
 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE, PODZIAŁ WIADOMOŚCI                            

I UMIEJĘTNOŚCI NA POSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE, 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA, 

KRYTERIA OCENIANIA, WARUNKI I TRYB OTRZYMANIA OCENY 

WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA, WYMAGANIA EDUKACYJNE 

NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA POSZCZEGÓLNYCH 

ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawód: Technik mechatronik 

Przedmiot: Podstawy mechatroniki 

Opracowała: Dorota Michnia 



 
1. Podział wiadomości i umiejętności na podstawowe i ponadpodstawowe: 

 

Podstawowe, uczeń: 

a) Rozpoznaje podstawowe symbole graficzne elementów i urządzeń stosowanych w 

mechatronice. 

b) Zna podstawowe zjawiska fizyczne występujące w elementach, urządzeniach i 

systemach mechatronicznych (Pole elektrostatyczne, Pole elektryczne, Pole magnetyczne, 

Pole elektromagnetyczne, Zjawiska zachodzące w gazach i płynach, Zjawiska optyczne…). 

c) Rozwiązuje zadania dotyczące obwodów DC oraz AC (połączenia elementów R, L i C; 

zastosowanie prawa Ohma; zastosowanie praw Kirchhoffa;  stosowanie wzorów na moc 

elektryczną i energię;  

d) Rozwiązuje podstawowe zadania z elektroniki (np. dobór rezystora do diody). 

e) Odczytuje z charakterystyk podstawowe parametry urządzeń i systemów 

mechatronicznych. 

f) Analizuje działanie prostych układów sterowania elektrycznego, elektronicznego, 

pneumatycznego i elektropneumatycznego, hydraulicznego i elektrohydraulicznego. 

g) Korzysta z katalogów urządzeń w celach projektowych, eksploatacyjnych lub 

diagnostycznych. 

 

Ponadpodstawowe, uczeń: 

a) Dobiera urządzenia do konkretnego zastosowania. 

b) Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności dotyczące obwodów DC oraz AC 

(połączenia elementów R, L i C; zastosowanie prawa Ohma; zastosowanie praw 

Kirchhoffa;  stosowanie wzorów na moc elektryczną i energię;  

c) Rozwiązuje zadania z elektroniki analogowej i cyfrowej (obliczanie wzmocnienia, analiza 

charakterystyk ….). 

d) Potrafi zaprojektować proste układy sterowania z różnymi rodzajami energii. 

e) Wykonuje projekt układów logicznych. 

f) Wykonuje diagnostykę układów logicznych. 

 

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

● Zadania domowe/Referat: 1 – 2 (w zależności od stopnia trudności zadania, 

zastosowanej metody, itp.).                     

● Aktywność na zajęciach: 2,0 

● Zeszyt przedmiotowy: 1,0 

● Odpowiedź ustna: 3,0 

● Kartkówka: 4,0 

● Sprawdzian pisemny: 5,0 

● Szczególne osiągnięcia: 6,0 



UWAGA: Nie wszystkie formy i metody nauczania muszą być stosowane podczas danego 

semestru – np. zadanie, referat wynika z aktualnej potrzeby dotyczącej realizacji programu 

nauczania.  

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

cząstkowych, według w/w wag. Podczas dokonywania oceny rocznej brane są pod uwagę 

oceny z przedmiotu we wcześniejszych klasach (waga w zależności od ilości godzin na 

poszczególne klasy). 

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

umiejętności z poziomu ponadpodstawowego. 

Kryteria oceny prac na poszczególne stopnie: 

Do 49% pkt. – niedostateczny 

Powyżej 50% do 55% pkt. – dopuszczający 

Powyżej 55% do 70% pkt. – dostateczny 

Powyżej 70% do 90% pkt. – dobry 

Powyżej 90% do 100% pkt. – bardzo dobry 

UWAGA: Uczeń, który napisał sprawdzian na 100% może otrzymać dodatkowe zadanie 

(zadania) na ocenę celującą. 

 

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, w przypadku szczególnych osiągnięć może to być ocena końcowa z 

danego przedmiotu. 



● 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 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 (końcowo rocznej) jest 

zaliczenie wszystkich sprawdzianów (ćwiczeń, projektów) wskazanych przez nauczyciela 

● Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowo rocznej 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 – jeżeli średnia ocena 

umożliwia podwyższenie oceny. 

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. 


