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1. Wymagania edukacyjne. 

 

 

 

Wymagania edukacyjne ocena  

Zasady ustalania i mocowania przedmiotów podczas obróbki   

Zna stopnie swobody   2 

Zna podział baz  2 

Wie jaki jest wpływ zmiany bazy na wartość tolerancji wymiarów składowych  3 

Zna zasady doboru baz.  4 

Potrafi wymienić czynniki wpływające na dobór baz  4 

Zna zasady ustalania obrabianych części w uchwytach  5 

Dokładność obróbki   

Zna rodzaje dokładności obróbki  3 

Zna czynniki wpływające na dokładność obróbki  5 

Naddatki na obróbkę   

Zna określenie i rodzaje naddatku.  2 

Zna czynniki wpływające na wartość naddatku  3 

Potrafi określić wartość naddatków międzyoperacyjnych  5 

Rodzaje surówek i czynniki wpływające na ich dobór  5 

Planowanie obróbki   

Zna czynniki wpływające na kolejność i liczbę operacji  3 

Zna kolejność i sposób opracowania dokumentacji technologicznej  3 

Zasady projektowania procesów technologicznych   

Zna warunki stawiane opracowaniom procesów technologicznych.  2 

Zna rodzaje procesów technologicznych.  2 

Potrafi określić dane wyjściowe do projektowania procesu technologicznego. 3 

Zna czynniki wpływające na układ procesu technologicznego  4 

Zna etapy opracowania procesów technologicznych  4 

Potrafi określić sposób opracowania instrukcji obróbki.  5 

Procesy technologiczne części   

Zna ramowy proces technologiczny wałka  2 

Potrafi omówić toczenie wałów  3 

Opracowuje proste procesy technologiczne tulei i tarcz  4 

Opracowuje procesy technologiczne kół zębatych  5 

Opracowuje procesy technologiczne dźwigni i kadłubów  6 

Materiały na ostrza narzędzi skrawających   

Zna główne właściwości materiałów narzędziowych  3 

Zna podstawowe materiały narzędziowe: stale niestopowe, stale stopowe, 

szybkotnące, węgliki spiekane, ceramika spiekana, cermetale, materiały 

polikrystaliczne, materiały powlekane  

4 
  

  

