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1. Wymagania edukacyjne. 

 

 

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

- potrafi wymienić podstawowe materiały narzędziowe i konstrukcyjne 

- umie podać definicje i sposób oznakowania materiałów 

- zna własności materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych 

- zna procesy metalurgiczne wytwarzania stali i metali nieżelaznych 

- rozróżnia materiały ceramiczne i tworzywa sztuczne 

- zna pojęcia z zakresu materiałoznawstwa  

- zna właściwości i zastosowanie metali i ich stopów  

- zna procesy otrzymywania stali  

- zna stopy żelaza z węglem  

- zna gatunki stopów żelaza  

- zna zasady określania gatunku stopu żelaza z węglem na podstawie podanego oznaczenia  

- zna stopy metali nieżelaznych  

- zna gatunki stopów metali nieżelaznych  

- zna właściwości i zastosowanie materiałów niemetalowych  

- zna zasady doboru materiału z uwzględnieniem własności mechanicznych, technologicznych 

i rodzaju produkcji  

- zna zasady doboru gatunku stali z norm i poradników na określone elementy maszyn i 

urządzeń  

- zna zasady określania składu chemicznego stali i stopów metali nieżelaznych na podstawie 

norm 

 

Na ocenę dostateczną uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą a ponadto: 

- umie scharakteryzować proces wielkopiecowy  

- klasyfikuje nieniszczące badania materiałów 

- zna procesy metalurgiczne 

- potrafi rozróżnić pojęcia z zakresu materiałoznawstwa  

- zna właściwości i zastosowanie metali i ich stopów  

- zna procesy otrzymywania stali  

- zna stopy żelaza z węglem  

- zna gatunki stopów żelaza  

- zna zasady określania gatunku stopu żelaza z węglem na podstawie podanego oznaczenia  

- zna stopy metali nieżelaznych  

- zna gatunki stopów metali nieżelaznych  

- zna zasady doboru materiału z uwzględnieniem własności mechanicznych, technologicznych 

i rodzaju produkcji  

- zna zasady doboru gatunku stali z norm i poradników na określone elementy maszyn i 

urządzeń  

- zna zasady określania składu chemicznego stali i stopów metali nieżelaznych na podstawie 

norm  

- zna zasady doboru materiałów eksploatacyjnych do określonych prac 

- rozpoznaje rodzaje korozji. 

 

 

Na ocenę dobrą uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczna a ponadto: 

- dobrze zna oznaczenia materiałów narzędziowych i konstrukcyjnych zawarte w PN 

- zna parametry i jednostki wielkości opisujących własności materiałów 

- zna technologie obróbki metalowych blach cienkich  

- zna elementy łączeniowe. Kable i złączki elektryczne 

- umie przeliczać jednostki i przekształcać zależności między wielkościami opisującymi 



własności materiałów 

- rozróżnia nieniszczące badania materiałów 

- potrafi określić właściwości i zastosowanie metali i ich stopów  

- potrafi rozróżnić procesy otrzymywania stali  

- potrafi sklasyfikować stopy żelaza z węglem  

- potrafi rozróżnić gatunki stopów żelaza  

- potrafi scharakteryzować obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną;  

- potrafi określić gatunek stopu żelaza z węglem na podstawie podanego oznaczenia  

- potrafi określić gatunki materiałów drewnianych 

- potrafi sklasyfikować stopy metali nieżelaznych i kompozytów 

- potrafi sklasyfikować tworzywa sztuczne 

- potrafi rozróżnić gatunki stopów metali nieżelaznych  i kompozytów 

- potrafi rozróżnić tworzywa sztuczne 

- potrafi określić właściwości i zastosowanie materiałów niemetalowych i kompozytów 

- potrafi uzasadnić dobór materiału z uwzględnieniem własności mechanicznych, 

technologicznych i rodzaju produkcji  

- potrafi dobrać gatunki stali z norm i poradników na określone elementy maszyn i urządzeń  

- potrafi określić skład chemiczny stali i stopów metali nieżelaznych na podstawie norm 

- umie scharakteryzować powstawanie zjawiska korozji metali; 

- umie wskazać sposoby zapobiegania i ochrony przed korozją; 

 

 

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń spełnia wymagania na ocenę dobra a ponadto: 

- właściwie dobiera materiały do określonego zastosowania, 

- zna procesy ich wytwarzania, surowce oraz maszyny i urządzenia stosowane w procesie 

wytwarzania 

- charakteryzuje sposoby nieniszczących badań materiałów 

- zna sposoby badania i testowania linek sterowniczych 

- zna materiały stosowane w elektrotechnice 

- zna materiały stosowane w elektronice. 

- zna materiały o specjalnych właściwościach. 

