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I. WYMAGANIA EDUKACYJNE  

 

Efekty kształcenia. Uczeń po zrealizowaniu zajęć: Kryteria weryfikacji (materiał kształcenia) 

Uczeń: Uczeń: 

charakteryzuje zrobotyzowane procesy  
produkcyjne 

1) opisuje procesy technologiczne wykorzystujące roboty 
podczas:  
a) spawania (MIG, MAG, TIG, plazmowego, laserowego, 
hybrydowego) 
b) zgrzewania  
c) napawania  
d) paletyzacji i depaletyzacji  
e) obsługi maszyn (obrabiarek, maszyn sterowanych  
numerycznie (CNC), pras krawędziowych, pras  
hydraulicznych, szlifierek, pił, wypalarek, wtryskarek)  
f) załadunku i rozładunku linii technologicznych  
g) cięcia (plazmowego, gazowego, wodnego, laserowego, 
mechanicznego)  
h) klejenia i uszczelniania  
i) nanoszenia powłok (w tym lakierowania)  
j) frezowania  
k) lutowania  
l) gratowania  
m)  drukowania 2D i 3D  
n) kontroli jakości  
o) szlifowania  
p) klinczowania  
2) opisuje konfigurację stacji zrobotyzowanej w zależności od 
procesu technologicznego 

rozróżnia części maszyn i urządzeń w systemach  
robotyki 

1) rozpoznaje części i mechanizmy w maszynach i urządzeniach 
w systemach robotyki  
2) opisuje osie i wały maszynowe w systemach robotyki  
3) opisuje budowę i rodzaje łożysk w systemach robotyki  
4) wyjaśnia budowę i zasadę działania sprzęgieł i hamulców w 
systemach robotyki  
5) klasyfikuje przekładnie mechaniczne w systemach robotyki  
6) wyjaśnia budowę przekładni zębatych w systemach robotyki  
7) wskazuje zastosowanie elementów, zespołów i 
mechanizmów maszyn i urządzeń w systemach robotyki  
8) wyjaśnia budowę i zasadę działania mechanizmów ruchu 
maszyn i urządzeń w systemach robotyki 

rozróżnia rodzaje połączeń mechanicznych  
w systemach robotyki 

1) rozróżnia rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych w 
systemach robotyki  
2) rozpoznaje rodzaje połączeń na podstawie dokumentacji 
technicznej w systemach robotyki 

określa budowę i zasady działania maszyn  
i urządzeń stosowanych w robotyce 

1) klasyfikuje maszyny i urządzenia stosowane w robotyce  
2) opisuje elementy funkcjonalne maszyn i urządzeń 
stosowanych w robotyce  
3) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń  
stosowanych w robotyce  
4) wyjaśnia budowę i zasadę działania oraz określa 
zastosowanie maszyn i urządzeń stosowanych w robotyce  
5) porównuje parametry maszyn i urządzeń na podstawie ich 
charakterystyki technicznej 

rozróżnia materiały konstrukcyjne  
i eksploatacyjne maszyn i urządzeń stosowanych  
w robotyce 

1) określa właściwości i zastosowanie metali, ich stopów  
i materiałów niemetalowych stosowanych w robotyce  
w oparciu o normy  
2) klasyfikuje stopy żelaza i metali nieżelaznych stosowanych w 
robotyce w oparciu o normy  
3) określa gatunek stopu na podstawie oznaczenia w oparciu o 
normy  
4) określa właściwości i zastosowanie materiałów  



eksploatacyjnych w robotyce (olejów, smarów, cieczy  
chłodząco-smarujących, paliw, uszczelnień technicznych) 

stosuje prawa i zasady mechaniki technicznej,  
w tym wytrzymałości materiałów 

1) rozróżnia pojęcia statyki: siła, układ sił, wypadkowa sił, 
płaski układ sił  
2) oblicza warunki zachowania równowagi dla płaskiego  
dowolnego układu sił 
3) wyznacza siły wynikające z warunku zachowania równowagi 
dla płaskiego dowolnego układu sił  
4) wyjaśnia pojęcia wytrzymałości materiałów: siły 
wewnętrzne, naprężenia, odkształcenia, warunki  
wytrzymałościowe, naprężenia dopuszczalne  
5) wskazuje cel wykonywania obliczeń wytrzymałościowych 
części maszyn i urządzeń  
6) określa zakres obliczeń wytrzymałościowych dla  
określonych elementów konstrukcji maszyn  i urządzeń  
7) wykonuje obliczenia wytrzymałościowe dla określonych 
konstrukcji maszyn i urządzeń 

rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny  
zgodności podczas realizacji zadań zawodowych 