Potrafi omówić zakres zastosowań poszczególnych materiałów na ostrza narzędzi  5 

Ogólne wiadomości o procesie skrawania   

Zna kinematykę procesu skrawania  2 

Zna rodzaje obróbki skrawaniem  3 



Potrafi omówić geometrię części roboczej narzędzia  4 

Potrafi dobrać wielkości kątów ostrzy narzędzi skrawających  5 

Zna geometrię ostrzy narzędzi składanych  4 

Zna dobór geometrii ostrza narzędzi składanych z katalogów i materiałów firm  6 

Podstawowe pojęcia i wielkości charakteryzujące proces   

skrawania   

Zna rozkład sił skrawania w układzie przedmiot narzędzie  3 

Potrafi obliczyć moc skrawania i opór właściwy skrawania  4 

Wie jaki jest wpływ warunków skrawania na siłę skrawania  4 

Zna technologiczne parametry skrawania: posuw, głębokość skrawania, pole 

przekroju poprzecznego warstwy skrawanej   4 

Oblicza czas maszynowy i czas skrawania  5 

Oblicza wydajność skrawania  5 

Zjawiska zachodzące podczas procesu skrawania   

Zna wpływ parametrów skrawania i materiału obrabianego na rodzaj wióra  4 

Zna odkształcenia plastyczne w strefie skrawania  4 

Potrafi omówić bilans cieplny w strefie skrawania  3 

Potrafi omówić wpływ parametrów skrawania i geometrii ostrza noża na ciepło 

skrawania, ciecze chłodząco-smarujące D  5 

Narzędzia składane, zespolone i systemy narzędziowe   

Systemy ustalania i mocowania płytek wieloostrzowych w narzędziach składanych  4 

Zna narzędzia zespolone, i ich części składowe  4 

Zna systemy narzędzi zespolonych i złącza systemu  6 

Zna dobór płytek z katalogów  5 

Zużycie narzędzi   

Rodzaje zużycia i zmiana geometrii narzędzia skrawającego na skutek zużycia  4 

Trwałość ostrza, dopuszczalna wielkość zużycia  4 

Zna zależność pomiędzy trwałością ostrza a szybkością skrawania  5 

Dobór parametrów skrawania   

Zna wpływ sposobu skrawania na chropowatość i dokładność obrabianej 

powierzchni  5 

Oblicza wydajność obróbki i parametry skrawania  5 

Ustala warunki skrawania  5 

Toczenie   

Zna podstawowe pojęcia związane z procesami toczenia  2 

Zna odmiany toczenia  3 

Zna rodzaje i oznaczanie noży tokarskich  4 

Zna mocowanie przedmiotów na tokarce  4 

Dobiera rodzaj i kształt noża do obróbki zewnętrznej i wewnętrznej przedmiotu  6 

zależności od kształtu powierzchni obrabianej  5 

Dobieranie sposobu mocowania przedmiotu w zależności od dopuszczalnych 

błędów kształtu i położenia, sposobu obróbki i kształtu przedmiotu obrabianego D  5 

