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WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA  
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENANIA  
 

SPOSOBY SPRAWDZANIA  
OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH  

 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ  
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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. 

 

I. Wymagania wytrzymałościowe i zasady konstrukcji płatowców 

2-Dokonać klasyfikacji elementów konstrukcyjnych - podstawowe, drugorzędne, 

trzeciorzędne.Odnieść wiedze techniczną z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów 

do budowy statków powietrznych. Zna pojęcia: bezpieczne uszkodzenia konstrukcji, 

bezpieczny okres użytkowania konstrukcji, dopuszczalne uszkodzenia konstrukcji. 

Drenaże konstrukcji. 

3- Wie co to są drenaże oraz wentalacja konstrukcji. Rodzaje naprężeń ,wzory oraz proste 

zadania. 

4- Zna wyposażenie statków powietrznych potrafi obliczać  naprężenia rozciągające, 

ściskające zginające, skręcające i ścinające. Naprężenia wypadkowe. Naprężenia 

zmęczeniowe. 

5- Potrafi opisać konstrukcje elementów płatowca umożliwiająca montowanie 

podzespołów instalacji. Zna zabezpieczenia przed uszkodzeniami konstrukcji w wyniku 

wyładowań atmosferycznych. 

 
 

II. Projektowanie i wykonanie konstrukcji płatowców 

2-Potrafi odnieść podstawowe zagadnienia elektrotechniki i elektroniki do pracy urządzeń 

stanowiących wyposażenie statku powietrznego. Zna konstrukcje szkieletowe, 

półskorupowe i skorupowe. Typowe i specjalne układy płatowców: górnopłat, dolnopłat, 

średniopłat, układ kaczka, układ delta, układ latające skrzydło i inne. 

     Systematyka oznaczania i identyfikacji zespołów i instalacji statków 

    powietrznych -ATA-100 

3- Zna typowe i specjalne układy zawieszeń podwozi i silników. Typowe i specjalne 

usterzenia ogonowe. Sposoby zabezpieczania powierzchni elementów konstrukcji. 

4- Potrafi scharakteryzować Łączenie wzajemne kadłubów, skrzydeł, usterzeń ogonowych      

i    zawieszeń silników ,oraz zna metody zabezpieczania powierzchni elementów 

konstrukcji: anodowanie, chromianowanie, lakierowanie i inne. 

5- Zna metody sprawdzania geometrii płatowca, potrafi wymienić metody projektowania : 

pokrycia, podłużnie, dźwigarów, wręg, struktur podłogowych, żeber, belek, wiązań, 

nakładek, wzmocnień, wręg hermetycznych i innych elementów struktury płatowca. 

Komputerowe projektowanie statków powietrznych. 

 
 



IV. Typowe konstrukcje kadłubów 

 

2-Zna rodzaje konstrukcji kadłubów. Hermetyzacja kadłubów. Potrafi opisać polączenia ze 

skrzydłami. 

3-Potrafi opisać systemy załadunkowe. Typowe konstrukcje drzwi i ich mechanizmów 

zamykania. Systemy zabezpieczeń przed otwarciem. 

4- Omówi systemy załadunkowe. Typowe konstrukcje drzwi i ich mechanizmów zamykania. 

Systemy zabezpieczeń przed otwarciem. 

5- Potrafi scharakteryzować okna stałe i otwieralne. Sposoby zamocowań i zabezpieczeń. Okna 

ogrzewane. 

 

 

 

 

 

V. Konstrukcje skrzydeł 

2- Sklasyfikować elementy konstrukcji i instalacje statków powietrznych. 

3- Zna rodzaje konstrukcji skrzydeł oraz zbiorniki paliwowe. 

4- Opisać na konkretnym przykładzie płatowca zbiornik paliwowy.oraz  

dokonać analizy konstrukcji skrzydeł. 

5- Znaczenie połączenia z podwoziami, zawieszeniami silników, 

usterzeniami ogonowymi oraz płaszczyznami sterowymi i elementami 

mechanizacji skrzydła. 

 
 

 

 

VI. Konstrukcje usterzeń Ogonowych 

 

2- Omówić i opisać elementy konstrukcyjne statków powietrznych oraz metody ich projektowania. 

Zna układy stateczników. Konstrukcje usterzeń ogonowych. 

