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1. Uszczegółowione efekty kształcenia wraz z poziomami wymagań, zawarte są w 

programie nauczania dla zawodu technik mechanik. 

2. Formy i metody kontroli wiadomości oraz wagi oceny z każdej formy kontroli. 

 Zadania domowe: 0,5                     

 Aktywność na zajęciach: 0,5 

 Zeszyt przedmiotowy: 1,0 

 Odpowiedź ustna: 1,0 

 Kartkówka: 1,0 

 Sprawdzian pisemny: 2,0 

 Szczególne osiągnięcia: 3,0 

Klasyfikacja śródroczna i roczna dokonywana jest na podstawie średniej ważonej z ocen 

cząstkowych, według w/w wag. 

Sprawdziany pisemne obejmują 70% umiejętności z poziomu podstawowego i 30% 

umiejętności z poziomu ponadpodstawowego. 

Kryteria oceny prac na poszczególne stopnie: 

Do 40% pkt. – niedostateczny 

Powyżej 40% do 55% pkt. – dopuszczający 

Powyżej 55% do 70% pkt. – dostateczny 

Powyżej 70% do 85% pkt. – dobry 

Powyżej 85% do 95% pkt. – bardzo dobry 

Powyżej 95% pkt. - celujący  

 

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny rocznej jest uzyskanie średniej ważonej wyższej niż 

1,7 oraz uzyskanie ocen pozytywnych ze wskazanych przez nauczyciela form pracy ucznia. 

 Przyporządkowanie średniej ważonej do ocen okresowych: 

 

do 1,7 niedostateczny 

powyżej 1,7 do 2,7 dopuszczający 

powyżej 2,7 do 3,7 dostateczny 

powyżej 3,7 do 4,7 dobry 

powyżej 4,7 do 5,7 bardzo dobry 

powyżej 5,7 celujący 

 

 Przyporządkowanie ocenie cząstkowej wartości do średniej ważonej: 

 

Ocena 6 +5 5 -5 +4 4 -4 +3 3 -3 +2 2 -2 1 

Wartość 6 5,5 5 4,75 4,5 4 3,75 3,5 3 2,75 2,5 2 1,75 1 

 

 

 



 Laureat olimpiad lub konkursów przedmiotowych otrzymuje w danym okresie ocenę 

cząstkową – celujący 

 Każdy uczeń ma prawo do wykorzystania różnych form aktywności w celu 

poprawienia oceny 

 Sprawdziany pisemne z danego działu są obowiązkowe 

 Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu pisemnego z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności, przystępuje do niego w terminie wskazanym przez nauczyciela 

 Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu pisemnego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności, otrzymuje z tego sprawdzianu ocenę 

niedostateczną 

 Uczeń ma prawo do jednej próby poprawienia oceny ze sprawdzianu pisemnego,               

w terminie wskazanym przez nauczyciela. 

 Nauczyciel indywidualnie ustala zasady nieprzygotowania do lekcji 

 Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej śródrocznej (końcoworocznej) jest zaliczenie 

wszystkich sprawdzianów (ćwiczeń, projektów) wskazanych przez nauczyciela 

 Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowowrocznej jest uzyskanie pozytywnej 

oceny półrocznej. 

 

3. Warunki i tryb otrzymania oceny wyższej niż przewidywana. 

 

a) Uczeń otrzyma ocenę roczną wyższą od przewidywanej na miesiąc przed kwalifikacją, 

jeżeli wyniki uzyskane przez niego 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. 

b) W celu podwyższenia oceny, uczeń zwraca się do nauczyciela o wyznaczenie mu 

zakresu materiału programowego oraz formy i zasad jego zaliczenia. 

c) Zaliczenie zakresu materiału wyznaczonego przez nauczyciela odbywa się zazwyczaj   

w formie pisemnej, zgodnie z kryteriami oceniania ujętymi w niniejszym dokumencie. 

d) O możliwość podwyższenia oceny może się zwrócić uczeń, którego frekwencja na 

zajęciach z przedmiotu nie była niższa niż 75% oraz nie ma pojedynczych 

nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach z przedmiotu (ucieczki z lekcji). 

Wyjątkiem od powyższego ustalenia jest długotrwała choroba ucznia lub inne 

zdarzenie losowe niezależne od zainteresowanego. 


