
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z przedmiotu Zajęcia praktyczne - pracownia elektrotechniki i elektroniki 

Szkoła branżowa I stopnia 

 Elektromechanik pojazdów samochodowych 

Uczniowie dwiczenia wykonują w grupach, ale ocenianie jest indywidualne. Ocena śródroczna i całoroczna 

uwzględnia oceny cząstkowe jak również liczbę wykonanych dwiczeo. W przypadku nie wykonania dwiczenia 

(nieobecnośd na zajęciach) lub wykonania tylko częściowo, uczeo ma prawo uzupełnid zaległości po wykonaniu danej 

serii dwiczeo.  

Uczeo jest zobowiązany do posiadania zeszytu, w którym będą zawarte: krótkie wprowadzenie do dwiczeo, 

opracowania dwiczeo wraz z wnioskami. 

Ocenę dopuszczającą może otrzymad uczeo który: 

 Zna i stosuje podstawowe przepisy BHP obowiązujące przy wykonywaniu dwiczeo; 
 Potrafi udzielid pierwszej pomocy; 
 W ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości, ale braki nie przekreślają możliwości uzyskania 

przez ucznia wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 
 Rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela, zadania typowe o niewielkim stopniu trudności; 
 Wykazuje się biernym uczestnictwem w lekcjach; 
 Przestrzega zasad kultury oraz etyki, współpracuje w zespole; 
 Określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy; 
 Odczytuje i stosuje rysunek techniczny elektryczny podczas prac montażowych; 
 Zna podstawowe zasady łączenia obwodów elektrycznych, stosowania przyrządów pomiarowych i odczytywania 

ich wskazao, 
 Opanował umiejętności wykonywania podstawowych pomiarów oraz montażu układów i urządzeo 

elektronicznych na podstawie instrukcji zawierającej schematy układów, dobiera niezbędne przyrządy, elementy 
i urządzenia oraz zna ich cel stosowania, 

 Charakteryzuje parametry układów elektrycznych i elektronicznych 
 Przed przystąpieniem do badao i pomiarów zna program dwiczenia i podstawowe zagadnienia związane z jego 

wykonaniem, 
 Poprawnie i starannie wykonuje sprawozdania z przeprowadzonych doświadczeo. 
 
Ocenę dostateczną może otrzymad uczeo który: 

 Spełnia wymagania do uzyskania oceny dopuszczającej; 
 Rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, czasami z pomocą nauczyciela; 
 Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności umożliwiające postępy w dalszym uczeniu się i 

komunikowaniu, potrafi formułowad pytania dotyczące aktualnie omawianych problemów, zdobytą wiedzę 
odnosi do praktyki. 

 Opanował umiejętności doboru przyrządów pomiarowych,  
 Oblicza i szacuje wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych z zastosowaniem podstawowych 

praw elektrotechniki, 
 W wyznaczonym terminie oddaje sprawozdanie z przeprowadzonych dwiczeo. 
 
Ocenę dobrą może otrzymad uczeo który: 

 Spełnia wymagania do uzyskania oceny dostatecznej; 
 Planuje pracę zespołu, dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadao, komunikuje się 

ze współpracownikami, kieruje wykonaniem przydzielonych zadao, ocenia jakośd wykonania przydzielonych 
zadao; 



 Opanował umiejętności doboru odpowiedniej metody pomiarowej (układu pomiarowego) wykonywania 
podstawowych pomiarów oraz wykonywania samodzielnego sprawozdania z wykonywanych czynności wraz z 
wnioskami i wykreślonymi charakterystykami. 

 Aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
 

Ocenę bardzo dobrą może otrzymad uczeo który: 

 Spełnia wymagania do uzyskania oceny dobrej; 
 Opanował umiejętności analizowania pracy układów i urządzeo elektronicznych na podstawie uzyskanych 

wyników pomiarów oraz ewentualnych uszkodzeo. 
 Wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakośd prac, potrafi 

ponosid odpowiedzialnośd za podejmowane działania; 
 Rysuje i analizuje schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych; 
 Korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeo który: 

 spełnia wymagania do uzyskania oceny bardzo dobrej; 
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych; 
 posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania; 
 
 
 
Sposoby sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów: 

 Odpowiedź ustna, 
 Sprawdzian pisemny, 
 Obserwacja pracy ucznia podczas wykonywania dwiczeo praktycznych, 
 Pomiar dydaktyczny (testy), 
 Analiza prezentacji przygotowanych przez uczniów, 
 Uczestnictwo w konkursach. 


