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1. Wymaganie edukacyjne. 

Uszczegółowione efekty kształcenia. 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 

wymagań 

Zna podstawowe pojęcia z zakresu materiałoznawstwa P 
Wymienia gatunki stali P 
Potrafi scharakteryzować właściwości i zastosowanie metali i ich stopów P 
Potrafi dobrać metody zabezpieczania metali przed korozją P 
Umie określać rodzaj materiału po jego symbolu PP 
Określa właściwości i zastosowanie materiałów niemetalowych P 
Rozpoznaje wady materiałów konstrukcyjnych stosowanych w technice lotniczej PP 
Określa właściwości materiałów konstrukcyjnych stosowanych w technice lotniczej PP 
Korzysta z norm, katalogów i tablic materiałowych P 
Przedstawia metody obróbki skrawaniem elementów części maszyn P 
Dobiera narzędzia stosowane do obróbki metali  P 
Potrafi przewidzieć skutki dla zdrowia i życia za nie stosowanie się do instrukcji obsługi 
maszyn i urządzeń obrabiających PP 

Przestrzega zasad sporządzania rysunku maszynowego P 
Sporządza szkice części maszyn P 
Przestrzega zasad tolerancji i pasowań P 
Posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm 
dotyczących rysunku technicznego PP 

Zna zasady stosowania PN w rysunku technicznym. P 
Zna rodzaje rysunków (wykonawczy, złożeniowy, schematyczny) P 
Zna zasady rzutów prostokątnych P 
Wykonuje rysunki części w rzutach prostokątnych P 
Zna i umie zastosować wymiarowanie części maszyn P 
Zna rodzaje przekrojów i ich oznaczenie na rysunku P 
Potrafi narysować i zwymiarować tuleje w przekroju połówkowym PP 
Potrafi narysować i zwymiarować płaską część w przekroju stopniowym PP 
Zna zasady doboru tolerancji wymiarowych i pasowań P 
Zna zasady zapisu chropowatości powierzchni na rysunku P 
Zna zasady umieszczania na rysunku odchyłek kształtu i położenia P 
Zna zasady wykonywania rysunków złożeniowych P 
Na podstawie rysunków wykonawczych części potrafi narysować rysunek złożeniowy PP 
Posługuje się wielkościami i jednostkami SI P 
Zna podstawowe techniki kontroli i pomiarów P 
Zna przyrządy do pomiarów i kontroli P 
Klasyfikuje podstawy mechaniki P 

Rozwiązuje proste zadania P 
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Potrafi scharakteryzować, wykorzystać i stosować pojęcia statyki P 

Potrafi wyjaśnić i stosować zasady kinematyki punktu i ciała sztywnego P 

Zna warunki równowagi płaskiego i przestrzennego układu sił P 

Wyjaśnia zasady dynamiki P 

Oblicza środki ciężkości prostych figur P 

Wyjaśnia tarcie w mechanizmach P 

Wyjaśnia ruch zmienny P 

Analizuje ruch ciał PP 

Oblicza skomplikowane zadania PP 

Stosuje podstawy wytrzymałości w technice P 

Zna warunki wytrzymałości P 

Wyjaśnia zasady wytrzymałości materiałów P 

Wyjaśnia zmiany zachodzące w materiałach P 

Dobiera materiały na konstrukcję PP 

Zna podstawowe wiadomości dotyczące połączeń P 

Zna technologię łączenia części P 

Potrafi wykonać proste szkice połączeń: nitowych, spawanych, zgrzewanych i gwintowych  P 

Wyjaśnia różnice pomiędzy osią, a wałem P 

Wyjaśnia pojęcia łożyskowania elementów części maszyn P 

Przedstawia rodzaje przekładni P 

Wyjaśnia działanie przekładni cięgnowych, ciernych i zębatych P 

Opisuje budowę i zastosowanie sprzęgieł P 

Dobiera sprzęgła do określonych warunków pracy PP 

Oblicza przełożenia przekładni zębatej i pasowej PP 

Rozpoznaje elementy przekładni na rysunkach PP 
Wykonuje i odczytuje rysunki techniczne: wykonawcze, złożeniowe, zestawieniowe, 
montażowe części maszyn i urządzeń PP 

Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe wspomagające wykonywanie rysunków 
technicznych części maszyn i urządzeń PP 
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2. Formy i metody kontroli wiadomości – wagi poszczególnych  form. 
 

 Aktywność na lekcji - 1 
 Odpowiedź              - 2 
 Kartkówka              - 2 
 Praca domowa  - 1 
 Zeszyt               - 1 
 Sprawdzian              - 3 

 
 
Klasyfikacja śródroczna i roczna dokonywana jest  na podstawie średniej ważonej z ocen 

cząstkowych według w/w wag. Obowiązują przy tym zasady zaokrąglania jak podano na przykładzie: 
oceną dobrą uzyskuje się w przypadku średniej ważonej wynoszącej od 3,50 do 4,49. Analogicznie 
jest w przypadku pozostałych ocen. 

Prace rysunkowe i sprawdziany pisemne obejmują 70% umiejętności z poziomu 
podstawowego i 30% umiejętności z poziomu ponadpodstawowego. 
Kryteria oceny prac na poszczególne stopnie: 

  do 29% pkt - niedostateczny 
powyżej 30% do 44% pkt - dopuszczający 
powyżej 45% do 64% pkt - dostateczny 
powyżej 65% do 79% pkt - dobry 
powyżej 80% do 94% pkt  - bardzo dobry 
powyżej 95% pkt  - celujący 
 
Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy pracy pisemnej. 

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny rocznej jest uzyskanie średniej ważonej wyższej 
niż 1,49 o raz uzyskanie ocen pozytywnych ze wskazanych przez nauczyciela form pracy 
ucznia. 

 

 

3. Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 
 
Uczeń otrzyma ocenę roczną wyższą od przewidywanej na miesiąc przed klasyfikacją, 

jeżeli wyniki uzyskane w tym okresie zmienią jego średnią ważoną w zakresie pozwalającym 
na uzyskanie oceny wyższej. Analogiczna zasada obowiązuje w przypadku możliwości 
uzyskania oceny niższej niż przewidywano na miesiąc przed klasyfikacją. 
 

 
 

 

 


