
  

  

  

  

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE   

  

Z ZAJĘĆ  

   

INFORMATYKA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Umowa między nauczycielem i uczniami  

Ocena pracy ucznia i jego postępów w nauce jest ciągła, systematyczna i zróżnicowana.  

  

Prace klasowe, kartkówki i prace praktyczne są obowiązkowe.  

  

Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to musi ja napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Poprawę może 

pisać tylko jeden raz. Praca praktyczna nie oddana w terminie musi być oddana w ciągu jednego tygodnia. Jeżeli uczeń jest nieobecny powyżej 5 

dni,  ma obowiązek dostarczyć taka pracę w ciągu dwóch tygodni od dnia ustania nieobecności.  

  

Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej z pisemnej  pracy klasowej, testu, sprawdzianu lub pracy praktycznej w ciągu dwóch 

tygodni.  

  

W trakcie trwania śródroczna uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania się do zajęć lekcyjnych odnotowanego w dzienniku lekcyjnym  

„datą”.  Na 31 dni przed wystawianiem ocen śródrocznych i rocznych prawo to zostaje zawieszone.  

  

Każda praca domowa jest obowiązkowa jak i zeszyt przedmiotowy na zajęciach.  

  

Brak pracy domowej lub zeszytu zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym „datą”. Każde kolejne nieprzygotowanie musi być pisemnie 

usprawiedliwione w chwili zgłaszania nieprzygotowania. W przypadku braku takiego usprawiedliwienia o fakcie kolejnego nieprzygotowania 

zostają zawiadomieni  rodzice lub opiekunowie ucznia.  

  

Za rozmaite formy aktywności uczeń może uzyskać na lekcji jeden punkt lub ocenę. Za pięć punktów otrzymanych na zajęciach lekcyjnych 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą.  

  

Za pracę niesamodzielną (ściąganie = brak wiedzy) na pracach klasowych, sprawdzianach, testach, kartkówkach i innych ocenianych zajęciach 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

  

W razie nieobecności ucznia na lekcji jest on zobowiązany do uzupełnienia notatek oraz zadanej pracy domowej w ciągu trzech dni po powrocie 

do szkoły.  

  

Średnia z ocen bieżących widoczna w dzienniku elektronicznym jest elementem pomocniczym, jednym z wielu elementów branych pod uwagę 

przez nauczyciela podczas analizy osiągnięć ucznia i wystawiania oceny śródrocznej, rocznej lub końcowej.   

Prace pisemne: Sprawdziany  

• Zapowiadanie z tygodniowym wyprzedzeniem (zapis w dzienniku lekcyjnym), ich ilość wynika z rozkładu materiału.  

• Sprawdziany wielostopniowe składają się z kilkunastu zadań o określonym poziomie wymagań dla każdego zadania. Sumy punktów z 

poszczególnych poziomów są podstawą do ustalenia stopni szkolnych, zgodnie z metodyką pomiaru dydaktycznego.  

• Sprawdziany jednopoziomowe i inne prace pisemne punktowane są zgodnie z przyjętymi zasadami w WSO, gdzie punkty może 

uzyskać z pracy pisemnej zgodnie z następującym podziałem:     

        - od   0% do 39% stopień niedostateczny (wyrażony cyfrą "1")  

- od 40% do 50% stopień dopuszczający (wyrażony cyfrą "2")  

- od 51% do 55% stopień dostateczny minus (wyrażony cyfrą "3-")  

- od 56% do 70% stopień dostateczny (wyrażony cyfrą "3")  

- od 71% do 75% stopień dostateczny plus (wyrażony cyfrą "3+")  

- od 76% do 80% stopień dobry minus (wyrażony cyfrą "4-")  

- od 81% do 85% stopień dobry (wyrażony cyfrą "4")  

- od 86% do 90% stopień dobry plus (wyrażony cyfra "4+")  

- od 91% do 95% stopień bardzo dobry minus (wyrażony cyfra "5-")  

- od 96% do 99% stopień bardzo dobry (wyrażony cyfrą "5") 

-  - 100% stopień celujący (wyrażony cyfrą "6")  

Kartkówki  

Krótkie, niezapowiedziane formy wypowiedzi pisemnej z zagadnień dotyczących maksymalnie trzech ostatnich jednostek lekcyjnych. Mają one 

na celu sprawdzanie wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszej nauki. Obowiązuje od 01.09.2017 r.  

W roku szkolnym 2017/2018 według kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie oceniają nauczyciele informatyki: Jeremi Stępiński, 

Mariusz Ros  


