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1.  Wymagania edukacyjne 

 Moduły realizowane w ramach przedmiotu pracownia elektryczna i elektroniczna wg. Parta 66: 

- M3. Wiadomości podstawowe z zakresu elektryki 

- M4. Wiadomości podstawowe z zakresu elektroniki 

- M7B. Działania z zakresu obsługi technicznej. 

Wymagania Part 66 są określone na poziomie nauczania 1,2 lub3. 

Poziom 1 – Zapoznanie się z głównymi elementami przedmiotu. 

Poziom 2 – Ogólna znajomość teoretycznych i praktycznych aspektów przedmiotu oraz umiejętność 

zastosowanej wiedzy. 

Poziom 3 – Szczegółowa znajomość teoretycznych i praktycznych aspektów przedmiotu oraz 

zdolność łączenia i stosowania pojedynczych elementów wiedzy w sposób logiczny i spójny. 

Uszczegółowione efekty kształcenia. 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

     Poziom          

     wymagań 

Stosować zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania pomiarów elektrycznych. 3 

Rozpoznaje przyrządy pomiarowe i określa ich działanie, funkcjonowanie i 

użytkowanie. 

3 

Posługiwać się podstawowymi przyrządami elektrycznymi. 3 

Dokonywać pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych. 3 

Stosować techniki i testowanie ciągłości izolacji i łączeń kabli. 2 

Stosuje techniki ochrony instalacji elektrycznej. 2 

Wykonywać lutowanie przewodów, złączy i elementów elektronicznych. 2 

Wykonywać demontaż, badanie, naprawy i montaż osprzętu oraz maszyn i urządzeń 

elektrycznych. 

2 

Prawidłowo eksploatować źródła prądu stałego  2 

Określać i sprawdzać podstawowe prawa elektrotechniki. 1 

Określać czynniki wpływające na opór i obliczać oraz mierzyć opór całkowity przy 

różnych połączeniach oporników. 

1 

Obliczać i mierzyć moc, pracę i energię prądu elektrycznego w obwodach prądu stałego, 

przemiennego i trójfazowego.. 

1 

Określać czynniki wpływające na pojemność kondensatora i obliczać oraz mierzyć 

pojemność i napięcia w obwodach szeregowych i równoległych. 

1 



Wyznaczać parametry elektromagnesów i pola magnetycznego. 1 

Sprawdzać działanie prądnicy i silnika prądu stałego. 1 

Sprawdzać działanie transformatora, prądnicy prądu zmiennego i silników prądu 

zmiennego jedno i wielofazowego. 

1 

Sprawdzać właściwości diody, tranzystora 1 

Sprawdzać działanie obwodów logicznych, linowych. 1 

 

 

2. Formy i metody kontroli wiadomości 

I. Podstawą oceny są: 
1. Bezpieczeństwo pracy i przestrzeganie regulaminu pracowni elektrycznej i 

elektronicznej 
2. Wiedza 
3. Umiejętności 

 
II. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia 

1. Kartkówki -z ćwiczenia, które uczeń  wykonał na zajęciach. Czas twania-10-15 min. 
2. Wypowiedzi ustne – przed rozpoczęciem ćwiczenia (jeżeli uczniowie nie piszą 

kartkówki), w czasie jego trwania i po zakończeniu ćwiczenia. 
3. Ćwiczenia 
4. Sprawozdania  
5. Testy sprawdzające, sprawdziany 
6. Projekty 
7. Umiejętności praktyczne i przestrzeganie zasad BHP i Ppoż. – na bieżąco 
8. Udział w konkursach, olimpiadach.  
 

 

             OCENIANIE wg. średniej ważonej 

ZASADY OCENIANIA 

Podstawą do wystawienia oceny okresowej (z I i II okresu) z pracowni elektrycznej i elektronicznej 

jest średnia ważona obliczona w następujący sposób: 

 1. Każdej ocenie śródokresowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w  

                 hierarchii ocen. 

 2. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 

średnia ocena 

Do 1,50 niedostateczny 

Powyżej 1,50 do 2,50 dopuszczający 

Powyżej 2,50 do 3,50 dostateczny 

Powyżej 3,50 do 4,50 dobry 

Powyżej 4,50 do 5,50 bardzo dobry 



Od 5,50 celujący 

 

3. Uczeń, który uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą zgodnie z kryteriami przyjętymi przez  

     nauczyciela oraz otrzymał celujące oceny cząstkowe może otrzymać ocenę celującą. 

4. Formy oceniania i ich waga: 

Formy oceniania waga 

Testy sprawdzające, sprawdziany 3 

Projekty 2 

Kartkówki pisemne/20min 2 

Odpowiedź ustna 2 

                Ćwiczenia 2 

Umiejętności praktyczne i 

przestrzeganie zasad BHP I Ppoż 

oraz regulaminu pracowni 

2 

Zaangażowanie ucznia w 

wykonywaniu ćwiczenia 

    2 

            Sprawozdania     2 

Zadania domowe 1 

   Zeszyt      1 

 

 Uczeń musi poprawić ocenę z ćwiczeń, sprawdzianu czy z projektu w uzgodnionym z 

nauczycielem terminie 

 Nauczyciel indywidualnie ustala zasady nieprzygotowania do lekcji 

 Oceny z  kartkówek, sprawdzianów wpisujemy do dziennika kolorem czerwonym 

 Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zaliczenie wszystkich kartkówek/ 

sprawdzianów/ćwiczeń/projektów wskazanych przez nauczyciela 

 Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej końcowo rocznej jest uzyskanie pozytywnej 

oceny na półrocze 

 Uczeń aby zaliczyć dany sprawdzian  otrzymuję ocenę: 

 

Do 50% punktów –       ocena niedostateczna 

Powyżej 50 do 55% punktów -  ocena dopuszczający  

Powyżej 56 do 67% punktów – ocena dostateczny 

Powyżej 68 do 80% punktów – ocena dobry 

Powyżej 81 do 93% punktów – ocena bardzo dobry 

 Powyżej 94% punktów – ocena celujący 

 

        ●   Uczeń aby zaliczyć kartkówkę otrzymuje ocenę: 

Do 50% punktów –       ocena niedostateczna 

Powyżej 50 do 62% punktów -  ocena dopuszczający  

Powyżej 63 do 74% punktów – ocena dostateczny 

Powyżej 75 do 87% punktów – ocena dobry 

Powyżej 88 do 100% punktów – ocena bardzo dobry 

 

                                



                        ●   Ćwiczenie – uczeń otrzymuje ocenę biorąc pod uwagę sprawozdanie, umiejętności  
                              praktyczne, zaangażowanie w wykonywaniu ćwiczenia oraz przestrzeganie zasad  
                              BHP, P-ppoż oraz regulaminu pracowni. 
   
                          
   
                        ● Projekty – uczeń otrzymuje ocenę za część opisową projektu, część praktyczną  
                            projektu i za prezentację projektu na forum klasy. 
   

      

3.  Warunki i tryb uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana. 

 
Warunkiem uzyskania oceny wyższej niż przewidywana jest: 

- regularne uczęszczanie na zajęcia (frekwencja 80%) 

- poprawienie sprawdzianów, kartkówek i ćwiczeń na ocenę wyższą niż przewidywana 

Tryb uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana: 

 - w ostatnim miesiącu przed wystawieniem oceny końcowej napisać sprawdziany, kartkówki  

   i wykonać ćwiczenia w terminach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia 

 

    

 

 

 

 
 


