
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z Laboratorium 

transportowo - spedycyjnego dla 4 – letniego Technikum po 

gimnazjum – Technik Logistyk – klasa IV 

1. Celem wymagań edukacyjnych jest: 

a) informowanie ucznia o poziomie osiągnięć i postępach edukacyjnych; 

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju; 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

d) dostarczanie rodzicom / prawnym opiekunom / i nauczycielowi informacji o 

postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia; 

e) umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy. 

2. Formy i metody sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia: 

a) odpowiedź ustna; 

b) pokaz, prezentacja; 

c) praca samodzielna; 

d) praca w grupach; 

e) sprawdzian obejmujący niewielką partię materiału / 15 minut; 

f) sprawdzian obejmujący moduł programowy; 

g) prace projektowe; 

h) aktywność na zajęciach; 

i) dbałość o stanowisko pracy; 

j) praca pozalekcyjna / konkursy, olimpiady. 

3. Kryteria oceny wiedzy, umiejętności i aktywności ucznia: 

a) oceny ustalane są w stopniach szkolnych w skali od 1 do 6, zgodnie z 

opisem wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu 

nauczania; 

b) rezultaty prac oceniane są w systemie punktowym przeliczanym na oceny: 

➢ do 49% ocena niedostateczna (1), 

➢ 50 – 65% ocena dopuszczająca (2), 

➢ 66 – 80% ocena dostateczna (3), 

➢ 81 – 93% ocena dobra (4), 

➢ 94 – 99 % ocena bardzo dobra (5), 



➢ 100% ocena celująca (6) 

4. Zasady sprawdzania osiągnięć i oceniania uczniów: 

a) systematycznie na lekcjach ocenianie wiadomości i umiejętności z 

bieżącego materiału; 

b) każdy moduł kończy się zapowiedzianym powtórzeniem a następnie pracą 

pisemną (również wykonaną w odpowiednim programie) w terminie 

ustalonym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 

c) uczeń nieobecny na sprawdzianie, ma obowiązek zaliczyć materiał objęty 

sprawdzianem w terminie jednego tygodnia, od daty sprawdzianu; 

d) sprawdzian z bieżącego materiału trwa 15 minut i nie musi być 

zapowiadany; 

e) prace pisemne są oddawane w ciągu jednego tygodnia; 

f) uczeń może dwa razy w półroczu zgłosić swoje nieprzygotowanie do lekcji 

bez podania przyczyny, przed rozpoczęciem zajęć, co zostanie 

odnotowane w dzienniku; 

g) prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone w miesiącu klasyfikacji 

półrocznej i końcowo rocznej; 

h) podstawą wystawienia oceny oceny półrocznej i końcowo rocznej są 

stopnie szkolne otrzymane przez ucznia w ciągu półrocza; 

i) oceny bieżące mogą być wspomagane znakiem „+” i „- ’’; 

j) uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w 

ciągu 2 tygodni, a ocena z poprawy jest oceną ostateczną, wpisaną obok 

oceny pierwotnej; 

k) ocena jest jawna zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców / prawnych 

opiekunów; 

l) nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole, 

oraz ucznia w trudnej sytuacji życiowej; 

m) zaległości spowodowane dłuższą usprawiedliwioną nieobecnością ucznia 

w szkole lub jego trudną sytuacją życiową są nadrobione i zaliczone (w 

terminie i formie uzgodnionej pomiędzy uczniem i nauczycielem). 

5. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów: 

a) osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym (oceny bieżące, 

półroczne i końcoworoczne); 



b) dowody osiągnięć uczniów (prace pisemne), gromadzone są przez 

nauczyciela do końca roku szkolnego. 

6. Formy przekazywania informacji zwrotnej dla ucznia i rodziców / prawnych 

opiekunów: 

a) przedstawienie uczniom wymagań edukacyjnych uczniom i rodzicom na 

początku roku szkolnego; 

b) bezpośredni kontakt z uczniem na lekcji, a w razie potrzeby rozmowa 

indywidualna; 

c) przekazywanie informacji wychowawcy klasy w celu przekazania rodzicom; 

d) bezpośredni kontakt z rodzicami; 

e) na 4 tygodnie przed klasyfikacją półroczną i końcowo roczną uczniowie i 

rodzice są informowani o przewidywanych ocenach niedostatecznych. 

7. Formy ewaluacji: 

Pod koniec roku szkolnego dokonywana jest ewaluacja w oparciu o: 

a) zapisywane w ciągu roku uwagi i spostrzeżenia; 

b) ankiety kierowane do uczniów; 

c) wyniki mierzenia poziomu osiągnięć. 

 

Kryteria oceny wiedzy, umiejętności i aktywności ucznia  

1. Oceny są ustalane w stopniach szkolnych w skali od 1 do 6 zgodnie z opisem 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania 

Nr 2/333107/2020/2021 dla zawodu TECHNIK LOGISTYK. 