- charakteryzuje wykresy równowagi fazowej 

- umie określać rodzaj materiału po jego symbolu  

- określa właściwości i zastosowanie materiałów niemetalowych 

- potrafi rozróżnić pojęcia z zakresu materiałoznawstwa  

- potrafi określić właściwości i zastosowanie dowolnych metali i ich stopów oraz 

kompozytów 

- potrafi określić właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych  

- potrafi rozróżnić procesy otrzymywania stali  

- potrafi sklasyfikować wszystkie stopy żelaza z węglem  

- potrafi rozróżnić wszystkie gatunki stopów żelaza  

- potrafi określić każdy gatunek stopu żelaza z węglem na podstawie podanego oznaczenia 

- potrafi sklasyfikować wszystkie stopy metali nieżelaznych i kompozytów 

- potrafi sklasyfikować wszystkie rodzaje materiałów drewnianych  

- potrafi sklasyfikować  wszystkie tworzywa sztuczne  

- potrafi rozróżnić wszystkie gatunki stopów metali nieżelaznych i kompozytów 

- potrafi określić właściwości i zastosowanie dowolnych materiałów niemetalowych i 

kompozytów 

- potrafi uzasadnić dobór dowolnego materiału z uwzględnieniem własności mechanicznych, 

technologicznych i rodzaju produkcji  

- charakteryzuje badania niszczące i nieniszczące materiałów 

- potrafi dobrać dowolne gatunki stali z norm i poradników na określone elementy maszyn i 

urządzeń  



- potrafi określić skład chemiczny dowolnej stali i stopów metali nieżelaznych na podstawie 

norm 

- umie dobrać powłoki ochronne wyrobów metalowych i niemetalowych przed oddziaływaniem 

środowiska; 

- dobiera metody zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją 

 

 

Na ocenę celującą uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą,  a ponadto: 

Uczeń:  

- w pełni opanował podstawę programową;  

- rozwija zainteresowania w dziedzinie materiałoznawstwa;  

- korzysta z różnorodnych źródeł informacji: literatura popularnonaukowa, naukowa;  

- bierze udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i odnosi sukcesy. 
 
2. Formy i metody kontroli wiadomości – wagi poszczególnych form. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawą do wystawienia oceny okresowej z /I i II okresu/ przedmiotu lub modułu jest 

średnia ważona obliczona w następujący sposób:  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A – średnia ważona, 
 

a1, a2, … - oceny cząstkowe danego typu, 
 

w1, w,2, … - wagi ocen cząstkowych, 

 

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny rocznej jest uzyskanie średniej ważonej wyższej 

niż 1,75 oraz uzyskanie ocen pozytywnych ze wskazanych przez nauczyciela form pracy 

ucznia. 

 

 

 

 

Formy oceniania waga 

Sprawdziany, testy 5 

Kartkówki 4 

Projekty, odpowiedź ustna 3 

Referaty, prezentacje 2 

Praca na lekcji, aktywność 2 

Zeszyt przedmiotowy 1 

Praca domowa 1 

Szczególne osiągnięcia 6 



Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny za I semestr jest: 

 

 uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich prac pisemnych w I semestrze, 

 frekwencja na zajęciach za I semestr minimum 50%, 

 prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

 

 

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowo rocznej jest: 

 

 uzyskanie oceny pozytywnej za I semestr, 

 uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich prac w II semestrze, 

 frekwencja na zajęciach za II semestr minimum 50%, 

 prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

 

 

 

 

3. Zasady oceniania 

 

 Kryteria oceny prac na poszczególne stopnie 

 

 

do 49% pkt 

powyżej 50% do 59% pkt 

powyżej 60% do 69% pkt 

powyżej 70% do 79% pkt 

powyżej 80% do 95% pkt 

powyżej 96% pkt 

 

- niedostateczny 
- dopuszczający 

- dostateczny 

- dobry 

- bardzo dobry 

- celujący 

 
 

 Przyporządkowanie średniej ważonej oceny okresowej 
 

średnia ocena 

  Do 1,74 niedostateczny 

  1,75 do 2,5 dopuszczający 

  2,51 do 3,5 dostateczny 

  3,51 do 4,5 dobry 

  4,51 do 5,7 Bardzo dobry 

Powyżej 5,71   celujący 

  
 

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

cząstkowych według w/w wag. Średnia ważona jest sugerowaną oceną.  
 

 

 

 



4. Zasady sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności ucznia  

a) Każde ćwiczenie/ zadanie rozpoczęte na lekcji uczeń ma obowiązek dokończyć w domu 

(nauczyciel nie musi mu o tym przypominać).  

b) Sprawdziany/testy są obowiązkowe i są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i są 

odnotowane w dzienniku lekcyjnym danej klasy. Sprawdzoną i ocenioną pracę klasową uczeń 

otrzymuje do wglądu najpóźniej po upływie dwóch tygodni od daty pisania pracy. W sytuacjach 

losowych termin oddania prac może być wydłużony. Prace pisemne przechowywane są w 

szkole do końca danego roku szkolnego do wglądu rodziców, nadzoru pedagogicznego.  

c) Niesamodzielna praca podczas sprawdzianu/testu jest równoznaczna z oceną niedostateczną 

i nie podlega poprawie.  