3-  Potrafi wymienić i scharakteryzować poszczególne układy stateczników oraz ich rozwiązania 

konstrukcyjne. 

4- Opisze połączenia z płaszczyznami sterowymi oraz  mocowanie stateczników. 

5- Wymieni przestawialne stateczniki poziome. Rozwiązania konstrukcyjne elementów siłowych. 

 
 

VII. Powierzchnie sterowe i wspomagające 

 

         2- Potrafi zdefiniować powierzchnie sterowe i wspomagające. Wymienić rozwiązania   

konstrukcyjne. Zawieszenia silników 



3-Zna powierzchnie sterowe,  Opisać rozwiązania konstrukcyjne. Rozwiązania konstrukcyjne 

zawieszeń silników. 

4-  Wymienić oraz scharakteryzować metody mocowania powierzchni sterowych do płatowca. 

Ściany przeciwogniowe. 

4- Opisać wyważenie masowe i aerodynamiczne. Mocowanie silników. 

 

IX. Instalacje klimatyzacji i regulacji ciśnienia w kabinie hermetycznej 

2-  Potrafi wymienić pneumatyczne źródła zasilania. Opisać instalacje klimatyzacji i regulacji 

ciśnienia w kabinie hermetycznej. Zna źródła zasilania sprężonym powietrzem. 

3- Zna sposoby regulacji ciśnienia i temperatury odbieranego powietrza. Regulacja ciśnienia, 

temperatury i wilgotności powietrza 

4- Źródła zasilania sprężonym powietrzem: silniki, pomocnicze zespoły napędowe, urządzenia 

naziemne. Sposoby regulacji ciśnienia i temperatury odbieranego powietrza.  Rozwiązania 

konstrukcyjne układów regulacji ciśnienia, temperatury i wilgotności powietrza. 

5- Dystrybucja powietrza o wymaganych parametrach - linie wentylacji i ogrzewania wnętrza. 

Potrafi opisać czynności dotyczące regulacji ciśnienia powietrza w kabinie hermetycznej . 

Źródła zasilania sprężonym powietrzem: silniki, pomocnicze zespoły napędowe, urządzenia 

naziemne. Sposoby regulacji ciśnienia i temperatury odbieranego powietrza. Zna przyrządy 

kontroli pracy instalacji w locie. Zabezpieczenia i informacje o uszkodzeniach. 

 

 

 

 

 

 

 

X. Przyrządy pokładowe i rejestratory 

2- Zna przyrządy pokładowe i rejestratory. Pneumatyczne przyrządy 

pokładowe Nadajniki sygnałów pneumatycznych. 

3- Potrafi scharakteryzować wskaźniki pneumatyczne - wysokościomierze, prędkościomierze, 

wariometry. Zna centrale aerodynamiczne. 

4- Potrafi opisać giroskopowe przyrządy pokładowe -sztuczne horyzonty, wskaźniki kierunku 

i inne. Zakrętomierze oraz magnetyczne przyrządy pokładowe. 

5- Wskaźniki kąta natarcia. Ostrzeganie przed przeciągnięciem. Wskaźniki parametrów pracy 

instalacji statków powietrznych. Rejestratory parametrów lotu, rejestratory rozmów załogi. 

Rejestratory parametrów lotu, rejestratory rozmów załogi. 

 
 

 

XI. Układy awioniczne 

 



2- Potrafi scharakteryzować układy awioniczne.  Urządzenia komunikacyjne zewnętrzne - 

radiostacje UKF i KF, radiostacje awaryjne. 

3-Omówić autopilota , cel stosowania radiostacji awaryjnych. 

4- Zna urządzenia komunikacyjne wewnętrzne - komunikacja załogi z personelem pokładowym 

i technicznym, komunikaty dla pasażerów, 

5- Scharakteryzować urządzenia nawigacyjne: nawigacja klasyczna, radiopelengacyjna. 

bezwładnościowa, satelitarna, komputerowe systemy nawigacyjne. 

 

 
 

XII. Wyposażenie elektryczne 
 

 

2- Potrafi wymienić urządzenia wchodzące w skład wyposażenia elektrycznego.  

Akumulatory pokładowe. Typy, instalacja w statku powietrznym i działanie. 

3- Omówić wytwarzanie prądu stałego. Prądnice prądu stałego, transformatory, prostownik i. 

przetwornic. 

