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1. Wymaganie edukacyjne 

Uszczegółowione efekty kształcenia. 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 

wymagań 

rozróżnić cechy konstrukcyjne obrabiarek sterowanych numerycznie P 

rozróżnić układy współrzędnych obrabiarek sterowanych numerycznie P 

obliczyć współrzędne NC P 

rozróżnić punkty zerowe i referencyjne obrabiarek sterowanych numerycznie P 

scharakteryzować punkty zerowe i referencyjne obrabiarek sterowanych numerycznie P 

wyjaśnić cel stosowania wartości korekcyjnych narzędzi P 

wyjaśnić budowę programu NC P 

opisać strukturę budowy programu NC P 

rozróżnić funkcje przygotowawcze P 

rozróżnić funkcje technologiczne P 

rozróżnić funkcje narzędziowe  P 

rozróżnić funkcje pomocnicze P 

stosować wymiarowanie absolutne i przyrostowe P 

rozróżnić typy i parametry narzędzi P 

rozróżnić uchwyty obróbkowe P 

wybrać sposób mocowania materiału do obróbki P 

korzystać z dokumentacji technologicznej do programowania obrabiarek numerycznych P 

rozróżnić rodzaje zużycia ostrza narzędzia P 

scharakteryzować odmiany zużycia ostrza narzędzia PP 

rozróżnić systemy sterowania obrabiarek numerycznych P 

dokonać konfiguracji symulatora toczenia na podstawie danych technicznych obrabiarki sterowanej 
numerycznie 

PP 

opracować plan obróbki elementu na tokarce sterowanej numerycznie P 

sporządzić arkusz przygotowawczy obróbki  na tokarce CNC P 

zastosować funkcje programowania absolutnego i przyrostowego P 

zastosować funkcje kompensacji promienia narzędzia PP 

sporządzić program obróbki części na tokarkę sterowaną numerycznie P 

czytać program obróbki na tokarki sterowane numerycznie.  

rozróżnić podprogramy występujące w programach NC P 

zastosować podprogramy do programowania tokarek sterowanych numerycznie P 

zastosować interpolację liniową i kołową P 

zastosować odpowiednie cykle toczenia P 

sporządzić programy z wykorzystaniem ciągów konturowych PP 

generować program obróbki z wykorzystaniem CAM PP 

rozróżnić sposoby mocowania części na tokarce numerycznej. P 



Wybrać sposób mocowania materiału na tokarce numerycznej P 

zastosować postprocesory do tłumaczenia programu na różne systemy sterowania PP 

sprawdzić działanie opracowanego programu na symulatorze toczenia P 

obliczyć parametry skrawania dla toczenia P 

obliczyć szybkość skrawania P 

obliczyć parametry technologiczne do obróbki P 

wykorzystać programy komputerowe wspomagające dobór parametrów skrawania PP 

dokonać konfiguracji symulatora frezowania na podstawie danych technicznych obrabiarki 
sterowanej numerycznie 

P 

opracować plan obróbki elementu na frezarce sterowanej numerycznie P 

sporządzić arkusz przygotowawczy obróbki na frezarce CNC P 

zastosować funkcje programowania absolutnego i przyrostowego P 

zastosować funkcje kompensacji promienia narzędzia P 

sporządzić program obróbki części na frezarkę sterowaną numerycznie P 

czytać program obróbki na frezarki sterowane numerycznie. P 

zastosować odpowiednie cykle frezowania stosownie do zabiegu technologicznego P 

sporządzić programy z wykorzystaniem ciągów konturowych PP 

rozróżnić sposoby mocowania części na frezarce numerycznej. P 

wybrać sposób mocowania materiału na tokarce numerycznej P 

zastosować postprocesory do tłumaczenia programu na różne systemy sterowania PP 

sprawdzić działanie opracowanego programu na symulatorze frezowania P 

obliczyć parametry skrawania dla frezowania P 

obliczyć szybkość skrawania P 

obliczyć parametry technologiczne do obróbki P 

 
2. Formy i metody kontroli wiadomości – wagi poszczególnych  form 

 Ćwiczenia praktyczne  - 1 
 Sprawdzian pisemny  - 1 
 Aktywność  na zajęciach - 0,5 
 Szczególne osiągnięcia  - 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 pisemne obejmują 70% umiejętności z poziomu podstawowego i 30% umiejętności z 
poziomu ponadpodstawowego. 
Kryteria oceny prac na poszczególne stopnie: 

  do 50% pkt - niedostateczny 
powyżej 50% do 55% pkt - dopuszczający 
powyżej 55% do 67% pkt - dostateczny 
powyżej 67% do 80% pkt - dobry 
powyżej 80% do 93% pkt  - bardzo dobry 



powyżej 93% 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 


