
Wymagania edukacyjne z przedmiotu „Podstawy elektrotechniki i elektroniki” niezbędne do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. 
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Elektromechanik pojazdów samochodowych 

 
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
- przelicza podstawowe jednostki, na ich wielokrotności i podwielokrotności, przyporządkuje wielkościom 

elektrycznym ich jednostki, 
- określa podstawowe wielkości charakteryzujące energię elektryczną 
- określa wartości podstawowych wielkości elektrycznych występujących w obwodzie elektrycznym 
- wymienia parametry pola magnetycznego 
- wymienia rodzaje mierników elektrycznych  
- omówi budowę mierników elektrycznych 
- omówi sposoby pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych, 
 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- oblicza rezystancję zastępczą prostych układów rezystorów połączonych szeregowo 
- omówi zasadę działania mierników elektrycznych  
- podaje wielkości charakteryzujące prąd zmienny 
- omówi elementy półprzewodnikowe, 
- oblicza rezystancję zastępczą prostych układów rezystorów połączonych równolegle 
- omówi Prawo Ohma 
- rozróżnia i charakteryzuje źródła i rodzaje prądu, 
- rozróżnia podstawowe elementy obwodu elektrycznego 
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- wyjaśni zasadę działania prostownika jednopołówkowego 
- scharakteryzuje moc w układach prądu stałego  
- scharakteryzuje moc w układach prądu zmiennego, 
- oblicza pojemność zastępczą prostych układów kondensatorów połączonych równolegle 
- omówi prawa Kirchhoffa 
-  rozpoznaje podstawowe symbole graficzne stosowane w rysunku elektrycznym i na przyrządach 

pomiarowych, 
- wyjaśnia mechanizm przepływu prądu w różnych materiałach 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- wyjaśni zasadę działania dwupołówkowego  
- wyjaśni zasadę działania stabilizatorów 
- oblicza pojemność zastępczą prostych układów kondensatorów połączonych szeregowo  
- charakteryzuje pętlę histerezy materiałów ferromagnetycznych 
- charakteryzuje obwody ze sprzężeniem magnetycznym 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
- samodzielnie wykonuje obliczenia prądów i napięć w obwodach prądu zmiennego 
- samodzielnie zaprojektuje i wykona zasilacz stabilizowany 
 

Metody sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 
 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów będzie odbywać się na bieżąco podczas realizacji programu, na 

podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. 
Osiągnięcia uczniów będą sprawdzane za pomocą: 

 ustnych i pisemnych prac kontrolnych sprawdzających wiedzę i umiejętności, 

 testów wyboru, 

 pisemnych prac domowych 