  4- Wymienić i opisać  Prądnice prądu przemiennego jednofazowe i trójfazowe, przetwornice:  

       maszynowe, elektroniczne. Wytwarzanie prądu przemiennego 

5- Awaryjne źródła prądu. Zewnętrzne zasilanie elektryczne. Zabezpieczenia prądowe. Rozdział 

mocy prądu stałego i przemiennego. Regulowanie napięcia zasilania 

 

 

 

XIII. Wyposażenie wnętrza i wyposażenie awaryjne 

2- Opisać wyposażenie wnętrza i wyposażenie awaryjne. Komory bagażowe,  

3-Scharakteryzować rozmieszczenie komór bagażowych w statku powietrznym. 

4- Zastosowanie wyposażenia awaryjnego, wnętrza i wyposażenia awaryjnego. 

5- Potrafi opisać Integralne schody wejściowe: rodzaje, rozwiązania konstrukcyjne. 

przemieszczanie i mocowanie ładunku w komorach bagażowych. 

 

XIV. Instalacje przeciwpożarowe i przeciwdymowe 

2- Potrafi scharakteryzować instalacje przeciwpożarowe i przeciwdymne. Rejony statku 

powietrznego najbardziej zagrożone pożarem. 

3- Zna metody wykrywania dymu i ognia, postępowanie w czasie sytuacjach awaryjnych i 

zastosowanie praktyczne poszczególnych instalacji. 

4- Potrafi opisac procedury ostrzegania o pożarze. Instalacje gaszenia pożaru. Testowanie 

instalacji przeciwpożarowych. 

5- Opisać i omówić . Konstrukcyjne i instalacyjne metody zabezpieczania przed 

rozprzestrzenianiem się ognia: ściany ogniowe, stosowanie specjalnych materiałów do           

wyposażenia wnętrza, ograniczanie dopływu powietrza, i inne . 



 
 

 

 

XV. Układy sterowania statkami powietrznymi 
 

2- Potrafi opisać układy sterowania statkami powietrznymi. Zna podstawowe układy sterowania 

samolotem 

3- Zna elementy napędowe w kabinie pilotów: drążki, wolanty, sterownice, joystiki, pedały. 

Sterowanie położeniem w przestrzeni: lotki, stery wysokości, stery kierunku i ich układy    

odciążania, wyważania, zaciążania i wspomagania. 

4- Kompensacja dylatacyjna położenia sterów i lotek. Ograniczanie wychyleń sterów i lotek: 

mechaniczne, automatyczne. Tłumiki myszkowania. Blokowanie sterów i lotek. 

5- Układy wyważania podłużnego statków powietrznych. Specjalne układy sterowania: klapo-

lotki i inne. Przeniesienie napędu w układach sterowania .Sterowanie śmigłowcami 

 
 

XVI. Instalacje paliwowe.  

 

2- Potrafi scharakteryzować instalacje paliwowe. Zna  rodzaje i wymagana jakość paliw 

lotniczych. 

3- Zna Stosowane rozwiązania układów paliwowych w statkach powietrznych. Zbiorniki 

paliwowe: rodzaje i rozmieszczanie. 

4- Tankowanie i roztankowanie paliwa. Awaryjny zrzut paliwa 

5- Ostrzeganie o niewłaściwych ilościach paliwa lub o nieprawidłowym 

           pomiarze. Paliwomierze: układy pomiarowe i wskaźniki.. Kontrole zawodnienia paliwa 

 

 
 

XVII. Hydrauliczne instalacje źródeł ciśnienia 

 

2-  Rozumie zasade działania instalacji hydraulicznych . Zna płyny i gazy stosowane w 

instalacjach hydraulicznych. Żródla ciśnienia. 

3- Potrafi wymienić stosowane rozwiązania układów hydraulicznych w statkach powietrznych. 

Stosowane rozwiązania układów hydraulicznych w statkach powietrznych. 

4- Metody regulacji ciśnienia i przepływu w instalacjach hydraulicznych. Źródła ciśnienia: 

pompy mechaniczne, elektryczne i pneumatyczne. Rezerwowe i awaryjne źródła ciśnienia. 

Zbiorniki i akumulatory hydrauliczne. 

