
 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Diagnozowanie stanu technicznego 

mechatronicznych systemów  pojazdów samochodowych, niezbędne do uzyskania 

poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

 

 

Szkoła branżowa I stopnia 

 Elektromechanik pojazdów samochodowych 

 

ocenę dopuszczający uczeń otrzymuje, gdy: 

 

- stara się przestrzegać przepisy  BHP i p.poż.  

- rzadko jest przygotowany do zajęć 

- rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności 

- posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami oraz w nieznacznym stopniu potrafi      obsługiwać urządzenia 

znajdujące się w warsztatach szkolnych  

- zadania praktyczne realizuje przez naśladownictwo 

- wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania 

- nie korzysta z żadnych źródeł informacji technicznej 

 

ocenę dostateczny uczeń otrzymuje, gdy: 

 

- stara się przestrzegać przepisy BHP i p.poż  

- wykazuje minimalne zainteresowanie zajęciami praktycznymi 

- stara się być przygotowanym do zajęć 

- stara się nie przeszkadzać na zajęciach 

- poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami 

- mało efektywnie wykorzystuje czas pracy 

- sporadycznie korzysta z różnych źródeł informacji 

 

ocenę dobry uczeń otrzymuje, gdy: 

 

- przestrzega przepisy BHP i p.poż 

- stara się zawsze być przygotowanym do zajęć 

- rozwiązuje samodzielnie przydzielone mu zadania  

- wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela 

– sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne 

- poprawnie posługuje się narzędziami, przyborami oraz urządzeniami znajdującymi się  

   w warsztatach szkolnych  

- czasami korzysta z różnych źródeł informacji technicznej 

 

ocenę bardzo dobry uczeń otrzymuje, gdy: 

 

- przestrzega przepisy BHP i p.poż 

- zawsze jest przygotowany do zajęć 

- współpracuje z nauczycielem 

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne 

- prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć 

- potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych 



- interesuje się nowościami technicznymi 

- ambitnie realizuje zadania indywidualne 

- bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne 

- sprawnie posługuje się narzędziami, przyborami oraz urządzeniami znajdującymi się w warsztatach szkolnych  

- cechuje się systematycznością, konsekwencją działania 

- systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji 

 

ocenę celujący uczeń otrzymuje, gdy:  

 

-  przestrzega przepisy BHP i p.poż oraz wzorowo się zachowuje 

- jest zawsze przygotowany do zajęć  

- pomaga innym uczniom w realizacji zadań 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w zajęciach praktycznych  

- systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji 

- twórczo rozwija własne uzdolnienia 

- śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki 

- swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach 

-stosuje nietypowe rozwiązania  

- biegle i właściwie posługuje się narzędziami i urządzeniami znajdującymi się w warsztatach szkolnych  

- wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych 

 

 

sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

 

-ocena merytorycznego przygotowania do zajęć 

-ocena estetyki wykonywanych ćwiczeń i miejsca pracy 

-ocena poprawności wykonywanych ćwiczeń 

-ocena znajomości przepisów BHP i p.poż. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