2. Rezultaty prac pisemnych, oceniane są w systemie punktowym przeliczonym 

na oceny szkolne: 

➢ do 49% ocena niedostateczna (1), 

➢ 50 – 65% ocena dopuszczająca (2), 

➢ 66 – 80% ocena dostateczna (3), 

➢ 81 – 93% ocena dobra (4), 

➢ 94 – 99 % ocena bardzo dobra (5), 

➢ 100% ocena celująca (6) 

3. Rezultaty odpowiedzi ustnych: 

a) Celujący: 



➢ spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

➢ wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą 

popularnonaukową  

i specjalistyczną zgodną z omawianą na zajęciach problematyką, 

➢ potrafi dokonać trafnej konfrontacji teorii z praktyką i wyciągnąć 

prawidłowe wnioski, 

➢ swobodnie i poprawnie posługuje się terminologią fachową przy 

omawianiu zjawisk 

i procesów społeczno– ekonomicznych, samodzielnie je interpretuje, 

ocenia  

i uzasadnia, co wyraźnie wykracza poza treści nauczania, 

➢ podejmuje się wykonania zadań dodatkowych znacznie 

wykraczających poza podstawę programową, 

➢ uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

b) Bardzo dobry: 

➢ pełnia wymagania na ocenę dobrą, 

➢ wykazuje zainteresowanie przedmiotem, 

➢ umie samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach i je 

selekcjonować, 

➢ właściwie interpretuje nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy 

rozwiązywać problemy, 

➢ umie oceniać otaczającą rzeczywistość gospodarczą zgodnie z 

przyjętymi kryteriami wartości, 

➢ kieruje pracą zespołu rówieśników, zawsze jest przygotowany do lekcji, 

➢ samodzielnie i poprawnie interpretuje wykresy, dane statystyczne, 

mapy i inne środki 

poglądowe, 

➢ uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

c) Dobry: 

➢ pełnia wymagania na ocenę dostateczną, 

➢ wykazuje się szczegółową wiedzą pochodzącą ze źródeł 

podstawowych (podręcznik, lekcja), 

➢ zna omawianą na lekcjach problematykę oraz w sposób logiczny i 

spójny ją prezentuje, 



➢ rozumie omawiane treści i potrafi je wytłumaczyć innym, 

➢ rozumie związki przyczynowo – skutkowe występujące w życiu 

społecznym i gospodarczym, 

➢ uogólnia i formułuje wnioski. 

d) Dostateczny: 

➢ spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, 

➢ rozumie polecenia i instrukcje, 

➢ zapamiętuje podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego 

i samodzielnie je  prezentuje, 

➢ rozumie omawiane zagadnienia, 

➢ ma problemy z samodzielną pracą i niepoprawnie wykonuje proste 

ćwiczenia i zadania, popełnia błędy, 

➢ systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

e) Dopuszczający: 

➢ częściowo rozumie polecenia nauczyciela, 

➢ zapamiętał wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w 

treściach danego działu tematycznego i z pomocą nauczyciela potrafi je 

odtworzyć, 

➢ poprawnie, ale z dużą pomocą nauczyciela, rozpoznaje, nazywa i 

klasyfikuje poznane pojęcia, zjawiska, procesy, dokumenty, popełnia 

poważne błędy, 

➢ wykonuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i 

polecenia, wymaga ciągłego nadzoru nauczyciela, 

➢ prowadzi zeszyt przedmiotowy, ale ma luki w zapisach lekcji i pracach 

domowych. 

f) Niedostateczny 

➢ nie opanował wiadomości i nie posiada umiejętności określonych 

programem nauczania koniecznych do dalszego kształcenia, 

➢ nie zna podstawowych pojęć z przedmiotu, 

➢ wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu; nie prowadzi zeszytu 

przedmiotowego,  

nie wykonuje zadań podczas lekcji oraz w domu, 

➢ opuszcza zajęcia z przedmiotu. 

 



4. Opis wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu 

nauczania Nr 2/333107/2020/2021 dla zawodu TECHNIK LOGISTYK i oraz 

standardów wymagań edukacyjnych dla zawodu TECHNIK LOGISTYK. 

Uczeń zna: 

➢ przepisy BHP; 

➢ zasady korzystania z pracowni komputerowej 

➢ Cele i wymagania programowe przedmiotu Obsługa Klienta i 

Kontrahenta 

5. Uczeń potrafi:  

Dział Tematy jednostek 

tematycznych 

Uczeń potrafi 

Powtórzenie do egzaminu Uzupełnianie 

dokumentacji 

transportowej na 

przykładzie zadań 

➢ rozróżnia 

dokumenty 

stosowane w 

procesie transportu 

krajowego i 

międzynarodowego 

w różnych 

gałęziach 

transportu  

➢ rozróżnia przepisy 

prawa krajowego i 

międzynarodowego 

dotyczące 

dokumentacji 

transportowej w 

różnych gałęziach 

transportu  

➢ wskazuje przepisy 

prawa krajowego i 

międzynarodowego 

dotyczące 

dokumentacji 



transportowej w 

różnych gałęziach 

transportu  

➢ wyjaśnia zasady 

sporządzania 

dokumentacji 

transportowej w 

różnych gałęziach 

transportu 

krajowego i 

międzynarodowego  

➢ wyjaśnia 

konsekwencje 

nieprawidłowego 

lub niekompletnego 

przygotowania 

dokumentacji  

➢ dobiera dokumenty 

niezbędne do 

wykonania usługi 

przewozu zgodnie z 

wybraną 

technologią w 

różnych gałęziach 

transportu 

krajowego i 

międzynarodowego  

➢ sporządza w języku 

polskim i w języku 

angielskim 

dokumentację 

niezbędną do 

wykonania usługi 



przewozu zgodnie z 

wybraną 

technologią w 

różnych gałęziach 

transportu 

krajowego i 

międzynarodowego  

➢ 3ocenia 

poprawność i 

kompletność 

przygotowanej 

dokumentacji 

koniecznej do 

wykonania usługi 

przewozowej  

➢ wprowadza korekty 

w dokumentacji 

zgodnie przepisami 

prawa  

Przygotowanie do 

egzaminu 

Rozwiązywanie próbnych 

praktycznych zadań 

egzaminacyjnych 

Uczeń potrafi 

samodzielnie rozwiązać 

arkusz egzaminu  

praktycznego 

 


