
Przedmiotowy System Oceniania  

osiągnięć uczniów z   

Przedmiotów zawodowych mechanicznych 
( na postawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania) 

 

Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielowi informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej oraz 

wychowawczej. 

 

Cele edukacyjne z  „Przedmiotów zawodowych mechanicznych". 

Uczeń powinien umieć:  

 określić ogólne zasady konstruowania maszyn i kształtowania elementów maszyn; 

 scharakteryzować połączenia nierozłączne, rozłączne, podatne i rurowe oraz wykonać 

obliczenia wytrzymałościowe tych połączeń; 

 odczytać z rysunku złożeniowego konstrukcję i rodzaj połączenia, określić jego elementy 

i stosowane pasowania; 

 wykonać zadane projektowe połączenia; 

 sklasyfikować ( przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe) osi i wałów; 

   dobrać (obliczyć) łożyska do określonych warunków pracy; 

 scharakteryzować sposoby smarowania łożysk ślizgowych, określić sposoby uszczelniania 

i smarowania łożysk tocznych; 

 sklasyfikować i scharakteryzować sprzęgła, hamulce i przekładnie mechaniczne; 

 odczytać z rysunku złożeniowego konstrukcję sprzęgieł, hamulców i przekładni 

mechanicznych; 

 określić zastosowanie i wyjaśnić działanie wybranych mechanizmów; 

 przeprowadzić analizę kinematyczną wybranych mechanizmów; 

 obliczyć wytrzymałość wskazanych członów maszyn; 

 zastosować w podstawowym zakresie technikę komputerową do konstruowania elementów 

maszyn. 

 

Ocenie podlegają: 

1) sprawdziany wiadomości; 

2) kartkówki; 

3) odpowiedzi ustne, 

4) aktywność i przygotowanie do lekcji; 

5) prace domowe; 

6) zeszyty przedmiotowe; 
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7) projekty techniczne; 

8) udział w konkursach, olimpiadach; 

9) prace pozalekcyjne. 

 

Częstotliwość oceniania: 

1) sprawdziany wiadomości - po opracowanym dziale lub kilku działach programowych, 

zapowiedziane na 7 dni przed sprawdzianem, co najmniej 2 razy w ciągu semestru. Czas 

trwania; - jednostka lekcyjna; 

2) kartkówki - z trzech ostatnich lekcji, może być bez zapowiedzi, co najmniej 1 raz w ciągu 

semestru. Czas trwania - 10  15 minut; 

3) odpowiedzi ustne - z trzech ostatnich lekcji,  co najmniej jedna w semestrze; 

4) aktywność ucznia - na bieżąco; 

5) prace domowe - na bieżąco; 

6) zeszyt przedmiotowy - na bieżąco; 

7) projekty techniczne;  

8) udział w konkursach, olimpiadach - na bieżąco;  

9) prace pozalekcyjne - na bieżąco.  

 

Sposoby oceniania: 

1) oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się w stopniach według 

następującej skali: 

1 . ndst. . niedostateczny 

2 . dop. . dopuszczający 

3 . dst. . dostateczny 

4 . db. . dobry 

5 . bdb. . bardzo dobry 

6 . cel. . celujący 

2) oceny ze sprawdzianów i kartkówek będą wystawiane na podstawie skali punktowej 

przeliczanej na stopnie szkolne według zasady: 

0    29 %    - niedostateczny 

30  45 %    - dopuszczający 

46  65 %    - dostateczny 

66  80 %    - dobry 

81  90 %  - bardzo dobry 

powyżej 91% - celujący. 

3) aktywność jest oceniana w postaci .+. . trzy .+. równe są ocenie pozytywnej (zależnej od 

zakresu wiedzy). 

4) prace domowe oceniane są w postaci .+. ( za wykonanie pracy domowej) . trzy .+. równe są 

ocenie pozytywnej, lub .-. (za brak pracy) . trzy .-. równe są ocenie niedostatecznej. 
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5) zeszyt przedmiotowy sprawdzany jest na bieżąco - w przypadku nie posiadania zeszytu 

przedmiotowego lub prowadzenia go w sposób niestaranny uczeń może otrzymać ocenę 

niedostateczną. 

6) projekty techniczne - oddanie przez ucznia projektu oraz jego zaliczenie, w istotny sposób 

wpływa na ocenę na koniec roku szkolnego. 

Kryteria uzyskania oceny. 

Uczeń otrzymuje ocenę: 

1. niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań podstawowych na poziomie 

umożliwiającym dalsze zdobywanie wiedzy 

2. dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie w pełni, ale w zakresie umożliwiającym dalsze 

zdobywanie wiedzy, spełnił wymagania podstawowe; 

3. dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania podstawowe; 

4. dobrą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania podstawowe oraz nie w pełni, ale w zakresie 

rokującym całkowite zrealizowanie, spełnił wymagania ponadpodstawowe; 

5. bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania podstawowe i ponadpodstawowe; 

6. celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania podstawowe i ponadpodstawowe  

oraz sprawnie posługuje się wiedzą techniczną i dodatkowo uzyskał osiągnięcia,  

które nie obejmuje materiał nauczania; 

 

Poprawianie wyników niekorzystnych: 

1) Każda wystawiona przez nauczyciela ocena jest jawna. 

2) Oceny śródroczne i końcowo roczne wystawiane są na podstawie wszystkich ocen 

cząstkowych i nie są one ich średnią arytmetyczną. 

3) Jeżeli uczeń w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną,  

to ma obowiązek poprawienia jej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

4) Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub 

rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  

w szkolnym planie nauczania. 

5) Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji i jest nie klasyfikowany z przedmiotu, może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny na zasadach zawartych w statucie szkoły. 

6) Uczeń ma prawo do dwóch nie przygotowań w semestrze (nie dotyczy to sprawdzianów, 

zapowiedzianych kartkówek i lekcji powtórzeniowych). Nie przygotowanie zgłaszane jest 

przez ucznia na początku lekcji. 

7) Sprawdziany są obowiązkowe. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej ucznia: choroba 

(minimum 3 dni), pobyt w szpitalu itp. uczeń obowiązany jest w ciągu dwóch tygodni 
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uzupełnić braki w wiadomościach i umiejętnościach i ustalić termin ich sprawdzenia 

z nauczycielem. 

8) W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na sprawdzianach zapowiedzianych,  

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, której nie może poprawić. 

9) Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie 2 tygodni od daty oddania 

sprawdzonych prac. 

10) Poprawa sprawdzianu może odbyć się pisemnie lub ustnie. 

11)    Uczeń ma obowiązek zaliczenia wszystkich sprawdzianów. 

12) Wykonanie pracy domowej podlega kontroli. W przypadku braku pracy domowej uczeń 

dostaje „-„ Trzy „-„ (minusy) równe są ocenie niedostatecznej. 

13) Jeżeli uczeń ściąga na sprawdzianie lub kartkówce dostaje upomnienie, zaś za drugim razem 

zabierana jest jego praca. Uczeń wówczas otrzymuje ocenę niedostateczną. 

14) Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy. 

Za prowadzony zeszyt przedmiotowy może otrzymać ocenę dostateczną lub dopuszczającą.  

Za brak prowadzonego zeszytu może otrzymać ocenę niedostateczną. 

 

 

 

Opracował:  

< Florian Fryzowicz > 

 


