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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W 

ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie 

 

Przedmiotowe zasady oceniania opracowane zostały w oparciu o następujące dokumenty: 

Statut szkoły, a w szczególności w oparciu o wewnątrzszkolne zasady oceniania, 

klasyfikowania i przeprowadzania egzaminów oraz regulamin praktyk zawodowych i zająć 

praktycznych. 

Plany pracy zajęć praktycznych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych zgodnie                         

z obowiązującą podstawą programową. 

 

W trakcie semestru uczeń otrzymuje oceny bieżące (cząstkowe) notowane przez właściwego 

nauczyciela zawodu, który ma obowiązek raz w tygodniu przenieść je do dziennika 

lekcyjnego. W trakcie semestru nauczyciel zawodu powinien dążyć do tego, aby wystawić 

uczniowi minimum tyle ocen bieżących, ile zajęć przeznaczonych jest w tygodniu na 

realizację materiału.  

 

Ocenianie uczniów odbywających zajęcia praktyczne. 

Celem zajęć praktycznych jest nabycie przez ucznia wiadomości i umiejętności, a także 

przyswojenie postaw i zachowań niezbędnych w późniejszym wykonywaniu zawodu. 

 

Cykl kształcenia w trakcie zajęć praktycznych, (w połączeniu z wiedzą nabytą w czasie zajęć 

teoretycznych) ma spowodować, że uczeń potrafi: 

1. czytać instrukcje oraz interpretować rysunki techniczne, 

2. zaplanować przebieg i sposób wykonania swojej pracy i prawidłowo ją wykonać, 

3. posługiwać się instrukcjami użytkowania, 

4. dobierać odpowiednie narzędzia, elektronarzędzia, sprzęt, nazywać je oraz posługiwać się 

nimi w sposób prawidłowy, 

5. wykonywać podstawowe operacje, 

6. dobierać środki ochrony osobistej do rodzaju i zakresu wykonywanych zadań, 

7. stosować zasady bezpiecznej i higienicznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska naturalnego, 

8. zaprezentować wykonaną przez siebie pracę i ocenić jej jakość, 

9. podać zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (oparzenia, omdlenia, 

skaleczenia, złamania, itp.). 

 

Szkolenie realizowane w trakcie zajęć praktycznych ma formę: 

- ćwiczeń praktycznych w warsztatach szkolnych. 

 

Obszary aktywności ucznia, które będą podlegać ocenie: 

1. Wykonanie przez ucznia pracy użytkowej. 

2. Wykonanie ćwiczeń, prostych czynności i operacji zawodowych. 

3. Wykonywanie prac bardziej złożonych obejmujących wyuczone poprzednio czynności, 

zabiegi i operacje zawodowe. 

4. Samodzielne wykonywanie ćwiczeń oraz prac produkcyjnych. 

5. Dyscyplina procesu technologicznego. 

6. Rytm i tempo pracy. 

7. Umiejętność czytania dokumentacji. 

8. Umiejętność doboru narzędzi, elektronarzędzi, sprzętu i przyrządów pomiarowych. 

9. Aktywność na zajęciach. 
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Ocenie podlegają także działania i postawy ucznia zaprezentowane przez: 

1. punktualne przybycie na zajęcia, 

2. posiadanie wymaganego stroju roboczego, 

3. umiejętność organizacji stanowiska pracy, 

4. zachowanie ładu i porządku na stanowisku pracy, 

5. jakość wykonania zadania praktycznego, 

6. umiejętność łączenia teorii z praktyką, 

7. umiejętność współdziałania ucznia w zespole, 

8. poszanowanie mienia Szkoły, 

9. przestrzeganie regulaminów i instrukcji obsługi, 

10. przestrzeganie przepisów bhp i dyscypliny pracy, 

11. zaangażowanie ucznia podczas wszystkich form zajęć praktycznych. 

 

Formy sprawdzania umiejętności i wiedzy ucznia 

Obowiązują następujące formy sprawdzania umiejętności i wiedzy: 

1. Formy ustne: 

· odpowiedź (zazwyczaj dotycząca wiedzy nabytej na zajęciach teoretycznych lub 

wcześniejszych zajęciach praktycznych, wymaganej do realizacji zadań praktycznych), 

· czytanie dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania zadania lub operacji, 

· aktywność w trakcie instruktażu wstępnego, bieżącego i końcowego, 

· prezentacja wykonanego zadania praktycznego. 

