
Przedmiotowy system nauczania z przedmiotów: pneumatyka i 
hydraulika , podstawy technologii i konstrukcji maszyn, pracowania 
rysunku i konstrukcji mechanicznych
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I. Podręczniki

a) M. Tokarz, S. Sierny, R. Dziurski „Montaż, uruchamianie i konserwacja 
urządzeń i systemów mechatronicznych. Cz.1” wyd. WSiP

b) Praca zbiorowa, „Podstawy mechatroniki”, Wydawnictwo REA
c) A. Rutkowski „Części maszyn”
d) T. Lewandowski „Rysunek techniczny dla mechaników” wyd. WSiP

II. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU 

1. Wymagania obowiązkowe:

a) uczeń musi:
- prowadzić systematycznie zeszyt, 
- otrzymać w ciągu semestru minimum 2 oceny z odpowiedzi ustnej, 
- otrzymać w ciągu semestru minimum 2 oceny  ze sprawdzianu pisemnego,

Uczeń może być nieklasyfikowany z przedmiotu gdy jego frekwencja na przedmiocie 
jest niższa niż 50%

b) uczeń ma prawo:
- zgłosić w ciągu semestru jeden przypadek nieprzygotowania bez 

usprawiedliwienia, poprzez zgłoszenie tego faktu przed lekcją
- poprawić ocenę niedostateczną z pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni od dnia 

oddania sprawdzonych prac.
- uzyskać oceny za aktywność:
 plus – za pozytywną aktywność na lekcji (pięć plusów automatycznie zamieniane 

jest na ocenę bardzo dobrą)
 minus – za tzw. aktywność negatywną na lekcji (rozmowy, brak zainteresowania 

lekcją itd.) pięć minusów automatycznie zamieniane jest na ocenę niedostateczną
 uczeń może jednorazowo uzyskać więcej niż jeden plus lub minus w zależności 

od stopnia aktywności
- uzyskać ocenę dopuszczającą na koniec semestru pomimo braku pozytywnych 

ocen cząstkowych, w przypadku gdy:
 frekwencja na przedmiocie ucznia wynosi powyżej 80%
 posiada prowadzony systematycznie zeszyt z przedmiotu zawierający 100% 



notatek
 wszystkie nieobecności na przedmiocie są usprawiedliwione

2. Inne:

a) Sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem . Kartkówki są nie 
zapowiadane 
(obejmują trzy ostatnie lekcje )

b) Prace pisemne poprawiane są przez nauczyciela według kryteriów zawartych w 
Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

c) W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie z przyczyn 
usprawiedliwionych termin pisemnej pracy ustala uczeń z nauczycielem. Jeżeli 
nieobecność jest nieusprawiedliwiona , to uczeń pisze pracę pisemną na 
najbliższej lekcji, na której jest obecny.

d) Nie ma możliwości poprawienia ocen tydzień przed klasyfikacją.


