
WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu: 

Podstawy Budownictwa 
niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

w Branżowej Szkole I Stopnia 

 

1. Stopieo dopuszczający otrzymuje uczeo, który: 

 w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, przy czym braki nie 
przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z tego przedmiotu w ciągu 
dalszej nauki, 

 rozwiązuje typowe problemy, zagadnienia budowlane o niewielkim stopniu trudności, często przy 
pomocy nauczyciela, 

 w wypowiedziach popełnia liczne błędy 

 przejawia obojętny stosunek do przedmiotu  

 

2. Stopieo dostateczny otrzymuje uczeo, który: 

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

 rozwiązuje typowe problemy, zagadnienia budowlane o średnim stopniu trudności, czasem przy 
pomocy nauczyciela, 

 przejawia zainteresowanie przedmiotem, wykonuje pracę w grupie 
 

3. Stopieo dobry otrzymuje uczeo, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości 
problemów budowlanych związanych z odpowiednim doborem materiałów i technologia wykonania 
obiektów budowlanych 

 poprawnie stosuje wiadomości , rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne, 

 interesuje się przedmiotem 
 

4. Stopieo bardzo dobry  otrzymuje uczeo, który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i 
potrafi zastosowad posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadao  i problemów  w nowych sytuacjach, 

 przygotowuje referaty i prezentacje multimedialne 

 potrafi zastosowad wiedzę z innych przedmiotów 

 potrafi wyszukiwad potrzebne informacje w Internecie 

 wykazuje się dużą aktywnością i kreatywnością 

 

5. Stopieo celujący otrzymuje uczeo, który: 

 posiadł  wiedzę  i  umiejętności  znacznie  przekraczające  program  nauczania  przedmiotu oraz 
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 
praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza 
program nauczania tej klasy, 

 współpracuje z nauczycielem w tworzeniu pomocy dydaktycznych 

 samodzielnie zdobywa wiedzę z różnych źródeł, 
 

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

 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów 

 
1. Uczeo otrzymuje oceny za realizację wymagao edukacyjnych, które zostały określone w programie 

nauczania dla danego zawodu. 



2. Uczeo oceniany jest za swoje osiągnięcia  -  wiedzę i umiejętności. 
3. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe. 
4. Ćwiczenia projektowe są obowiązkowe, brak wykonanych dwiczeo może byd podstawą do uzyskania 

oceny niedostatecznej za pierwsze półrocze lub na koniec roku. 
5. Sprawdziany pisemne (mogą byd w formie testu) po każdym dziale, powinny byd zapowiedziane, co 

najmniej na 7 dni przed terminem sprawdzianu. 
6. Uczeo nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek w ciągu 2 tygodni poddad się takiemu sprawdzianowi 

po uzgodnieniu z nauczycielem terminu i formy. 
7. Uczeo  jest  zobowiązany  do  uzyskania  co  najmniej  oceny  dopuszczającej  z  każdego  działu  (w 

przypadku, gdy brak znajomości materiału uniemożliwia dalszą kontynuację nauki). 
8. Uczeo ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu w ciągu 3 tygodni od daty zapoznania ucznia z 

oceną, po uzgodnieniu z nauczycielem terminu i formy. 
9. Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych i mogą byd niezapowiedziane, nie 

przewiduje się poprawy kartkówek. 
10. Uczeo jest zobowiązany do noszenia podręcznika na każdą lekcję, jeżeli jest on wymagany. 
11. Ocenę śródroczną nauczyciel ustala w oparciu o oceny bieżące (co najmniej 4 oceny bieżące), 

natomiast ocenę roczną w oparciu o oceny za pierwsze i drugie półrocze. 
12. Jeżeli uczeo otrzyma ocenę niedostateczną jako ocenę śródroczną, zobowiązany jest do poprawy 

oceny zgodnie z ustaleniami prowadzącego. 
13. Jeżeli uczeo opuścił 50% zajęd i brak jest podstaw do wystawienia oceny, to może byd 

nieklasyfikowany. 
14. Jeżeli uczeo otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku, to może zdawad egzamin poprawkowy, 

gdy spełnia warunki podane w WSO. 
  

  

 


