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WYMAGANIA EDUKACYJNE  
I KYTERIA OCENIANIA 

 

 

Zawód: TECHNIK MECHANIK,TECHNIK AWIONIK, TECHNIK   
             MECHATRONIK,TECHNIK MECHANIK LOTNICZY,   
             TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

 

P 04. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE 

 

Opracowała: EDYTA DRAGULSKA 
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1. WYMAGANIA EDUKACYJNE 
 

Uczeń potrafi : Poziom wymagań 
programowych 

- określić składniki osobowości 
 

P 

- rozróżnić typy temperamentu 
 

P 

- scharakteryzować procesy emocjonalne   i motywacyjne 
 

P 

- scharakteryzować rodzaje inteligencji 
 

PP 

- scharakteryzować umiejętności społeczne będące przejawem inteligencji 
emocjonalnej 

PP 

- dobrać sposoby przyswajania wiedzy     do własnego stylu  uczenia się 
 

PP 

- określić wpływ czynników dziedzicznych i środowiskowych na 
psychikę człowieka 

PP 

- określić podstawowe pojęcia etyczne 
 

P 

- przestrzegać zasad kultury i  etyki zawodu,  w tym tajemnicy zawodowej 
 

P 

- zachowywać się elastycznie w kontaktach z różnymi typami ludzi 
 

PP 

- otwierać się na zmiany 
 

P 

- określić posiadane kompetencje zawodowe P 

- uświadomić sobie potrzebę aktualizowania i poszerzania swoich 
wiadomości oraz umiejętności 

PP 

- aktualizować wiedzę   i doskonalić umiejętności zawodowe PP 

- zdefiniować sytuacje konfliktową P 

- wyjaśnić etapy przebiegu konfliktu PP 

- wskazywać skutki konfliktów P 

- wskazać sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych P 

- określić rolę negocjacji w rozwiązywaniu problemów P 

- stosować negocjacje   w celu osiągnięcia porozumienia PP 

- lepiej funkcjonować    w sytuacjach trudnych PP 

- wyjaśnić czym jest stres P 

- scharakteryzować reakcje człowieka w sytuacjach stresowych PP 

- wskazać przyczyny    i skutki stresu P 
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- radzić sobie ze stresem, dobierając odpowiednie sposoby PP 

- zastosować różne techniki radzenia sobie   ze stresem PP 

- rozróżnić zachowania agresywne, uległe    i asertywne P 

- stosować techniki asertywne w określonych sytuacjach PP 

- wyjaśnić czym jest współpraca P 

- scharakteryzować proces komunikacji P 

- określić błędy   i trudności w komunikowaniu P 

- stosować techniki   i zasady aktywnego słuchania PP 

- świadomie komunikować się na poziomie werbalnym    i niewerbalnym PP 

- wyjaśnić rolę czynników wpływających na efektywną komunikację PP 

- sprawnie i skutecznie przekazywać i odbierać komunikaty P 

- nawiązywać   i podtrzymywać korzystny dla obu stron kontakt 
interpersonalny 

PP 

- posługiwać się konstruktywną informacją zwrotną jako narzędziem 
współpracy 

PP 

- określić znaczenie zaufania w efektywnej współpracy P 

- wskazać wady i zalety różnych sposobów podejmowania decyzji P 

- świadomie podejmować decyzje PP 

- przewidywać skutki podejmowanych działań PP 

- ponosić odpowiedzialność za  swoje działania P 

- stosować zasady efektywnej współpracy   w zespole PP 

- wykonywać powierzone zadanie w sposób trwały  i twórczy PP 

 

2. FORMY I METODY KONTROLI WIADOMOŚCI 

Formy  pracy ucznia podlegające ocenie: 
 

1) Prace pisemne: sprawdziany, testy, kartkówki. 
2) Odpowiedzi ustne - rekapitulacja materiału maksymalnie do trzech poprzednich lekcji 

włącznie. Ocenie będzie podlegać samodzielność, jasność, zwięzłość i poprawność 
merytoryczna wypowiedzi (w tym stosowanie poprawnej terminologii przedmiotu), 
operowanie wiedzą, poprawność wnioskowania, a także konstrukcja wypowiedzi (wstęp, 
rozwinięcie, wskazanie przykładów, podsumowanie). 
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3) Aktywność na lekcjach – zaangażowanie ucznia ukierunkowane na osiąganie przez niego  
wyznaczonych celów lekcji, w tym przygotowanie ucznia do zajęć (min. posiadanie zeszytu 
przedmiotowego, odpowiednich przyborów). 
Za aktywność na lekcji  oprócz oceny uczeń może uzyskać „+” plus, a w przypadku braku 
aktywności „-” Trzy plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą, trzy minusy – ocenę 
niedostateczną. 

4) Praca w grupach – oceniana jest aktywność, wkład i efekt pracy, stopień zaangażowania w 
prace zespołu i umiejętności prezentacji rezultatów pracy  grupy. Ocena wyrażona może być 
plusem „+” lub minusem „-”,a także stopniem w zależności od poziomu trudności zadania. 

5) Wykonanie prac domowych – ocenie podlega prawidłowość i poprawność wykonania 
zadania oraz terminowość oddania. 

