
 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA 

OCENIANIA 

 

 

Zawód:  Technik mechanik lotniczy 

OBSŁUGA STATKÓW POWIETRZNYCH 

Opracował: inż. Boroń Wojciech 

 

 

  



1. WYMAGANIA EDUKACYJNE 

 

a) Na ocenę "dopuszczający" (2) uczeń: 

 przestrzega podstawowych zasad BHP, 

 przy pomocy nauczyciela wykonuje podstawowe czynności obsługowe, 

 rzadko wykazuje chęci do pracy podczas zajęć, 

 nie przywiązuje zbytniej wagi do estetyki i staranności wykonywanych czynności 

obsługowych, 

 

b) Na ocenę "dostateczny" (3) uczeń: 

 przestrzega zasad BHP oraz Ochrony przeciwpożarowej podczas obsług i na terenie 

lotniska 

 opanował podstawowe wiadomości związane z obsługą statków powietrznych, 

 przy pomocy nauczyciela wykonuje czynności obsługowe na statku powietrznym, 

 właściwie posługuje się narzędziami, 

 

c) Na ocenę "dobry" (4) uczeń: 

 spełnia wymagania na stopień "dostateczny", 

 jest aktywny na zajęciach - wykazuje chęci do wykonywania obsługi, 

 potrafi nazywać i opisywać podstawowe elementy statku powietrznego, 

 podczas wykonywania obsług jest estetyczny i staranny, 

 prawidłowo posługuję się sprzętem lotniskowo - hangarowym oraz przyrządami 

pomiarowymi stosowanymi w technice lotniczej, 

 

d) Na ocenę "bardzo dobry" (5) uczeń: 

 spełnia wymagania na stopień "dobry", 

 zna organizacje lotnicze oraz rozumie zasady i metody związane z techniką lotniczą, 

 ma poczucie wysokich kwalifikacji zawodowych, 

 samodzielnie rozwiązuje problemy występujące podczas obsługi, 

 posługuje się słownictwem związanym z zawodem, 



 potrafi stworzyć grupę uczniów oraz być jej liderem podczas wykonywania prac, 

 

e) Na ocenę "celujący" (6) uczeń: 

 spełnia wymagania na stopień "bardzo dobry", 

 jest przykładem dla innych uczniów - pomaga innym uczniom podczas problemów 

związanych z obsługą, 

 posługuje się słownictwem zagranicznym podczas korzystania z instrukcji 

obsługowych, 

 proponuje nowatorskie rozwiązania podczas wykonywania obsługi, 

 wykonuje dodatkowe pomoce dydaktyczne ułatwiające obsługę, 

 uczestniczy w spotkaniach związanych z lotnictwem, 

 

2. FORMY I METODY KONTROLI WIADOMOŚCI 

 

1. Ćwiczenia praktyczne: 

 wykonywane pojedynczo lub w grupach przez uczniów, 

 uczeń wykonuje powierzone mu przez nauczyciela zadanie, 

 ćwiczenia nie wykraczają poza te, które wykonywane były podczas zajęć, 

 wykonywane przy zachowaniu zasad BHP oraz Ochrony przeciwpożarowej, 

 

 

2. Egzamin zawodowy (sprawdzający - część praktyczna): 

 wykonywany przez jednego ucznia, 

 uczeń posługując się dokumentacją oraz kompletem niezbędnych narzędzi wykonuje 

obsługę techniczną statku powietrznego lub podzespołów, 

 zadania nie wykraczają poza zakres materiału poza te, które były wykonywane 

podczas zajęć, 

 uczeń przystępujący do egzaminu musi posiadać odpowiedni strój oraz muszą być 

zachowane przepisy BHP na stanowisku pracy, 

 jeżeli uczeń nie wywiąże się z ww. podpunktu nauczyciel może przerwać egzamin, 

3. Egzamin zawodowy (sprawdzający - część teoretyczna) 



 wykonywany przez jednego ucznia, 

 zadania nie wykraczają poza zakres materiału, 

 pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru (A, B, C, D) 

 

 

4. Oceny za określone zadania i czynności mają różną wartość (wagę): 

 ćwiczenia praktyczne - 5 

 egzaminy (praktyczne, teoretyczne) - 5 

 aktywność - 3 

 dodatkowa aktywność (wykonanie dodatkowych pomocy dydaktycznych, 

wykonywanie prac dodatkowych po zajęciach ) - 4 

 

5. Na podstawie ocen cząstkowych wystawiana jest średnia ważona: 

 

 gdzie: A- średnia ważona 

  ɑ1, ɑ2, …. - oceny cząstkowe danego typu, 

  w1,w2, …. - wagi ocen cząstkowych, 

 

6. Średnia z ocen za I semestr obliczana jest na podstawie ocen z I semestru, średnia 

ważona końcoworoczna obliczana jest na podstawie ocen z I i II semestru. 

 

 

7. Ocenę za I semestr i końcoworoczna wystawiane są na podstawie średniej ważonej 

ocen cząstkowych: 



 do 1,5 –   niedostateczny, 

 powyżej 1,5 do 2,5 –  dopuszczający, 

 powyżej 2,5 do 3,5 –  dostateczny, 

 powyżej 3,5 do 4,5 –  dobry, 

 powyżej 4,5 do 5,5 -  bardzo dobry, 

 powyżej 5,5 –  celujący, 

 

8. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny za I semestr jest: 

 uzyskanie oceń pozytywnych ze wszystkich ww. form i metod kontroli podczas  

I semestru, 

 frekwencja na zajęciach za I semestr minimum 50%, 

 

9. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcoworocznej jest: 

 uzyskanie oceny pozytywnej za I semestr, 

 uzyskanie oceń pozytywnych ze wszystkich ww. form i metod kontroli podczas  

II semestru, 

 frekwencja na zajęciach za II semestr minimum 50%, 

 

10. Uczeń może podwyższyć sobie ocenę za I semestr lub końcoworoczną z przedmiotu o 

jeden stopień od tej, jaką uzyskał według powyższych zasad jeśli w terminie 

ustalonym przez nauczyciela (nie później niż na dwa tygodnie przed klasyfikacją): 

 uczeń przeprowadzi własnoręcznie przy użyciu dokumentacji technicznej zadaną mu 

przez nauczyciela obsługę, 

 uczeń wykona dodatkowe pomoce naukowe ułatwiające wykonanie prac na statku 

powietrznym, 

 uczeń przygotuje pracę domową (makietę, model, plakat) związany z techniką 

lotniczą, 

 

11. Uczeń może otrzymać ocenę wyższą niż przewidywana za I semestr lub 

końcoworoczną z przedmiotu jeśli w trakcie nauki: 



 wykona dodatkowe prace (referaty, doświadczenia, prezentacje, pomoce naukowe)  

 będzie czynnie uczestniczył w kołach zainteresowania  

 będzie uzyskiwał znaczne osiągnięcia w konkursach  

 nie opuszczał lekcji z własnej winy (godziny nieusprawiedliwione z danego 

przedmiotu) 

Powyższe działania ucznia muszą być na tyle efektywne ,by uzyskanie dodatkowej oceny 

umożliwiło mu podniesienie średniej oceny. 


