
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z przedmiotu: 

montaż systemów suchej zabudowy 
niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

w typ szkoły: Branżowej Szkole 1 stopnia  

 

1. Stopieo dopuszczający otrzymuje uczeo, który: 

 w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i  umiejętności programowe 

 przestrzega przepisów bhp podczas pracy 

 przy  pomocy nauczyciela potrafi zorganizowad stanowisko pracy 

 uczeo przy pomocy nauczyciela dobiera odpowiednie narzędzia i materiały do powierzonego zadania. 

 podczas wykonywania zadania praktycznego popełnia błędy, często korzysta z pomocy nauczyciela 

 

2. Stopieo dostateczny otrzymuje uczeo, który: 

 opanował podstawowe wiadomości i umiejętności programowe w zakresie umożliwiającym postępy 
w dalszym uczeniu się tego przedmiotu, 

 zna podstawowe pojęcia zawodowe 

 przestrzega przepisów bhp podczas pracy 

 przy niewielkiej pomocy nauczyciela potrafi zorganizowad stanowisko pracy 

 uczeo przy niewielkiej pomocy nauczyciela dobiera odpowiednie narzędzia i materiały do powierzonego 
zadania. 

 stara się samodzielnie wykonad pracę, jednak przy niewielkiej pomocy korzysta z pomocy nauczyciela 
wykonując powierzone mu zadania 

 

3. Stopieo dobry otrzymuje uczeo, który: 

 opanował podstawowe umiejętności programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym 
uczeniu się tego przedmiotu, 

 stosuje podstawowe pojęcia zawodowe 

 przestrzega przepisów bhp podczas pracy 

 prawidłowo organizuje stanowisko pracy 

 uczeo zna i dobiera niezbędne narzędzia i materiały do powierzonego zadania 

 podczas pracy wykazuje znaczną samodzielnośd w wykonywaniu powierzonych zadao i w nieznacznym stopniu 
potrzebuje pomocy nauczyciela 

 

4. Stopieo bardzo dobry  otrzymuje uczeo, który: 

 opanował umiejętności określone programem nauczania 

 przestrzega przepisów bhp podczas pracy 

 sprawnie operuje fachową terminologią 

 prawidłowo organizuje stanowisko pracy 

 uczeo rozpoznaje wszystkie  narzędzia oraz prawidłowo dobiera materiały do powierzonego zadania 

 podczas pracy wykazuje samodzielnośd w wykonywaniu powierzonych zadao  

 

5. Stopieo celujący otrzymuje uczeo, który: 

 biegle posługuje się fachową terminologią 

 przestrzega przepisów bhp podczas pracy 

 samodzielnie organizuje stanowisko pracy dobierając wszystkie konieczne narzędzia oraz materiały  

 podczas pracy samodzielnie w wykonuje powierzone zadania  

 samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe 

 samodzielnie rozwija własne uzdolnienia 

 wykazuje szczególną aktywnośd na zajęciach 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 
 

 

 

 



Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny niż przewidywana określa Statut Zespołu Szkół. 

 

Sposobami sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów  

a) wykonanie zadania praktycznego zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót 
b) sprawdzian praktyczny; 
c) obserwacja czynności ucznia; 
d) analiza wytworów uczniowskich; 
e) uczestnictwo w konkursie przedmiotowym. 

 
 

  

 