1) wymienia cele normalizacji krajowej  
2) podaje definicję i cechy normy  
3) rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej 
i krajowej  
4) korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur 
oceny zgodności 

rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane  
podczas obróbki ręcznej i maszynowej stosowanej  
w robotyce 

1) klasyfikuje rodzaje przyrządów pomiarowych stosowanych 
podczas obróbki ręcznej i maszynowej  
2) opisuje właściwości metrologiczne przyrządów 
pomiarowych  
3) wykonuje pomiary wielkości geometrycznych  
4) klasyfikuje mechaniczne przyrządy pomiarowe i wykonuje 
pomiary wielkości geometrycznych części maszyn 
5) wyznacza wymiary graniczne, odchyłki i tolerancje  
6) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i 
wykresów 

przestrzega zasad tolerancji i pasowań 1) wyjaśnia zasady tolerancji i pasowań  
2) stosuje układ tolerancji i pasowań 3) dobiera z tablic 
wartości odchyłek dla zadanych pasowań  
4) oblicza luzy i wciski oraz tolerancje pasowań  
5) podaje przykłady prawidłowych zastosowań tolerancji i 
pasowań dla danego typu otworu w zależności od elementu 
składowego stanowiska zrobotyzowanego oraz jego 
oprzyrządowania 

kontroluje stan techniczny urządzeń i systemów  
robotyki przed rozpoczęciem pracy 

1) opisuje zakres kontroli urządzeń i systemów robotyki  
przed uruchomieniem  
2) korzysta z dokumentacji technicznej urządzeń i systemów 
robotyki  
3) określa stan techniczny urządzeń i systemów robotyki przed 
rozpoczęciem pracy zgodnie z zakresem przewidzianym w 
dokumentacji techniczne 

Określa budowę i zasady działania maszyn i 
urządzeń stosowanych w robotyce 

1) Klasyfikuje maszyny i urządzenia stosowane w robotyce  
2) opisuje elementy funkcjonalne maszyn i urządzeń 
stosowanych w robotyce 
3) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń 
stosowanych w robotyce  
4) wyjaśnia budowę i zasadę działania oraz określa  
zastosowanie maszyn i urządzeń stosowanych w robotyce  
5) porównuje parametry maszyn i urządzeń na podstawie ich 
charakterystyki technicznej 

 

 

 



II.  FORMY I METODY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI – WAGI 

POSZCZEGÓLNYCH FORM. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. KRYTERIA OCENY PRAC NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 

 Dotyczy sprawdzianów i kartkówek:
 

          do 49% pkt  
powyżej 50% do 59% pkt 

powyżej 60% do 69% pkt 

powyżej 70% do 79% pkt  
powyżej 80% do 98% pkt  
powyżej 98% pkt 

 
- niedostateczny  
- dopuszczający 

- dostateczny 

- dobry  
- bardzo dobry  
- celujący (nie dotyczy kartkówek) 

  
    

IV. KRYTERIA WYSTAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 

 
Nauczyciel zobowiązany jest na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

do:  

a) pisemnego poinformowania wychowawców klas o przewidywanych śródrocznych/rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych (wpisanie propozycji ocen do e- dziennika),  

b) ustnego poinformowania uczniów o przewidywanych dla nich śródrocznych/rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej/rocznej 

oceny klasyfikacyjnej. 

Podstawą do wystawienia oceny okresowej z /I i II okresu/ przedmiotu jest średnia ważona ocen 

cząstkowych według w/w wag. 

 

średnia ocena 

 Do 1,7 niedostateczny 

 1,71 do 2,7 dopuszczający 

 2,71 do 3,7 dostateczny 

 3,71 do 4,7 dobry 

 4,71 do 5,6 Bardzo dobry 

Powyżej 5,61   celujący 

 

 

 

 

 

Formy oceniania waga 

Sprawdziany, testy 5 

Kartkówki, projekty 4 

Odpowiedź ustna, referat 3 

Praca na lekcji 2 

Aktywność, prezentacje 2 

Zeszyt przedmiotowy 1 

Praca domowa 1 

Szczególne osiągnięcia 5 



Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej jest: 

1. uzyskanie średniej ważonej wyższej niż 1,71 

2. uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich sprawdzianów/testów.  

