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Kryteria związane z poziomem wymagań.
Zapamiętywanie wiadomości

Wymagania konieczne (K)

Zrozumienie wiadomości

Wymagania podstawowe (P)

Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

Wymagania rozszerzajace (R)

Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Wymagania dope³niajace (D)

Tresci, które wykraczają poza wymagania edukacyjne
wynikające z programu nauczania

Wymagania wykraczające (W).

1. konieczne (K) – obejmuje wiadomości umożliwiające kontynuowanie nauki na danym szczeblu nauczania,
stosowania wiadomości w sytuacjach typowych tzn. : zna pojęcia, terminy, prawa zasady, reguły, treści
naukowe, zasady działania (potrafi je nazwać, wymienić, zdefiniować wyliczyć, wskazać), ma elementarny
poziom rozumienia tych wiadomości i nie powinien ich mylić miedzy sobą,
2. podstawowe (P) – obejmuje wiadomości, umiejętności stosunkowo łatwych do opanowania, użyteczne w
życiu codziennym tzn.: potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć
wyjaśnić, streścić, zróżnicować, zilustrować wiadomości, interpretować je i uporządkować,
3. rozszerzajace (R) - obejmuje wiadomości, umiejętności o średnim stopniu trudności, (pogłębione i
rozszerzone w stosunku do wymagań podstawowych), przydatne, ale nie niezbędne w pracy zawodowej tzn.:
opanowanie umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych mu wzorów (potrafi
zadanie rozwiązać, zastosować, porównać, sklasyfikować, określić, obliczyć, skonstruować, narysować,
scharakteryzować, zmierzyć, zaprojektować, wykreślić), umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do
ćwiczeń
4. dopełniające (D) – obejmuje wiadomości i umiejętności trudne do opanowania, twórcze naukowo,
specjalistyczne zawodowo, stanowiące rozwinięcie wymagań rozszerzających, mogą wykraczać poza program

nauczania, tzn.: opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i
syntezy nowych zjawisk (potrafi udowodnić, przewidzieć, oceniać, wykryć, zanalizować, zaproponować,
zaplanować), umie formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania.

Kryteria wymagań na poszczególne oceny






dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

wymagania konieczne
wymagania podstawowe
wymagania rozszerzające
wymagania dopełniające
wymagania wykraczające

K
K+P
K+P+R
K+P+R+D
K+P+R+D+W

Treść

Wymagania
edukacyjne

PODSTAWOWA TERMINOLOGIA KODEKSU DROGOWEGO
Określa cele i zadania ruchu drogowego
Określa akty prawne regulujące przepisy ruchu drogowego
Interpretuje podstawowe określenia zawarte w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”
Porównuje zasady obowiązujące w ruchu pieszych i ruchu pojazdów
Określa różnicę między masą a ładownością
Analizuje przepisy dotyczące zatrzymania i postoju
Analizuje przepisy dotyczące wymijania, omijania i cofania

K
K
P
R
R
D
D

ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE
Rozróżnia znaki i sygnały drogowe stosowane na drogach
Określa znaczenie znaków i sygnałów drogowych
Planuje usytuowanie znaków drogowych pionowych w różnych warunkach
Rozwiązuje przykładowe testy egzaminacyjne dotyczące zastosowania znaków i sygnałów
drogowych

K
P
R
D

ZASADY RUCHU DROGOWEGO
Określa kolejność stosowania się uczestnika ruchu drogowego do znaków, sygnałów i poleceń
Określa dopuszczalne prędkości pojazdów na terenie zabudowanym, poza nim i w strefie
zamieszkania
Określa pierwszeństwo przejazdu w różnych sytuacjach drogowych
Wyjaśnia techniki kierowania pojazdem w różnych warunkach drogowych i atmosferycznych
Sporządza schematy sytuacji drogowych zgodnie z zasadami ruchu drogowego
Rozwiązuje testy egzaminacyjne z zakresu stosowania zasady ruchu drogowego

K
K
P
P
R
D

RUCH POJAZDÓW – TECHNIKI KIEROWANIA POJAZDAMI
Charakteryzuje manewry: wymijania, omijania, cofania, wyprzedzania
Wyjaśnia zasady zatrzymywania i postoju pojazdów na różnych drogach z powodu uszkodzenia
lub wypadkuK
Rozróżnia metody i techniki kierowania pojazdem na podstawie opisu sytuacji drogowej
Określa warunki wyprzedzania na podstawie opisu sytuacji drogowej
Rozpoznaje oznaczenia pojazdu uprzywilejowanego, pojazdu przewożącego materiały
niebezpieczne i przewożące dzieci oraz osoby niepełnosprawne
Wykonuje na tablicach poglądowych manewrów: włączania się do ruchu, zmiany kierunku
jazdy lub pasa, wymijania, omijania, cofania, wyprzedzania

K
K
K
P
R
D

PRZYGOTOWANIE POJAZDU DO UŻYTKOWANIA
Rozpoznaje przyrządy i elementy sterowania w pojeździe samochodowym
Charakteryzuje wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem jazdy
Określa zakres czynności przed przystąpieniem do jazdy pojazdem samochodowym
Określa uprawnienia do kierowania pojazdami
Charakteryzuje obsługę codzienną samochodu
Charakteryzuje posługiwanie się urządzeniami do kierowania samochodem
Porównuje manewry: ruszania, zatrzymania, cofania, zmiany biegów

K
K
P
P
P
R
D

WARUNKI DOPUSZCZENIA POJAZDÓW DO RUCHU
DROGOWEGO
Charakteryzuje warunki dopuszczenia i użytkowania pojazdów w ruchu drogowym
Opisuje obowiązki właściciela pojazdu związane z rejestracją i badaniami technicznymi

K
K

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI I ZASADY
KONTROLI W RUCHU DROGOWYM
Identyfikuje uprawnienia kierowców wynikające z kategorii prawa jazdy
Analizuje kwalifikację prawną czynu związanego z naruszeniem przepisów ruchu drogowego
Analizuje uprawnienia policji i służb miejskich w zakresie kontroli drogowejR
Analizuje system punktów karnych w odniesieniu do różnych wykroczeń drogowych
Wyjaśnia sytuacje drogowe skutkujące zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego

K
P
R
R
D

ZASADY UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM W
WYPADKACH DROGOWYCH
Analizuje główne przyczyny wypadków drogowych
Ocenia wpływ spożycia alkoholu lub innego podobnie działającego środka, stanu
emocjonalnego, zmęczenia na funkcje percepcyjne kierującego pojazdem
Przewiduje zagrożenia związane z prowadzeniem pojazdu
Określa zasady postępowania uczestnika ruchu drogowego w razie wypadku drogowego
Udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku
Wykonuje sztuczne oddychanie w warunkach symulacyjnych z wykorzystaniem fantomu
Wykonuje opatrunki głowy i kończyn

K
K
P
K
R
D
D