 

2. Formy praktyczne: 

· ćwiczenia (poszczególne operacje lub bardziej złożone procesy), 

· wykonanie zadania produkcyjnego, a w jego ramach: 

- etap planowania i dobierania rodzaju i ilości materiałów, narzędzi i sprzętu kontrolno-

pomiarowego, 

-umiejętność zorganizowania stanowiska pracy i zachowania odpowiedniego porządku tamże, 

-prawidłowa, zgodna z technologią, warunkami technicznymi i przepisami bhp realizacja 

zadania, 

- umiejętność ew. współpracy w zespole, przy wykonywaniu prac, 

· sprawdzian praktyczny na stanowisku. 

 

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć praktycznych (np. w razie braku odzieży 

roboczej), nie częściej jednak niż raz w każdym półroczu. Zgłoszenia należy dokonać na 

początku zajęć, najlepiej w czasie sprawdzania frekwencji. W takim przypadku, przez czas 

trwania zajęć, nauczyciel zawodu organizuje uczniowi prace o charakterze 

samokształceniowym lub innym (np. dyżur, lub prace porządkowe), a pod koniec zajęć 

sprawdza stopień opanowania zadanych wiadomości lub jakość wykonanych poleceń. 

Uczeń nie może być dopuszczony do zajęć z praktycznej nauki zawodu w przypadku braku 

ubrania roboczego a więc przy kolejnej takiej sytuacji będzie oceniony jako nieprzygotowany 

do zajęć i otrzyma ocenę niedostateczną. 

W przypadku nieobecności na zajęciach lub uzyskania oceny niedostatecznej, uczeń może 

być zobowiązany do zaliczania niektórych ćwiczeń, partii materiału, itp., ważnych dla 

realizacji celów edukacyjnych. Zakres i sposoby zaliczania są określane przez nauczyciela i 

podawane na początku roku szkolnego. 

Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. 

Nie zgłoszenie się ucznia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z utrzymaniem oceny. 
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Na zajęciach praktycznych nie obowiązują zasady tzw. „szczęśliwego numerka”. 

Wszystkie oceny powinny być ustalane w sposób jawny, na forum klasy (grupy zajęć 

praktycznych) i pozostawać jawne dla ucznia i jego rodzica (opiekuna). 

Więcej niż 30% opuszczonych zajęć w semestrze skutkuje nieklasyfikowaniem z zajęć 

praktycznych. 

Uczeń nieklasyfikowany zobowiązany jest do odrobienia zajęć w terminie wolnym od zajęć 

szkolnych – dni wolne od nauki, ferie, wakacje oraz zdania egzaminu klasyfikacyjnego. 

 

 

Zasady wystawiania oceny śródrocznej, rocznej oraz przeprowadzanie ewentualnych 

egzaminów: 

Ocena śródroczna nie musi być średnią arytmetyczną z poszczególnych ocen cząstkowych, 

ale nie powinna też zbytnio od niej odbiegać. Może być poprzedzona znakiem „+” lub „ - ”. 

Przy ocenie na koniec cyklu nauczania nie stosuje się tych znaków. 

Zarówno oceny śródroczne jak i końcowo-roczne odzwierciedlają wyniki pracy ucznia                         

w ciągu całego semestru lub roku szkolnego. Nie mogą one być rezultatem zaliczania przez 

ucznia całego materiału w ostatnich dniach semestru lub roku szkolnego! 

W przypadku wystawiania oceny na koniec cyklu kształcenia praktycznego, należy 

uwzględnić oceny roczne otrzymane w poprzednich latach z tego przedmiotu. Jeżeli 

przedmiot był nauczany przez co najmniej 2 nauczycieli, ocenę końcową ustala kierownik 

szkolenia praktycznego i warsztatów po wcześniejszym przeanalizowaniu ocen i rozmowie z 

nauczycielami prowadzącymi przedmioty. 

Pozostałe zasady wystawiania ocen śródrocznych, końcowo-rocznych oraz przeprowadzania 

ewentualnych egzaminów, są zgodne ze Statutem Szkoły, 

 

Ogólne kryteria ocen z zajęć praktycznych. 

 

Za wykonanie zadania praktyczne uczniowie są oceniani według poniższej, sześciostopniowej 

skali ocen. Oceny 2, 3, 4, 5 mogą być poprzedzone słowem plus lub minus albo równoważnie 

znakiem „+” lub „ - ”, wówczas, gdy uczeń nie spełnia wymagań na daną ocenę lub nie 

spełnia wszystkich wymagań na ocenę o stopień wyższy. 

 

Stopień celujący: Otrzymuje uczeń, który: 

posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania programowe. Biegle 

posługuje się zdobytymi wiadomościami przy wykonywaniu zadań praktycznych i czytaniu 

dokumentacji technicznej (plan, kosztorys). Biegle przenosi dane z dokumentacji na teren 

prac. Proponuje samodzielnie trafne rozwiązania nietypowe. Bardzo dokładnie wykonuje 

zadania odpowiadające w pełni warunkom odbioru technicznego. Wzorowo organizuje 

stanowisko pracy i zachowuje na nim na bieżąco ład, sprawnie i bezpiecznie posługując się 

narzędziami i urządzeniami. Potrafi dobrze współpracować przy pracach zespołowych. 