3. posiadanie uzupełnionego zeszytu do przedmiotu.  

 

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej końcowo-rocznej jest: 

1. uzyskanie pozytywnej oceny na półrocze 

2. uzyskanie średniej ważonej wyższej niż 1,71 

3. uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich sprawdzianów/testów.  

4. posiadanie uzupełnionego zeszytu do przedmiotu.  

 

Średnia ważona jest oceną sugerowaną ale nie ostateczną. Nauczyciel może w uzasadnionych 

przypadkach podwyższyć (jeśli sprawdziany pisemne zostały poprawione na ocenę wyższą) lub 

obniżyć ocenę (jeśli uczeń nie pisał sprawdzianów lub nie podejmuje próby poprawy ocen 

niedostatecznych) sugerowaną przez średnią ważoną. Ostateczna decyzja należy do nauczyciela. 

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną zobowiązany 

jest do zaliczenia materiału programowego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Zaliczenie materiału odbywa się w formie pisemnej. 

5. Niezaliczenie I okresu może być podstawą do otrzymania niedostatecznej oceny rocznej. 

6. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego jest zobowiązany do 

odebrania od nauczyciela zagadnień do egzaminu poprawkowego w ciągu 7 dni od daty 

konferencji klasyfikacyjnej 

 

       Uczeń, który uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą zgodnie z kryteriami przyjętymi przez 

nauczyciela oraz otrzymał celujące oceny cząstkowe, brał udział w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych może otrzymać ocenę celującą. O ocenie końcowej ostatecznie decyduje nauczyciel. 

 

V. ZASADY OCENIANIA I SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI 

 

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

2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.  

3. Sprawdziany, testy, zapowiedziane kartkówki, nauczyciel zapowiada z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem i wpisuje termin do dziennika elektronicznego. Do 

sprawdzianu podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości.  

4. 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).  

5. Poprawa oceny niedostatecznej ze sprawdzianu odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia 

poinformowania o ocenach. Termin poprawy jest ustalony przez nauczyciela i jest jeden dla 

całej klasy. 

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

ważnego udokumentowanego usprawiedliwienia otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Kartkówki niezapowiedziane obejmują materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych.  

8. Kartkówki zapowiedziane obejmują materiał wskazany przez nauczyciela.  

9. Odpowiedź ustna obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych. 

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

innych uczniów, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

11. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (wpis „np.”) bez podania 

przyczyny dwa razy w ciągu roku (nie dotyczy sprawdzianów, zapowiedzianych kartkówek); 



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;  

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

13. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego zawierającego wszystkie 

treści przekazane na zajęciach.  

14. Na lekcjach nie wolno używać telefonów komórkowych (również kalkulatora w telefonie) – 

telefon powinien być schowany i wyłączony/wyciszony. 

 

Pod pojęciem form oceniania i aktywności rozumiemy: 

 • Udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach technicznych,,  

• Laureat olimpiad, konkursów przedmiotowych otrzymuje w danym okresie ocenę cząstkową – 

celujący,  

• Aktywny udział na lekcji,  

• Sprawdziany z danego działu, są obowiązkowe, 

• Projekty,  

• Arkusze ćwiczeniowe,      

 

VI. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA. 

 
 

Uczeń może otrzymać ocenę roczną wyższą od przewidywanej wystawionej na miesiąc 

przed klasyfikacją, jeżeli wyniki uzyskane 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. 

Uczeń w celu uzyskania dodatkowych ocen, zwraca się do nauczyciela z prośbą, o 

możliwość uzyskania dodatkowej oceny za aktywność na zajęciach, odpowiedź ustną lub za 

dodatkowe osiągnięcia. 

 

VII. UZYSKANIE WYŻSZEJ OCENY KOŃCOWO-ROCZNEJ. 

 

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

o podwyższenie o jeden stopień proponowanej oceny z przedmiotu w terminie nie dłuższym 

niż 2 dni robocze od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie. 

2. Wolę taką powinien wyrazić uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni na piśmie 

skierowanym do nauczyciela przedmiotu 

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. Prace sprawdzające 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. 

