
Wymagania edukacyjne z przedmiotu Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów 

samochodowych niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych 

Branżowa Szkoła 1 stopnia 

Elektromechanik pojazdów samochodowych 

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń który: 
 

1. W ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości z przedmiotu 

2. Rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu 

trudności 

3. Wykazuje się biernym uczestnictwem na lekcji 

4. Posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki 

5. Opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym 

6. Charakteryzuje narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i 

elektronicznych 

7. Charakteryzuje urządzenia kontrolno pomiarowe pojazdów samochodowych 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń który: 
 

1. Spełnia wszystkie wymagania do uzyskania oceny dopuszczający 

2. Rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, czasami z pomocą nauczyciela 

3. Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności umożliwiające postępy w dalszym 

uczeniu się i komunikowaniu, potrafi formułować pytania dotyczące aktualnie 

omawianych problemów, zdobytą wiedzę odnosi do praktyki. 

4. Charakteryzuje źródła prądu i napięcia 

5. Charakteryzuje elementy zabezpieczenia instalacji elektrycznej 

6. Charakteryzuje układy zasilania elektrycznego pojazdów 

7. Charakteryzuje elementy rozruchu silników spalinowych 

8. Charakteryzuje układy zapłonowe pojazdów 

9. Charakteryzuje układy oświetlenia pojazdów samochodowych 

 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń który: 
1. Spełnia wszystkie wymagania do uzyskania oceny dostateczny 

2. Właściwie wykorzystuje wiadomości, rozwiązując samodzielnie typowe zadania 

3. Wypowiada się poprawnie na tematy otaczającej rzeczywistości i własnych 

zainteresowań 

4. Poprzez logiczne myślenie wyciąga trafne wnioski 

5. Interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym 

6. Charakteryzuje metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

samochodowych 

 

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń który: 
1. Spełnia wszystkie wymagania do uzyskania oceny dobry 

2. Opanował pełny zakres umiejętności określonych w podstawie programowej 

3. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 

4. Potrafi efektywnie współdziałać w zespole 

5. Prezentuje własny punkt widzenia i bierze pod uwagę poglądy innych 

6. Rozwija swoje zainteresowania  

7. W samodzielnym zdobywaniu wiedzy potrafi wykorzystać media jako źródło 

informacji i opinii 



8. Sporządza schematy ideowe układów elektrycznych i elektronicznych 

9. Określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie 

dokumentacji technicznej 

 

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń który: 
1. Spełnia wszystkie wymagania do uzyskania oceny bardzo dobry 

2. Osiągnął poziom wymagań wykraczający poza podstawę programową 

3. Twórczo samodzielnie rozwija własne uzdolnienia zainteresowania, ponadto 

osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach tematycznych i 

przedmiotowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym 

 

 

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

-  odpowiedź ustna 

-  sprawdzian pisemny/test 

-  kartkówka  

-ćwiczenia praktyczne 

 

 

 

 

 

 

 


