
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z przedmiotu: 
Wykonywanie robót tapeciarskich 

niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

w typ szkoły: Branżowej Szkole 1 stopnia  

 

1. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 Uczeń zna i dobiera niezbędne narzędzia i materiały do robót  tapeciarskich , lecz ma trudności z organizacją 
pracy i często przy pomocy nauczyciela wykonuje powierzone mu zadania. Podczas pracy przestrzega przepisów 
BHP. 

 Uczeń przy pomocy nauczyciela wykonuje powierzone mu zadania 
Uczeń potrafi: 

 wymienia czynności związane z wykonywaniem prac tapeciarskich 

 organizuje stanowisko pracy 

 rozumie cele robót tapeciarskich 

 potrafi przygotować podłoże pod roboty  tapeciarskie 

 dobiera odpowiednie gruntowniki do prac tapeciarskich 

 dobiera środki ochrony osobistej, oraz prawidłowo stosuje zasady bezpieczeństwa i 

 ochrony ppoż. w trakcie prac tapeciarskich 
 
 

2. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 Uczeń zna i dobiera niezbędne narzędzia i materiały do robót tapeciarskich, stara się samodzielnie wykonać 
pracę, jednak często korzysta z pomocy nauczyciela wykonując powierzone mu zadania. Podczas pracy 
przestrzega przepisów BHP. 

 Uczeń przy pomocy nauczyciela wykonuje powierzone mu zadania i stara się samodzielnie wykonywać pracę. 
Spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą a ponad to: 

 charakteryzuje rodzaje tapet 

 rozróżnia podstawowe oznaczenia graficzne tapet 

 przygotowuje kleje i materiały pomocnicze w tapetowaniu 

 docina bryt tapety na odpowiednią długość 

 potrafi przygotować podłoże cementowo-wapienne tapetowania 

 potrafi przykleić tapetę na ścianie 

 sporządza plan działania, wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu 

 potrafi odpowiednio dobrać sprzęt i narzędzia do wykonywanego zadania 
 

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

 Uczeń zna i dobiera niezbędne narzędzia i materiały do robót tapeciarskich potrafi prawidłowo zorganizować 
stanowisko, wykazuje znaczną samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań i w nieznacznym stopniu 
potrzebuje pomocy nauczyciela. Podczas pracy przestrzega przepisów BHP. 

 Uczeń samodzielnie oraz przy niewielkiej pomocy nauczyciela wykonuje powierzone mu zadania 
Spełnia wymagania na ocenę dostateczną a ponad to: 

 rozróżnia oznaczenia graficzne tapet 

 oblicza ilość rolek tapety i innych materiałów 

 wykonuje tapetowanie z zachowanie estetyki wykonania 

 potrafi wykonać obmiar robót tapeciarskich i sporządza ich rozliczenie 
 

4. Stopień bardzo dobry  otrzymuje uczeń, który: 

 Uczeń rozpoznaje wszystkie narzędzia oraz prawidłowo dobiera materiały do i tapeciarskiej , organizuje 
stanowisko pracy, posługuję się dokumentacją techniczną  samodzielnie wykonuje wszystkie powierzone mu 
zadania. Podczas pracy przestrzega przepisów BHP. 

 Uczeń samodzielnie wykonuje powierzone mu zadania 
Spełnia wymagania na ocenę dobra a ponad to: 

 stosuje zaawansowane techniki tapeciarskie 

 uzasadnia sposób wykonanej pracy, ocenia, jakość pracy 

 omawia wady i sposoby ich usuwania w technikach tapeciarskich 



 zna wymagania techniczne przy odbiorze robót tapeciarskich  

 potrafi korzystać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonywania robót tapeciarskich 
 

5. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

 Uczeń potrafi samodzielnie zorganizować stanowisko pracy dobierając wszystkie konieczne narzędzia oraz 
materiały i samodzielnie wykonuje powierzone mu zadania. Posiada wiedzę wykraczającą poza program 
nauczania, korzysta z różnych źródeł informacji, wykazuje się myśleniem abstrakcyjnym podczas rozwiązywania 
różnych problemów. Podczas pracy przestrzega przepisów BHP. 

 Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponad to: w sposób 
wzorowy samodzielnie wykonuje określoną pracę, bez jakichkolwiek nieprawidłowości, zgodnie z wymaganiami 
technologicznymi z bezbłędnym wykorzystaniem narzędzi. Bierze udział w konkursach budowlanych. 

 

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

 

 

Sposobami sprawdzania osiągnięć 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. 

 
 

  

 