Przykładnie przestrzega przepisów bhp. Wzorowa punktualność i frekwencja na zajęciach. 

 

 

Stopień bardzo dobry: Otrzymuje uczeń, który: 

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania                                

i potrzebnych w wykonywaniu zajęć praktycznych. Sprawnie posługuje się nimi, 

samodzielnie rozwiązując problemy praktyczne w nowych sytuacjach występujących podczas 

zajęć praktycznych. Sprawnie posługuje się dokumentacja techniczną (plan, kosztorys)                          

i przenosi dane z niej na teren prac. Wykonuje ćwiczenia i zadania odpowiadające warunkom 

odbioru technicznego, zwracając uwagę na ich estetykę. Prawidłowo organizuje stanowisko 
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pracy, dba o zachowanie w trakcie pracy i porządku i ładu. Jest aktywny na zajęciach, chętnie 

uczestniczy w pracach zespołowych. Bardzo dobra frekwencja na zajęciach. 

 

 

Stopień dobry: Otrzymuje uczeń, który: 

opanował w wysokim stopniu wiadomości określone programem nauczania, a niewielkie 

braki w tej mierze pozwalają mu na wykonywanie samodzielnie typowych zadań 

praktycznych. Przy nieco trudniejszych pracach potrzebuje czasem niewielkiej pomocy 

nauczyciela. Z reguły zachowuje warunki odbioru technicznego, lub inne wymagania 

stawiane wykonywanym pracom. 

Prawidłowo wykorzystuje narzędzia i sprzęt. Przy organizacji stanowiska pracy i w samej 

pracy czasem dopuszcza do drobnych uchybień, stara się przestrzegać przepisy bhp. Dobrze 

posługuje się dokumentacja techniczną. Potrafi współpracować w zespole. 

 

 

Stopień dostateczny: Otrzymuje uczeń, który: 

wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie opanował                   

w stopniu podstawowym, co pozwala mu na wykonywanie typowych zadań praktycznych                

o średnim stopniu trudności pod kontrolą nauczyciela zawodu. Jego prace dopiero                        

po poprawieniu mogą odpowiadać stawianym im wymaganiom. Zaangażowanie ucznia                    

w czasie zajęć nie jest wystarczające, co owocuje uchybieniami w zorganizowaniu stanowiska 

pracy, w zachowaniu niektórych przepisów bhp, nie zawsze właściwym korzystaniem                        

z narzędzi, koniecznością sporadycznej pomocy nauczyciela. W stopniu podstawowym 

potrafi korzystać z dokumentacji technicznej (plan, kosztorys) jednak nie potrafi w pełni 

przenieść danych z niej na teren prac. Wymaga pomocy nauczyciela. Ma problemy przy 

współpracy z kolegami, w przypadku pracy prowadzonej zespołowo. 

 

 

Stopień dopuszczający: Otrzymuje uczeń, który: 

ma duże braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale nie przekreślają one możliwości 

uzyskania przez niego podstawowej wiedzy praktycznej w toku dalszej nauki. Wykonuje 

zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności, przy nieco trudniejszych wymaga częstej 

pomocy nauczyciela. Estetyka wykonanych prac pozostawia dużo do życzenia, często należy 

je kilkakrotnie poprawiać, by mogły zostać odebrane. Mało angażuje się w przebieg zajęć, 

rozprasza się, bywa niezdyscyplinowany, spóźnia się na zajęcia. Dopuszcza się znacznych 

uchybień przy organizacji stanowiska pracy, właściwym wykorzystaniu narzędzi i sprzętu. 

Nie dba o ład podczas pracy, nie porządkuje często stanowiska pracy po zakończonych 

zajęciach. Zdarzają mu się dość częste uchybienia przy zachowywaniu przepisów bhp. 

Wpływ na tę ocenę ma także niezadowalająca frekwencja na zajęciach praktycznych. 

 

 

Stopień niedostateczny: Otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, a braki                          

te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie umiejętności praktycznych z tego przedmiotu. Nie 

jest w stanie wykonać zadań praktycznych nawet o niewielkim stopniu trudności, czy też przy 

częstej pomocy nauczyciela i wielu poprawkach. Odmawia wykonania zadania praktycznego. 

Nie angażuje się w przebieg zajęć lub nie jest nimi zainteresowany. Nie potrafi pracować                   

w zespole, a nawet powoduje konflikty przy pracy w grupie. Nie potrafi lub nie chce 

zorganizować stanowiska pracy. Często nie stosuje się do przepisów bhp. 

        


