
 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu  Podstawy motoryzacji 

niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

 

Branżowa Szkoła 1 stopnia 

Elektromechanik pojazdów samochodowych 

 

1.  Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń który: 

  potrafi dokonać klasyfikacji pojazdów ze względu na ich przeznaczenie i  

                    rozwiązania konstrukcyjne na poziomie 50% poprawności. 

 rozróżnia poszczególne typy silników spalinowych  

  potrafi wymienić podstawowe układy silnika oraz wskazać ich znaczenie  

 potrafi analizować ruch samochodu i działanie jego mechanizmów  

 zna elementy układu napędowego i potrafi określić ich zadania 

 potrafi wymienić i scharakteryzować układy zawieszenia i mechanizmy prowadzenia 

pojazdu samochodowego 

 prowadzi zeszyt przedmiotowy 

 

2. Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający  a 

ponadto:  

  dokonuje poprawnej klasyfikacji pojazdów samochodowych  

 rozróżnia typy silników spalinowych i potrafi wskazać podstawowe różnice między nimi  

 zna zasadę działania silnika spalinowego czterosuwowego 

 zna wszystkie podzespoły silnika – zna ich znaczenie i działanie 

 potrafi określić zadania poszczególnych mechanizmów układu napędowego oraz zna 

różne rozwiązania tych mechanizmów 

 umie scharakteryzować układy zawieszenia i mechanizmy prowadzenia pojazdu wskazuje 

różne rozwiązania konstrukcyjne 

  prowadzi zeszyt przedmiotowy bez zaległości 

 

3. Ocenę dobry otrzymuje uczeń który spełnia wymagania na ocenę dostateczny a ponadto: 

  klasyfikuje pojazdy wskazując poprawnie zasadnicze ich cechy użytkowania 

 rozróżnia silniki spalinowe, potrafi wskazać ich cechy konstrukcyjne oraz zastosowanie 

  zna zasady działania wszystkich silników 

 zna przeznaczenie oraz budowę wszystkich podzespołów silnika 

 zna budowę i przeznaczenie  poszczególnych zespołów napędowych pojazdów, zna różne 

rozwiązania konstrukcyjne i potrafi wymienić czynności obsługowe tych podzespołów 

 charakteryzuje układy zawieszenia i mechanizmy prowadzenia pojazdów 

samochodowych, zna zasady ich eksploatacji i obsługi  



 starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy 

 

4. Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń który spełnia wymagania na ocenę dobry a ponadto: 

 Uczeń klasyfikuje pojazdy potrafi poprawnie wskazać najnowsze ich cechy użytkowe, 

zalety i wady oraz najnowsze rozwiązania  

 zna wszystkie typy silników spalinowych ich zasadę działania, obsługę, zastosowanie i 

najnowsze rozwiązania 

 potrafi omówić szczegółową budowę podzespołów silnika wskazać ich najnowsze 

rozwiązania  

 charakteryzuje poprawnie układy zawieszenia i mechanizmy prowadzenia zna 

alternatywne rozwiązania, ich zalety i wady, obsługę tych mechanizmów wykazuje duże 

zainteresowanie tematyką przedmiotu  

 prawidłowo posługuje się językiem technicznym   

 

5. Ocenę celujący otrzymuje uczeń który: 

 reprezentuje klasę i szkołę na konkursach 

 posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania 

 

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

-  odpowiedź ustna 

-  sprawdzian pisemny/test 

-  kartkówka 

-  praca  na lekcji  

-  referat 

-  ćwiczenia praktyczne 