5- Układy wskazań oraz sposoby ostrzegania o nieprawidłowej pracy instalacji. Powiązania 

instalacji hydraulicznej z innymi instalacjami: chłodzenie płynu, napęd awaryjnych źródeł 

ciśnienia i inne. 

 

 

XVIII. Instalacje przeciwdeszczowe i przeciwoblodzeniowe 

2- Potrafi omówić rodzaje instalacji przeciwdeszczowych i przeciwoblodzeniowych.  



3- Warunki i miejsca tworzenia się warstw lodu na elementach konstrukcyjnych statków 

powietrznych. Rodzaje układów przeciwoblodzeniowych: mechaniczne lub 

pneumatyczne odrywanie warstw lodu 

3- Omówić ogrzewanie elektryczne i powietrzne miejsc koncentracji lodu. chemiczne 

zapobieganie i usuwanie warstw lodu. 

4- Ogrzewanie drenaży, odbiorników ciśnienia oraz innych nadajników parametrów lotu. 

Typowe schematy układów    przeciwoblodzeniowych. Instalacje przeciwdeszczowe. 

 

 

 

 

XIX. Podwozia 

 

          2- Rozwiązania konstrukcyjne układów podwoziowych. Układy przeciwpoślizgowe. 

              Potrafi omówić typowe rozwiązania sterowania skrętem 

3- Zna konstrukcje amortyzatorów głównych i pomocniczych. Płyny i gazy robocze stosowane 

w  amortyzatorach. Układy przeciwpoślizgowe: nadajniki poślizgu, układy rozhamowania. 

Układy automatycznego hamowania. 

4- Układy normalnego chowania i wypuszczania podwozia: mechaniczne, mechaniczno-

hydrauliczne. elektrohydrauliczne i inne. Układy awaryjnego wypuszczania podwozia. 

Wskazania położenia podwozia. 

5- Zna typowe konstrukcje kół i hamulców statków powietrznych. Układy hamowania: 

mechaniczne, mechaniczno-hydrauliczne, elektrohydrauliczne. Typowe rozwiązania sterowania 

skrętem przednich kół. Tłumienie drgań typu „shimmy". Holowanie statków powietrznych na 

ziemi. 

 

 

XX. Oświetlenie 

2- Potrafi opisać oświetlenie nawigacyjne. Światła lądowania i kołowania. Oświetlenie do 

wykrywania oblodzenia. Oświetlenie wewnętrzne 

3- Oświetlenie ogólne kabiny pilotów. Oświetlenie miejscowe elementów sterowania. 

Oświetlenie przyrządów. 

4- Oświetlenie kabin pasażerskich, bufetów, toalet i innych pomieszczeń dla pasażerów i załogi 

pokładowej. Oświetlenie komór bagażowych. 

5- Opisać oświetlenie kabin pasażerskich, bufetów, toalet i innych pomieszczeń dla pasażerów 

i załogi pokładowej. Oświetlenie komór bagażowych. Oświetlenie wewnętrzne: ogólne, 

wyjścia awaryjne, ścieżki awaryjne. Oświetlenie zewnętrzne rejonów awaryjnej ewakuacji. 

 

 
 

XXI. Instalacje tlenowe 



 

2-Potrafi opisać instalacje tlenowe oraz przeznaczenie instalacji. 

3- Zna rozwiązania typowych układów w kabinach pilotów i pasażerskich. 

4- Wskazać zastosowanie psozczególnej instalacji.  

Opisać rozwiązania typowych układów w kabinach pilotów i pasażerskich. 

5- Źródła, jakość, przechowywanie, ładowanie i dystrybucja tlenu. Sposoby regulacji         

dostarczania tlenu załodze i pasażerom. Wskazania i ostrzeżenia 

 

XXII. Instalacje odbioru powietrza 

2- Omówić Instalacje odbioru powietrza.Źródła sprężonego powietrza: silniki, pomocnicze 

zespoły napędowe, sprężarki, zbiorniki, naziemne źródła zasilania. Zabezpieezenie konstrukcji 

statku powietrznego 

3- Potrafi omówić rozwiązania typowych instalacji odbioru powietrza. Opisać wskazania 

parametrów i ostrzeganie o niewłaściwym działaniu 

4- Zna Sposoby regulacji przepływu, ciśnienia i temperatury odbieranego powietrza. 

