
PRZEDMIOTOWY 

SYSTEM OCENIANIA

MECHANICZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

W ocenie wiadomości i umiejętności zawodowych uczniów w klasach uczących 
się zawodu technika MECHANIKA OKRETOWEGO na wszystkich zajęciach teoretycznych i 
praktycznych należy stosować jednolite kryteria oceniania zawarte w Wewnątrzszkolnym 
Systemem Oceniania (WSO) oraz  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 
2005 r w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji 
zawodowych marynarzy i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r z 
późniejszymi zmianami w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy .

W trakcie realizacji treści programowych uczeń poddawany jest ciągłemu 
sprawdzaniu stopnia opanowania i zrozumienia przekazywanego materiału. I tak ocenie 
podlega:
• - zakres wiadomości i umiejętności;
• - rozumienie materiału naukowego;
• - umiejętności stosowania wiedzy;
• - kultura przekazywania wiadomości. 

Stosowane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
• – odpowiedzi (dialog, opis);
• – wypowiedzi w czasie zajęć (określane jako aktywność);
• – rozwiązywanie testów różnego typu;
• – sprawdziany – egzaminy cząstkowe i końcowe najwyżej oceniane;
• – rozwiązywanie zadań problemowych (złożonych);
• – referaty, własne opracowania wybranych tematów.

Przy ocenianiu należy zachować następujące zasady:

• Szkolenie z przedmiotu zawodowego kończy się egzaminem lub zaliczaniem 
(zgodnie z: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r w 
sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji 
zawodowych marynarzy).

• Egzamin może składać się z kilku części realizowanych w ciągu roku szkolnego lub 
cyklu nauczania.

• Formą egzaminu może być pisemne opracowanie zadanego problemu, różnego 
rodzaju testy (np. test jednokrotnego wyboru, test wielokrotnego wyboru, test z 
zadaniem otwartym, itp.) Dopuszcza się by formą sprawdzenia wiedzy i 
umiejętności (z przedmiotów prowadzonych przez kilka lat) były zadania 
kompleksowe obejmujące swym zakresem wiedzę z kilku przedmiotów 
nawzajem się uzupełniających (np. materiałoznwstwo okrętowe , podtsawy 
konstrukcji maszyn, tłokowe silniki spalinowe, itp.).

• Terminy i zagadnienia objęte egzaminem są zapowiadane z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem.  



• Przy ocenie egzaminu pisemnego należy przyjąć następującą skalę:

- poniżej 50% punktów możliwych do zdobycia            - ocena niedostateczny

- od 50% do 59% punktów                                                 - ocena dopuszczający

- od 60% do 74% punktów                                                 - ocena dostateczny

- od 75% do 89% punktów                                                 - ocena dobry

- od 90% do 99% punktów                                                 - ocena bardzo dobry

- 100% punktów i rozwiązanie zadania dodatkowego  - ocena celujący.

• Ocena semestralna, końcowo roczna lub kończąca cykl nauczania wystawiana jest 
na podstawie ocen z poszczególnych części egzaminu lub na podstawie ocen z 
poszczególnych części egzaminu.

• Jeżeli uczeń korzysta z niedozwolonej pomocy dydaktycznej lub zakłóca przebieg 
egzaminu, nauczyciel przerywa egzamin dla danego ucznia, wystawia za egzamin 
0 punktów i ocenę niedostateczną. Uczeń taki nie ma prawa przystąpienia do 
egzaminu dodatkowego pozwalającego na uzyskanie pozytywnej oceny z 
nauczanego przedmiotu.

• Uczeń ma prawo do dodatkowego (poprawkowego) egzaminu. Uczeń poprawia 
egzamin tylko raz na swój wniosek w terminie ustalonym przez nauczyciela. Nie 
stawienie się na egzamin dodatkowy nie nakłada na nauczyciela obowiązku jego 
ponownego organizowania.

• Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej z obowiązujących zajęć 
dydaktycznych przewidzianych planem nauczania jest:

• uczestnictwo w zajęciach konwencyjnych o liczbie godzin nie mniejszej niż 
minimalna ilość tematów konwencyjnych zgodna z kursami modelowymi IMO. 
(frekwencja na zajęciach z tematów konwencyjnych w cyklu nauczania danego 
przedmiotu zawodowego nie może być niższa niż 100%, z uwzględnieniem 
frekwencji na zajęciach uzupełniających)

• uczeń nieobecny na zajęciach dydaktycznych lub praktycznych w celu zaliczenia 
musi uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, prowadzonych w formie konsultacji 
spełniając następujące zasady:

• - uczniowie na zajęcia uzupełniające przychodzą z przygotowanym opracowaniem 
(konspektem) tematu zajęć, na których byli nieobecni. Opracowanie tematu 
powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, datę nieobecności na zajęciach 
oraz temat zajęć

• - nieobecność na zajęciach lekcyjnych z danego tematu konwencyjnego można 
uzupełnić w ciągu trzech tygodni od ustania przyczyny nieobecności

• - w przypadku niezaliczenia danego tematu w określonym wyżej terminie 



nauczyciel wystawia ocenę niedostateczną z danego tematu.

c. uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminów

d. zaliczenie wszystkich ćwiczeń

e. uzyskanie oceny kończącej cykl nauczania minimum dopuszczający.

Kryteria oceniania z zaliczeń prac pisemnych, odpowiedzi ustnych:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

• Posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 
przedmiotu w danej klasie.

• Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania w danym przedmiocie 
oraz prezentuje je podczas zajęć.

• Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów, 
proponuje inne nie szablonowe rozwiązania i rozwiązuje zadania wykraczające 
poza program nauczania w danej klasie.

• Osiąga sukcesy w zewnętrznych egzaminach w zdobywaniu certyfikatów 
związanych z tematyką zajęć. 

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

• Opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem 
nauczania przedmiotu w danej klasie.

• Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje 
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem.

• Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w 
nowych sytuacjach.

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:

• Opanował bardziej złożone programowe treści nauczania.

• Poprawnie posługuje się umiejętności i wiadomości objęte programem nauczania 
w danej klasie.

• Rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne przydatne w 
szkolnej i pozaszkolnej działalności.

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

• Opanował wiadomości i umiejętności o niewielkim stopniu złożoności określone 
programem nauczania przedmiotu w danej klasie.



• Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne dające się wykorzystać w 
sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

• Opanował treści programowe niezbędne w dalszym uczeniu się danego 
przedmiotu oraz w życiu. 

• Ma braki w opanowaniu treści programowych, ale braki te nie przekreślają 
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w 
ciągu dalszej nauki.

• Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu 
trudności

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

• Nie opanował treści programowych w stopniu niezbędnym  do nauki dalszych 
zagadnień w  danym przedmiocie.

• Nie zaliczył zajęć (odrobionych nieobecności ) na których był nie obecny.

• Pracuje niesamodzielnie, korzysta z niedozwolonych technik pracy.

• Nie przestrzega przepisów bhp i dyscypliny pracy.

UWAGA!

Powyższy Przedmiotowy system oceniania dotyczy  przedmiotów zawodowych w  
zawodzie Technik mechanik okrętowy, tj.:

Według programu 314[01] Według programu 315105
Okrętowe silniki spalinowe, Akcje ratownicze
Siłownie okrętowe Budowa okrętu
Materiałoznawstwo okrętowe, Okrtowe silniki tłokowe
Maszyny i urządzenia okrętow, Ochrona środowiska morskiego
Budowa i teoria okrętu Termodynamika procesów eksploatacyjnych
Podstawy konstrukcji maszyn Elektrotechnika i automatyka okrętowa
Termodynamika techniczna,  Maszyny i urządzenia okretowe
Technologia remontów Rysunek techniczny maszynowy
Elektrotechnika i elektronika okrętowa Techniki warsztatow i mechaniczne
Ochrona środowiska morskiego Techniki badań i remontów maszyn
Język angielski dla mechaników Języka angielski w brańzy maszynowej
Kotły okrętowe Eksploatacja siłowni okrętowych 
Bezpieczna eksploatacja statku, prawo  
morskie i ubezpieczenia

Działalność gospodarcza w branży  
maszynowej.

Zajęcia warsztatowe Techniki warsztatowe i ratownicze 
Automatyka okrętowa
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