 



VIII. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE 

STOPNIE: 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo 
dobra  

Ocena celująca 

2 3 4 5 6 

Klasa 1 

Semestr I 

Podstawy materiałoznawstwa, korozja, badania materiałów 

Uczeń:     

-Potrafi  wymienić  i  

scharakteryzować  

właściwości  fizyczne,  

chemiczne  i  mechaniczne  

matali i stopów, 

-Zna rodzaje stosowanych 

stopów w przemyśle, 

-Zna podstawowe definicje i 

sposoby otrzymywania stali 

-Rozpoznaje materiały 

konstrukcyjne stosowane w 

technice lotniczej 

-Potrafi dokonać podziału 

stopów, 

-Zna ogólny podział stali 

oraz pierwiastki wchodzące 

w jej skład 

-Rozpoznaje rodzaje korozji 

- Potrafi wyjaśnić  pojęcie 

obróbki cieplnej oraz  zna jej 

rodzaje, 

-Potrafi wymienić rodzaje 

obróbki cieplno-chemiczne 

-Potrafi wymienić i 

scharakteryzować badania 

niszczące i nieniszczące 

materiałów 

-Potrafi to, co na ocenę 

dopuszczającą i 

dodatkowo: 

-Potrafi opisać metody 

wytwarzania stali i 

żeliwa 

-Korzysta z tablic 

materiałowych 

-Potrafi wyjaśnić pojęcia 

związane z odpornością 

stopów na odkształcenia 

i czynniki chemiczne 

- Zna zastosowanie stali  

stopowych i 

niestopowych 

(konstrukcyjnych i 

narzędziowych), 

-Potrafi wymienić 

rodzaje  i zastosowanie 

metali nieżelaznych i ich 

stopów 

-Potrafi 

scharakteryzować 

poszczególne rodzaje 

korozji 

-Charakteryzuje powłoki 

antykorozyjne, i zna 

sposoby ich nanoszenia 

- Zna metody pomiaru 

twardości stali 

 

 

-Potrafi to, co na 

ocenę dostateczną 

i dodatkowo: 

- Zna rodzaje 

tworzyw 

sztucznych  i 

potrafi podać ich 

przykłady 

- Wie jaki wpływ 

mają 

poszczególnych 

pierwiastki na 

własności matali i 

ich stopy, 

-Potrafi  

scharakteryzować      

skład  i 

zastosowanie  

właściwości  stali  

stopowych  i 

niestopowy 

- Potrafi opisać i 

scharakteryzować 

metale nieżelazne 

i ich stopy, 

-Potrafi odczytać 

oznaczenie stali 

-Zna sposoby 

zapobiegania 

korozji, 

-Zna zasady 

doboru  powłok 

antykorozyjnych 

 

-Potrafi to, co na 

ocenę dobrą i 

dodatkowo: 

 Potrafi 

scharakteryzować 

poszczególne 

rodzaje stali 

-Dobiera obróbkę 

cieplną i cieplno-

chemiczną do 

odpowiedniego 

rodzaju stali 

-Potrafi wymienić i 

opisać typy sieci 

krystalicznej metali 

-Opisuje sposoby 

wykrywania i 

usuwania korozji 

elementów samolotu 

- Dokonuje  

określenia  składu  

chemicznego  stali  

oraz  stopów  metali  

nieżelaznych  na 

podstawie norm, 

-Określa gatunki 

stali, żeliw oraz 

stopów metali 

nieżelaznych ma 

podstawie 

oznaczenia, 

-omawia skład 

zastosowanie i 

właściwości staliwa i 

żeliw 

-Wie na jakiej 

głębokości następuje 

nasycenie materiału  

węglem i azotem, 

-Wie jakie obróbki 

stosujemy po 

nawęglaniu a jakie 

po azotowaniu 

- Uczeń posiada wiedzę 

wykraczającą wyraźnie 

poza podstawy 

programowe 

-Odczytuje dane z 

wykresu żelazo-węgiel 

-Potrafi scharakteryzować 

przemiany fazowe 

-Dobiera odpowiednią 

metodę konserwacji i 

zabezpieczenia statków 

powietrznych 

Metrologia, tolerancje, pasowania i chropowatość powierzchni 



Uczeń:     

-Zna podstawowe jednostki 

układu si, 

-Zna metody i błędy 

pomiaru, 

-zna pojęcia wymiar liniowy, 

odchyłki graniczne, 

tolerancja, 

-Potrafi wymienić rodzaje 

pasowań,  

-Zna pojęcia chropowatość 

powierzchni, 

-Potrafi wymienić i 

scharakteryzować narzędzia  

pomiarowe 

-Zna metody i błędy 

pomiarowe 

-Potrafi to, co na ocenę 

dopuszczającą i 

dodatkowo: 

