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I. PODSTAWA PRAWNA  
System oceniania jest zgodny z:  

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 

83,poz.562 z póź. zm.)  

podstawy programowej kształcenia w zawodzie (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r., poz. 184),  

kolnym  Ocenianiem, które jest integralną częścią Statutu Zespołu Szkół 

Technicznych i Hutniczych w Koninie.  

 

II. OPIS PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA  

 

1.Zasady sprawdzania i oceniania  

programowej, określonych i podanych przez nauczyciela na początku roku szkolnego,  

 

gnięcia w nauce (wiedzę , umiejętności )  

 

 

nym z prowadzącym  

 

 

semestrze na podstawie form aktywności  

semestrze  

– uczeń jest 

nieklasyfikowany  

czna ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego  

 

– jako komentarz do każdej oceny , wyjaśnienie , uzasadnienie ,  

 

– na ich prośbę, jako informację o aktualnym rozwoju dziecka, jego 

uzdolnieniach i trudnościach  

 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o 

przewidywanej dla niego ocenie  

2.Obserwowane i oceniane obszary aktywności:  
 

 

 

 

 

3.Formy pomiaru:  
 

 



 

Kryteria związane z poziomem wymagań. 

 

Zapamiętywanie wiadomości                                             Wymagania konieczne (K) 

Zrozumienie wiadomości                                                   Wymagania podstawowe (P) 

Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych               Wymagania rozszerzające (R) 

Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych       Wymagania dopełniające (D) 

Treści, które wykraczają poza wymagania edukacyjne 

wynikające z programu nauczania                                      Wymagania wykraczające (W). 

 

1. konieczne (K) – obejmuje wiadomości umożliwiające kontynuowanie nauki na danym 

szczeblu nauczania, stosowania wiadomości w sytuacjach typowych tzn. : zna pojęcia, 

terminy, prawa zasady, reguły, treści naukowe, zasady działania (potrafi je nazwać, 

wymienić, zdefiniować wyliczyć, wskazać), ma elementarny poziom rozumienia tych 

wiadomości i nie powinien ich mylić miedzy sobą, 

2. podstawowe (P) – obejmuje wiadomości, umiejętności stosunkowo łatwych do 

opanowania, użyteczne w życiu codziennym tzn.: potrafi przedstawić wiadomości w innej 

formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wyjaśnić, streścić, zróżnicować, zilustrować 

wiadomości, interpretować je i uporządkować, 

3. rozszerzające (R) - obejmuje wiadomości, umiejętności o średnim stopniu trudności, 

(pogłębione i rozszerzone w stosunku do wymagań podstawowych), przydatne, ale nie 

niezbędne w pracy zawodowej tzn.: opanowanie umiejętności praktycznego posługiwania się 

wiadomościami według podanych mu wzorów (potrafi zadanie rozwiązać, zastosować, 

porównać, sklasyfikować, określić, obliczyć, skonstruować, narysować, scharakteryzować, 

zmierzyć, zaprojektować, wykreślić), umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do 

ćwiczeń 

4. dopełniające (D) – obejmuje wiadomości i umiejętności trudne do opanowania, twórcze 

naukowo, specjalistyczne zawodowo, stanowiące rozwinięcie wymagań rozszerzających, 

mogą wykraczać poza program nauczania, tzn.: opanowanie przez ucznia umiejętności 

formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk (potrafi 

udowodnić, przewidzieć, oceniać, wykryć, zanalizować, zaproponować, 

zaplanować), umie formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania. 

 

Kryteria wymagań na poszczególne oceny 

 

 dopuszczający     wymagania konieczne              K 

 dostateczny         wymagania podstawowe           K + P 

 dobry                   wymagania rozszerzające         K + P + R 

 bardzo dobry       wymagania dopełniające           K + P + R + D 

 celujący               wymagania wykraczające         K + P + R + D + W 

 

Kategoria celów taksonomicznych: 

A – zapamiętanie wiadomości, 

B – zrozumienie wiadomości, 

C – stosowanie wiadomości w sytuacjach prostych, 

D – stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych. 

 

 



Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom wymagań 

programowych 

Kategoria 

taksonomiczna 

BHP(5)3 zapobiec zagrożeniom związanym z występowaniem 

szkodliwych czynników w środowisku pracy podczas diagnostyki 

pojazdów samochodowych; 

P C 

BHP(7)4 zorganizować stanowisko pracy do diagnostyki pojazdów 

samochodowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej 

i ochrony środowiska; 

P C 

BHP(8)3 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas 

wykonywania zdań zawodowych w zakresie diagnostyki pojazdów 

samochodowych; 

P C 

BHP(9)2 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i 

ochrony środowiska podczas diagnostyki pojazdów samochodowych; 

P C 

KPS(2)1 wykazać kreatywność w realizacji zadań;   

KPS(2)2 postępować konsekwentnie w realizacji zadań;   

KPS(4)1 dokonać analizy zmian zachodzących w branży;   

