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OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA 

 

OCENA KRYTERIA 

1 

(niedostateczna) 

Uczeń:  

• nie rozumie poleceń nauczyciela;  

• nie zapamiętuje podstawowych wiadomości;  

• odrzuca pomoc nauczyciela i kolegów w trakcie zajęć;  

• nie wykonuje poleceń, ćwiczeń, prac domowych;  

• nie uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole;  

• nie prowadzi zeszytu przedmiotowego 

2 

(dopuszczająca)  

 

Uczeń:  

• częściowo rozumie polecenia nauczyciela;  

• zapamiętuje podstawowe wiadomości i potrafi je odtworzyć z 

pomocą nauczyciela;  

• rozpoznaje, nazywa i charakteryzuje z pomocą nauczyciela poznane 

pojęcia i dokumenty;  

• wykonuje z pomocą nauczyciela proste polecenia i ćwiczenia;  

• uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole;  

• prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

3 (dostateczna)  

 

Uczeń:  

• rozumie polecenia i instrukcje;  

• zapamiętuje podstawowe wiadomości i odtwarza je samodzielnie;  

• rozumie omawiane zagadnienia;  

• samodzielnie i poprawnie wykonuje proste ćwiczenia i zadania;  

• umie zastosować zdobyte umiejętności w praktyce;  

• aktywnie uczestniczy w wykonywaniu zadań w zespole;  

• systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

4 (dobra)  

 

Uczeń:  

• rozumie polecenia i instrukcje;  

• zna omawiane na lekcjach zagadnienia i potrafi je zaprezentować w 

sposób logiczny i spójny;  

• rozumie omawiane na lekcjach zagadnienia i umie je wyjaśnić 

innym osobom;  

• potrafi formułować wnioski;  

• uczestniczy w dyskusjach i broni swojego stanowiska;  

• aktywnie uczestniczy w lekcjach;  

• poprawnie i sprawnie wykonuje ćwiczenia i zadania;  

• umie poprawnie zastosować zdobyte umiejętności w praktyce;  

• wykazuje zainteresowanie problematyką ekonomiczną;  

• systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy 

5 (bardzo dobra)  

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien spełnić kryteria jak na ocenę 

dobrą oraz dodatkowo:  

• posiada bogate wiadomości z zakresu wszystkich treści nauczania;  

• wykazuje zainteresowanie zjawiskami ekonomicznymi oraz 

dodatkowymi źródłami informacji dotyczącymi omawianych treści 



nauczania;  

• umie samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz 

je selekcjonować;  

• właściwie interpretuje zjawiska gospodarcze;  

• potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy;  

• kieruje pracą zespołu.  

6 (celująca)  

 

Na ocenę celującą uczeń powinien spełnić kryteria jak na ocenę 

bardzo dobrą oraz dodatkowo:  

• wykazuje szczególne zainteresowanie gospodarką;  

• zdobywa dodatkową wiedzę z zakresu omawianych zagadnień i 

przekazuje ją innym uczniom;  

• podejmuje się (indywidualnie lub w zespole) wykonania 

dodatkowych zadań znacznie wykraczających poza program 

nauczania.  

 

 

ZASADY OCENIANIA I SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI NA 

ZAJECIACH  

1. Każda ocena wystawiana przez nauczyciela jest jawna i uzasadniona. 

2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 

3. Sprawdziany, testy, zapowiedziane kartkówki, próbne matury nauczyciel zapowiada z 

co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisuje termin do dziennika 

elektronicznego. Do sprawdzianu podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i 

wiadomości.  

4. Wszystkie sprawdziany i zapowiedziane kartkówki wskazane przez nauczyciela są 

obowiązkowe co oznacza, że uczeń musi posiadać ocenę. 

5. 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).  

6. 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. 

7. 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.  

8. Uczeń, który nie przystąpił do poprawy sprawdzianu, w ustalonym terminie, i nie 

przedstawił ważnego udokumentowanego usprawiedliwienia traci prawo do jego 

poprawy. 



9. W sytuacji nieobecności usprawiedliwionej ucznia (choroba udokumentowana na 

podstawie zwolnienia lekarskiego, zawody) nauczyciel może wyrazić zgodę na 

ustalenie indywidualnego terminu poprawy. 

10. Kartkówki niezapowiedziane (10 – 15 min.) obejmują materiał z trzech ostatnich 

tematów lekcyjnych. 

11. Kartkówki zapowiedziane (15 – 30 min.) obejmują materiał wskazany przez 

nauczyciela. 

12. Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel omawia w klasie przy ich 

oddawaniu i daje do wglądu w terminie do 2 tygodni od przeprowadzonego 

sprawdzianu pisemnego. 

13. Uczeń, który podczas prac pisemnych korzysta ze źródeł niedozwolonych, lub z 

pomocy innych uczniów, otrzymuje ocenę niedostateczną i traci możliwość poprawy 

tej pracy. 

14. Uczeń ma prawo do: 

a) zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (wpis „np.”) bez podania przyczyny dwa 

razy w ciągu roku (nie dotyczy zapowiadanych lekcji powtórzeniowych ustnych i 

pisemnych); zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej, ale nie 

zwalnia z udziału w lekcji bieżącej; przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: 

brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy 

potrzebnych do lekcji; 

b) zgłoszenia nieprzygotowania bez adnotacji w dzienniku na najbliższej lekcji po 

chorobie trwającej co najmniej tydzień. 

15. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego na każdą lekcję.  

16. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego zawierającego 

wszystkie treści przekazane na zajęciach. 

17. Na lekcjach wolno używać telefonów komórkowych tylko na polecenie nauczyciela, 

w sytuacji, kiedy poszukujemy informacji np. odnośnie notowań giełdowych, w 

pozostałych sytuacjach telefon powinien być schowany i wyłączony/wyciszony. 

 

 

Wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej obejmujące semestr I i II 

– zakres tematyczny w danym semestrze określają rozkłady materiału w poszczególnych 

klasach (wpis tematu do dziennika).  

 

 



Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania: 
 
 
 

2 - wymagania na ocenę dopuszczająca. 

                                   3 - wymagania na ocenę dostateczną. 

                                   4 - wymagania na ocenę dobrą. 

                                   5 - wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

 

1. Podstawy metaloznawstwa  
2- Zna własności metali i ich stopów (fizyczne, chemiczne, wytrzymałościowe, technologiczne. 

Budowe metali i stopów. Krystalizacja i wykresy równowagi. Techniczne stopy żelaza. 

Układ równowagi żelazo-węgiel. Potrafi wymienić rodzaje badań metalograficznych. Zna 

metalurgie stali 

3- Potrafi narysować układ żelazo węgiel z poszczególnymi oznaczeniami, krystaliczną budowę 

metali i ich stopów, pojęcie dendrytu, narysować siatki przestrzenne, układy krystalograficzne, 

alotropia, oraz wady budowy sieci krystalicznej 

4- W sposób składny operować poznanymi pojęciami , rysować układy rownowagi , potrafić 

znaleźć istotne różnice między poszczególnymi badaniami metalograficznymi  

5- Zna techniczne stopy żelaza, potrafi wyjaśnić na konkretnym przykładzie przebieg studzenia 

ciekłego metalu Zna Metalurgie stali, metali niezależnych oraz aluminium. 
 

 
 

3. Stale i żeliwa  

2- Rozumie pojęcia  : Stal węglowa ,  j e j  podział i zastosowanie oraz wpływ domieszek 
 

Staliwo węglowe i stopowe .Stale stopowe . Zna żeliwa. 

 3- Potrafi wyjaśnić wpływ składników stopowych na właściwości stali. Zna składniki  

strukturalne  żeliwa, potrafi rozróżnić rodzaje żeliwa. 

      4- Zna znakowanie żeliwa  wg PN i analogicznych norm innych krajów. Potrafi narysować  

struktury . 

      5- Zna zawartośc składników Stali węglowej, stopowej, żeliwa oraz wie jakie stosujemy   

domieszki wzbogacające. 

 

 

4. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna metali  
2-Potrafi wymienić rodzaje obrobki cieplnej , obrobke cieplno plastyczną i  

cieplno- magnetyczną. Własności metali własności metali po obróbce cieplnej 

3- Zna metody obróbki cieplno-chemicznej z uwzględnieniem rodzaju pierwiastka nasycającego 

Zna cele obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej 

4- Potrafi wymienić temparatury poszczególnych obrobek cieplnych, cieplno-plastycznej, cieplno- 

magnetycznej. Zna zmiany własności metali w wyniku obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej 

5- Ocenić, które z poznanych obróbek są najefektywniejsze i kiedy je zastosować. 

Ustalić parametrów obróbki cieplnej na podstawie wykresów równowagi fazowej stopów. 

Zna metody pomiaru twardości 



 

 

     5. Stale specjalne  
2- Potrafi opisać Stale wysokiej wytrzymałości .Stale stopowe do ulepszania cieplnego.Stale 

martenzytyczne utwardzane wydzieleniowo.Stale odporne na korozję. 

