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___________________________________________________________________________________ 

 

 PRZEDMIOTY ZAWODOWE EKSPLOATACJA PORTÓW I TERMINALI 

Podstawy organizacji portów i terminali  

Podróżni w portach i terminalach 

Transport w portach i terminalach 

Procesy magazynowe w portach i terminalach 

Obsługa podróżnych w portach i terminalach 

Obsługa magazynów 

Eksploatacja środków transportu 

 
___________________________________________________________________________________ 

 

I.  PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 

1. Uczniowie i ich rodzice (opiekuni prawni) zostają poinformowani na początku roku szkolnego                      

o wymaganiach, kryteriach i sposobach oceniania uczniów. Uczniowie i rodzice (opiekuni prawni)  są 

zobowiązani do zapoznania się ze wszystkimi szkolnymi dokumentami dostępnymi na stronie 

internetowej szkoły: www.wysocki.edu.pl  znajdującymi się w zakładce: „O nas”,podzakładce:  

„Dokumentacja”, w szczególności ze Statutem Szkoły, w tym paragrafami: / § 47 / § 48  / § 53 /. 

 

2. Na lekcjach przedmiotów zawodowych eksploatacji portów i terminali ocenianiu podlegają wszystkie 

cztery sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, mówienie, rozumienie tekstu pisanego, pisanie, 

umiejętność poprawnego czytania.  

 

3. Postępy w nauce i osiągnięcia uczniów oceniane są na podstawie:  

 

A. Sprawdzianów: 

a) przez sprawdzian należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości  

obejmującego materiał z działu. Dopuszcza się dwa sprawdziany  

w tygodniu, zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Dopuszcza się trzeci sprawdzian w tygodniu w przypadku 

przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W danym dniu 

tygodnia może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian. 

b) nieobecność na zapowiedzianym wcześniej sprawdzianie jest odnotowana w 

dzienniku symbolem „ – „ (minus).     

c) w przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń ma prawo uzyskać ocenę z 

materiału objętego sprawdzianem w formie i terminie ustalonym  

z nauczycielem (do 2 tygodni po powrocie ucznia do szkoły). W przypadku 

http://www.wysocki.edu.pl/
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nieobecności nieusprawiedliwionej nauczyciel określa termin i formę zaliczenia 

materiału objętego sprawdzianem. Uzyskana ocena bez względu na formę ma wagę 

sprawdzianu 6.  

d) Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, ma prawo do 

jednorazowej poprawy w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem. Ponowna 

ocena niedostateczna nie jest wpisywana do dziennika.  Ocena poprawiona wpisywana 

jest z uwzględnieniem trybu „Popraw”.   

 

 

 

B. Kartkówek: 

a) przez kartkówkę należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości, 

obejmującą materiał z trzech ostatnich lekcji. 

b) kartkówki mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane. 

c) zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania do zajęć zwalnia go z pisania 

niezapowiedzianej kartkówki. 

d) nieobecność na kartkówce jest odnotowana w dzienniku symbolem „ – „ (minus).  W 

przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń po uzyskaniu zgody nauczyciela, 

może uzyskać ocenę z materiału „kartkówka” w formie i terminie ustalonym z 

nauczycielem (do 2 tygodni po powrocie ucznia do szkoły),  

w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej nauczyciel określa termin  

i formę zaliczenia materiału objętego kartkówką. Uzyskana ocena bez względu na 

formę ma wagę kartkówki 4.  

C. Odpowiedzi ustnych: 

a) Nauczyciel powinien oceniać przynajmniej raz w ciągu semestru wypowiedź ustną 

ucznia. Brak powyższej oceny może być odnotowany w dzienniku symbolem „ – „ 

(minus).     

b) ocena z odpowiedzi ustnej powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela. 

c) uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania, bez 

podania przyczyny, w formie uzgodnionej z nauczycielem: jeden raz w semestrze                      
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w przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się raz  w tygodniu, dwa razy                 

w semestrze w przypadku przedmiotów odbywających się dwa i więcej razy                               

w tygodniu. 

d) prawo do zgłoszenia nieprzygotowania, o którym mowa w pkt. c, nie przysługuje                   

w ostatnim semestrze nauki w klasie programowo najwyższej. 

