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Wymagania edukacyjne z przedmiotów zawodowych dla uczniów technikum 

 i branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku 

 

1. Ocena osiągnięć z teoretycznych przedmiotów zawodowych 

 

Ocenę celującą – otrzymuje uczeń, który:  

 wykazuje głębokie zainteresowanie zawodem, posiada zasób wiedzy i umiejętności 

zawodowych określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego; dzięki licznym lekturom, pracy własnej oraz dzięki 

udziałowi w szkolnych lub pozaszkolnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

angażuje się w życie społeczne na terenie szkoły i w środowisku, pogłębiając wiedzę 

zawodową, 

 aktywnie uczestniczy w lekcjach, potrafi szybko i samodzielnie rozwiązywać 

postawione przed nim zadania, jasno i precyzyjnie formułować swoje myśli, biegle 

posługuje się językiem zawodowym, 

 bezbłędnie posługuję się fachową terminologią zawodową, 

 wzorowo współpracuje w grupie, jest liderem grupy, potrafi słuchać innych, 

 posiada umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach 

poznawczych, potrafi odnajdywać związki przyczynowo-skutkowe oraz dokonać 

syntezy i analizy materiału rzeczowego, potrafi odnaleźć się w sytuacjach trudnych 

lub problemowych, 

 jest systematyczny i twórczy, chętny do wykonywania dodatkowych zadań.  

Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który:   

 ma dokładnie opanowaną wiedzę określoną podstawą programową kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego oraz uzyskaną w wyniku rozwijania zainteresowań 

zawodem poprzez pracę własną i uczestnictwo w szkolnych konkursach, 

 posiada umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach 

poznawczych, potrafi odnajdywać związki przyczynowo-skutkowe oraz dokonać 

syntezy i analizy materiału rzeczowego, 

 sprawnie posługuje się terminologią zawodową, 

 jest systematyczny i aktywny na zajęciach, 

 bardzo dobrze współpracuje w grupie, 

 jasno wyraża myśli i precyzyjnie  uzasadnia je, 

 dobrowolnie wykonuje różne prace wykorzystując nabytą wiedzę. 

Ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który:  

 opanował podstawową wiedzę z zakresu treści zawodu/przedmiotu oraz umiejętności 

przydatne na każdym stanowisku pracy;  

 prawidłowo rozumie sytuacje, zasady i metody stosowane w zawodzie/przedmiocie;  

 potrafi prawidłowo przenieść procedury ćwiczeniowe na rzeczywiste  działania 

praktyczne;  

 trafnie wyjaśnia poznawane wiadomości;  

 trafnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności w realizacji zadania praktycznego;  

 prawidłowo rozpoznaje, porządkuje, grupuje zdobytą wiedzę i umiejętności;  

 dostrzega błędy popełniane przy rozwiązywaniu określonych zadań;  

 prawidłowo posługuje się słownictwem zawodowym;  

 jest aktywny na zajęciach;  

Ocenę dostateczną – otrzymuje uczeń, który:  

 opanował podstawowe wiadomości i umiejętności pozwalające na zrozumienie 

większości zagadnień z danego przedmiotu;  
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 nie przywiązuje zbytniej uwagi do organizacji pracy, estetyki i staranności 

wykonywanych prac;  

 wypowiada się ogólnikowo, popełnia drobne błędy;  

 wykazuje elementarny stopień zrozumienia wiadomości;  

 potrafi omówić zagadnienie z pomocą nauczyciela;  

 prawidłowo ilustruje zagadnienia odpowiednimi przykładami;  

 wykazuje podstawowe wiadomości w wykonywaniu zawodu/przedmiotu;  

Ocenę dopuszczającą – otrzymuje uczeń, który:  

 opanował w stopniu elementarnym przygotowanie do zawodu/przedmiotu;  

 potrafi nazwać, wymienić podstawowe czynności związane z wykonywanym 

zawodem z pomocą nauczyciela;  

 przy pomocy nauczyciela wykonuje podstawowe formy ćwiczeń;  

 posiada podstawowe umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenia i rokuje 

osiągnięcie wymaganego minimum. 

