
Wymagania edukacyjne – Komputerowa dokumentacja techniczna 

  

1. Podział wiadomości i umiejętności na podstawowe i ponadpodstawowe.  

Efekty kształcenia  

Uczeń po zrealizowaniu zajęć:  

Poziom wymagań  

rozróżnić dokumentację sprawozdawczą stosowaną w produkcji maszyn i 

urządzeń 

P  

wypełnić dokumentację sprawozdawczą obowiązującą w przedsiębiorstwie 

produkcyjnym 

PP 

odczytać parametry techniczne i dane ewidencyjne maszyn i urządzeń P 

sporządzić rysunki konstrukcyjne osi i wałów  P  

sporządzić rysunki konstrukcyjne części typu tuleja, koło pasowe, koło 

zębate 

P 

Stosować oznaczenia dotyczące chropowatości powierzchni P 

Stosować oznaczenia dotyczące odchyłek kształtu i położenia P 

Stosować oznaczenia dotyczące tolerancji wymiarowej 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 

P  

  

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych  

 Formy oceniania  Waga  

Aktywność na zajęciach  1  

Odpowiedź ustna  1  

Zeszyt przedmiotowy 1 



Kartkówka  1  

Sprawdzian pisemny  3  

Poprawa sprawdzianu pisemnego  2  

Szczególne osiągnięcia  3  

  

Kryteria oceny na poszczególne stopnie  

do 40%     - niedostateczny  

od 40% do 55%  - dopuszczający  

od 55% do 70%  - dostateczny  

od 70% do 80 %  - dobry  

od 80% do 90 %  - bardzo dobry  

ponad 90 %    - celujący  

  

Sprawdziany pisemne są obowiązkowe. Uczeń, który jest nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania 

sprawdzianu na najbliższej lekcji, na której będzie obecny. Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu (jeden raz) w 

terminie wskazanym przez nauczyciela.   

  

3. Wymagania niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych.  

Ocena śródroczna i roczna zależy od średniej ważonej według następujących przyporządkowań:  

do 1,5    - niedostateczny  

od 1,5 do 2,5   - dopuszczający  

od 2,5 do 3,5   - dostateczny  

od 3,5 do 4,5  - dopuszczający  

od 4,5 do 5,5  - bardzo dobry  

ponad 5,5  

  

- celujący  

4. Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena roczna.  

Warunkiem uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena roczna jest uzyskanie przez ucznia w okresie od 

uzyskania oceny przewidywanej do klasyfikacji rocznej oceny lub ocen, które spowodują podwyższenie średniej 

ważonej w taki sposób aby mógł uzyskać ocenę wyższą zgodnie z przyporządkowaniem opisanym w pkt. 3.  

Uczeń w celu uzyskania dodatkowych ocen, uczeń zwraca się do nauczyciela o możliwość uzyskania dodatkowej 

oceny za aktywność na zajęciach, odpowiedź ustną lub za dodatkowe osiągnięcia.  

 


