „+”, pięć plusy to ocena bardzo dobra.
11. Uczeń, który przeszkadza podczas lekcji, nie wykonuje poleceń, ćwiczeń, zadań, rozmawia itd.
otrzymuje „ – „ pięć minus to ocena niedostateczna.
12. Uczniowie mają prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej.
13. Ocenione sprawdziany, kartkówki uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji, na której zostały
wystawione oceny z pracy kontrolnej, rodzic podczas wywiadówek, w czasie dni otwartych szkoły lub
na własną prośbę w innym terminie. Nauczyciel przechowuje sprawdziany, kartkówki do końca
zajęć edukacyjnych w danym semestrze.
14. Ocena semestralna i końcowo roczna ustalana jest przez nauczyciela na podstawie ocen
cząstkowych i jest oceną średnią ważoną.
II.

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.
III.

ZASADY OCENIANIA:

– na lekcjach zajęć technicznych oceniane są wyżej wymienione obszary;
– ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji
rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie);
– w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia jeden raz nieprzygotowania do lekcji, bez
podania powodu;
– przy realizacji zadań oceniane będą:
 przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu,
 umiejętność zarządzania informacją,
 umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
 przestrzeganie praw i zasad współżycia,

 umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy;
– każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział
w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub
stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem);
Aktywność na lekcjach oraz jej brak zostaną ocenione następująco:
– uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:
 właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,
 gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć,
 podejmowanie merytorycznej dyskusji,
 szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,
 dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,
 wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,
 pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych,
 wykonanie pomocy do pracowni, inne,
– uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy:
 zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem,
 wykazuje brak oczywistych umiejętności,
 niszczy prace kolegów,
 nie przestrzega regulaminu pracowni,
– sposób przeliczenia „+” i „–” na oceny:
 bardzo dobra za 5 +,
 dobra za 4 +
 dostateczna za 3 +
 dopuszczająca za 2 +
 niedostateczna za 5 IV.

OCENA UCZNIÓW Z ZALECENIAMI PPP

– nauczyciel dostosowuje wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia,
który otrzymał orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinię lekarza – specjalisty.
– w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni:
 wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,
 możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,
 konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej,
 branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów
estetycznych,
 możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej itp.
V.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW NA POSZCZEGÓLNE OCENY.

Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:
– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych
oraz wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania
– osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych
– systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji
– twórczo rozwija własne uzdolnienia
– śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki
– swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach
– stosuje rozwiązania nietypowe
– biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu
– wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych
Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:
– opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne
– prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć
– potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych
– ambitnie realizuje zadania indywidualne
– bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne
– jest świadomy zasad bhp podczas pracy
– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy
– sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami
– cechuje się systematycznością, konsekwencją działania
– systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji
– systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację
– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu
Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:
– nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania
– rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne
– wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela
– sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne
– zna i stosuje zasady bhp
– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy
– poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami
– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu
– czasami korzysta z różnych źródeł informacji
– systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację
Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:
– opanował minimum zakresu wiedzy określonej w programie nauczania
– rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności
– poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami
– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy
– stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy
– mało efektywnie wykorzystuje czas pracy
– rzadko korzysta z różnych źródeł informacji
– systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie
Ocenę poduszczającą uczeń otrzymuje, gdy:
– ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w programie nauczania
– rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności
– posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami
– w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia
– posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu
– wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania
– nie korzysta z żadnych źródeł informacji
– prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie
Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy:
– nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nauczania
– nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań
– nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów
– posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu
– nie potrafi organizować pracy
– jest niesamodzielny
– nie korzysta z żadnych źródeł informacji
– nie prowadzi dokumentacji

VI.

ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE STAWIANYCH
PRZED UCZNIAMI KLASY III GIMNAZJUM

KRAWIECTWO I MODA
Treści nauczania:
 cechy ubioru różnych epok
 historia krawiectwa
 rodzaje materiałów włókienniczych – pochodzenie i zastosowanie włókien
 wyrób tkanin i dzianin – sploty
 tkaniny dekoracyjne we współczesnych wnętrzach
 podstawowe ściegi ręczne i maszynowe
 zasady wykonania ubioru
 konserwacja odzieży
 oznaczenia na metkach
Osiągnięcia ucznia
Wiadomości - uczeń:
 zna cechy ubioru różnych epok stylistycznych
 zna historię krawiectwa
 opisuje rodzaje materiałów włókienniczych
 omawia pochodzenie włókien i zna ich zastosowanie
 omawia etapy powstawania włókien
 określa właściwości włókien
 wyjaśnia sposób powstawania tkanin
 omawia podstawowe ściegi maszynowe i ręczne
 omawia sposób wykonania ściegów
 opisuje budowę maszyny do szycia
 omawia sposób zdejmowania miary
 omawia sposoby konserwacji odzieży
 definiuje symbole umieszczone na metce
 omawia budowę żelazka
Umiejętności - uczeń:
 rozpoznaje włókna i podaje przykłady ich za stosowania
 porównuje właściwości włókien naturalnych i chemicznych
 omawia sposób powstawania dzianin
 rozróżnia wątek i osnowę, oczko lewe i oczko prawe
 wykonuje dzianinę
 szyje ręcznie i maszynowo
 wykonuje wykrój prostych modeli ubrań
 dobiera sposób konserwacji odpowiedni do rodzaju materiału i zabrudzenia
 odczytuje skład surowca, z którego wykonano tkaninę na podstawie oznaczeń nitek
Wychowanie- uczeń:
 starannie i dokładnie wykonuje pracę
 współdziała w grupie
 dba o rzeczy swoje i innych
 sto su je zasady bezpieczeństwa pod czas prasowania
PAPIEROPLASTYKA
Treści nauczania
 proces produkcji papieru
 właściwości papieru, jego gatunki i zastosowanie
 techniki i formy papieroplastyki,
 narzędzia i materiały wykorzystywane w papieroplastyce

Osiągnięcia ucznia
Wiadomości - uczeń:
• omawia znaczenie papieru w codziennym życiu
• wymienia surowce wykorzystywane do produkcji papieru
• omawia etapy produkcji papieru na pod stawie schematu
• wymienia i charakteryzuje produkty i półprodukty powstałe podczas produkcji papieru
• charakteryzuje pod stawowe właściwości papieru
• omawia podstawowe gatunki papieru
• określa jakość produktów papierowych
• wymienia sposoby uszlachetniania papieru
• opisuje techniki papieroplastyki: origami, kirigami, papier -mache
• wymienia charakterystyczne ozdoby z papieru ze swojego regionu
Umiejętności - uczeń:
• rozróżnia podstawowe gatunki papieru
• dokonuje podziału papieru
• określa przeznaczenie danego rodza ju papieru ze względu na jego właściwości
• wykonuje przedmioty techniką origami
• poda je przykłady ozdób z papieru
Wychowanie - uczeń:
• rozumie potrzebę ochrony środowiska i wykorzystania surowców wtórnych
• starannie i dokładnie wykonuje prace
• rozwija pomysłowości podejmuje twórcze działania

