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Przedmiotowe zasady oceniania 

z przedmiotów elektrycznych i elektronicznych 

Technikum  4 lat po Szkole gimnazjalnej 

Zawód: technik elektryk  311303 i technik elektronik 311408 

Rok szkolny 2019-2020 
Przedmiotowe Zasad Oceniania opracowano na podstawie: 

1. Rozporządzenia MEN z dnia 22.02.2019 w sprawie  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy  w szkołach publicznych D.U.2019 poz.273. 

2. Rozporządzeniem MEN z dnia 16.05.2019 sprawie w sprawie podstawy programowej kształcenia 

zawodowego szkolnictwie branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych zakresie wykonywanych 

zawodów szkolnictwa branżowego DU z 2019 poz  991. 

3. Regulamin Oceniania, Klasyfikowania i Promowania ZSB-E w Świdnicy (WSO). 

 

       Celem przedmiotowych zasad  oceniania jest to, aby nauczyciele tych samych przedmiotów w różnych klasach na tym 

samym poziomie kształcenia i w tym samym typie szkoły oceniali: 

 Te same wiadomości i umiejętności 

 Z jednakową częstotliwością 

 Biorąc pod uwagę takie same formy aktywności i motywacji uczniów do uzyskiwania lepszych ocen 

 Stosując takie same kryteria oraz taki sam sposób komunikowania o wynikach oceniania 

Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne uczniowie będą uzyskiwać wg następującej skali przyjętej w szkolnym systemie 

oceniania: 

 

Stopień 1 2 3 4 5 6 

Średnia wagi 

ocen 
1,74 1,75 2,61 3,61 4,61 5,31 

 

Przyjmuje się następujące ogólne wymagania na poszczególne oceny: 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

        -nie opanował wiadomości teoretycznych i praktycznych na poziomie podstawowym 

       -nie potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązywać zadań teoretycznych oraz praktycznych 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

       - zna podstawowe prawa elektrotechniki; 

       - potrafi czytać schematy podstawowych układów elektrycznych;   

      - potrafi scharakteryzować  podstawowe elementy i podzespoły układów elektrycznych i elektronicznych; 

      -potrafi opisać  zasady działania urządzeń  elektrycznych; 

      - potrafi opisać podstawowe parametry urządzeń elektrycznych; 

      -potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązywać podstawowe zadania teoretyczne oraz praktyczne; 

      -wykonywania podstawowych pomiarów i badań układów i urządzeń elektrycznych na podstawie zadanej    instrukcji  

zawierającej: 

   - schematy układów pomiarowych, wykaz niezbędnych przyrządów i urządzeń wraz z podanym sposobem ich użycia,  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który potrafi wyjaśnić   

         -  działanie podzespołów i układów elektrycznych i elektronicznych,  

         - wpływu elementów na parametry i charakterystyki układów elektrycznych;  

         - działanie podzespołów lub bloków funkcjonalnych urządzeń elektrycznych; 
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         - potrafi rozwiązywać typowe zadania teoretyczne oraz praktyczne; 

         - słabo stosuje nazewnictwo techniczne; 

oraz opanował umiejętność 

       - wykorzystania wzorów stosowanych w elektrotechnice do obliczania wartości wielkości elektrycznych; 

       - doboru przyrządów pomiarowych i wykonania podstawowych pomiarów i badań układów i urządzeń        elektrycznych na 

podstawie zadanej instrukcji zawierającej schematy układów pomiarowych,  

Ocenę   dobrą otrzymuje uczeń, który: 

  który spełnia wymagania wymienione na ocenę  dostateczną, a ponadto cechuje go większa samodzielność 

 w wykonawstwie typowych zadań  zawodowych. Potrafi korzystać  zarówno z dokumentacji technicznej jak równie z innych    

źródeł informacji technicznej 

        - opanował pełen zakres wiadomości oraz umiejętności praktycznych, jednak popełnia drobne błędy;  