Ocenę niedostateczną – otrzymuje uczeń, który:  

 nie opanował podstawowych wiadomości związanych z zawodem/ przedmiotem;  

 nie potrafi samodzielnie ani przy pomocy nauczyciela wykazać się wiedzą i 

umiejętnościami;  

 nie wykazuje zainteresowania zawodem/przedmiotem;  

 często opuszcza lekcje i nie prowadzi zeszytu;  

 nie korzysta z zaproponowanych form pomocy 

 

2. Ocena osiągnięć z praktycznych przedmiotów zawodowych 

 

Ocenę celującą – otrzymuje uczeń, który:  

  przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony 

przeciwpożarowej oraz systemów HACCP, GMP, GHP; określonych w regulaminach 

pracowni; 

  samodzielnie, prawidłowo i zgodnie z zasadami i przepisami wykonuje wszystkie 

czynności i obowiązki;  

  samodzielnie rozwiązuje problemy związane z zawodem;  

  bierze czynny udział w konkursach, olimpiadach, przedsięwzięciach szkolnych;  

  proponuje nowatorskie i twórcze podejście do zawodu;  

  we wzorowym porządku utrzymuje stanowisko pracy;  

  kształtuje postawę otwartości, koleżeństwa, współpracy w grupie;  

Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który:  

  przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony 

przeciwpożarowej oraz systemów HACCP, GMP, GHP; określonych w regulaminach 

pracowni; 

  samodzielnie, prawidłowo potrafi bardzo dobrze wykonać wszystkie czynności 

związane z nauką zawodu;  

  potrafi integrować grupę w pracy;  

  umie wykorzystać wiadomości z różnych dziedzin;  

  przywiązuje dużą wagę do jakości i estetyki prac wykonywanych na zajęciach 

praktycznych;  

  prawidłowo analizuje, wnioskuje i dostrzega związki między wiadomościami 

teoretycznymi a umiejętnościami praktycznymi;  

 



3 
 

 

Ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który:  

  przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony 

przeciwpożarowej oraz systemów HACCP, GMP, GHP; określonych w regulaminach 

pracowni; 

  opanował podstawową wiedzę z zakresu treści zawodu oraz umiejętności przydatne 

na każdym stanowisku pracy;  

  prawidłowo rozumie sytuacje, zasady i metody stosowane w zawodzie;  

  samodzielnie wykonuje przydzielone czynności popełniając przy tym drobne błędy, 

które z pomocą nauczyciela potrafi skorygować;  

  dostrzega błędy popełnione przy rozwiązywaniu określonych zadań;  

  jest aktywny na zajęciach praktycznych;  

 

Ocenę dostateczną – otrzymuje uczeń, który:  

  przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony 

przeciwpożarowej oraz systemów HACCP, GMP, GHP; określonych w regulaminach 

pracowni; 

  nie przywiązuje zbytniej uwagi do organizacji pracy, estetyki i staranności 

wykonywanych prac;  

  wykazuje elementarny stopień zrozumienia wiadomości;  

  potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia praktyczne z pomocą nauczyciela;  

  wykazuje podstawowe wiadomości w wykonywaniu zawodu;  

Ocenę dopuszczającą – otrzymuje uczeń, który:  

 przestrzega przepisy bhp, higieny pracy oraz regulaminu pracowni zajęć 

praktycznych, a także systemów HACCP, GMP, GHP;  

 potrafi nazwać, wymienić, wykonać podstawowe czynności związane z 

wykonywanym zawodem z pomocą nauczyciela;  

  wymaga ciągłej pomocy i nadzoru nauczyciela w przebiegu zajęć praktycznych;  

 przy pomocy nauczyciela wykonuje czynności praktyczne związane z nauką zawodu;  

 rokuje osiągnięcie wymaganego minimum.  

Ocenę niedostateczną – otrzymuje uczeń, który:  

  nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony 

przeciwpożarowej oraz systemów HACCP, GMP, GHP; określonych w regulaminach 

pracowni; 

  nie opanował podstawowych czynności praktycznych związanych z zawodem;  

  nie potrafi samodzielnie, ani przy pomocy nauczyciela wykazać się wiedzą i 

umiejętnościami praktycznymi;  

  nie wykonuje powierzonych czynności;  

  często opuszcza zajęcia praktyczne, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego;  

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

 pisemne sprawdziany, testy, 

 odpowiedzi ustne 

 kartkówki 

 ćwiczenia praktyczne 

 praca na lekcji indywidualna i w grupach 

 praca domowa 

 praca dodatkowa ( prezentacja, referat) 
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 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określają statuty szkół. 

 Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena określają statuty szkół. 

 Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statutach szkół. 

 Uczniowie posiadający opinię bądź orzeczenie PPP będą mieli dostosowane metody i formy 

pracy zgodnie z zaleceniami poradni i  ich potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. 

 

 

 

 

Pułtusk, 15.09.2019 r. 

Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych 

 


