ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW
ELEKTRYCZNYCH, ELEKTRONICZNYCH I MECHANICZNYCH
REALIZOWANYCH W FORMIE ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH
W PRACOWNIACH CKP
1. Zasady Przedmiotowego Oceniania w założeniach ogólnych, sposobach i zasadach informowania
uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach uczniów, zasadach klasyfikowania i ewaluacji są
zgodne z ZWO CKP.
2. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny opracowywane są przez nauczycieli uczących
poszczególnych przedmiotów.
3. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w kilku laboratoriach i prowadzonych przez kilku
nauczycieli, śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna wystawiane są przez opiekuna klasy w
porozumieniu z nauczycielami uczącymi.
4. Na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną mają wpływ oceny cząstkowe uzyskiwane
z następujących form sprawdzania osiągnięć uczniów:
a) prace domowe np. opracowanie wyników pomiarów w postaci sprawozdania,
b) ćwiczenie laboratoryjne (w formie zaliczenia),
c) kartkówka - obejmująca trzy ostatnie tematy lub zagadnienia z bieżącego ćwiczenia (tzw.
„wejściówka”),
d) odpowiedź ustna lub pisemna, dot. np. zagadnień z bieżącego ćwiczenia,
e) sprawdzian – obejmuje większą partię materiału lub dział programowy, próbny egzamin
zawodowy,
f) test (np. badanie wyników),
g) prace projektowe,
h) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,
i) referat,
j) aktywność i kreatywność na zajęciach.
5. Nauczyciel informuje uczniów o wadze poszczególnych ocen. Największą (decydującą) wagę mają
oceny z zaliczenia serii ćwiczeń oraz prac projektowych. W szkołach, w których obowiązują dzienniki
elektroniczne, stosuje się ocenianie wagowe. Nauczyciel przedmiotu indywidualnie określa wagi
poszczególnych ocen w skali przyjętej przez szkołę, o czym informuje uczniów na początku roku
szkolnego.
6. Zasady i organizacja sprawdzania osiągnięć uczniów w zakresie ćwiczeń laboratoryjnych:
a) przygotowanie uczniów do ćwiczeń laboratoryjnych powinno być sprawdzane, w miarę
możliwości, na każdych zajęciach, w formie tzw. „wejściówki”,
b) z każdego ćwiczenia wszyscy uczniowie wykonują sprawozdania w trakcie I serii ćwiczeń;
w następnych seriach ćwiczeń sprawozdanie z danego ćwiczenia wykonuje jeden uczeń z zespołu,
o ile nauczyciel prowadzący nie postanowi inaczej; uczniowie są zobowiązani oddać nauczycielowi
sprawozdania w ciągu tygodnia od wykonania ćwiczenia; za nieoddane sprawozdanie uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną; uczeń ma obowiązek oddania zaległych sprawozdań do momentu
rozpoczęcia następnej serii ćwiczeń; sprawozdania podlegają zwrotowi na koniec roku szkolnego,
c) jeśli uczeń z powodu nieobecności na zajęciach nie wykonał ćwiczenia laboratoryjnego, jest on
zobowiązany odpracować je w możliwie jak najkrótszym terminie (wskazane do końca serii)
i samodzielnie wykonać sprawozdanie,
d) każda seria ćwiczeń kończy się tzw. zaliczeniem, czyli wykonaniem ćwiczenia kontrolnego,
e) uczeń może być dopuszczony do zaliczenia pod warunkiem wykonania wszystkich ćwiczeń w serii
i oddania sprawozdań; o postępowaniu w sytuacjach wyjątkowych (przypadki losowe) decyduje
nauczyciel,

f) w przypadku, gdy uczeń nie przystąpi do zaliczenia z powodu nieobecności, jest on zobowiązany
w terminie dwóch tygodni od swojego powrotu na zajęcia ustalić z nauczycielem termin wykonania
ćwiczenia kontrolnego; nieprzystąpienie do zaliczenia w ustalonym terminie skutkuje otrzymaniem
przez ucznia oceny niedostatecznej,
g) aby uzyskać pozytywną ocenę klasyfikacyjną, uczeń powinien otrzymać co najmniej dopuszczające
oceny z zaliczeń serii ćwiczeń.
7. Uczeń ma możliwość poprawy niesatysfakcjonujących go ocen, zarówno z wykonywanych sprawozdań
jak i ćwiczeń kontrolnych w formie i terminie ustalonych przez nauczyciela.
8. Sposób postępowania ucznia w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej za I semestr określa ZWO
placówki.
9. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej określa ZWO
placówki.
10. Kryteria oceniania dla wybranych form sprawdzania osiągnięć uczniów:
a) zaliczenie: wymagania opracowywane są zgodnie z pkt. 2 dla poszczególnych poziomów
edukacyjnych oddzielnie
b) sprawozdanie:
1. Wymagania na ocenę bdb:
Sprawozdanie zawiera wszystkie niezbędne elementy, tj.:
- schematy układów pomiarowych,
- wyniki pomiarów i obliczeń wraz z wykorzystanymi wzorami,
- przebiegi i/lub charakterystyki,
- wnioski
opracowane wyczerpująco, bez błędów merytorycznych i estetycznie.
2. Wymagania na ocenę db:
jw., lecz zdarzają się drobne uchybienia w wykonaniu poszczególnych elementów sprawozdania.
3. Wymagania na ocenę dst:
jw., lecz zdarzają się znaczne błędy w wykonaniu poszczególnych elementów sprawozdania.
4. Wymagania na ocenę dop:
jw., oraz brak jednego z elementów wymienionych w pkt 1.
5. Ocena ndst:
Niespełnienie powyższych kryteriów lub nieoddanie sprawozdania.
c) pisemne formy wypowiedzi:
0 – 39% ndst
40 – 59% dop
60 – 74% dst
75 – 89% db
90 – 100% bdb
d) zadanie egzaminacyjne:
mniej niż 75% - niedostateczny,
75% ÷ 84% - dopuszczający,
85%89% - dostateczny,
90%94% - dobry,
95% ÷ 100% - bardzo dobry.