  - stosować prawa elektrotechniki do obliczania obwodów elektrycznych; 

 -  potrafi rozwiązywać zadania praktyczne o podwyższonym stopniu trudności; 

  - potrafi stosować podstawową terminologię; 

        - doboru przyrządów pomiarowych i wykonania podstawowych pomiarów i badań układów i urządzeń   elektrycznych na 

podstawie zadanej instrukcji zawierającej schematy układów pomiarowych,  

Ocenę  bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

      -opanował pełen zakres wiadomości wynikających z programu nauczania danego przedmiotu 

      - sprawnie posługuje się wiedzą teoretyczną oraz samodzielnie potrafi rozwiązywać zadania praktyczne 

       - potrafi stosować terminologię techniczną; 

       - potrafi stosować wiadomości i  umiejętności w sytuacjach problemowych np 

      - dokonywania kontroli jakościowej elementów i układów , 

      - analizowania wpływu napięć zasilających na prac układu, 

- analizowania wpływu elementów regulacyjnych na pracę  poszczególnych podzespołów urządzenia jak    również  samego 

urządzenia. 

     - zaplanowania i samodzielnego wykonania wszystkich operacji, związanych z projektowaniem, montażem i uruchomieniem 

prostych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 

    - naprawy  urządzeń i maszyn elektrycznych w podstawowym zakresie. 

Ocenę  celującą otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza ramy obowiązującego programu nauczania z danego przedmiotu 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych oraz praktycznych 

      wykazuje szczególne zainteresowanie określoną dziedziną wiedzy, osiąga sukcesy  

     w olimpiadach przedmiotowych w szkole oraz poza nią 

 

       Taką samą skalę oceniania przyjmuje się jeśli chodzi o oceny cząstkowe. Dopuszcza się stosowanie znaku „+ -” ocenie 

cząstkowej. Nauczyciel może stosować znaki „nb”- nieobecny, „np”- nieprzygotowany itp., wedle własnego uznania. 

Przyjmuje się częstotliwość oceniania min. 1 ocena w miesiącu. 

        Propozycja sposobów i form oceniania uczniów. 

 

 

 

Przyjmuje się wagę ocen cząstkowych od 1 - 5  

Sposoby i formy oceniania Termin realizacji 

Wypowiedzi ustne na każdej lekcji 

Testy cząstkowe  po każdym  dziale programowym 
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Sposoby i formy oceniania Termin realizacji 

Prace domowe wg potrzeb lub sprawozdanie z ćwiczenia po każdych 

zajęciach  ćwiczeniowych 

Referaty  raz w semestrze lub  wg potrzeb 

Aktywność na lekcjach na każdej lekcji 

Testy praktyczne (np. ćw kontrolne projekty, rysunki) po cyklu ćwiczeń lub min. jeden w semestrze 

Sprawdziany pisemne  po dziale tematycznym  

Kartkówki min. z trzech ostatnich lekcji 

Prezentacje  wg potrzeb 

Prowadzenie zeszytów na bieżąco 

Prowadzenie dokumentacji badań po każdym ćwiczeniu 

Przestrzeganie instrukcji BHP i regulaminów pracowni  na każdych zajęciach 

 

   Sprawdziany pisemne, których czas trwania wynosi min. 45 minut, powinny być zapowiadane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem z zachowaniem zasad WSO. Nauczyciel powinien odnotować ten fakt w dzienniku,  w przypadku nieobecności 

nauczyciela sprawdzian należy ponownie zapowiedzieć (nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).  Uczeń ma prawo do    

jednego nieprzygotowania w semestrze (nieprzygotowanie nie obejmuje prac pisemnych zapowiedzianych oraz ćwiczeń 

laboratoryjnych lub projektowych). 

 Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu powinien podać uczniom kryteria wymagane do otrzymania określonej oceny. Zakłada 

się, że do otrzymania oceny: 

- dopuszczającej potrzeba co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów, 

- dostatecznej potrzeba co najmniej     60% maksymalnej liczby punktów, 

- dobrej potrzeba co najmniej  70% maksymalnej liczby punktów, 

- b. dobrej potrzeba co najmniej               90% maksymalnej liczby punktów. 

  Uczeń ma obowiązek zaliczyć wszystkie  (działy, ćwiczenia, projekty) na ocenę co najmniej dopuszczającą. Nie 

zaliczenie któregoś z (działów, ćwiczeń, projektów) wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej na semestr. W przypadku 

nieobecności  ucznia spowodowanej chorobą (potwierdzoną zwolnieniem lekarskim) lub zdarzeniem losowym termin poprawy 

uzgadniany jest z nauczycielem, w innym przypadku  nieobecność wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Uczeń ma 

prawo do poprawy oceny (podwyższenia oceny) z pracy pisemnej oraz praktycznej w terminie i formie uzgodnionej z 

nauczycielem, jednak w  terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od  momentu otrzymania oceny. Oceny uzyskane z poprawy, 

mają wpływ  na ocenę końcową. Prace pisemne niesamodzielne będą ocenianie negatywnie. W ocenie końcowej powinny być 

uwzględnione wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w danym semestrze(roku szkolnym). 

Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec semestru lub został  nieklasyfikowany, ma obowiązek zaliczyć cały 

materiał z I semestru na ocenę co najmniej dopuszczającą  w   formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 Nie zaliczenie I semestru wiąże się z otrzymaniem  z obniżonej oceny na koniec roku szkolnego. Prowadzenie zeszytów 

przedmiotowych jest obowiązkowe. 

Nie zaleca się zadawać zadań  bieżących na święta i ferie (nie dotyczy to zadań długo terminowych np. dokumentacja z 

pomiarów, referaty, projekty, zadania z tekstem itp.). 

Nauczyciel powinien na pierwszej lekcji organizacyjnej poinformować uczniów  

o przedmiotowych zasadach oceniania przez podyktowanie informacji do zeszytów przedmiotowych. W zeszytach 

przedmiotowych rodzice (prawni opiekunowie) ucznia potwierdzają podpisem przyjęcie informacji o wymaganiach. Cały  zestaw 

wymagań znajduje się w bibliotece szkolnej. 
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Sposoby oceniania z poszczególnych przedmiotów: 

Przedmioty elektryczne 

TECHNIK ELEKTRYK   311303 

 

1.Podstawy elektrotechniki i elektroniki 

2.Podstawy techniki 

3.Instalacje elektryczne 

4.Elektroenergetyka 

5.Energoelektronika 

6.Maszyny i napęd elektryczny 

7.Pracownia zawodowa elektryczna i elektroniczna 

8.Pracownia zawodowa montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych 

9.Pracownia zawodowa instalacji elektrycznych 

10.Pracownia zawodowa eksploatacji maszyn i napędu elektrycznego 

Przedmioty elektroniczne 

 TECHNIK ELEKTRONIK  311408 

 

1. Elektrotechnika i elektronika 

2. Urządzenia elektroniczne 

3. Podstawy techniki 

4.  Pracownia zawodowa elektryczna i elektroniczna 

5.   Pracownia zawodowa instalacji urządzeń elektronicznych 

6.  Pracownia zawodowa eksploatacji urządzeń elektronicznych 

Przedmioty zawodowe 

    waga ocen cząstkowych (1-5), 5 waga najwyższa 

Przyjęto wagę 1-5 

Ocenie podlegają:  

      I.      Wypowiedź ustna, aktywność na lekcji - waga 5 

- krótka odpowiedź ustna ( obejmująca zagadnienia z ostatnich lekcji lub całego aktualnie przerabianego działu) 

     II.    Sprawdzian pisemny, prace pisemne- waga 5 

- prace pisemne (przeprowadzane po każdym zakończonym dziale) 

- prace domowe 

- referaty (zgodne z omawianymi działami, jeden w ciągu semestru) 

      III.  Kartkówka -waga 3 

-!5 minutowe kartkówki z trzech ostatnich lekcji – nie są zapowiedziane przez nauczyciela. 

