
KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ELEKTRYCZNYCH DLA ZAWODU 
TECHNIK ELEKTRYK I ELEKTRYK 

 

I. Podstawa programowa  

Podstawa programowa dla zawodu technik elektryk   
Podstawa programowa dla zawodu elektryk  

 

II. Przedmioty objęte systemem oceniania 

1. Podstawy elektrotechniki i elektroniki 
2. Podstawy elektrotechniki 
3. Maszyny elektryczne  
4. Urządzenia elektryczne 
5. Instalacje elektryczne 
6. Technologia i rysunek techniczny 
7. Technologia i materiałoznawstwo elektryczne 
8. Pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych 
9. Pracownia maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

 

III. Podręczniki i zbiory zadań 

1.Podstawy elektrotechniki i elektroniki oraz Podstawy elektrotechniki 

- Artur Bielawski i Joanna Grygiel, Podstawy elektrotechniki w praktyce, WSiP, Warszawa 2017 

- Stanisław Bolkowski, Elektrotechnika 

- Aleksy Markiewicz, Zbiór zadań z elektrotechniki, WSiP, Warszawa 2018 

2.Maszyny elektryczne 

- Artur Bielawski, Wacław Kuźma, Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych. Kwalifikacja EE.05. Podręcznik. Część 1, WSiP, Warszawa 2019 

- Elżbieta Goźlińska, Maszyny Elektryczne, WSiP, Warszawa 2020 

3.Urządzenia elektryczne 

- Artur Bielawski, Wacław Kuźma, Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. 
Kwalifikacja EE.05. Podręcznik. Część 1, WSiP, Warszawa 2019 

4. Technologia i rysunek techniczny 

- Artur Bielawski i Joanna Grygiel, Podstawy elektrotechniki w praktyce, WSiP, Warszawa 2017 

5. Technologia i materiałoznawstwo elektryczne 

- Artur Bielawski i Joanna Grygiel, Podstawy elektrotechniki w praktyce, WSiP, Warszawa 2017 

6. Pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych 

- Marek Pilawski, Tomasz Winek, Pracownia elektryczna, WSiP, Warszawa 2020 

7. Pracownia maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

-Artur Bielawski, Wacław Kuźma, Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych. Kwalifikacja EE.05. Podręcznik. Część 1, WSiP, Warszawa 2019 

 

IV. Formy pracy podlegające ocenie   

- sprawdzian  
- poprawa sprawdzianu  
- projekt   
- kartkówka   
- notatka   



- referat  
- odpowiedzi ustne sprawdzające wiadomości  
- karty pracy laboratoryjnej   
- aktywność na lekcji  
- zadania domowe  
- sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych  
 

V. Kryteria na poszczególne oceny 

- celujący (6)  
- bardzo dobry (5)  
- dobry (4)  
- dostateczny (3)  
- dopuszczający (2)  
- niedostateczny (1) 
 

W przypadku oceny niedostatecznej uczeń może ją poprawiać ponownie w formie pisemnej na zajęciach lub 
konsultacjach. W przypadku ponownego niezaliczenia może zaliczać w formie ustnej lub pisemnej w czasie 
wolnym od zajęć po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem. Nieobecność na zajęciach jest 
traktowana jako wykorzystanie terminu z oceną niedostateczną. 

Uczeń jest zobowiązany do posiadania na lekcji uzupełnionego zeszytu. Jego brak skutkuje oceną 
niedostateczną. 

 

Celujący:  

• opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przedmiotów elektrycznych określone programem 
nauczania  
• biegle posługuje się wiedzą do celów teoretycznych i praktycznych  
• posiada umiejętność formułowania wniosków 
 

Oprócz powyższych warunków uczeń może: 
• samodzielnie rozwijać własne umiejętności  
• rozwijać swoją wiedzę korzystając z dodatkowych źródeł wiedzy  
• proponować nietypowe rozwiązania  
• brać czynny udział w konkursach i olimpiadach  
 

Bardzo dobry:  

•opanował w stopniu bardzo dobrym wiadomości i umiejętności określone  
w programie nauczania 
• rozwiązuje zadania obliczeniowe określone programem nauczania  
• samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami  
• umie samodzielnie wyciągać wnioski z zajęć  
• sprawnie posługuje się językiem technicznym  
• wykazuje aktywność na zajęciach lekcyjnych  

 

Dobry:  

• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania  
• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania zadań  
• samodzielnie rozwiązuje zadania objęte programem nauczania  
• potrafi poprawnie zastosować prawa i definicje zjawisk objętych programem nauczania  
• jest aktywny na zajęciach lekcyjnych  

Dostateczny:  

• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 
• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania  
• poprawnie rozwiązuje typowe zadania objęte programem nauczania przy częściowej pomocy nauczyciela  
• potrafi samodzielnie korzystać ze źródeł informacji  
• odrabia zadania domowe 
• poprawnie prowadzi zeszyt przedmiotowy  
• wykazuje zainteresowanie tematyką lekcji  
 



Dopuszczający:  

• opanował w minimalnym stopniu wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, a opanowane 
wiadomości nie wykluczają ucznia od możliwości dalszego kształcenia  
• przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać polecenia wymagające zastosowania praw i zależności objętych 
programem nauczania  
• przy pomocy nauczyciela potrafi dokonać podstawowych obliczeń  
• posiadana wiedza jest nieuporządkowana i chaotyczna 

 

Niedostateczny:  

• nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania  
• nie potrafi podać podstawowych praw objętych programem nauczania  
• nie potrafi rozwiązywać najprostszych zadań  
• nie potrafi napisać najprostszych wzorów określonych programem nauczania  
• nie prowadzi zeszytu  
• ma lekceważący stosunek do przedmiotu  
• nie odrabia zadań domowych  
• opuszcza zajęcia z danego przedmiotu 
 

W przypadku prac pisemnych punktowanych stosuje się następującą skalę:  

• celujący 100-96% maksymalnej liczby punktów  
• bardzo dobry 95-86% maksymalnej liczby punktów  
• dobry 85-70% maksymalnej liczby punktów  
• dostateczny 69-50% maksymalnej liczby punktów  
• dopuszczający 49-30% maksymalnej liczby punktów  
• niedostateczny 29-0% maksymalnej liczby punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja: 31.12.2021 