Struganie   

Charakteryzuje proces strugania i dłutowania  2 

Charakteryzuje noże strugarskie i dłutownicze  3 

Charakteryzuje odmiany strugania,  4 

Dobiera parametry skrawania w procesie strugania i dłutowania  5 



Frezowanie   

Charakteryzuje i zna podstawowe pojęcia procesu frezowania  2 

Potrafi omówić rodzaje, budowa i geometria ostrzy frezów  3 

Potrafi dobrać warunki i parametry skrawania  4 

Zna sposoby mocowania frezów  4 

Rozróżnia i dobiera rodzaj freza w zależności od sposobu mocowania i rodzaju 

Obróbki   5 

Wiercenie, pogłębianie i rozwiercanie   

Potrafi scharakteryzować wiercenie  3 

Zna budowę wiertła  4 

Zna kąty ostrza wiertła  3 

Zna rodzaje wiertarek  3 

Potrafi omówić typowe roboty wiertarskie  4 

Zna oprzyrządowanie wiertarek  4 

Potrafi omówić sposoby mocowania przedmiotów obrabianych na wiertarkach  4 

Zna budowę i rodzaje pogłębiaczy  4 

Potrafi dobierać parametry skrawania do typowych robót wiertarskich  5 

Wie co to jest rozwiercanie.  3 

Potrafi sklasyfikować rozwiertaki  4 

Potrafi dobrać wiertło pod rozwiertak.  4 

Potrafi zaprojektować rozwiertak  5 

Przeciąganie   

Wie na czym polega przeciąganie  2 

Zna budowę przeciągacza  4 

Potrafi dobrać materiał i rodzaj obróbki cieplnej na przeciągacz  6 

Potrafi zaprojektować przeciągacz  6 

Szlifowanie, materiały i narzędzia ścierne   

Zna rodzaje szlifowania  2 

Potrafi omówić budowę typowych szlifierek  4 

Potrafi dobrać parametry obróbki do szlifowania  5 

Zna rodzaje materiałów ściernych  3 

Zna oznaczanie ściernic  4 

Potrafi dobrać ściernicę do rodzaju materiału obrabianego  5 

Obróbka wykańczająca i erozyjna   

Zna rodzaje obróbek wykańczających i erozyjnych  2 

Potrafi omówić poszczególne rodzaje obróbek wykańczających i erozyjnych  3 

Wie jak stosować typowe rodzaje obróbek wykańczających.  4 

Potrafi dobierać parametry i wie jak stosować poszczególne rodzaje obróbek 

wykańczających D  5 

Umie dobrać odpowiedni rodzaj obróbki wykańczającej celem uzyskania 

założonych efektów   6 

Zna urządzenia do obróbki elektroerozyjnej, elektrochemicznej, 

strumieniowoerozyjnej  6 

Obróbka kół zębatych   

Zna ogólną charakterystykę i metody obróbki uzębień  2 

Zna narzędzia do obróbki uzębień  3 

Potrafi omówić frezownie kształtowe uzębień kół zębatych  4 



Potrafi omówić obwiedniowe obróbki kół zębatych: frezowanie, dłutowanie  5 

Potrafi omówić frezowanie kół ślimakowych  5 

Potrafi omówić obróbkę kół zębatych stożkowych  6 

Potrafi omówić obróbkę wykańczającą kół zębatych  6 

Obróbka gwintów   

Zna narzędzia do obróbki gwintów  3 

Potrafi omówić obróbkę gwintów nożem na tokarce  4 

Potrafi omówić obróbkę gwintów głowicami gwinciarskimi  4 

Potrafi omówić frezowanie gwintów  5 

Potrafi omówić szlifowanie gwintów  5 

Potrafi omówić plastyczne metody wykonywania gwintów  6 

Podstawowe grupy obrabiarek   

Zna cechy charakterystyczne i klasyfikację tokarek  4 

Zna cechy charakterystyczne i klasyfikację automatów i półautomatów tokarskich  5 

Zna cechy charakterystyczne i klasyfikację wiertarek i gwinciarek  4 

Zna cechy charakterystyczne i klasyfikację wytaczarek  5 

Zna cechy charakterystyczne i klasyfikację frezarek  5 

Zna cechy charakterystyczne i klasyfikację strugarek i dłutownic  4 

Zna cechy charakterystyczne i klasyfikację szlifierek  5 

Zna cechy charakterystyczne i klasyfikację obrabiarek do uzębień  6 

Mechanizmy i elementy obrabiarek   

Potrafi wymienić ważniejsze mechanizmy i elementy budowy obrabiarek  2 

Potrafi wyjaśnić jaką funkcję pełnią ważniejsze mechanizmy w budowie obrabiarek  3 

Zna budowę i zasadę działania typowych mechanizmów obrabiarek  4 

Zna budowę i zasadę działania nietypowych mechanizmów obrabiarek  5 

Napędy i sterowanie obrabiarek   

Potrafi omówić napędy elektryczne  3 

Potrafi omówić napędy hydrauliczne  3 

Potrafi omówić napędy elektropneumatyczne i elektrohydrauliczne  4 

Potrafi omówić sterowanie skrzynek przekładniowych  5 

Potrafi omówić sterowanie przebiegiem pracy obrabiarki  5 

Potrafi omówić sterowanie krzywkowe, zderzakowe, kopiowe, numeryczne, 

Adaptacyjne  6 

Obrabiarki sterowane CNC   

Zna cechy charakterystyczne obrabiarek CNC  4 

Zna zasady sterowania obrabiarek CNC  5 

Zna wyposażenie obrabiarek CNC  6 

Obrabiarki zespołowe   

Zna cechy obrabiarki zespołowej  3 

Zna podstawowe zespoły obrabiarek zespołowych  4 

Zna rodzaje obrabiarek zespołowych  5 

Centra obróbcze   

Zna cechy charakterystyczne  3 

Zna magazyny narzędziowe  4 

Zna zadania wykonywane na centrach obróbczych  5 

Narzędzia i oprzyrządowanie centrów obróbczych i systemów   



obrabiarkowych 

Zna magazyny narzędziowe  3 

Zna mechanizmy przenosząco-podające narzędzia  4 

Zna automatyzację zamocowania narzędzi  5 

Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy   

Wie co to jest ergonomia koncepcyjna i korekcyjna  2 

Zna zasady organizacji miejsca pracy zgodnie z wymogami ergonomii, higieny i 

bezpieczeństwa pracy   3 

Zna czynniki fizyczne chemiczne i biologiczne odziaływujące na człowieka 

podczas obsługi obrabiarek skrawających   4 

Zna zagrożenia związane z czynnikami środowiska pracy  4 

Zna metody zapobiegania szkodliwemu wpływowi czynników środowiska pracy na 

zdrowie pracowników   5 

 
  



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. 

 

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. 

 

 

 

 

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 



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. 

 

 


