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Wymagania edukacyjne i kryteria oceniani z przedmiotu   PRACOWNIA POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH 

 klasa 1b, 2b,  
Uczeń umie: 
Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające Wymagania wykraczające 

 wykorzystując instrukcję obsługi i 
wskazówki nauczyciela dobierać 

przyrządy pomiarowe i sprzęt 

laboratoryjny, 

 rozpoznawać podstawowe 

elementy i układy sterowania i 
automatyki, 

 w oparciu o schemat blokowy 
przygotowywać układ pomiarowy 

a ewentualne błędy łączeniowe 

poprawić po udzieleniu 
wskazówek prowadzącego 

ćwiczenie, 

 odczytywać i zapisywać 
wskazania mierników 

analogowych i cyfrowych, 

 z pomocą nauczyciela analizować 

otrzymane wyniki pomiarów, 

 sporządzać sprawozdanie z 
wykonanego ćwiczenia wg. 

ustalonego wzoru, 

 z pomocą nauczyciela posługiwać 

się katalogami urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych 

oraz instrukcjami do ćwiczeń i 

próbować interpretować zawarte w 
nim instrukcje, 

 korzystać z instrukcji i katalogów, 

 w przeprowadzonych  ćwiczeniach 
kontrolnych (np. testach 

sumatywnych, próbach pracy) 
wykonywać zadania na poziomie 

koniecznym. 

 w oparciu o schemat blokowy do 
sprawdzenia układu samodzielnie 

określić rodzaj i ilość przyrządów 

pomiarowych i sprzętu 

laboratoryjnego, 

 bezbłędnie łączyć obwody 
elektryczne wg. schematów 

blokowych  

 określić wartości znamionowe 
urządzeń i sprzętu pomiarowego, 

 wykonać obliczenia wartości 
bezpośrednich, 

 wykonać wykresy i 
charakterystyki zgodnie z 

programem ćwiczenia, 

 korzystać z polskiej literatury 
technicznej dotyczącej pomiarów, 

 w przeprowadzonych  
ćwiczeniach kontrolnych (np. 

testach sumatywnych, próbach 
pracy) wykonywać zadania na 

poziomie podstawowym. 

 

 korzystając z instrukcji do 
ćwiczeń przygotować schematy 

blokowe układów, 

 oszacować przewidywane wyniki 

pomiarów i badań, 

 bezbłędnie łączyć układy 
pomiarowe wg. schematów 

blokowych , 

 dobierać zasilanie, 

 oceniać odczyty wartości 
mierzonych wielkości 

elektrycznych, 

 wykonywać obliczenia wartości 
bezpośrednich i pośrednich, 

 właściwi interpretować uzyskane 

wyniki, 

 prawidłowo dobrać wymagane 
zakresy pomiarowe, 

 prawidłowo określić jakość 
badanych elementów i układów, 

 korzystać z literatury technicznej 
polskiej , 

 stosować technikę komputerową 

do pomiarów, 

 w przeprowadzonych 

ćwiczeniach kontrolnych 
wykonać zadania na poziomie 

rozszerzającym. 

 wybierać metodę pomiarową (z 
odpowiednią dokładnością), 

 opracować schematy blokowe do 
sprawdzenia elementów układów 

oraz praw, 

 określać wartości znamionowe  
urządzeń i sprzętu, 

 planować kolejność czynności dla 
wykonania pomiarów, 

 porównywać otrzymane na 
podstawie pomiarów 

charakterystyki i wykresy, 

 dokonać analizy błędów, 

 oceniać metody pomiarowe, 

 korzystać z literatury technicznej 

polskiej i obcojęzycznej, 

 diagnozować na podstawie 
pomiarów sprzęt i urządzenia, 

 w przeprowadzonych ćwiczeniach 
kontrolnych wykonać zadania na 

poziomie dopełniającym. 

 samodzielnie zaprojektować 
przebieg ćwiczenia związanego z 

danym tematem (modułem), 

 w przeprowadzonych ćwiczeniach 

kontrolnych wykonać zadania na 

poziomie wykracząjącym. 

Ocena dopuszczająca    

                               Ocena dostateczna 

                                                             Ocena dobra  

                                                                                  Ocena bardzo dobra 

                                                                                                                  Ocena celująca 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą.  


