
 

 

 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Przepisy ruchu drogowego niezbędne do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

Branżowa Szkoła 1 stopnia 

Elektromechanik pojazdów samochodowych 

 

 

1.  Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń który: 

 z pomocą nauczyciela potrafi określić zasady wykonywania manewrów na drodze 

 zna zasady pierwszeństwa przejazdu  ale ma trudności z ich zastosowaniem 

 z pomocą nauczyciela potrafi określać kształt, znaczenie oraz zakres obowiązywania 

znaków drogowych  

 z pomocą nauczyciela potrafi określić prędkości dopuszczalne na polskich drogach 

 z pomocą nauczyciela potrafi określić zasady udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej  

 przy pomocy nauczyciela pokonuje trudności w nauce 

 

2. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń który: 

 zna pobieżnie zasady wykonywania manewrów na drodze 

 zna zasady pierwszeństwa przejazdu 

 potrafi określać kształt, znaczenie znaków drogowych 

 potrafi określić prędkości dopuszczalne na polskich drogach 

 zna zasady udzielania pomocy przedlekarskiej 

 używa właściwej terminologii 

 

3.   Stopień dobry otrzymuje uczeń który: 

 potrafi definiować podstawowe określenia zawarte w prawie o ruchu drogowym 

 zna zasady wykonywania manewrów na drodze 

 potrafi wyjaśniać zasady pierwszeństwa przejazdu 

 potrafi określać kształt, znaczenie oraz miejsce obowiązywania znaków drogowych 

 potrafi określić prędkość bezpieczną oraz prędkość dopuszczalną na polskich drogach 

 zna zasady przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy 

 zna zasady udzielania pomocy przedlekarskiej 

 potrafi określić przeznaczenie przyrządów kontrolno-pomiarowych znajdujących się 

w pojeździe 

 wypowiada się poprawnie 

 

4. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń który: 

 potrafi definiować podstawowe określenia zawarte w prawie o ruchu drogowym 

 zna dokładnie zasady wykonywania manewrów na drodze 

 zna dokładnie zasady pierwszeństwa przejazdu, biegle rozwiązuje zadania testowe ze 

skrzyżowań 

 potrafi określać kształt, znaczenie oraz miejsce obowiązywania znaków drogowych 

 

 

 



 potrafi określić prędkość bezpieczną w zależności od warunków ruchu oraz zna 

prędkości dopuszczalne na polskich drogach 

 zna zasady przewozu osób lub ładunków 

 potrafi określać przeznaczenie przyrządów kontrolno-pomiarowych znajdujących się 

w pojeździe oraz przyrządów do sterowania pojazdami 

 zna zasady przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy 

 zna zasady udzielania pomocy przedlekarskiej 

 sprawnie posługuje się nabytymi wiadomościami, wypowiada się poprawnie 

 

5. Stopień celujący otrzymuje uczeń który: 

 wybiega swoimi wiadomościami ponad kryteria określone dla oceny bardzo dobry  

  zna propozycje zmiany w prawie o ruchu drogowym 

 zna przepisy dotyczące kierujących rowerami 

 bezbłędnie rozwiązuje testy na prawo jazdy 

 samodzielnie rozwija zainteresowania z zakresu prowadzenia pojazdów 

samochodowych, poszerza zdobytą wiedzę poprzez korzystanie z rożnych opracowań, 

programów komputerowych i materiałów w internecie. 

 osiąga sukcesy w konkursach 

 

        

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

-  odpowiedź ustna 

-  sprawdzian pisemny/test 

-  kartkówka 

-  praca  na lekcji  

-  referat 

-  ćwiczenia praktyczne 

 

 

 