-Zna wzory na 

obliczanie wymiarów 

granicznych i tolerancji, 

- Zna ilość klas 

dokładności, 

-Wie jakie są oznaczenia 

chropowatości na 

rysunkach 

-Zna oznaczenia 

odchyłek kształtu i  

położenia 

-Potrafi rozróżnić 

metody pomiarów 

warsztatowych 

-Dobiera narzędzia 

pomiarowe, 

-Charakteryzuje rodzaje 

kontroli 

-Potrafi to, co na 

ocenę dostateczną 

i dodatkowo: 

-Potrafi obliczać 

tolerancje 

wymiarów 

liniowych 

-Zna oznaczenia 

odchyłek kształtu 

i  położenia, 

-Szacuje błędy 

pomiarowe 

-Potrafi to, co na 

ocenę dobrą i 

dodatkowo: 

-Potrafi odczytywać 

z tablic odchyłki 

wymiarowe, 

-Zna zasady 

obliczania pasowań ( 

luz wcisk) 

-Dobiera tolerancję, 

pasowanie do 

wymiaru dla danych 

części. 

-Potrafi odczytać z 

rysunku odchyłki 

kształtu i położenia 

-Dobiera przyrządy 

pomiarowe 

Uczeń posiada wiedzę 

wykraczającą wyraźnie 

poza podstawy 

programowe 

-Dokonuje analizy 

czynników wpływających 

na błąd pomiaru 

Semestr II 

Montaż części maszyn, środki transportu wewnętrznego 

Uczeń:     

-rozróżnia środki transportu 

wewnętrznego i sposoby 

przechowywania materiałów 

 -przestrzega zasad montażu 

ze względu na tolerancję 

wykonania części 

-potrafi scharakteryzować 

funkcje i zadania 

magazynów 

-potrafi scharakteryzować 

metody montażu części 

maszyn 

-Potrafi to, co na ocenę 

dopuszczającą i 

dodatkowo: 

-przestrzega zasad 

montażu podzespołów i 

zespołów 

mechanicznych ze 

względu na rodzaj 

produkcji 

-planuje czynności 

montażowe i 

demontażowe 

 

-Potrafi to, co na 

ocenę dostateczną 

i dodatkowo: 

-dobiera 

przyrządy do 

montażu i 

demontażu części 

-Potrafi to, co na 

ocenę dobrą i 

dodatkowo: 

-opisuje metody 

kontroli wykonania 

montażu 

-dobiera narzędzia i 

przyrządy do 

kontroli montażu 

 

Uczeń posiada wiedzę 

wykraczającą wyraźnie 

poza podstawy 

programowe 

 

  

Podstawy mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów 
 

Uczeń:     

-Rozróżnia obciążenia 

przenoszone przez wały i 

osie 

Zna rodzaje podpór, oraz 

układy sił, 

-Potrafi wymienić rodzaje 

odkształceń oraz naprężeń w 

materiale, 

-Potrafi wyjaśnić zjawisko 

zginania, skręcania, ścinania, 

-Zna rodzaje podstawowych 

połączeń części maszyn np. 

Wpustowe, sworzniowe 

-Wie na czym polega  próba 

rozciągania, 

-Zna podstawowe jednostki 

układu si 

-Potrafi to, co na ocenę 

dopuszczającą i 

dodatkowo: 

-Zna prawo hooke’a,  

-Potrafi 

scharakteryzować 

rodzaje odkształceń oraz 

naprężenia, 

-Zna podstawowe 

warunki 

wytrzymałościowe 

(zginanie, ścinanie, 

rozciąganie, skręcanie). 