6) Prowadzenie zeszytu przedmiotowego– ocenie podlega estetyka zeszytu. 
 i kompletność notatek. W dowolnym czasie jest sprawdzany fakt posiadania zeszytu. 

7) Wykonywanie ćwiczeń praktycznych – projekty, prezentacje - oceniana jest umiejętność 
wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej i zastosowania jej w konkretnych  problemach, 
prawidłowa analiza treści, poprawna interpretacja zadań, twórczość, skuteczność w osiąganiu 
celów, stosowanie poznanych metod i technik odpowiednio do sytuacji, sposób prezentacji 
wyników. 

8) Szczególne osiągnięcia – udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. 
 

 
Sposoby kontroli wiadomości: 
 
Prace pisemne: 
 
Prace pisemne powinny zawierać 70% treści nauczania badanego obszaru z poziomu 
podstawowego (P). Pozostałe zadania tj. 30% powinny dotyczyć poziomu 
ponadpodstawowego (PP). 
 
Przeliczenie punktów na oceny odbywa się w następujący sposób: 
 
Procent uzyskanych punktów Ocena 
0% – 49% niedostateczny 
50% – 62 % dopuszczający 
63% – 74 % dostateczny 
75% – 87 % dobry 
89% – 100% bardzo dobry 
100% + zadania dodatkowe celujący 
 
Odpowiedzi ustne: 
 
 Niedostateczny – otrzymuje uczeń, który nie wykazał się wiedzą i umiejętnościami z    

poziomu podstawowego nawet przy pomocy nauczyciela 
 Dopuszczający - otrzymuje uczeń, który potrzebuje pomocy nauczyciela, by wykazać   

się wiedzą i umiejętnościami z poziomu podstawowego 
 Dostateczny - otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z poziomu    

podstawowego 
 Dobry - otrzymuje uczeń, który swoją wiedzą i umiejętnościami wykracza poza poziom   

podstawowy 
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 Bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z poziomu    
podstawowego i ponad podstawowego 

 Celujący - otrzymuje uczeń, który swoją wiedzą i umiejętnościami wykracza poza    
        wymagania poziomu podstawowego i ponadpodstawowego 
 
 
Kryteria oceniania 
 
UCZEŃ OCENIANY JEST WG ŚRDENIEJ WAŻONEJ 

 

Formy oceniania Waga  
Sprawdzian / test  6 
Kartkówka  3 
Odpowiedź ustna 3 
Zadanie  2 
Aktywność  1 
Zeszyt  1 
Szczególne osiągnięcia 4 i więcej 

 
 Uczeń, który nie przystąpił do pisania sprawdzianu otrzymuje ocenę 0. 
 Aby otrzymać pozytywną ocenę śródroczną i roczną uczeń musi uzyskać pozytywną 

ocenę z wszystkich przeprowadzonych sprawdzianów i testów kontrolnych. Ponadto musi 
posiadać co najmniej połowę ocen pozytywnych spośród wszystkich ocen zdobytych 
przez ucznia. 
 
3. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA OCENY WYZSZEJ NIŻ 

PRZEWIDYWANA 

Uczeń może podwyższyć sobie ocenę roczną z przedmiotu najwyżej o jeden stopień od tej, 
jaką uzyskał w normlanym trybie jej wystawiania. 
Warunki: 
1) Uczeń  ma wszystkie godziny usprawiedliwione  
2) W terminie ustalonym przez nauczyciela (nie później niż na dwa tygodnie przed 

klasyfikacją) uczeń: 
- poprawi sprawdzian, z którego uzyskał ocenę znacznie zaniżającą średnią 
- jeśli uzyskał na semestr ocenę niedostateczną lub znacznie zaniżającą ocenę roczną – 
poprawi ją w formie i z zakresu materiału zaproponowanego przez nauczyciela 

3) W trakcie okresu: 
- wykona dodatkowe prace (referaty, zadania, prezentacje) 
- będzie czynnie uczestniczył w kołach zainteresowań 
- będzie uzyskiwał znaczne osiągnięcia w konkursach 
 

 
4. ZASADY OGÓLNE 

 
 Uczeń ma prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania w semestrze bez podawania 

uzasadnienia (w trakcie czytania listy obecności) 
 Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy 
 Zadania należy oddawać w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, w innym 

przypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i nie można jej poprawić. Jeżeli uczeń 
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ma usprawiedliwioną nieobecność powinien dostarczyć zadanie na pierwszej lekcji z 
przedmiotu po powrocie do szkoły. 

 Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców 
 Nauczyciel informuje ucznia o każdej ocenie 
 Ustalając ocenę nauczyciel wg uznania lub  na prośbę ucznia\rodzica podaje jej 

uzasadnienie 
 Kartkówki kontrolne obejmujące treści z trzech ostatnich lekcji nie muszą być 

zapowiedziane 
 Oceny niedostateczne z kartkówek nie podlegają poprawie. 
 Uczeń może napisać sprawdzian w drugim terminie (do 2 tygodni) na dodatkowych 

zajęciach, jeżeli w wyznaczonym  na sprawdzian terminie był nieobecny i ta nieobecność 
jest usprawiedliwiona 

 Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu  na dodatkowych 
zajęciach w terminie do 2 tygodni od otrzymania informacji o uzyskanej ocenie. 
 

 

 
 