D. Aktywności  na podstawie bieżącej obserwacji ucznia na zajęciach, jego przygotowania do lekcji 

oraz  pracy w grupie. 

E. Sprawdzianu praktycznego – rozumianego jako zadanie w formie pisemnej/projekt graficzny/forma 

elektroniczna. 

F. Ćwiczeń praktycznych – rozumianego jako bieżące ocenianie zadań zawodowych w pracowniach 

przedmiotowych. 

G. Projektów – wykonywanych samodzielnie lub w grupach na lekcjach lub poza szkołą,  (prace graficzne, 

plastyczne, wymagające kreatywności, inicjatywy i własnej koncepcji). 

H. Prezentacji multimedialnych – wykonywanych samodzielnie lub w grupach, zgodnie z poleceniem 

nauczyciela lub według własnej inicjatywy, zapowiedziane minimum 1 tydzień wcześniej.  

I. Udziału w konkursach i olimpiadach branżowych –  dotyczy finalistów lub laureatów.   

J.  Referatu – pracy w formie pisemnej zapowiedzianej minimum tydzień wcześniej, wykonanej 

samodzielnie, zgodnie z podanymi przez nauczyciela zasadami. 

K. Kultury zawodu – rozumianej jako znajomość norm etyki zawodowej związanych z konkretnym 

stanowiskiem pracy i zachowanie zgodne z tymi normami 

 

Ocena śródroczna i roczna wynika ze średniej ważonej ocen cząstkowych, których system wagowy   

przedstawia się w następujący sposób: 

Forma sprawdzenia wiedzy Waga oceny 

Sprawdzian  6 

Kartkówka 4 

Odpowiedź ustna 3 

Aktywność 2  

Zadanie domowe 2 

Inna forma: 

1. Sprawdzian praktyczny  

2. Laureat w zawodach, konkursach, olimpiadach  

3. Projekt 

 

10 

10 
 

5 
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4. Referat 

5. Prezentacja multimedialna 

6. Ćwiczenie praktyczne 

7. Kultura zawodu 

3 
 

3 
2 

4 

 

4. Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących, na warunkach ustalonych przez nauczyciela, który 

wystawił ocenę. 

5. Prace pisemne oceniane są według określonej skali punktowej z zastosowaniem poniższej interpretacji 

procentowej: 

Progi procentowe OCENA 

0–39% niedostateczny 

40–59% dopuszczający 

60–74% dostateczny 

75–89% dobry 

90–97% bardzo dobry 

98–100% celujący  

 

6. Oceny śródroczne  i roczne  mogą być wystawione zgodnie z następującą średnią: 

 

Ocena śródroczna / roczna Uzyskana średnia roczna / śródroczna 

dopuszczający od 1,71 

dostateczny od 2,71 

dobry od 3,71 

bardzo dobry od 4,61 

celujący od 5,61 

 

7. Uczeń ma prawo otrzymać do wglądu sprawdzone i ocenione sprawdziany, kartkówki, itp. 

Na bieżąco lub po uzgodnieniu z nauczycielem. 

8. Uczeń, który otrzymał śródroczną ocenę niedostateczną ma prawo do poprawy. Termin i formę 

poprawy określa nauczyciel. Poprawa odbywa się najpóźniej do 31 marca bieżącego roku 

szkolnego. 

 

 

II. OGÓLNE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTÓW 

ZAWODOWYCH 
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1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiedzę i umiejętności obejmujące podstawę  programową z przedmiotu w danej 

klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje oryginalne 

rozwiązania; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej  

przedmiotu w danej klasie; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

c) stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się w wypowiedziach 

pisemnych i ustnych obowiązującą w danym przedmiocie terminologią. 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje/wykonuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela; 

b) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej 

dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne 

usterki stylistyczne. 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych  (w 

zakresie odtwarzania 50 proc.), rozumie tylko najważniejsze związki  i powiązania 

logiczne miedzy treściami; 

b) rozwiązuje/wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma niepełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posiada 

konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia 

wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień; 

b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza 

mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk, przy pomocy nauczyciela 
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podejmuje próby analizy podstawowych problemów naukowych, posiada nieporadny styl 

wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki 

w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy; 

b) nie jest w stanie rozwiązać/wykonać zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności; 

c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.  

  

 

 

 

Dokument obowiązuje w roku szkolnym 2021/22r. 

 