-Potrafi 

scharakteryzować 

podstawowe połączenia 

części maszyn 

- Dokonuje  

-Potrafi to, co na 

ocenę dostateczną 

i dodatkowo: 

- Zna zasady 

obliczeń 

podstawowych 

połączeń części 

maszyn 

 

-Potrafi to, co na 

ocenę dobrą i 

dodatkowo: 

- Dokonuje obliczeń 

wytrzymałościowych 

belki na zginanie 

-Oblicza osiowy 

moment 

bezwładności figury 

złożonej, naprężenia 

gnące, skręcające, 

ściskające i 

rozciągające w belce 

 

-Uczeń posiada wiedzę 

wykraczającą wyraźnie 

poza podstawy 

programowe 

-Wykonuje wykresy sił 

tnących i momentów 

gnących dla różnych 

przypadków 

obciążenia belek 



samodzielnych  obliczeń  

wytrzymałości  na  

ścinanie,  ściskanie,  

zginanie  i rozciąganie 

Klasa 2 

Połączenia części maszyn, maszyny i urządzania stosowane w robotyce 

Uczeń:     

-dokonuje klasyfikacji 

maszyn 

-potrafi wymienić połączenia 

rozłączne i nierozłączne i 

scharakteryzować je 

-potrafi dokonać klasyfikacji 

przekładni mechanicznych 

-Potrafi wymienić i 

scharakteryzować rodzaje 

łożysk  

-potrafi wymienić i opisać 

rodzaje spawania 

-Wie co to normalizacja 

części maszyn i potrafi 

rozróżniać normy 

ISO,EN,PN-EN 

-Potrafi scharakteryzować 

podstawową dokumentację 

techniczną 

-potrafi dokonać klasyfikacji 

maszyn i urządzeń 

stosowanych w robotyce, 

wyjaśnia budowę i zasadę 

działania oraz określa ich 

zastosowanie  

 

 

-Potrafi to, co na ocenę 

dopuszczającą i 

dodatkowo: 

-potrafi opisać 

poszczególne połączenia 

i przedstawić 

podstawowe wzory 

obliczeniowe, np. 

połączenie nitowe 

-potrafi opisać 

poszczególne rodzaje 

przekładni 

-Zna oznaczenia spoin 

na rysunkach, 

-Potrafi opisać budowę 

spoiny, 

-Charakteryzuje 

poszczególne rodzaje 

zgrzewania 

-Potrafi opisać budowę i 

rodzaje łożysk 

-klasyfikuje elementy i 

połączenia podatne 

-Charakteryzuje 

sprzęgła, hamulce 

- porównuje parametry 

maszyn i urządzeń na 

podstawie ich 

charakterystyki 

technicznej 

-Potrafi to, co na 

ocenę dostateczną 

i dodatkowo: 

Potrafi wymienić i 

omówić rodzaje 

spoin, 

-Wie jak powinno 

wyglądać 

prawidłowe 

stanowisko do 

spawania 

-Dobiera 

materiały na 

elementy i 

połączenia 

podatne 

 

-Potrafi to, co na 

ocenę dobrą i 

dodatkowo: 

-samodzielnie 

dobiera łożyska z 

katalogów, 

-Wykazuje różnicę 

pomiędzy osią a 

wałem 

-Potrafi wymienić 

rodzaje nitów. 

-wykonuje 

obliczenia połączeń 

rozłącznych i 

nierozłącznych 

-Uczeń posiada wiedzę 

wykraczającą wyraźnie 

poza podstawy 

programowe 

 

 

Techniki wytwarzania 

-Wymienia rodzaje obróbki 

skrawaniem oraz opisuje 

każdą z nich. 

-Zna operacje wykonywane 

na poszczególnych 

obrabiarkach 

-Zna narzędzia stosowane na 

poszczególnych 

obrabiarkach. 

-Zna budowę narzędzi 

skrawających 

-Zna rodzaje obróbki ręcznej 

i maszynowej 

-potrafi rozpoznać narzędzia 

do obróbki ręcznej i 

maszynowej 

-potrafi wymienić rodzaje 

obróbki wykańczającej 

powierzchni 

-Zna rodzaje obrabiarek 

 

-Potrafi to, co na ocenę 

dopuszczającą i 

dodatkowo 

 -potrafi 

scharakteryzować i 

rozróżnić rodzaje 

obróbki wykańczającej 

powierzchni 

-Tworzy dokumentację 

technologiczną i potrafi 

ją scharakteryzować 

 

-Potrafi to, co na 

ocenę dostateczną 

i dodatkowo: 

-potrafi dobrać 

narzędzia do 

odpowiedniej 

obróbki ręcznej i 

maszynowej, 

  

-Potrafi to, co na 

ocenę dobrą i 

dodatkowo: 

-wskazuje właściwe 

przeznaczenie 

narzędzi do obróbki 

maszynowej i 

ręcznej  

-Uczeń posiada wiedzę 

wykraczającą wyraźnie 

poza podstawy 

programowe 

 

 



 

 