3- Rozumie i potrafi opisać stale żaroodporne i żarowytrzymałe oraz płynnie charakteryzuje  

poszczególne rodzaje Stali. 

4- Charakteryzuje Stale żaroodporne oraz żarowytrzymałe oraz stopy o osnowie żelazo-nikiel. 

5- Poznał i potrafi powiedzieć oraz opisac stopy niklu, kobaltu, oraz metali wysokotopliwych. 

 

 

6. Metale i stopy nieżelazne  

2- Dokonać charakterystyki stopów aluminium, obróbka cieplna stopów przerabianych 

plastycznie. Stopy aluminium odlewnicze. Stopy magnezu. Stopy tytanu. Stopy miedzi, kobaltu 

oraz cyny. 

3- Wymienić stopy aluminium oraz opisać wybrany stop. Scharakteryzować magnez, tytan 

techniczny, miedź techniczna czystą oraz stopy łożyskowe. 

4- Zna obróbkę cieplną stopów przerabianych plastycznie. Potrafi wyjaśnić tytan techniczny oraz 

scharakteryzować ołów . 

5-  Rozumie co to są Babbity cynowe i ołowiowe. Potrafi wskazać różnice,. Scharakteryzować 

Nadstopy, o osnowie kobaltowej oraz struktury satelitów. Zna brązy i stopy oporowe. 
 

 

      7. Tworzywa niemetalowe  
2- Opisać spieki ceramiczno-metalowe ,cermetale, tkaniny stosowane w lotnictwie. Spieki 

ceramiczne oraz tworzywa polimerowe. 

3- Potrafi omówić spiekany tlenek glinu, berylu, scharakteryzować ważniejsze gatunki drewna. 

4- Charakteryzuje  tworzywa termoplastyczne (polistyren, poliamidy, polimetakrylan metylu) 

Potrafi na wybranym modelu samolotu dokonać charakterystyki zastosowanej tkaniny. 

5- Rozumie pojęcie Duroplasty, potrafi omówić poszczególne żywice (żywice poliestrowe,  

żywice epoksydowe, żywice silikonowe) Wyroby gumowe - (kauczuk naturalny i syntetyczny, 

charakterystyka kauczuków, oraz ich własności). 

 
 

      8. Materiały kompozytowe  
2-Zna definicje i klasyfikacje kompozytów , potrafi po krótce scharakteryzować kompozyty 

konstrukcyjne. 

3- Potrafi wymienić właściwości kompozytów 

4- Charakteryzuje wszystkie kompozyty .potrafi wymienić i opisać stosowane włókna do 

zbrojenia kompozytów. 

5- Znając poszczególne właściwości potrafi omówić zastosowanie kompozytów w technice 

lotniczej 

 
 

     9. Materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice  
2-Zna materiały przewodowe i oporowe . Potrafi omówić metale i stopy oraz materiały stykowe. 

3- Potrafi omówić termoelementy oraz elementy termoelektryczne. Metale i stopy do pracy w 

próżni. 



4- Rozróżnia i potrafi omówić dielektryki, rozróżnić materiały stykowe .Zna rodzaje i potrafi 

scharakteryzować wybrane wyświetlacze. 

5- Dokonać podziału wyświetlaczy na ciekle kryształy oraz diody elektroluminescencyjne. 

Wskazać różnice wady i zalety. Potrafi omówić luminofory do kineskopów. 

 

 

10. Materiały o specjalnych własnościach -  
2-Zna metale z pamięcią kształtu. Stopy nadplastyczne  

3- Potrafi omówić materialy o specjalnych własnościach. Charakteryzuje wybrane stopy. 

4- Rozumie pojęcie szkła metalicznego. Potrafi omówić stopy nadplastyczne. 

5- Zna materiały nadprzewodzące. Materialy super twarde. 

 
 

11.Korozja materiałów  

 
2-Potrafi omówić istotę korozji oraz zna rodzaje korozji . 

3- Zna rodzaje korozji , korozje metali i ich stopów. 

4- Poszczególne rodzaje korozji ,dokonać podzialu korozji metali i stopów. 

5- Potrafi wymienić poszczególne metody zapobiegania korozji. Korozja tworzyw sztucznych , 

oraz skutki korozji 

 
 

12. Materiały technologiczne i eksploatacyjne stosowane w produkcji i 

eksploatacji statków powietrznych  

 
2-Zna materialy technologiczne i mechaniczne stosowane w produkcji i eksploatacji statków 

powietrznych. 

