
Wymagania edukacyjne z przedmiotu Technologia mechaniczna, niezbędne 

do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych 
 

Branżowa Szkoła 1 stopnia 

Elektromechanik pojazdów samochodowych 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności zawarte w minimum programowym,  

 nie potrafi samodzielnie rozwiązać prostych zadań (wymaga pomocy nauczyciela), 

 z pomocą nauczyciela potrafi sklasyfikować części maszyn, 

 z pomocą nauczyciela potrafi scharakteryzować sposoby obróbki skrawaniem, 

 nie jest aktywny na zajęciach. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania 

w stopniu dostatecznym, 

 zna niektóre terminy i pojęcia z zakresu technologii mechanicznej, 

 potrafi sklasyfikować przyrządy pomiarowe, 

 potrafi sklasyfikować części maszyn, 

 potrafi scharakteryzować sposoby obróbki skrawaniem, 

 rozwiązuje tylko typowe zadania teoretyczne (zazwyczaj przy pomocy nauczyciela), 

 niezbyt aktywnie uczestniczy w zajęciach.  

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania w stopniu dobrym, 

 stosuje podstawowe pojęcia i terminologie z zakresu technologii mechanicznej, 

 umie poprawnie sklasyfikować części maszyn, 

 potrafi scharakteryzować czynniki wpływające na proces technologiczny obróbki 

skrawaniem, 

 poprawnie stosuje wiadomości i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne, 

  aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 całkowicie opanował materiał nauczania w stopniu bardzo dobrym,  

 sprawnie operuje fachową terminologią z zakresu technologii mechanicznej, 

 potrafi dokładnie sklasyfikować i opisać części maszyn, 

 potrafi zaprojektować proces technologiczny obróbki skrawaniem, 

 jest aktywny na zajęciach,  

 potrafi samodzielnie formułować wnioski, 

 rozwiązuje samodzielnie zadania. 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 biegle posługuje się fachową terminologią z zakresu technologii mechanicznej, 



 samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, 

 opanował w 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania,  

 opanował wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,  

 wykazuje szczególną aktywność na zajęciach, 

 samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe, 

 bierze udział i osiąga wysokie wyniki na konkursach, olimpiadach turniejach. 

 

 

 

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

-  praca na lekcji 

-  ćwiczenia praktyczne 

-  odpowiedź ustna 

-  sprawdzian pisemny/test 

-  kartkówka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


