
Kryteria oceniania z techniki w klasie III gimnazjum

1. Obowiązkowe podręczniki: brak

2. Zalecana lektura – dowolna książka dotycząca zasad rysunku technicznego oraz książka dotycząca obwodów 
elektrycznych i ich elementów, np.: ”Elektronika dla najmłodszych” – K.T. Widelski

3. Wymagane pomoce na lekcji: długopis koloru czarnego lub niebieskiego, długopis koloru zielonego, 2 dobrze 
zaostrzone ołówki , linijka i ekierka, zeszyt formatu A4 w kratkę.

4. Za co wystawiana jest ocena:

Za co? Ile razy w semestrze? Ile punktów za to?
krótka odpowiedź ustna kilka razy punkt dodatni/punkt ujemny
kartkówka kilka razy ocena mnożnik x1
sprawdzian 1-2 razy ocena mnożnik x2
praca domowe – pojedyncze zadanie kilka/kilkanaście  razy punkt dodatni/brak punktu/punkt ujemny
praca domowe – kilka zadań kilka  razy ocena mnożnik x1

5. Trzy punkty dodatnie powodują wpisanie do dziennika oceny bardzo dobrej (mnożnik x1). Trzy punkty ujemne 
powodują wpisanie oceny niedostatecznej do dziennika (mnożnik x1).

6. Kryteria oceny za pojedyncze prace domowe:

Ocena Wymagania
punkt dodatni zadanie wykonane poprawnie – samodzielna praca ucznia, wykazanie się 

umiejętnością rozwiązania tego zadania samodzielnie przy tablicy
brak punktu zadanie wykonane niepoprawnie – samodzielna praca ucznia, zadanie 

wykonane z pomocą innego ucznia ale nie odpisane
punkt ujemny zadanie nie wykonane lub odpisane

7. W semestrze można być jeden raz nieprzygotowanym. Każde następne nieprzygotowanie powoduje wpisanie 
punktów ujemnych.

8. Uczeń nieobecny na pracy klasowej jest zobowiązany do napisania jej na następnych zajęciach.

9. Uczeń może poprawić ocenę z kartkówki lub sprawdzianu w terminie do jednego tygodnia na cotygodniowych 
konsultacjach. Poprawa może odbyć się tylko raz. Ocena z poprawy jest zawsze wpisywana do dziennika, nawet 
w przypadku gdy jest niższa od oceny poprawianej.

10. Poprawie podlegają  oceny ze:

- sprawdzianów

- wybranych kartkówek (chyba, że nauczyciel podaje informacje, że danej kartkówki nie można poprawiać)

- zadań domowych (uczeń wykonuje dodatkowe zadanie domowe i samodzielnie prezentuje jego rozwiązanie)



11. Ocenę niedostateczną na półrocze można poprawić zaliczając w następnym semestrze wszystkie wiadomości 
wymagane przynajmniej na stopień dopuszczający.

12. Dobre rady: należy uczyć się systematycznie, każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji sukcesywnie wpływa na 
zwiększenie zaległości i poważne problemy z przyswojeniem bieżącego materiału.