3- Potrafi dokonać podziału na materiały technologiczne w zależności od stosowania.  

4- Na wskazanym przez siebie modelu potrafi omowić jakie zastosowano materiały na 

poszczególne elementy 

5- Spośród poznanych materialów technologicznych oraz eksploatacyjnych potrafi zastosować na 

przygotowanym przez siebie modelu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW  
 
Poziomy nauczania dla poszczególnych działów, warunki osiągania efektów 

kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne, zalecane metody 

dydaktyczne oraz propozycję kryteriów ocen i metod sprawdzania efektów kształcenia zostały 

zawarte w PROGRAMIE NAUCZANIA . 

Ocena śródroczna w pierwszym roku nauczania jest wystawana na podstawie 

opanowania przez ucznia treści z z semestru pierwszego .  

Ocena śródroczna w drugim roku nauczania jest wystawiana na podstawie opanowania 

przez ucznia treści z zakresu II półrocza.  

 

 

 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I 

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA  
 

*Testy, sprawdziany pisemne podsumowujące dział materiału – waga 3  

* kartkówki – ok. 15 min. – z bieżących wiadomości – różne formy, diagramy, rebusy, 

zagadki – waga 2  

* ćwiczenia projektowe – waga 2  

* opracowanie i prezentacja tematów wg. metody projektów lub referaty tematyczne – waga 2  

* opracowania pisemne związane z efektami stosowania na lekcjach metod aktywizujących – 

waga 2 

* odpowiedzi ustne – waga 2  

* aktywność na lekcji – waga 1  

* praca w grupach – waga 1  

* gry edukacyjne – waga 1 

* praca z tekstem – waga 1 

 

 

 

 

ZASADY OCENIANIA  

 
Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I i II okresie nauczyciel wystawia 

ocenę semestralną. Wszystkie sprawdziany i prace pisemne np. kartkówki muszą być 

zaliczone na ocenę pozytywną, przy ocenie negatywnej lub braku oceny ze sprawdzianu 

kończącego dany dział ocena końcowa jest może być obniżona. Sprawdziany, testy muszą być 

zaliczone w terminie 2 tygodni od momentu uzyskania oceny, w przypadku długotrwałej 

choroby ucznia, ustalenie terminu zaliczenia odbywa się indywidualnie. Warunkiem 

uzyskania oceny pozytywnej końcoworocznej, jest śródroczna ocena pozytywna. W ustalaniu 

oceny śródrocznej i końcoworocznej, pomaga średnia ocen uzyskana przez ucznia, jest ona 

podpowiedzią dla nauczyciela, ale nie wyznacznikiem oceny. Średnia ważona sugeruje ocenę, 

lecz liczy się również zaangażowanie na lekcji, frekwencja na zajęciach, ilość ocen jaką uczeń 

uzyskał w trakcie semestru/roku. Nauczyciel indywidualnie ustala zasady nieprzygotowania 

do lekcji. Oceny z prac pisemnych wpisujemy do dziennika kolorem czerwonym.   

Dodatkowo uczeń, który chce uzyskać ocenę celującą z przedmiotu powinien: 



- odznaczać się wyjątkową wiedzą wykraczającą poza wiadomości zdobyte na lekcji, 

- brać udział w konkursach przedmiotowych, 

- na polecenie nauczyciele wykonywać dodatkowe zadania,  

- wykazywać się dużą aktywnością na lekcji, 

- być kreatywny i przedsiębiorczy,  

- współpracować w grupie, odznaczać się cechami przewodzenia jej z właściwymi 

zasadami zarządzania, 

- stosować się do zasad etyki  

Sprawdziany podsumowujące dział materiału / godzinne / obejmują 60% zadań z 

poziomu P i 40% zadań z poziomu PP. Sprawdzian podsumowujący poprzedzony jest 

zapowiedzianym powtórzeniem wiadomości. Każdy sprawdzian pisemny jest do wglądu dla 

ucznia i rodzica na terenie szkoły. Uczeń, aby zaliczyć dany sprawdzian lub ćwiczenie 

otrzymuje ocenę: 

 do 29% punktów - ocena niedostateczny powyżej  

30 do 44 % punktów - ocena dopuszczający powyżej  

45 do 64 % punktów - ocena dostateczny powyżej  

65 do 79 % punktów - ocena dobry powyżej  

80 do 94 % punktów - ocena bardzo dobry powyżej  

95 % punktów - ocena celujący  

W dolnej lub górnej granicy punktowej nauczyciel może zastosować ocenę ze znakiem 

„+” lub „-”. 