KPS(4)2 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych 

metod i technik pracy; 
  

KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;   

KPS(10)2 uwzględnić opinie i pomysły innych członków zespołu;   

KPS(10)3 zmodyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane 

stanowisko; 
  

KPS(10)4 rozwiązać konflikty w zespole;   

M.18.1(1)7 sporządzić dokumentację przyjęcia pojazdu do diagnostyki; P C 

M.18.1(1)8 zidentyfikować pojazd samochodowy na podstawie tabliczki 

znamionowej i VIN; 
P A 

M.18.1(1)9 zidentyfikować silnik na podstawie numerów fabrycznych; P A 

M.18.1(1)10 posłużyć się programami komputerowymi 

wspomagającymi przygotowanie dokumentacji przyjęcia pojazdu do 

diagnostyki; 

P C 

M.18.1(2)3 ustawić pojazd na stanowisku diagnostycznym; P C 

M.18.1(2)4 zabezpieczyć pojazd przed uszkodzeniem lub 

niezamierzonym przesunięciem; 
P C 

M.18.1(2)5 zidentyfikować podzespoły podlegające diagnostyce; P A 

M.18.1(5)8 dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania 
P C 



diagnostyki silników spalinowych; 

M.18.1(5)9 dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania 

diagnostyki układu jezdnego; 
P C 

M.18.1(5)10 dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania 

diagnostyki układu napędowego; 
P C 

M.18.1(5)11 dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania 

diagnostyki układu hamulcowego; 
P C 

M.18.1(5)12 dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania 

diagnostyki układu kierowniczego; 
P C 

M.18.1(5)13 dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania 

diagnostyki nadwozia pojazdu; 
P C 

M.18.1(6)7 określić zakres i dobrać metody diagnostyki stanu 

technicznego silnika spalinowego; 
P C 

M.18.1(6)8 określić zakres i dobrać metody diagnostyki stanu 

technicznego układu jezdnego; 
P C 

M.18.1(6)9 określić zakres i dobrać metody diagnostyki stanu 

technicznego układu M.18.1(6)4 określić zakres diagnostyki stanu 

technicznego układu napędowego; 

P C 

M.18.1(6)10 określić zakres i dobrać metody diagnostyki stanu 

technicznego układu hamulcowego; 
P C 

M.18.1(6)11 określić zakres i dobrać metody diagnostyki stanu 

technicznego układu kierowniczego; 
P C 

M.18.1(6)12 określić zakres i dobrać metody diagnostyki stanu 

technicznego nadwozia pojazdu; 
P C 

M.18.1(7)3 dobrać program komputerowy wspomagający proces 

diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; 
P C 

M.18.1(7)4 posłużyć się programami komputerowymi w zakresie 

diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; 
P C 

M.18.1(8)9 wykonać pomiary i badania diagnostyczne silników 

spalinowych; 
P C 

M.18.1(8)10 wykonać pomiary i badania diagnostyczne układu 

jezdnego; 
P C 

M.18.1(8)11 wykonać pomiary i badania diagnostyczne układu 

napędowego; 
P C 

M.18.1(8)12 wykonać pomiary i badania diagnostyczne układu 

hamulcowego; 
P C 

M.18.1(8)13 wykonać pomiary i badania diagnostyczne układu 

kierowniczego; 
P C 



M.18.1(8)14 wykonać pomiary i badania diagnostyczne nadwozia 

pojazdu; 
P C 

M.18.1(8)15 zinterpretować wyniki pomiarów i badań diagnostycznych; PP C 

M.18.1(8)16 posłużyć się dokumentacją konstrukcyjną technologiczną 

i eksploatacyjną w procesie diagnozowania; 
P C 

M.18.1(9)3 ocenić stan techniczny elementów silnika spalinowego na 

podstawie pomiarów i wyników diagnozy; 
PP D 

M.18.1(9)4 ocenić stan techniczny elementów układu jezdnego na 

podstawie pomiarów i wyników diagnozy; 
PP D 

M.18.1(9)5 ocenić stan techniczny elementów układu napędowego na 

podstawie pomiarów i wyników diagnozy; 
PP D 

M.18.1(9)6 ocenić stan techniczny elementów układu hamulcowego na 

podstawie pomiarów i wyników diagnozy; 
PP D 

M.18.1(9)7 ocenić stan techniczny elementów układu kierowniczego na 

podstawie pomiarów i wyników diagnozy; 
PP D 

M.18.1(9)8 ocenić stan techniczny elementów nadwozia pojazdu na 

podstawie pomiarów i wyników diagnozy; 
PP D 

 

 

Ewaluacja Przedmiotowych Zasad Oceniania – przewiduje się przeprowadzenie diagnozy 

wśród uczniów i rodziców – jako informacji zwrotnej i na tej podstawie określę kierunki 

zmian w planowaniu swojej pracy oraz wprowadzę ewentualne poprawki do systemu 

oceniania. 

 


