
Informatyka

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.
1. Na każdą lekcję uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika. Jego brak lub brak zadania domowego jest

równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji. W przypadku braku zadania domowego, uczeń nie otrzymuje oceny
niedostatecznej, gdy przed lekcją zgłosi nauczycielowi, iż nie potrafił w domu sam wykonać zadanej pracy, powinien jednak
pokazać próby wykonania wszystkich zadań.

2. Uczeń raz w półroczu może zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie do zajęć. Drugie i kolejne nieprzygotowanie
skutkuje wpisaniem nieprzygotowania do dziennika.

3. W ramach przygotowania do zajęć od ucznia wymagana jest wiedza i umiejętności z trzech ostatnich lekcji.
4. Możliwości zdobycia ocen:
a) zadania domowe - waga 1
b) odpowiedź ustna – waga 2
c) zadania dodatkowe wykonywane w czasie lekcji lub domu – waga 2
d) kartkówka – maksymalnie trzech ostatnich lekcji – waga 2
e) sprawdzian – zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem obejmuje materiał z danego działu – waga 3. Każdy stopień ze

sprawdzianu można poprawić w ciągu dwóch tygodni od uzyskania oceny w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem
(do dziennika wpisywane są obydwie oceny)

f) referat – raz w semestrze – waga 3
g) Cyfra „0” – wpisana w rubryce ocen to informacja o niewykonaniu przez ucznia pracy, którą uczeń zobowiązany jest

wykonać.
h) Aktywność oceniana jest oceną na koniec semestru. Przez aktywność na lekcji rozumie się: częste zgłaszanie i udzielanie

poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych oraz aktywna praca w grupach.
5. Uczeń nieobecny na zapowiedzianej formie sprawdzania wiadomości ma obowiązek zgłoszenia się do nauczyciela

na pierwszej lekcji po przyjściu do szkoły w celu uzgodnienia terminu wykonania pracy. Jeżeli uczeń nie zgłosi się
w terminie 2 tygodni, wpisana jest ocena niedostateczna. Uczeń, który nie jest obecny tylko w dniu zapowiedzianej pracy
wykona ją na kolejnej lekcji.

6. Nie ocenia się wiadomości i umiejętności uczniów po dłuższej nieobecności (ponad 2 tygodnie).
7. Ocenianie bieżące.

poniżej 25 % 1 57% - 63 % 3 90 % - 93 % 5

25 % - 30 % 1+ 64%- 70 % 3+ 94 % - 95 % 5+

31 % - 37 % 2- 71 % - 76 % 4- 96% - 98 % 6-

38 % - 44 % 2 77 % - 81 % 4 99%- 100 % 6

45 % - 49 % 2+ 82 % - 85 % 4+

50 % - 56 % 3- 86 % - 89 % 5-

8. Ocena semestralna i końcoworoczna będą wynikały ze średniej ważonej ocen cząstkowych.
Ocena Średnia ważona

niedostateczna niższa niż 1,65
dopuszczająca 1,65 – 2,64

dostateczny 2,65 – 3,64
dobry 3,65 – 4,64

bardzo dobry wyższa niż 4,64
celujący Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim lub średnia wyższa

niż 5,24 lub średnia wyższa niż 4,90 i jest laureatem konkursu przedmiotowego o
zasięgu gminnym lub powiatowym

9. O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel.
10. Jeśli uczeń uzyskał ocenę niedostateczną za pierwszy semestr, ma obowiązek zaliczenia materiału z tego semestru do 30

marca.
11. Uczniowie otrzymują prace pisemne od nauczyciela po ich ocenie. Uczniowie przeliczają punkty, ewentualnie zadają pytania

dotyczące oceny tylko na lekcji, na której prace są oddawane. Jeżeli uczeń napisał pracę przyborem „zmazywalnym”,
wówczas nie będą uwzględnione uwagi ucznia dotyczące tej pracy. Uczeń zabiera pracę pisemną do domu.

12. Na koniec półrocza/roku nie przewiduje się żadnych zaliczeń. Ocena wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych.
13. Uczniowie posiadający opinię PPP na temat dostosowań wymagań będą traktowani zgodnie z wymogami WZO.
14. Wszystkie inne zasady oceniania reguluje WZO.


