
  
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE  
W ZAWODACH: TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY, 

TECHNIK NAWIGATOR MORSKI,  
TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

 
 
Przedmiotowe zasady oceniani odnoszą się do przedmiotów zawodowych objętych przepisami konwencji STCW. 
 
Wymagania, które należy spełnić, aby otrzymać ocenę pozytywną z wyżej wymienionych przedmiotów. 
 

1. Obecność na wszystkich zajęciach. 
2. Należyte przygotowania się do zajęć i sprawdzianów osiągnięć edukacyjnych. 
3. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów.  
4. Uzyskanie pozytywnych ocen z co najmniej połowy pozostałych form sprawdzających osiągniecia 

edukacyjne ucznia.  
5. Zdanie egzaminu konwencyjnego z całości materiału danego przedmiotu.  
6. Formy sprawdzania poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wymagań edukacyjnych będą 

następujące:  
a) ustne (uczeń powinien zawsze być przygotowanym z materiału dotyczącego trzech ostatnich lekcji)  
b) pisemne  

• kartkówki (z materiału dotyczącego trzech ostatnich lekcji)  
• sprawdziany (określona partia materiału)  
• egzamin końcowy (wszystkie zagadnienia z danego przedmiotu, odbywa się po zrealizowaniu 

programu nauczania) 
Sprawdziany i egzamin końcowy będą zapowiedziane na tydzień przed planowanym terminem, 
natomiast kartkówki i odpowiedzi ustne nie będą zapowiedziane wcześniej. 

c) zadania domowe (uczeń zobowiązany jest wykonać prace domowe w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela prowadzącego)  

d) prace dodatkowe (ustalone przez nauczyciela). 
7. Oceny są jawne dla ucznia jak i rodziców/prawnych opiekunów.  
8. Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w ciągu semestru, które powinien zgłosić przed lekcją. 
9. Aktywność na lekcjach będzie promowana „+”, przy czym - trzy „+” to ocena bardzo dobra.  
10. Uczeń pracujący niesamodzielnie w trakcie sprawdzania osiągnięć lub korzystający z 

niedopuszczonych przez nauczyciela pomocy dydaktycznych otrzymuje ocenę niedostateczną.  
11. Uczeń w niepełnym umundurowaniu na lekcjach przedmiotów zawodowych będzie traktowany jako 

nieprzygotowany.  
12. Wszystkie nieobecności spowodowane przez przypadki losowe lub choroby muszą zostać 

usprawiedliwione. Zaliczenie usprawiedliwionej nieobecności odbędzie się poprzez:  
• uzupełnienie zeszytu;  
• wykonanie referatu dotyczącego tematu nieobecnej lekcji (napisany odręcznie na minimum dwie 

strony formatu A4 z uzupełnieniem o źródła, z których korzystano przy opracowywaniu 
zagadnienia);  

• odpowiedź ustna podczas konsultacji nauczyciela dotycząca tematu nieobecnej lekcji. 
 

Brak udokumentowania zaliczenia wszystkich nieobecności będzie skutkować otrzymaniem 
semestralnej/rocznej oceny negatywnej z danego przedmiotu zawodowego. 

 
13. Kryteria oceny z przedmiotów zawodowych  

• poniżej 51% punktów – ocena niedostateczny,  
• 51-60% punktów – ocena dopuszczający,  
• 61-74% punktów – ocena dostateczna,  
• 75-89% punktów – ocena dobry  
• 90-99% punktów – ocena bardzo dobry  
• 100% punktów – ocena celujący. 

14. Ocena śródroczna i końcowo roczna jest średnią ważoną ocen bieżących (waga ocen zgodna z WO).  
15. Pozostałe warunki oceniania na przedmiotach konwencyjnych są zgodne z zapisami 

Wewnątrzszkolnego Oceniania. 


