
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

Nauczyciel: GRZEGORZ BOTOR 

Rok szkolny: 2022/2023 

1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA, MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO, 

KLASA 3aP,     6 GODZIN x 7 TYGODNI = 38 GODZIN 

2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA, ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZEPISY RUCHU 

DROGOWEGO, KLASA 3bP, 6 GODZIN x 7 TYGODNI = 38 GODZIN 

3. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA, SPRZEDAWCA, PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO, KLASA 3dP, 6 GODZIN x 7 

TYGODNI = 38 GODZIN 

 

1. Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

a. W minimalnym stopniu opanował treści programu nauczania (podstawowe pojęcia, przepisy ogólne, 

podstawowe manewry, zachowanie na drodze, podstawowe znaki i sygnały drogowe, podstawowe 

zasady techniki kierowania, ogólna budowa pojazdu, podstawowe zasady udzielania pierwszej 

pomocy), 

b. Wykonuje typowe zadania tylko przy pomocy nauczyciela, 

c. Prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

2. Na ocenę dostateczną uczeń: 

a. Opanował większość podstawowych treści programu nauczania, 

b. Zna podstawowe pojęcia i reguły, 

c. Potrafi, przy pomocy nauczyciela, wykorzystać w praktyce poznane reguły, 

d. Wykonuje samodzielnie zadania po przeczytaniu polecenia przez nauczyciela, 

e. Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

3. Na ocenę dobrą uczeń: 

a. Opanował podstawowe treści przewidziane w programie nauczania, 

b. Zna większość pojęć i reguł, 

c. Umie korzystać ze źródeł przy pomocy nauczyciela, 

d. Potrafi częściowo, bez pomocy nauczyciela, zastosować poznane reguły w praktyce, wykonuje proste 

zadania i polecenia, 

e. Systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

a. Opanował większość materiału zawartego w programie, 

b. Zna prawie wszystkie pojęcia i reguły, 

c. Potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji, 

d. Umie samodzielnie wykonać typowe zadania, a trudniejsze przy pomocy nauczyciela, 

e. Próbuje samodzielnie wykonywać dodatkowe zadania, 

f. Samodzielnie uzupełnia wiedzę, 

g. Systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

5. Na ocenę celującą uczeń: 

a. Opanował w pełni materiał przewidziany programem nauczania, 

b. Potrafi zastosować swoją wiedzę w sytuacjach nietypowych, 

c. Potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji, 

d. Wyszukuje samodzielnie materiały na dany temat, 

e. Podejmuje próby samodzielnego formułowania własnych sądów i opinii na dany temat, 

f. Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. 

Podpis 


