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Opracował: mgr inż. Marcin Michalski 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
WSPÓLNE DLA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH MECHANICZNYCH: 

- Pracownia samochodowa, 
- Budowa i naprawa pojazdów samochodowych, 

- Diagnostyka pojazdów samochodowych, 
- Podstawy konstrukcji maszyn, 

- Technologia mechaniczna, 
- Techniki wytwarzania elementów maszyn urządzeń i narzędzi. 

 

 

1. Podstawa prawna: 

 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 22 LUTEGO 2019 R. W SPRAWIE OCENIANIA,           

KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I SŁUCHACZY W SZKOŁACH PUBLICZNYCH 

   - WEWNĄTRZ SZKOLNE ZASADY OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KONINIE 

 

2. Przedmiotem oceny jest: 

- stopień opanowania wiedzy z zakresu objętego podstawą programowa dla danego zawodu i standardami wymagań    

egzaminacyjnych, 

- korzystania z różnych źródeł informacji, 

- aktywność na lekcjach, 

- posługiwanie się językiem technicznym, 

- umiejętność samodzielnego planowania pracy i podejmowania decyzji, 

- umiejętność pracy w zespole, 

- umiejętności pracy w grupie, 
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- postęp w wyrabianiu dokładności, rzetelności i systematyczności, 

- stosowanie przepisów bhp. 

 

3. W procesie oceniania szczególną uwagę należy zwrócić na wykształcenie umiejętności: 

- integrowania wiedzy z różnych dziedzin, 

- korzystania z różnych źródeł informacji, 

- operowania właściwą terminologią, 

- korzystanie z norm i przepisów, 

- czytania i interpretowania rysunków i schematów, 

- odczytywania wykresów, tabel, zestawień, 

- rozróżniania i klasyfikowania materiałów konstrukcyjnych, 

- znajomości różnych metod obróbki, 

- dobierania materiałów i rodzajów obróbki, rodzaju połączeń, 

- dobierania właściwych narzędzi i przyrządów, 

- odczytywania dokumentacji procesów technologicznych, obróbkowych, montażowych i naprawczych, 

- właściwej organizacji pracy. 

 

4. Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych: 

- wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb uczniów, 

- podstawą oceny jest zakres wymagań programowych podanych przez nauczyciela przedmiotu na początku roku szkolnego, 

- uczeń oceniany jest za swoje osiągnięcia w nauce (wiedzę), umiejętności i postawy, 

- zaplanowane przez nauczyciela formy sprawdzające są obowiązkowe, 
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- każdy sprawdzian poprzedzony jest zapowiedzią udokumentowaną w dzienniku lekcyjnym na 7 dni przed sprawdzianem, 

- kartkówki obejmujące materiał ostatniej lekcji mogą być niezapowiedziane, 

- w przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych /godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione/ 

nauczyciel może wyznaczyć mu dodatkowy sprawdzian pisemny z materiału realizowanego w czasie jego nieobecności, 

- uczeń może być nieklasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, 

- uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny,  

- na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców /prawnych 

opiekunów/ rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, 

- uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 1 raz w semestrze; nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych, 

- zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu go do odpowiedzi skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej, 

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe, 

- ocena semestralna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych, 

- ocena na koniec roku ustalana jest na podstawie ocen za I i II semestr, 

- ocena semestralna i na koniec roku szkolnego może być wystawiona na podstawie średniej ważonej /decyzja o sposobie 

ustalenia oceny śródrocznej i rocznej należy do nauczyciela/, 

- uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej zgodnie z postanowieniami uzyskiwania oceny wyższej, 

- przy ocenach cząstkowych dopuszczalne jest stosowanie znaków „+” i „- „.Znak „+” przy ocenie cząstkowej podwyższa ją o 0,33, a 

znak „-„ obniża ją o 0,33, 

- oceny klasyfikacyjne odnotowuje się słownie w pełnym brzmieniu, 

- ocena śródroczna i roczna nie stanowią średniej arytmetycznej ocen cząstkowych, 

- ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, 
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- uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, 

- rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są zgodne ze 

szkolnym planem nauczania i realizowane są w klasie programowo wyższej, 

- uczeń ma prawo poprawić ocenę,  

- uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą wykonywać dodatkowe zadania. 

 

Propozycja  oceniania prac pisemnych 

Proponuje się przyjmować następujące progi procentowe przy ocenianiu prac pisemnych,: 

 

w technikum w branżowej szkole I stopnia 

100% oraz rozwinięcie min 1 

problemu ponad podstawę 

programową - celujący 

91% - 100% - bardzo dobry 

70% - 90% - dobry 

51% - 69% - dostateczny 

40% - 50% - dopuszczający 

0% - 39% - niedostateczny 

95% - 100% - celujący 

80% - 94% - bardzo dobry 

60% - 79% - dobry 

41% - 59% - dostateczny 

26% - 40% - dopuszczający 

0% - 25% - niedostateczny 

 

Dopuszcza się stawianie „+” przy ocenach z prac pisemnych, w przypadku uzyskania górnej granicy przedziału. 
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➢ Wszystkie prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela przez cały rok szkolny i udostępniane do wglądu uczniowi  

lub rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoły. 

Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia każdą ocenę cząstkową  w  terminie nie 

późniejszym niż 7 dni od daty wystawienia oceny. 

 Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę śródroczną lub roczną. 

 

Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej jako średniej ważonej. 

 

Poszczególne oceny mają swoje wagi, tj. oceny za prace klasowe /zapisane w dzienniku kolorem czerwonym/ - wagę 2, pozostałe 

oceny cząstkowe – wagę 1. Do średniej ważonej wlicza się wszystkie oceny /zarówno oceny niedostateczne jak również oceny 

uzyskane w wyniku poprawy oceny/. 

Ocenę roczną ustala się wyznaczając średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych w II półroczu i oceny śródrocznej, której 

przypisuje się wagę 2, a następnie przyporządkowuje się wyznaczonej średniej odpowiedni stopień wg tabeli:  

 

Przedział w którym zawiera się 

średnia ważona 

Ocena śródroczna 

/roczna/ ucznia 

poniżej 1,61 niedostateczny 

od 1,61 do 2,60 dopuszczający 

od 2,61 do 3,60 dostateczny 

od 3,61 do 4,60 dobry 
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od 4,61 do 5,30 bardzo dobry 

od 5,31 celujący 

 

5. Obserwowane formy aktywności: 

- wiedza przedmiotowa: odpowiedzi ustne, testy, kartkówki, sprawdziany pisemne, prace domowe, 

- aktywność na lekcjach, 

- umiejętności przedmiotowe wynikające z umiejętności kluczowych, 

- wkład pracy i zaangażowanie w podejmowane działanie, 

- praca w grupach, 

- wytwory ucznia: projekty, prezentacje, referaty, pomoce dydaktyczne wykonywane na zajęciach lekcyjnych, zajęciach 

dodatkowych lub w domu. 

 

6. Formy pomiaru osiągnięć uczniów: 

- formy ustne; odpowiedzi ustne, prezentacje, aktywność na lekcjach, 

- formy pisemne: sprawdziany, testy, kartkówki, prace domowe, ćwiczenia na lekcjach, 

- zeszyty przedmiotowe, 

- projekty, 

- prezentacje multimedialne, 

- prace - pomoce do zajęć. 

 

7. Kryteria ocen z przedmiotów zgodnie z WZO: 

 



str. 7 
 

Ocenę celujący (cel) – 6 otrzymuje uczeń, który: 

- posiadł umiejętności rozwiązywania zadań i problemów nietypowych wykraczających poza podstawę programową, 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje 

rozwiązania nietypowe, 

- potrafi podawać przykłady związane z zastosowaniem w przemyśle, umiejętnie i trafnie łącząc wiadomości teoretyczne z praktyką, 

- jest laureatem lub finalistą olimpiad przedmiotowych. 

 

Ocenę bardzo dobry (bdb) – 5 Otrzymuje uczeń, który; 

-  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową, 

- sprawnie rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi rozwiązać wszystkie zadania, 

- sprawnie posługuje się terminologią z zakresu techniki, technologii oraz znajduje związki przyczynowo – skutkowe, 

- potrafi dokonać korelacji wiedzy z różnych przedmiotów zawodowych, 

- jest stale aktywny na zajęciach. 

 

Ocenę dobry (db) - 4 otrzymuje uczeń, który; 

- poprawnie posługuje się fachową terminologią oraz posiada wiadomości teoretyczne, które potrafi zastosować do rozwiązywania 

zadań, 

- posiadł umiejętność samodzielnego rozwiązywania typowych zadań, 

- stosuje poprawny styl wypowiedzi, popełnia jednak drobne uchybienia w jej konstrukcji, 

- jest częściowo aktywny na zajęciach. 

 

Ocenę dostateczny (dst) - 3 otrzymuje uczeń, który: 
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- opanował podstawowe pojęcia z materiału objętego podstawą programową, co umożliwia dalsze opanowanie wiadomości z 

przedmiotu, 

- rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności przy niewielkiej pomocy ze strony nauczyciela, 

- stosuje myślenie odtwórcze oraz mało precyzyjnie uzasadnia swoją wypowiedź, 

- jest sporadycznie aktywny na zajęciach. 

 

Ocenę dopuszczający (dop) - 2 otrzymuje uczeń, który 

- przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, 

- w ograniczonym zakresie opanował wiadomości objęte materiałem podstawy programowej, 

- nie rozumie części materiału programowego, 

- jest mało aktywny na zajęciach. 

 

Ocenę niedostateczny (ndst) - l otrzymuje uczeń, który 

- nie jest w stanie, nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim podstawowym stopniu trudności, 

- nie opanował minimum wiedzy, nie rozumie podstawowych pojęć, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu oraz nie potrafi rozwiązać przykładów teoretycznych i praktycznych o podstawowym, elementarnym stopniu trudności. 

 

8. Uzyskiwanie oceny wyższej: 

1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej 

połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa.  

2. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy Statutu Szkoły. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  
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1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;  

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również 

w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy.  

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do dyrektora szkoły za 

pośrednictwem wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach 

rocznych.  

5. Wychowawca klasy oraz nauczyciel przedmiotu sprawdzają spełnienie przez ucznia wymogów, zgodnie ze Statutem Szkoły. 

W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy 

oceny.  

6. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel 

odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.  

7. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje 

do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego. 

8. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do arkuszy ocen. 

9. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się 

uczeń lub ocenę wyższą.  

10. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego 

przystąpił uczeń w ramach poprawy.  