 

KARTKÓWKI ZAPOWIEDZIANE 

1. Mają na celu szybkie sprawdzenie wiadomości wskazanych przez nauczyciela. 

2. Obejmują materiał programowy z różnych poziomów wymagań.  

3. Sprawdzone kartkówki przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego. 

 

KARTKÓWKI NIEZAPOWIEDZIANE 

1. Mają na celu szybkie sprawdzenie wiadomości zarówno teoretycznych, jak i 

praktycznych oraz kontrolę aktywnego słuchania na lekcji. 

2. Obejmują: maksymalnie trzy jednostki tematyczne bądź materiał będący tematem 

lekcji bieżącej. 

Przy ocenianiu kartkówek zapowiedzianych i niezapowiedzianych stosuje się następujące 

kryteria punktowe:  

 

Procent Ocena 

0 – 49% niedostateczny 



50 – 64% dopuszczający 

65 – 79% dostateczny 

80 – 94% dobry 

95 – 100% bardzo dobry 

 

Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel sugeruje się średnią ważoną: 

 

Procent Ocena 

Poniżej 1,7 niedostateczny 

1,71 – 2,67 dopuszczający 

2,68 – 3,6 dostateczny 

3,61 – 4,4 dobry 

4,5 – 5,3 bardzo dobry 

Powyżej 5,3 celujący  

 

 

WARUNKI UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ 

PRZEWIDYWANA 

 
Uczeń ma możliwość uzyskania wyższej niż przewidziana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej najwyżej o jeden stopień od tej, jaką uzyskał w normalnym trybie jej 

wystawienia, jeśli:  

1. Zwróci się na piśmie z prośbą do nauczyciela o możliwość uzyskania oceny 

wyższej niż ocena proponowana w terminie tygodnia od wystawienia takiej oceny, 

2.  w terminie ustalonym przez nauczyciela (nie później niż na dwa tygodnie przed 

klasyfikacją) – poprawi sprawdzian/sprawdziany/kartkówki z których otrzymał 

ocenę niską, na co najmniej taka oceną o którą wnioskuje - w przypadku braku 

oceny ze sprawdzianu w semestrze napisze sprawdzian z materiału określonego 

przez nauczyciela - jeśli uzyskał na semestr ocenę niedostateczną lub znacznie 

zaniżającą ocenę roczną – poprawi ja w formie i zakresu materiału 

zaproponowanej przez nauczyciela, na co najmniej taka oceną o którą wnioskuje 



3.  w trakcie okresu: - wykona dodatkowe prace (referaty, zadania, doświadczenia, 

projekty, prezentacje) - będzie uzyskiwał znaczne osiągnięcia w konkursach, - nie 

wykorzysta nieprzygotowania do lekcji. Działania ucznia w podpunkcie 3. Muszą 

na tyle być efektywne, by uzyskanie dodatkowej oceny lub dodatkowych ocen 

umożliwiło mu podniesienie średniej z ocen.  

4. pod koniec okresu (nie później niż na dwa tygodnie przed klasyfikacją) – zaliczy 

całościowy sprawdzian/test z danego semestru na co najmniej taką ocenę, o którą 

wnioskuje 

5. 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.  

6. 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.  

FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI 

ZWROTNEJ. 

Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach 

edukacyjnych, kryteriach oceniania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej (zapis w e-dzienniku) oraz te same informacje przekazuje 

rodzicom (opiekunom prawnym) wychowawca w wiadomości przesłanej przez e-dziennik. 

Nauczyciel przekazuje również uczniom informację jakie działy tematyczne będą realizowane 

w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

Oceny cząstkowe są jawne dla ucznia i rodzica (prawnego opiekuna) w dzienniku 

elektronicznym. Nauczyciel kontaktuje się z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego lub za pośrednictwem wychowawcy. Rodzic 

(prawny opiekun) podczas wywiadówek lub indywidualnych konsultacji ma możliwość 

uzyskać informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępach w nauce dziecka, o trudnościach i 

uzdolnieniach oraz wskazówki do pracy z uczniem. 

 

 

 

 

 



DOSTOSOWANIE FORM I METOD PRACY NA LEKCJACH 

MATERIAŁOZNAWSTWO DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE 

SPECJALNYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI. 

 

Wymagania edukacyjne w ramach zajęć z materiałoznwstwa należy dostosować do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia;  

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów  

 

 

 

      Opracował : mgr inż. Bogdan Czach 

 

 