     IV.      Testy sprawdzające- waga 2 

     V.    Projekty, prezentacje, udział w konkursach i olimpiadach – waga 5 

- prezentacje, projekty - wg potrzeb  

- udział w konkursach i olimpiadach 

     VI.      Prace domowe – waga 4 

         -   prace domowe (sprawozdania z ćw lub rysunki wykonywane w ołówku, tuszu lub komputerowe) 

   VII.    Prowadzenie zeszytu przedmiotowego – waga 1 

          - uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu przedmiotowego na każdej lekcji; 



 - 5 - 

          - nauczyciel może dokonać kontroli zeszytu przedmiotowego w każdym czasie, nieusprawiedliwiony brak   

zeszytu na zajęciach lub stwierdzone rażące braki w zeszycie skutkują oceną niedostateczną  z wpisem do  dziennika. 

 

 

Pracownia zawodowa pomiarów elektrycznych i elektronicznych, instalacji elektrycznych, montażu i 

konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych i eksploatacji maszyn i napędu elektrycznego i pracownie 

elektroniczne 

waga ocen cząstkowych (1-5), 5 waga najwyższa 

Ocenie podlegają:  

     I.       Przygotowanie do ćwiczeń -  waga 3 

- krótka odpowiedź ustna lub pisemna dotycząca przygotowania do ćwiczeń (zawierająca układy pomiarowe, prawa, 

przebieg wyznaczanych charakterystyk, definicje parametrów i ich wartość, w zależności od badanego elementu czy 

układu i jego konfiguracji) 

     II.    Organizacja stanowiska ćwiczeniowego , BHP, regulamin pracowni – waga 1 

- organizacja pracy w grupie ,prawidłowy dobór urządzeń i przyrządów pomiarowych; 

- porządek na stanowisku ćwiczeniowym;  

- przestrzeganie regulaminu pracowni, zachowania zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy 

     III.  Zadanie domowe- opracowanie dokumentacji z przepracowanego ćwiczenia (sprawozdanie z ćwiczenia) –waga 5 

- opracowanie dokumentacji przeprowadzonych badań w postaci sprawozdań i oddanie ich po każdym wykonanym 

ćwiczeniu prowadzącemu zajęcia; 

     IV.  Sprawdzian kontrolny (zaliczenie ćwiczeń) –waga 4 

- teoretyczny sprawdzian kontrolny po zakończeniu każdego zestawu ćwiczeń, obejmujący tematykę wszystkich ćwiczeń 

w zestawie; 

- wykonanie ćwiczenia kontrolnego. 

     V.  Aktywność w czasie wykonywania ćwiczeń, praca w grupach –waga 2 

-uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcjach ćwiczeniowych i angażować się we wszystkie czynności 

związane z ćwiczeniem; 

-zgłaszanie się do odpowiedzi, kreatywna praca w grupie ćwiczeniowej, zgłaszanie pomysłów, rozwiązywanie  

podstawowych problemów. 

     VI.      Prace techniczne, konkursy, olimpiady –waga 5 

         -  wykonanie prac „modelowo – konstrukcyjnym”  uzgodnione z nauczycielem; 

- udział w konkursach i olimpiadach tematycznych 

- rozwój uzdolnień indywidualnych potwierdzonych konkretnymi wynikami. 

    VII.  Prowadzenie zeszytu przedmiotowego – waga 4 

- uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu przedmiotowego na każdej lekcji; 

- nauczyciel może dokonać kontroli zeszytu przedmiotowego w każdym czasie, nieusprawiedliwiony  brak zeszytu na 

zajęciach lub stwierdzone rażące brak iw zeszycie skutkują oceną niedostateczną  z wpisem do dziennika.  

 

 

podpis 