d) Kartkówki mogą być zapowiedziane lub nie i mogą obejmować treści trzech ostatnich lekcji.  

e) Jeżeli uczeń z przyczyn losowych (choroba, pobyt w szpitalu, itp.) nie był obecny na 

zapowiedzianej kartkówce lub sprawdzianie, to musi go napisać w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela, nie dłuższym jednak niż 2 tygodnie od momentu pisania sprawdzianu przez 

całą klasę. Jeżeli nieobecność ucznia trwała tydzień i dłużej, termin jest ustalany indywidualnie.  

f) Obowiązkiem Ucznia jest zgłosić się do nauczyciela z prośbą o wyznaczenie terminu pisania 

pracy. Jeżeli uczeń sam nie zgłosi się do nauczyciela z prośbą o wyznaczenie terminu lub nie 

pojawi się w wyznaczonym terminie, nauczyciel stawia ocenę niedostateczną bez możliwości 

poprawy.  

g) Poprawa oceny niedostatecznej ze sprawdzianu lub innej zapowiedzianej formy jest 

jednorazowa i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia poinformowania o ocenach. Termin 

poprawy jest ustalony przez nauczyciela i jest jeden dla całej klasy. 

h) Oceny z prac domowych nie podlegają poprawie.  

i) W przypadku ucieczki ze sprawdzianu/testu, zapowiedzianej kartkówki lub odpytywania, 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.  

j) Uczeń, który nie przystąpił do poprawy sprawdzianu, w ustalonym terminie, i nie przedstawił 

ważnego udokumentowanego usprawiedliwienia traci prawo do jego poprawy.  

k) Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do każdych zajęć. Nieprzygotowanie z przyczyn 

losowych lub trudnej sytuacji życiowej uczeń zgłasza wraz z uzasadnieniem do nauczyciela.   

l) Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu (lub innej formy pisemnej wcześniej 

zapowiedzianej) w wyznaczonym terminie do dziennika elektronicznego ma wpisane „nb” jako 

informację o nieobecności (nie jest to ocena).   

m) Nauczyciel ma prawo wyegzekwować od ucznia, w dowolnym terminie, napisanie 

sprawdzianu (jak i wszystkich zapowiedzianych form pisemnych) jeżeli ten nie pisał go w 

wyznaczonym terminie i nie stawił się na wyznaczony termin poprawkowy. W przypadku 

odmowy pisania sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

n) Na lekcji powtórzeniowej nauczyciel ma prawo odpytywania z zakresu materiału 

powtórzeniowego, tzn. nie tylko z ostatnich lekcji.  

o) Uczeń jest zobowiązany do posiadania na lekcji zeszytu, podręcznika, kalkulatora, 

przyborów kreślarskich i zeszytu ćwiczeń (chyba, że nauczyciel zaleci inaczej). Brak jednej w 

wyżej wymienionych rzeczy równoznaczne jest z nieprzygotowaniem się do lekcji.  

p) Uczeń ma obowiązek odrabiania prac domowych. Za niewykonanie pracy, lub pracę 

niesamodzielną uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

q) Nauczyciel ma prawo podsumować pracę na lekcji (lub jej brak) oceniając jedną osobę lub 

grupę osób. W przypadku niewykonania przez jedną osobę zadania, które powierzył jej 

nauczyciel, cała grupa może otrzymać ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy.  

r) Uczeń, który podczas prac pisemnych korzysta ze źródeł niedozwolonych przez nauczyciela, 



otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma możliwości poprawy tej pracy.  

s) Oceny z odpowiedzi ustnych uczeń może poprawiać na swoją prośbę w ciągu dwóch tygodni 

od uzyskania oceny. Jest zobowiązany do zgłoszenia przed lekcją gotowości odpowiedzi. Może 

być wówczas pytany z zakresu materiału z 5 jednostek lekcyjnych poprzedzających termin 

odpowiedzi. 

 

 

5.  Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

 

 

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo ubiegać się u nauczyciela o 

podwyższenie o jeden stopień proponowanej oceny w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze 

od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie.  

2. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni zwracają się na piśmie skierowanym do 

nauczyciela o chęci poprawy oceny.  

3. Nauczyciel uzgadnia z uczniem terminy, formy i zakres sprawdzania wiedzy i umiejętności.  

4. W przypadku nieprzystąpienia ucznia do zaplanowanych form sprawdzania wiedzy i 

umiejętności w wyznaczonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci on prawo do 

ubiegania się o podwyższenie oceny.  

5. Sposoby i terminy sprawdzania wiedzy i umiejętności określa nauczyciel przedmiotu.  

6. Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą 

ubiega się uczeń.  

7. Sprawdzanie pracy pisemnej przeprowadza nauczyciel przedmiotu.  

8. Na podstawie ocenionych prac nauczyciel podwyższa ocenę, jeśli uczeń spełnił wymagania 

niezbędne do uzyskania wyższej niż przewidywana ocena lub pozostawia wcześniej ustaloną 

ocenę, jeśli warunki jej podwyższenia nie zostały spełnione. 

 