Dystrybucja sprężonego powietrza do układów odbioru: klimatyzacja: instalacja 

przeciwoblodzeniowa i inne. 

5- Potrafi zastosować powiązania instalacji odbioru powietrza z innymi instalacjami: napęd 

awaryjnych źródeł ciśnienia i energii elektrycznej, uruchamianie silników i inne. 

Zabezpieezenie konstrukcji statku powietrznego przed przegrzaniem na skutek nieszczelności 

instalacji. 

 

 

XXIII. Instalacje wodne i sanitarne 

2- Typowe schematy instalacji wodnych. Omówić montowane instalacje wodne i 

sanitarne. Eksploatacja przy ujemnych temperaturach na ziemi i w powietrzu 

Zna obsługowe systemy komputerowe statków powietrznych 

3- Zna dystrybucja wody na potrzeby pasażerów i załogi. Zna zbiorniki nieczystości:  

konstrukcje i zabezpieczenia przed przeciekami. Zintegrowane obsługowe systemy 

komputerowe. Ładowanie i odczytywanie danych. Biblioteka elektroniczna. 

             4- Omówić rodzaje instalacji oraz ich zastosowanie. Zagrożenia korozyjne i      

epidemiologiczne. Monitorowanie uszkodzeń podstawowych elementów konstrukcji  

zaprojektowanych zgodnie z filozofią dopuszczalnych uszkodzeń. 

 

5- Dystrybucja wody na potrzeby pasażerów i załogi. Zbiorniki nieczystości: konstrukcje i 

zabezpieczenia przed przeciekami. Zna zastosowanie monitorowania uszkodzeń 

podstawowych elementów konstrukcji. 

 

XXV. Projektowanie obsługi technicznej statków powietrznych 

2- Zna projektowanie obslugi technicznej statków powietrznych.Zadania producentów i 

nadzorów lotniczych przy projektowaniu obsługi tech- 

nicznej. 



3- Potrafi opisać rodzaje zadań obsługowych. Dokumenty określające zakres i częstotliwość 

wykonywania obsługi technicznej. 

4- Omówić na wybranym przez siebie przykładzie projektowanie obługi technicznej statków 

powietrznych. 

5- Zna programy obsługi oraz statystyczne metody określania niezawodności. Programy 

niezawodnościowe. Analizy efektywności obsługi a wprowadzanie zmian do 

programów obsługi 

 

XXVI. Projektowanie    obsługi    technicznej    podzespołów    statków 

powietrznych 

2-  Rozumie projektowanie oblugi technicznej podzespolów statków powietrznych. Rodzaje 

obsługi technicznej podzespołów. 

3- Wymienić czynności stosowane przy obsłudze technicznej pozespolów.  

4- Mając konkretną instrukcje potrafi napisać obługe techniczna wybranego modelu 

5- Zna  obsługa podzespołów  a  programy obsługi  statków powietrznych. 

Programy niezawodnościowe dla podzespołów statków powietrznych. Modyfikacje i dyrektywy 

nadzorów dla podzespołów statków powietrznych 

  

 

XXVII.Dokumentacja techniczna statków powietrznych 

opracowywana przez producentów. 

2- Potrafi omówić do czego sluży dokumentacja techniczna statków powietrznych 

opracowywana przez producentów. Zna formy dokumentacji technicznej - na papierze, 

mikrofilmowa i elektroniczna. Biblioteki techniczne w komputerach pokładowych statków 

powietrznych. 

3- Zna rodzaje dokumentów: instrukcje techniczne, katalogi części, karty zadaniowe, schematy 

elektryczne ideowe i montażowe, instrukcje usuwania niesprawności] instrukcje 

napraw strukturalnych, wykazy narzędzi i wyposażenia specjalnego do obsługi 

oraz inna dokumentacja techniczna. 

4- Zasady wprowadzania zmian i utrzymywania aktualności dla różnych form dokumentacji        

technicznej.   Zasady   obsługi   statków   powietrznych   w przypadkach braku odpowiednich 

informacji w standardowej, dokumentacji producentów. Przykłady dokumentacji technicznej 

producentów. 

          5- Omówić planowanie 

 

 

 

 

 



 

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 OBSŁUGI SP 

DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI WYMAGANIAMI 

EDUKACYJNYMI. 

 

Wymagania edukacyjne w ramach zajęć z Obsługi SP 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 

 

 


