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1. Wymaganie edukacyjne 

Uszczegółowione efekty kształcenia. 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 

wymagań 

wyjaśnić pojęcia: wyrób, system produkcyjny, proces wytwarzania, proces technologiczny  P 

rozróżnić etapy, formy i rodzaje produkcji maszyn i urządzeń P 

wyjaśnić zasady obliczania kosztów produkcji P 

kalkulować koszty wytwarzania części maszyn i urządzeń P 

wykorzystać analizę kosztów do planowana procesu produkcyjnego części maszyn i urządzeń PP 

zaplanować utrzymanie ciągłości pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych P 

analizowań potrzeby w zakresie napraw i remontów maszyn i urządzeń P 

zaplanować wykonanie remontu maszyny lub urządzenia P 

opracować plan przeglądów i napraw maszyn i urządzeń realizujących proces produkcyjny PP 

obliczyć zapotrzebowanie materiałowe dla procesu produkcyjnego części maszyn i urządzeń P 

planować i organizować procesy odbioru surowców i odpadów procesów produkcyjnych części 
maszyn i urządzeń 

P 

przestrzegać zasad gospodarowania odpadami procesów produkcyjnych części maszyn i urządzeń PP 

rozróżnić dokumentację sprawozdawczą stosowaną w produkcji maszyn i urządzeń P 

prowadzić ewidencję wykonanych zadań i zużytych środków P 

wypełnić dokumentację sprawozdawczą obowiązującą w przedsiębiorstwie produkcyjnym PP 

odczytać parametry techniczne i dane ewidencyjne maszyn i urządzeń P 

odczytać schematy kinematyczne, elektryczne, pneumatyczne oraz schematy funkcjonowania 
maszyn i urządzeń 

P 

zastosować instrukcje użytkowania i obsługi oraz normatywy remontowe maszyn i urządzeń P 

sporządzić rysunki konstrukcyjne osi i wałów P 

sporządzić rysunki konstrukcyjne połączeń części maszyn i urządzeń P 

sporządzić karty technologiczne części maszyn i urządzeń P 

sporządzić karty instrukcyjne obróbki i montażu podzespołów i zespołów maszyn i urządzeń PP 

sporządzić karty normowania czasu P 

sporządzić karty normowania materiału P 

sporządzić rysunki materiałów wyjściowych półfabrykatów (surówek) P 

stosować programy do komputerowego wspomagania projektowania części maszyn i urządzeń P 

stosować programy do komputerowego wspomagania sporządzania schematów ideowych i 
montażowych maszyn i urządzeń 

PP 

stosować programy do komputerowego wspomagania sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej i 
technologicznej maszyn i urządzeń 

PP 

 
 
 
 



2. Formy i metody kontroli wiadomości – wagi poszczególnych  form 
 Ćwiczenia praktyczne  - 1 
 Sprawdzian pisemny  - 2 
 Aktywność  na zajęciach - 0,5 
 Egzamin próbny  - 2 
 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 


